
Weekendowe zmiany w kursowaniu
pociągów
Dzisiaj 14:40

W nocy z 30 na 31 marca nastąpi zmiana czasu z zimowego na
letni. Zmiany, jakie nastąpią w rozkładzie jazdy pociągów
dotyczą zmiany czasu na letni oraz utrudnień na odcinku
Warszawa – Pruszków.

Najlepsze wiadomości video z Radomia znajdziesz na naszym kanale na YouTube -
TUTAJ

Przypominamy, że w najbliższy weekend zmieniamy czas z zimowego na letni. W nocy  z

soboty 30 marca na niedzielę 31 marca wskazówki zegarów przesuniemy z godziny 2.00

na 3.00 w nocy.  W związku ze zmianą czasu niektóre pociągi Kolei Mazowieckich pojadą o

zmienionych godzinach lub będą mieć zmienioną trasę.

Podróżnych muszą zwrócić szczególną uwagę na następujące pociągi: 

• poc. nr 19650 rel. Ostrołęka – Tłuszcz; 

• pociągi, od których poprowadzona jest ZKA: 

- poc. nr 11930 rel. Małkinia- Warszawa Wileńska, 

- poc. nr 21610/1 rel. Radom – Dęblin, 

- poc. nr 22200 rel. Radom – Strzyżyna, 
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https://www.youtube.com/user/cozadzienpl?sub_confirmation=1
http://www.cozadzien.pl/radom/weekendowe-zmiany-w-kursowaniu-pociagow/54992#
http://www.cozadzien.pl/radom/brak-lekarzy-na-sor-dyzuru-nie-bedzie/54997
http://www.cozadzien.pl/radom/weekendowe-zmiany-w-kursowaniu-pociagow/54992
http://www.cozadzien.pl/radom/kiedy-fabryka-broni-odzyska-blask/54991
http://www.cozadzien.pl/radom/stypendia-kanadyjskie-rusza-nabor-wnioskow/54990
http://www.cozadzien.pl/radom/kornacka-bezdomny-nie-musi-byc-brudny/54989


- poc. nr 21700/1 rel. Dęblin – Warszawa Zachodnia, 

- poc. nr 21702/3 rel. Dęblin – Warszawa Zachodnia.

Szczegóły dotyczące godzin kursowania ww. pociągów/autobusów ZKA znajdują się na

stronie internetowej mazowieckie.com.pl w tabelach rozkładu jazdy.

Ponadto w związku z utrudnieniami związanymi z pracami modernizacyjnymi na linii 447

na odcinku Warszawa – Pruszków w okresie 30-31 marca 2019 r. nastąpią zmiany w

kursowaniu pociągów KM i SKM.  W tym czasie obwiązywać będzie wzajemne

honorowanie biletów KM i ZTM na odcinku Pruszków – Warszawa Wschodnia (w obu

kierunkach) w okresie 30-31 marca. 

Szczegóły dotyczące zasad honorowania znajdują się - TUTAJ. 

czd/ks fot. archiwum cozadzien.pl

Najświeższe wiadomości z Radomia i regionu znajdziesz na pro�lu CoZaDzien.pl na
Facebooku - TUTAJ
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