Utrudnienia w ruchu pociągów na linii
średnicowej dalekobieżnej oraz
podmiejskiej
[1]

wt., 21/06/2022 - 23:48
Utrudnienia w ruchu pociągów na linii średnicowej dalekobieżnej oraz podmiejskiej (stacja
Warszawa Wschodnia). Niektóre pociągi mogą być opóźnione, odwołane, kursujące w
skróconej relacji, kursować inną trasą niż przewidziana w rozkładzie jazdy.Opóźnienia
pociągów mogą ulegać zmianie. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie
www.portalpasazera.pl [2]

Aktualizacja godz. 00:51
W związku z utrudnieniami - od godz. 00:45 wprowadza się honorowanie biletów KM w
autobusach linii nocnej N71 na odcinku: Dw. Wschodni (Kijowska) - Dw. Centralny (tylko w
kierunku Dw. Centralny).
Aktualizacja godz. 03:12
Pociąg nr 97151 relacji Warszawa Centralna (03:04) – Modlin (03:37) jest odwołany na odc.
Warszawa Centralna – Warszawa Wschodnia (03:11). Komunikację zastępczą stanowi
pociąg nr 19895 rel. Warszawa Zachodnia (03:17) – Warszawa Wschodnia (03:33) – Łuków
(05:27). Poc nr 97151 ze st. Warszawa Wschodnia odjedzie opóźniony około 30 minut, po
skomunikowaniu z poc nr 19895.
Pociąg nr 97153 relacji Warszawa Centralna (04:12) – Modlin (04:45) jest odwołany na odc.
Warszawa Centralna – Warszawa Wschodnia (04:19). Komunikację zastępczą stanowi
pociąg nr 19601 rel. Warszawa Zachodnia (04:15) – Nasielsk (05:25). Poc nr 97153 ze st.
Warszawa Wschodnia odjedzie zgodnie z rozkładem jazdy o godz. 04:19.
Pociąg nr 93110 relacji Modlin (04:06) - Warszawa Wschodnia (04:37) - Warszawa Centralna
(04:45) wyjątkowo w dniu dzisiejszym został skierowany do stacji Warszawa Gdańska.
Pociąg nr 97155 relacji Warszawa Centralna (04:58) – Warszawa Wschodnia (05:05) Modlin (05:37) wyjątkowo w dniu dzisiejszym rozpocznie kursowanie od stacji Warszawa
Gdańska.
Pociąg nr 93112 relacji Modlin (05:06) - Warszawa Wschodnia (05:38) - Warszawa Centralna
(05:45) wyjątkowo w dniu dzisiejszym został skierowany do stacji Warszawa Gdańska.
Pociąg nr 97111 relacji Warszawa Centralna (06:04) – Warszawa Wschodnia (06:10) -

Modlin (06:43) wyjątkowo w dniu dzisiejszym rozpocznie kursowanie od stacji Warszawa
Gdańska.
Pociąg nr 93114 relacji Modlin (06:08) - Warszawa Wschodnia (06:40) - Warszawa Centralna
(06:49) wyjątkowo w dniu dzisiejszym został skierowany do stacji Warszawa Gdańska.
Pociąg nr 97113 relacji Warszawa Centralna (07:05) – Warszawa Wschodnia (07:12) Modlin (07:45) wyjątkowo w dniu dzisiejszym rozpocznie kursowanie od stacji Warszawa
Gdańska.
================================================
Aktualizacja godz. 04:30
Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów KM - ZTM w pojazdach ZTM
Warszawa (pociągi, autobusy, tramwaje, metro) na obszarze 1 i 2 strefy
biletowej.

Od natychmiast do odwołania wprowadzone zostaje nadzwyczajne honorowanie
biletów Koleje Mazowieckie – KM w pociągach PKP InterCity oraz biletów PKP
InterCity w pociągach Koleje Mazowieckie – KM na całym obszarze kursowania
pociągów Kolei Mazowieckich. Honorowanie biletów nie obowiązuje w pociągach
EIP oraz w pociągach z miejscami sypialnymi. Pociągi IC zatrzymują się na
stacjach ujętych w rozkładzie jazdy.
================================================

Aktualizacja godz. 05:20
Pociągi rozpoczynające bieg na stacji Warszawa Wschodnia oraz Warszawa
Zachodnia w krótkich relacjach do stacji Grodzisk Mazowiecki, Błonie, Sochaczew,
Piaseczno, Otwock, Mińsk Mazowiecki mogą zostać odwołane.

Aktualizacja godz. 06:55
Utrudnienia w ruchu pociągów na linii średnicowej dalekobieżnej zostały zakończone.
Przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów. Szczegółowe informacje o
kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl [2]
Aktualizacja godz. 09:00
Honorowanie biletów KM - ZTM w pojazdach ZTM Warszawa (pociągi, autobusy, tramwaje,
metro) na obszarze 1 i 2 strefy biletowej obowiązuje do godz. 13:00.
Honorowanie biletów Koleje Mazowieckie – KM w pociągach PKP InterCity oraz biletów PKP
InterCity w pociągach Koleje Mazowieckie – KM na całym obszarze kursowania pociągów
Kolei Mazowieckich obowiązuje do godz. 13:00.

Status:
Zakończone
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