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Po dodatkowych kursach ZKM-u do Gdyni na trasie z Koleczkowa do Gdyni Chylonia rano i po południu oraz
dodatkowego autobusu ZKM z Szemuda /6.34/, z przyjemnością informujemy Państwa, że dzięki podjętym
staraniom i dobrej współpracy z PKS-em z dniem 17.03.2014 nastąpią zmiany w kursowaniu autobusów na
liniach 640 i 672.

Linia 640 zostanie skierowana przez Kielno, zamiast Miszewo /za wyjątkiem 1 pary kursów/. Gmina zyskuje
kolejne połączenie bezpośrednie z Gdynią do dworca PKP- linia 640 to autobus na trasie Kartuzy – Gdynia.
6 par kursów w dni powszednie i 3 pary kursów w soboty.
Do linii 640 zostanie dopasowana linia 672.

Linia 672 pojedzie na trasie Chwaszczyno-Kielno-Szemud, gdzie zostanie również dopasowana do linii 670.
Odjazdy linii 672 są wynikową rozkładu linii 640 i 670 (celem umożliwienia przesiadek). Częstotliwość linii
to co godzinę. W szczycie i co 2 godziny poza szczytem.
Linia 640 będzie jeździć w godzinach 5.00 -9.00 i 14.00-18.00 co godzinę, a 9.00-14.00 co dwie godziny.
2 pary kursów linii 672 zostaną również zachowane jako obecne kursy do Wejherowa.
Ostatnie kursy linii 640 to 17:47 z Kielna do Gdyni oraz 18:40 z Gdyni do Kielna.
Ostatnie kursy linii 672 to 17:45 z Szemuda oraz 18:15 z Chwaszczyna.

Pełne rozkłady jazdy PKS udostępni nam w terminie późniejszym ponieważ jeszcze nad nimi pracuje.
Jednak przed wprowadzeniem zmian tj przed 17.03.2014 na pewno je otrzymamy i będziemy je mogli
ogłosić w następnym, marcowym numerze Lesoka.

Słabo natomiast wygląda w gminie wykorzystanie przez mieszkańców autobusów w soboty i niedziele.
Może to skutkować ograniczeniem lub likwidacją w te dni kursów przez PKS.
Przypominamy, że na wszystkich trasach w gminie obowiązuje jedna cena 2,50 PLN za przejazd w ciągu 1
godziny. Oznacza to, że można przejechać „całą” gminę, aż do Chwaszczyna włącznie w cenie 1 biletu.
Gorąco zachęcamy do korzystania.
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Ponadto dążymy również do poprawiania taboru /autobusów/. Chcemy, aby autobusy jeżdżące po naszej
gminie były nowsze, bardziej wygodne. W tym zakresie mamy nadzieję też da się coś poprawić, o czym
będziemy pisali.

Romuald Przybyt
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