
Godz. 
Odjazdu RELACJA kursuje

05:00 Łomża - Białowieża p. Białystok codziennie
05:40 Łomża- Ełk p. Grajewo od poniedziałku do piątku w dni robocze
06:00 Łomża -Białystok p. Wizna codziennie
06:10 Radziłów-Łomza  p. Wilamowo od poniedziałku do piątku w dni robocze
06:15 Radziłów-Łomza  od poniedziałku do piątku w dni robocze
06:20 Łyse - Łomża p. Nowogród od poniedziałku do piątku w dni robocze
06:40 Łomża - Ostrołęka od poniedziałku do piątku w dni robocze
06:50 Łomża -Ełk p. Stawiski od poniedziałku do piątku w dni robocze
07:00 Łomża - Łomża p. Nadbory od poniedziałku do piątku w dni robocze
08:00 Łomża - Białystok , p. Wizna od poniedziałku do piątku w dni robocze
08:40 Kuzie - Łomża, p. Laski od poniedziałku do piątku w dni robocze
09:00 Radziłów - Łomża od poniedziałku do piątku w dni robocze
09:00 Łomża - Ostrołęka od poniedziałku do piątku w dni robocze
10:00 Łomża - Ełk , p. Kolno codziennie
10:00 Ełk -Grajewo codziennie
10:30 Łomża - Radziłów od poniedziałku do piątku w dni robocze
11:20 Łomża -Ełk p. Stawiski od poniedziałku do piątku w dni robocze
12:00 Białystok - Łomża codziennie 
12:00 Ostrołęka - Łomża od poniedziałku do piątku w dni robocze
12:40 Radziłów - Łomża , p. Przytuły od poniedziałku do piątku w dni robocze
13:20 Białystok - Łomża od poniedziałku do piątku w dni robocze
13:35 Łomża - Kolno codziennie
13:40 Łomża - Ostrołęka od poniedziałku do piątku w dni robocze
14:00 Łomża - Łomża p. Nadbory od poniedziałku do piątku w dni robocze
14:00 Ełk - Łomża, p. Stawiski codziennie
14:15 Ełk - Łomża, p. Grajewo codziennie
14:20 Łomża - Łyse od poniedziałku do piątku w dni robocze
14:50 Ostrołęka - Łomża od poniedziałku do piątku w dni robocze
15:10 Kolno - Białystok codziennie
15:20 Białystok - Łomża od poniedziałku do piątku w dni robocze
15:40 Łomża- Radziłow, p. Nadbory od poniedziałku do piątku w dni robocze
15:40 Łomża - Radziłów, p. Wilamowo od poniedziałku do piątku w dni robocze
16:00 Łomża - Ostrołęka codziennie
17:00 Łomża- Kuzie , p. Laski od poniedziałku do piątku w dni robocze
17:20 Ełk - Radziłów , p. Grajewo od poniedziałku do piątku w dni robocze
17:40 Ostrołęka - Łomża codziennie
18:00 Białystok - Łomża codziennie
19:50 Łomża - Radziłów od poniedziałku do piątku w dni robocze

PKS NOVA S.A. Oddział Łomża informuje, że w związku z zapobieganiem i 
zwalczaniem COVID-19                                                                                                                                   

od dnia 09.11.2020 r. będzie realizował nw. kursy:



Godz. 
Odjazdu RELACJA kursuje

06:00:00 Kolno-Białystok/Jedwabne codziennie od 14.11.2020r.
08:00:00 Kolno-Łomża/Dobrylas od poniedziałku do piątku w dni robocze
09:00:00 Kolno-Łomża/Mały Płock od poniedziałku do piątku w dni robocze
10:20:00 Kolno-Goniądz/Białystok codziennie
11:00:00 Łomża-Kolno/Dobrylas od poniedziałku do piątku w dni robocze
14:55:00 ŁomżaKolno/Mały Płock od poniedziałku do piątku w dni robocze
15:40:00 Białystok-Kolno/Jedwabne codziennie od 14.11.2020r.
15:40:00 Goniądz-Kolno/Białystok codziennie

