
Godz. 
Odjazdu RELACJA kursuje

05:25 Ciechanowiec-Łomża p.Wys.Maz. od poniedziałku do piątku w dni robocze

05:35 Czyżew- Łomża p. Zambrów od poniedziałku do piątku w dni robocze

05:50 Zambrów-Kruszyniany p. Białystok codziennie

05:50 Sokoły-Łomża p. Zambrów od poniedziałku do piątku w dni robocze

06:00 Wys. Maz.-Białystok p. Bokiny od poniedziałku do piątku w dni robocze

06:25 Konopki-Pok.-Zambrów p. Rutki-Kossaki od poniedziałku do piątku w dni robocze

06:30 Srebrna-Zambrów p. Szumowo od poniedziałku do piątku w dni robocze

06:35 Brańsk-Wys. Maz. p. Szepietowo od poniedziałku do piątku w dni robocze

07:05 Łomża-Zambrów p .Wygodę od poniedziałku do piątku w dni robocze

07:15 Zambrów-Grądy-W. p. Rutki-K. od poniedziałku do piątku w dni robocze

08:20 Zambrów-Olsztyn p. Łomżę codziennie

13:00 Zambrów-Grądy-W. p. Rutki-K. od poniedziałku do piątku w dni robocze

10:20 Zambrów-Ciech. p. Czyżew od poniedziałku do piątku w dni robocze

16:55 Łomża-Ciech. p Z-ów, Czyżew od poniedziałku do piątku w dni robocze

13:50 Łomża-Ciech. p Z-ów, Czyżew od poniedziałku do piątku w dni robocze

16:15 Olsztyn-Zambrów p. Łomżę od poniedziałku do piątku w dni robocze

08:15 Zambrów-Szaciły p. Białystok codziennie

11:00 Kruszyniany-Z-ów p. Białystok codziennie

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

od dnia 16.11.2020 r. będzie realizował nw. kursy:

11:00 Kruszyniany-Z-ów p. Białystok codziennie

12:50 Szaciły-Zambrów p. Białystok codziennie

08:00 Grądy-W.-Zambrów p. Rutki-Kossaki od poniedziałku do piątku w dni robocze

14:00 Grądy-W.-Zambrów p. Rutki-Kossaki od poniedziałku do piątku w dni robocze

08:00 Zambrów-Kolno p. Łomżę od poniedziałku do piątku w dni robocze

11:00 Kolno-Zambrów p. Łomżę od poniedziałku do piątku w dni robocze

16:20 Zambrów-Białystok p. Jeżewo codziennie

18:40 Białystok-Zambrów p. Jeżewo codziennie

13:30 Łomża-Brańsk p. Z-ów, Wys. Maz. od poniedziałku do piątku w dni robocze

15:40 Zambrów- Łętownica p. Szumowo od poniedziałku do piątku w dni robocze

15:40 Zambrów- Konopki-P. p. Rutki-Kossaki od poniedziałku do piątku w dni robocze

13:00 Zambrów-Łomża p. Wygodę od poniedziałku do piątku w dni robocze

08:00 Ciechanowiec-Łomża p. Czyżew, Z-ów od poniedziałku do piątku w dni robocze

06:40 Czyżew- Białystok p. Wys. Maz. od poniedziałku do piątku w dni robocze

07:15 Czyżew- Białystok p. Wys. Maz. w soboty, niedziele i święta

14:10 Białystok- Czyżew p. Wysokie Mazowieckie codziennie

11:00 Łomża- Zambrów p. Poryte-Jabłoń od poniedziałku do piątku w dni robocze

13:30 Zambrów-Wys. Maz. p. Tybory-Kamianka od poniedziałku do piątku w dni robocze

15:10 Wys.Maz.- Łomża p. Zambrów od poniedziałku do piątku w dni robocze

07:00 Zambrów-Wysokie Mazowieckie od poniedziałku do piątku w dni robocze

09:45 Wys. Maz.- Łomża p. Zambrów od poniedziałku do piątku w dni robocze

12:30 Łomża- Zambrów p. Poryte-Jabłoń od poniedziałku do piątku w dni robocze

09:35 Zambrów-Łomża p. Wygodę w soboty, niedziele i święta

10:30 Łomża- Zambrów p. Poryte-Jabłoń od poniedziałku do piątku w dni robocze

08:45 Łomża- Zambrów p. Poryte-Jabłoń od poniedziałku do piątku w dni robocze

07:00 Wys. Maz.- Białystok p. Kobylin-B. od poniedziałku do piątku w dni robocze

14:10 Białystok- Wys. Maz. p. Kobylin-B od poniedziałku do piątku w dni robocze

07:50 Łomża- Wys. Maz. p. Zambrów od poniedziałku do piątku w dni robocze

11:30 Wysokie Mazowieckie- Sokoły od poniedziałku do piątku w dni robocze

07:50 Białystok- Wys.Maz. p. Bokiny od poniedziałku do piątku w dni robocze

13:00 Wys.Maz.- Białystok p. Bokiny codziennie

16:30 Białystok- Wys.Maz. p. Bokiny od poniedziałku do piątku w dni robocze16:30 Białystok- Wys.Maz. p. Bokiny od poniedziałku do piątku w dni robocze


