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Łuków zyska niedzielny pociąg do Warszawy

Od  10 marca mieszkańcy dojeżdżających w niedzielne popołudnie 

z Łukowa do Warszawy, nie będą  musieli przesiadać się w 

Siedlcach. Koleje Mazowieckie uruchomią bezpośredni pociąg 

przyspieszony - informuje portal "podlasie24.pl".

Nowy pociąg swoje kursowanie rozpocznie od niedzieli 10 marca. Skład wyruszy z Łukowa o 17.36, w Siedlcach 

zatrzyma się o 18.08. Do Warszawy Śródmieście dotrze o 19.16. Jedynie na odcinku Łuków - Siedlce skład 

zatrzymywał się będzie na wszystkich przystankach. Dalej zatrzyma się tylko w Siedlcach Zachodnich, Mrozach i 

Mińsku Mazowieckim.

Regionalny serwis informacyjny "podlasie24.pl" już wielokrotnie zwracał uwagę na problemy z bezpośrednim, 

niedzielnym połączeniem Łukowa ze stolicą. Początkowo Urząd Marszałkowski twierdził, że uruchomienie takiego 

polaczenie jest niemożliwe. Jednak po analizie sytuacji taborowej przewoźnika a także rozmowach z zarządcą 

infrastruktury udało się zaplanować i wdrożyć takie połączenie.

Jak wynika z aktualnego rozkładu jazdy pociągów zamieszczonego na stronie Kolei Mazowieckich, skład ten 

będzie kursował do 2 czerwca 2013 r.
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