Godz. 
Odjazdu RELACJA kursuje

05:40 Grajewo- Ełk od poniedziałku do piątku w dni robocze
06:05 Grajewo-Łomża od poniedziałku do piątku w dni robocze
06:15 Karczewo-Rydzewo-Grajewo od poniedziałku do piątku w dni robocze
06:15  Szczuczyn-Radziłów p. Ławsk od poniedziałku do piątku w dni robocze
06:20 Ełk-Grajewo od poniedziałku do piątku w dni robocze
06:30 Grajewo-Rajgród od poniedziałku do piątku w dni robocze
06:30 Szczuczyn-Grajewo p. Niećkowo/Niecikiod poniedziałku do piątku w dni robocze
06:50 Grajewo-Ełk p. Bobry codziennie
06:50 Radziłów-Grajewo p. Okół od poniedziałku do piątku w dni robocze
07:00 Niedźwiadna -Grajewo od poniedziałku do piątku w dni robocze
07:00 Rajgród-Grajewo od poniedziałku do piątku w dni robocze
07:15 Pieńczykowo -Biebrza - Grajewo od poniedziałku do piątku w dni robocze
08:00 Ełk-Grajewo od poniedziałku do piątku w dni robocze
09:00 Grajewo-Łomża od poniedziałku do soboty w dni robocze
09:00 Łomża-Rajgród p. Grajewo od poniedziałku do piątku w dni robocze
09:05 Grajewo-Suwałki codziennie
09:10 Grajewo-Ełk od poniedziałku do piątku w dni robocze
09:15 Grajewo-Łomża p. Radziłów od poniedziałku do piątku w dni robocze
10:00 Grajewo-Ełk codziennie
10:30 Ełk-Grajewo od poniedziałku do piątku w dni robocze
11:15 Grajewo-Ełk od poniedziałku do piątku w dni robocze
11:30 Ełk-Grajewo codziennie

PKS NOVA S.A. PT Grajewo informuje, że w związku z zapobieganiem i 
zwalczaniem COVID-19                                                                                                                                   

od dnia 09.11.2020 r. będzie realizował nw. kursy:

PKS NOVA S.A. Oddział Łomża baza Kolno  informuje, że w związku z 
zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19                                                                                                                                   

od dnia 09.11.2020 r. będzie realizował nw. kursy: 



Godz. 
Odjazdu RELACJA kursuje

11:30 Rajgród-Grajewo od poniedziałku do piątku w dni robocze
12:15 Ełk-Grajewo od poniedziałku do piątku w dni robocze
12:20 Grajewo-Białystok codziennie
12:25 Grajewo -Nieciki od poniedziałku do piątku w dni robocze
12:30 Łomża-Grajewo p. Stawiski od poniedziałku do piątku w dni robocze
12:30 Łomża-Grajewo p. Radziłów od poniedziałku do piątku w dni robocze
13:05 Grajewo- Radziłów od poniedziałku do piątku w dni robocze
13:15 Suwałki-Grajewo codziennie
13:30 Nieciki-Grajewo od poniedziałku do piątku w dni robocze
13:50 Grajewo-Ełk od poniedziałku do piątku w dni robocze
14:15 Radziłów – Grajewo od poniedziałku do piątku w dni robocze
15:40 Grajewo – Radzilów od poniedziałku do piątku w dni robocze
15:40 Grajewo – Pieńczykowo -Rajgród od poniedziałku do piątku w dni robocze
15:45 Grajewo-Szczuczyn od poniedziałku do piątku w dni robocze
15:45 Grajewo- Karwowo-Woznawieś
16:10 Niedźwiadna -Grajewo od poniedziałku do piątku w dni robocze
16:10 Grajewo- Szczuczyn od poniedziałku do piątku w dni robocze
16:10 Ełk – Grajewo p. Bobry od poniedziałku do piątku w dni robocze
17:00 Radziłów -Grajewo od poniedziałku do piątku w dni robocze
17:10 Białystok – Grajewo codziennie
18:00 Grajewo Ełk od poniedziałku do piątku w dni robocze
19:05 Ełk-Grajewo od poniedziałku do piątku w dni robocze
19:14 Grajewo -Ełk codziennie
20:00 Ełk – Grajewo codziennie


