Rozkład jazdy pociągów Kolei
Mazowieckich edycji 2018/2019
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pt., 16/11/2018 - 10:01
9 grudnia 2018 r. wchodzi w życie nowa edycja rozkładu jazdy pociągów. Została
ona opracowana na bazie obecnie obowiązującego rozkładu. W związku z pracami
modernizacyjnymi prowadzonymi przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. jego pierwsza modyﬁkacja będzie obowiązywać do 9 marca 2019 r.
Najważniejsze zmiany w kursowaniu pociągów na poszczególnych liniach:
Linia nr R1 Warszawa – Skierniewice
Rozkład jazdy będzie podobny do obecnego. Wracają zawieszone połączenia na odcinku
Grodzisk Mazowiecki – Żyrardów. Dodatkowo będzie kursował nowy pociąg przyspieszony nr
19298/9 relacji Warszawa Wschodnia (odj. 18.59) – Warszawa Centralna (19:05/19:08) –
Skierniewice (przyj. 19.56).
Linia nr R2 Warszawa – Łuków
Rozkład jazdy będzie podobny do obecnego. Z uwagi na prośby pasażerów pociąg
„Łukowianka” będzie kursował w wydłużonej relacji do i z Warszawy Służewca:
- 91232/2 relacji Łuków (odj. 5:37) – Warszawa Służewiec (przyj. 7:33);
- 19230/1 relacji Warszawa Służewiec (odj. 16:18) – Łuków (przyj. 18:13).
Linia nr R3 Warszawa – Łowicz
Rozkład jazdy będzie podobny do obecnego. W godzinach międzyszczytowych kursować
będą dodatkowe pociągi do i z Błonia. Wciąż będą trwały utrudnienia związane z pracami w
stacji Łowicz Główny oraz na szlaku Bednary – Łowicz Główny. Pierwszy pociąg z Łowicza i
ostatni do Łowicza na tym odcinku zostaną zastąpione zastępczą komunikacją autobusową.
Linia nr R6 Warszawa – Małkinia
W dalszym ciągu prowadzona jest modernizacja linii na odcinku Sadowne Węgrowskie –
Małkinia, gdzie ruch pociągów prowadzony jest po jednym czynnym torze. W związku z tym
w rozkładzie przewidywane są utrudnienia na odcinku Łochów – Małkinia. Część pociągów wzorem obecnej organizacji - będzie kursowała w relacji skróconej. Na odcinku Łochów –
Małkinia za wybrane połączenia zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.
Na linii zostały uruchomione w dni robocze pociągi przyspieszone nr:
- 91790/1 relacji Małkinia (odj. 5:16) – Warszawa Centralna (6:45/6:50) – Warszawa

Zachodnia (przyj. 6:54);
- 93960/1 Łowicz (odj. 13:51) –Warszawa Śródmieście (15:15/15:17) – Łochów (przyj.
16:16).
Linia nr R7 Warszawa – Dęblin
Kontynuowane są prace modernizacyjne na odcinku Garwolin – Dęblin i kursowanie
pociągów będzie w dalszym ciągu zastąpione przez komunikację autobusową. Dodatkowo,
w związku z dodatkowymi przerwami technologicznym, wystąpi przerwa w ruchu pociągów
na odcinku Otwock – Pilawa w godz. 11:00 - 13:00 oraz 22:40 - 3:30 dnia następnego i w
zamian będzie kursować zastępcza komunikacja autobusowa.
Na prośbę podróżnych zostały zmienione godziny kursowania przyspieszonych pociągów
do/z Pilawy przez Sulejówek Miłosną:
- 91590/1 relacji Pilawa (odj. 5:48) – Warszawa Wschodnia (przyj. 6:45);
- 19590/1 relacji Warszawa Wschodnia (odj. 15:54) – Pilawa (przyj. 16:50).
Linia nr R8 Warszawa – Skarżysko Kamienna
W godzinach międzyszczytowych zostały uruchomione dodatkowe pociągi do/z Piaseczna.
Kontynuowane są prace modernizacyjne na odcinku Czachówek Południowy – Warka, gdzie
ruch pociągów odbywa się jednotorowo. Pociąg „Radomiak” kursuje trasą okrężną przez
linię CMK z dodatkowymi postojami w Przysusze i Drzewicy.
Dodatkowo wystąpi nocna przerwa w ruchu pociągów na odcinku:
- Czachówek Południowy – Warka w godz. 0:01-4:00 dnia następnego, w związku z tym
ostatni pociąg kursujący na tym odcinku zastąpi komunikacja autobusowa;
- Warka – Radom w godz. 23:25-3:50 dnia następnego, w związku z tym pierwszy i ostatnie
dwa pociągi kursujące na tym odcinku zastąpi komunikacja autobusowa.
Linia nr R9 Warszawa – Działdowo
Na wniosek pasażerów pociąg kursujący z Warszawy po godzinie 7:00 (obecnie kursujący
do Nasielska) będzie kursował w wydłużonej relacji do Ciechanowa, tzn. pociąg nr 15603
Warszawa Zachodnia (odj. 7:20) – Ciechanów (przyj. 9:07). Dodatkowo na odcinku
Warszawa Gdańska – Warszawa Praga ruch pociągów wciąż będzie odbywał się po jednym
czynnym torze.
Linia nr R21 Siedlce – Czeremcha
Na linii będzie uruchomiona dodatkowe para pociągów nr:
- 10442 relacji Czeremcha (odj. 14:04) – Siedlce (przyj. 15:33);
- 10553 relacji Siedlce (odj. 15:45) – Czeremcha (przyj. 17:12).
Linia nr R31 Sierpc – Kutno

Pociągi, które obecnie kursują popołudniu w relacji Sierpc – Płock – Sierpc, zostały
wydłużone do i z Kutna w dni robocze:
- 51354 relacji Sierpc (odj. 17:05) – Kutno (przyj. 18:45);
- 15357 relacji Kutno (odj. 20:52) – Sierpc (przyj. 22:34).
Linia nr R61 Tłuszcz – Ostrołęka
Na linii zostało uruchomione bezpośrednie połączenie z Wyszkowa (odj. 6:42) do Warszawy
Wileńskiej (przyj. 7:45). Dodatkowo została wydłużona jedna para pociągów z Wyszkowa do
Przetyczy, tj.:
- 91621 relacji Tłuszcz (odj. 16:23) – Przetycz (przyj. 17:08);
- 19640 relacji Przetycz (odj. 18:28) – Tłuszcz (przyj. 19:13).
Szczegółowy rozkład jazdy znajduje się na stronie internetowej Kolei Mazowieckich
mazowieckie.com.pl.
Informacje dla mediów:
Donata Nowakowska - rzecznik prasowy „Kolei Mazowieckich – KM” sp. z o.o.
e-mail: d.nowakowska@mazowieckie.com.pl
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