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630 Będargowo-Łebno-Szemud
631 Szemud-Głazica-Przetoczyno
632 Szemud-Głazica-Częstkowo-Smażyno
633 Szemud-Otalżyno-Kowalewo-Szemud
634 Szemud-Grabowiec-Szemud
636 Szemud-Kamień-Rybarnia
637 Kielno-Warzno-Rębiska
638 Kielno-Karczemki-Kielno(Brzozówko)-Kielno
639 Koleczkowo-Bojano-Kielno-Szemud
640 Gdynia-Chwaszczyno-Kielno-Warzno-Czeczewo-Przodkowo-Kartuzy
670 Wejherowo-Przetoczyno-Szemud-Donimierz-Łebno-Pomieczyno-Przodkowo-Kartuzy
672 Gdańsk Osowa – Chwaszczyno-Kielno-Kamień-Szemud
673 Kielno-Kowalewo-Szemud
677 i 678 Wejherowo-Częstkowo_Linia-Sierakowice_Lębork
===================
Zmiany w rozkladach jazdy autobusów ZKM Gdynia – linie 191 i 193
===================
Linia 675 Wejherowo – Nowy Dwór Wejherowski – Koleczkowo
Wyjazd z Koleczkowa do Wejherowa: 06:42, 8:52, 13:32, 14:57, 15:52, 17:12, 19:02
Wyjazd z Wejherowa Dworzec Autob.: 05:55, 8:00, 12:45, 14:00, 14:55, 16:15, 18:15
Zmiana w rozkładzie jazdy PKS Gdynia
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===================
Zgodnie z zapowiedziami Wójta Gminy Szemud, od dnia 19 września br. zwiększona zostanie oferta
przewozowa PKS Gdynia na terenie wsi Zęblewo poprzez ustanowienie dwóch nowych przystanków
autobusowych wzdłuż ul. Luzińskiej pn.: „Zęblewski Młyn” i „Zęblewo – Leśna”, które obsługiwane będą
przez autobusy PKS Gdynia, kursujące na linii 630.
Roman Chustak
===================
Od dnia 12 września 2016 roku zmianie ulegnie rozkład jazdy autobusów PKS Gdynia na liniach 632,
637 oraz 672.
Zmiany na linii 632 Smażyno – Częstkowo – Głazica – Szemud:
a) przyśpieszenie kursu o godzinie 7:10 ze Smażyna do Szemuda na godzinę 7:05
b) przyśpieszenie kursu o godzinie 13:45 z Szemuda do Smażyna na godzinę 13:40
Zmiany na linii 637 Kielno – Kopaniewo przez Warzno, Rębiska:
a) przesunięcia kursu o godzinie 7:55 z Kielna (Szkoła) do Leśna Kopaniewa na godzinę 8:03
Zmiany na linii 672 Wejherowo – Gdańsk Osowa PKM przez Szemud:
a) przesunięcie kurs o godzinie 7:34 z przystanku Szemud.Szkoła przez Kieleńską Hutę do Kielna na
godzinę 7:44
b) przyśpieszenie kursu o godzinie 8:50 z Kielna do Szemuda (Szkoła) na godzinę 8:25
Powyższe zmiany związane są problemami logistycznymi wynikającymi z nowej trasy autobusu linii 632
(wjazd na ul. Bursztynową w Głazicy) i zgłaszanymi opóźnieniami w dowozie dzieci do szkoły w Szemudzie.
Roman Chustak
===================
Od 1 lipca 2016r. trasa autobusów linii 672 z Szemuda została wydłużona do przystanku
Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku Osowej (do pętli Gdańsk Osowa PKM). Wszystkie
kursy autobusów zostały skorelowane z odjazdem pociągów jadących w kierunku Gdańska tj. m. innymi do
Portu Lotniczego, Strzyży, Wrzeszcza i Śródmieścia. Autobusy kursują przez siedem dni w tygodniu
(również w wakacje) tj. od poniedziałku do piątku, a także w soboty i niedziele.
Tym samym mieszkańcy gminy Szemud zyskują atrakcyjne połączenie m. innymi z gdańskim lotniskiem.
To również bardzo dobra opcja dojazdu dla turystów lubiących wypoczywać w naszej gminie, np. nad
jeziorem w Kamieniu. Ponadto, co warto zaznaczyć – autobusem linii 672 bezpłatnie przewieziemy
rower.
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To nie koniec udogodnień. Ważny w dniu przejazdu autobusem bilet miesięczny, bądź kwartalny na
przejazd pociągiem SKM po trasie linii PKM (Gdańsk Wrzeszcz – Gdańsk Osowa) lub elektroniczny
miesięczny, bądź 30-dniowy kolejowo-komunalny bilet metropolitalny emitowany przez MZKZG –
upoważnia do bezpłatnego przejazdu. Wszyscy pozostali podróżni za przejazd autobusem na trasie: gmina
Szemud – Chwaszczyno – Gdańsk Osowa zapłacą za bilet 2,50 zł.
Bartosz Milczarczyk
PKS Gdynia Sp. z o.o.
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