Koleje Mazowieckie

Zmiany w rozkładzie jazdy pociągów KM od 20
października 2013 r.

Warszawa, 26 września 2013 r.

Ze względu na kolejny etap prac modernizacyjnych prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A., w okresie 20 października – 14 grudnia 2013 r. będzie obowiązywał zmieniony rozkład jazdy
pociągów Kolei Mazowieckich.

Główne zmiany wystąpią przede wszystkim na liniach:
• KM1 Warszawa – Skierniewice – w związku z kolejnym etapem modernizacji linii kolejowej nr 1 Warszawa –
Łódź, na odcinku Pruszków – Grodzisk Mazowiecki oraz na szlaku Radziwiłłów Mazowiecki – Żyrardów
będzie
prowadzony ruch jednotorowy. Z tego względu wystąpią znaczne ograniczenia w kursowaniu pociągów.
Pasażerowie podróżujący na odcinku Żyrardów – Skierniewice na podstawie ważnych biletów Kolei Mazowieckich
będą mogli skorzystać z wybranych pociągów uruchamianych przez innych przewoźników.
• KM6 Warszawa – Małkinia – niektóre pociągi na odcinku Prostyń – Małkinia w wybranych terminach zostaną
zastąpione przez komunikację autobusową.
Ze względu na rozpoczynającą się 4 listopada 2013 r. modernizację linii Warszawa – Sadowne Węgrowskie –
Białystok zostanie zamknięty 1 z torów na szlaku Tłuszcz – Łochów. Część pociągów zamiast rozpoczynać bieg z
Łochowa/Małkini zostanie skrócona do/z Tłuszcza. Bilety KM na odcinku Tłuszcz –
Łochów będą honorowane w
wybranych pociągach innych przewoźników.
Ponadto 20 października 2013 r. zakończą się utrudnienia związane z budową tunelu
w Ząbkach.
• KM8 Warszawa – Skarżysko-Kamienna –
ze względu na trwającą modernizację linii kolejowej nr 8 na
odcinku Radom – Skarżysko-Kamienna rozkład jazdy pociągów będzie ulegał zmianom.
• KM9 Warszawa – Działdowo –
pociągi na tej linii będą kursowały według zmienionego rozkładu jazdy.
Ponadto na odcinku Mława – Ciechanów zostanie uruchomiona autobusowa komunikacja zastępcza – dotyczy to
dwóch z połączeń na tym odcinku.
• KM33 Kutno – Sierpc – w związku z budową wiaduktu kolejowego w Płocku w dniach 15 – 21 listopada 2013
r. na odcinku Kutno – Płock – Sierpc będzie kursowała autobusowa komunikacja zastępcza. Komunikacja
autobusowa zostanie uruchomiona także na odcinku Płock Radziwie – Płock w dniach 21 – 24 października oraz
7 – 13 listopada 2013 r.
Ze szczegółami dotyczącymi zmian w rozkładzie jazdy pociągów pasażerowie mogą się zapoznać na
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stronie internetowej Kolei Mazowieckich www.mazowieckie.com.pl w zakładce „Tabele rozkładów
jazdy” oraz pod numerem całodobowego call center KM: (022) 364 44 44.

Dodatkowych informacji udziela:
Donata Nowakowska –rzecznik prasowy „Kolei Mazowieckich – KM” sp. z o.o.
e-mail: d.nowakowska@mazowieckie.com.pl
tel. 22 473 75 51; 0 661 929 207

Strona 2/2

