
Rozkład odjazdów autobusów MZK 
dla uczniów klas VII, VIII i oddziałów gimnazjalnych

w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie (ul. Leśna 35) 
w roku szkolnym 2018/2019

1. Bolszewo – planowe kursy linii nr 1 w kierunku Wejherowa.

2. Orle – linia nr 14 (spod gimnazjum): 13.40, 14.35, 15.35. 

Późniejsze odjazdy: 

a) kurs łączony: spod gimnazjum autobus nr 1 godz. 16.17 do Kościoła w Bolszewie,

stamtąd  (przystanek  po  przeciwnej  stronie  przy  dawnej  aptece  –  przejściem  

dla pieszych) autobus nr 5 do Orla o godz. 16.29, 

b) kurs łączony: spod gimnazjum autobus nr 1 godz. 17.17 do Kościoła w Bolszewie,

stamtąd  (przystanek  po  przeciwnej  stronie  przy  dawnej  aptece  –  przejściem  

dla pieszych) autobus nr 5 do Orla o godz. 17.32

c) kurs łączony: spod gimnazjum autobus nr 1 godz. 18.47 do Kościoła w Bolszewie,

stamtąd  (przystanek  po  przeciwnej  stronie  przy  dawnej  aptece  –  przejściem  

dla pieszych) autobus nr 5 do Orla o godz. 18.59.

3. Góra – linia nr 1 o godz. 13.55, 14.35

a)  ponadto  kurs  łączony:  spod  gimnazjum   godz.  15.17  autobus  nr  1  do  pętli

Słowackiego, stamtąd (przystanek po przeciwnej stronie – przejściem dla pieszych) 

o godz. 15.29 autobus linii nr 1 do Góry

b)  kolejny  kurs  łączony:  spod  gimnazjum   godz.  16.17  autobus  nr  1  do  pętli

Słowackiego, stamtąd (przystanek po przeciwnej stronie – przejściem dla pieszych) 

o godz. 16.29 autobus linii nr 1 do Góry

c)  kolejny  kurs  łączony:  spod  gimnazjum   godz.  17.52  autobus  nr  1  do  pętli

Słowackiego, stamtąd (przystanek po przeciwnej stronie – przejściem dla pieszych) 

o godz. 17.59 autobus linii nr 1 do Góry

4. Gościcino – kurs spod gimnazjum do pętli Robakowska i Południowa – 13.40

    a) kurs linii nr 1 do pętli Robakowska – 14.41



    b) kurs linii szkolnej do pętli Południowa – 14.55

    c) kurs linii nr 1 do pętli Robakowska – 15.44

    d) kurs linii 12 przez Gościcino (droga krajowa) – 15.32

    e) do pętli Robakowska – 16.41, 17.31

5. Gowino – autobus linii nr 12 – 13.58, 15.32

    a) ponadto kurs łączony: spod gimnazjum autobus linii nr 1 godz. 16.17 do dworca

    głównego w Wejherowie, przejście pod tunelem, następnie ulicą Dworcową do końca 

    i  z przystanku Filharmonia  Kaszubska po przeciwnej  stronie autobusem linii  12  

    godz. 16.34 

    a) ponadto kurs łączony: spod gimnazjum autobus linii nr 1 godz. 17.52 do dworca

    głównego w Wejherowie, przejście pod tunelem, następnie ulicą Dworcową do końca 

    i  z  przystanku  Filharmonia  Kaszubska  po  przeciwnej  stronie  autobusem linii  3  

    godz.  18.22  (można  też  przejść  pieszo  na  przystanek  Gościcino  Most,  stamtąd

    autobusem linii 3 - godz. 18.10)


