
Funkcjonowanie komunikacji w okresie świąteczno-noworocznym  

i w czasie przerwy świątecznej w szkołach  

-nauka zdalna, dni wolne od nauki:  

sprawdź, jak pojadą autobusy w powiecie kartuskim! . 
 

Od dnia 20 grudnia (poniedziałek) w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) na wszystkich 

trasach obowiązywać będą rozkłady jazdy jak w okresie ferii i wakacji tj. nie będą realizowane kursy 

oznaczone w rozkładach jazdy literą „s”, a na tabliczkach na przystankach wyróżnione jako wykonywane 

w dni nauki. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na tabliczkach na przystankach - realizowane 

będą bowiem kursy wskazane jako wykonywane wyłącznie w dni wolne od nauki. Feryjne rozkłady 

jazdy obowiązywać będą w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) do 5 stycznia 2022 r. (środa).  
 

Zasady kursowania autobusów w okresie świąteczno-noworocznym: 
 

24 grudnia 2021 r, piątek - Wigilia Świąt Bożego Narodzenia 
obowiązywać będą feryjne rozkłady jazdy, ale autobusy zakończą kursowanie około godziny 15  

(ostatnie kursy wykonywane tego dnia wskazane zostały w stałych, internetowych rozkładach jazdy) 
 

25 grudnia 2021 r., sobota - Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia 
komunikacja autobusowa nie funkcjonuje (co wynika ze stałego rozkładu jazdy) 
 

26 grudnia 2021 r., niedziela - Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia 
obowiązywać będą rozkłady jazdy jak w każdą niedzielę  

… 

31 grudnia 2021 r., piątek - Sylwester 
obowiązywać będą feryjne rozkłady jazdy bez ograniczeń 
 

1 stycznia 2022 r., sobota - Nowy Rok 
komunikacja autobusowa nie funkcjonuje (co wynika ze stałego rozkładu jazdy) 
 

2 stycznia 2022 r., niedziela 
obowiązywać będą rozkłady jazdy jak w każdą niedzielę  

… 

6 stycznia 2022 r., czwartek - Trzech Króli 
obowiązywać będą rozkłady jazdy jak w każdą niedzielę 
 

7 stycznia 2022 r., piątek - tzw. długi weekend 
obowiązywać będą wyjątkowo sobotnie rozkłady jazdy 

… 

Wg zapewnień ministerialnych od poniedziałku 10 stycznia 2022 r. przywrócona powinna zostać nauka 

stacjonarna w szkołach, a zarazem od 10 stycznia 2022 r. przywrócone powinno zostać kursowanie 

autobusów wg rozkładów jazdy jak w dni nauki, w tym wszystkich linii i kursów szkolnych. 
 

 

 

Ponadto, na trasie linii 801 i 810 do i z Gdańska z dniem 2 stycznia 2022 r. zmianie 

ulegnie rozkład jazdy (godziny kursowania autobusów) we wszystkie dni tygodnia. 

Szczegóły - w odrębnym komunikacie. 
 

Szczegółowe informacje:        www.gryfkartuzy.pl 

      tel. 500 469 227             www.facebook.com/pagryf 


