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Pociąg KM w Górze Kalwarii

9 grudnia 2018 r. wchodzi w życie nowa edycja rozkładu jazdy pociągów, która będzie obowiązywać do 9

marca 2019 r, czyli do wiosennej korekty. Koleje Mazowieckie opisały zmiany, jakie w komunikacji kolejowej

będą miały miejsce na Mazowszu.

Zmiany dla zachodniego Mazowsza 

Jak informuje przewoźnik, na linii R1 z Warszawy do Skierniewic obędzie się bez wielkich zmian. Wracają

natomiast 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). Wielkich zmian nie będzie także na linii nr R2 (Warszawa – Łuków).

Tu ciekawostką jest to, że pociąg „Łukowianka”, na wniosek pasażerów, będzie kursował w wydłużonej relacji do

i z Warszawy Służewca. 

Na linii R3, z Warszawy do Łowicza, w godzinach międzyszczytowych pojawią się 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. 

Pociągi, które obecnie kursują popołudniu na linii nr R31 w relacji Sierpc – Płock – Sierpc, zostały wydłużone do i

z Kutna w dni robocze. Chodzi o 51354 relacji Sierpc (odj. 17:05) – Kutno (przyj. 18:45) i 15357 relacji Kutno
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(odj. 20:52) – Sierpc (przyj. 22:34). 

Trwa inwestycja na Rail Baltice i linii 7. Delikatne zmiany na linii do Siedlec 

Na linii z Warszawy do Małkinii (R6), w dalszym ciągu prowadzona jest modernizacja linii między Sadownem

Węgrowskim a Małkinią. Ruch w tym miejscu prowadzony jest po jednym czynnym torze, w związku z tym w

rozkładzie przewidywane są utrudnienia na odcinku Łochów – Małkinia. Część pociągów 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 91790/1 relacji Małkinia (odj. 5:16) –

Warszawa Centralna (6:45/6:50) – Warszawa Zachodnia (przyj. 6:54), oraz 93960/1 Łowicz (odj. 13:51) –

Warszawa Śródmieście (15:15/15:17) – Łochów (przyj. 16:16). 

Na linii 7 (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) i 19590/1 relacji

Warszawa Wschodnia (odj. 15:54) – Pilawa (przyj. 16:50). 

Na linii R21 Siedlce – Czeremcha będzie uruchomiona dodatkowe para pociągów relacji Czeremcha (odj. 14:04)

– Siedlce (przyj. 15:33) i Siedlce (odj. 15:45) – Czeremcha (przyj. 17:12). 

Na linii R61 z Tłuszcza do Ostrołęki 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: 91621 relacji Tłuszcz (odj. 16:23) – Przetycz (przyj. 17:08) i 19640 relacji Przetycz (odj. 16:28) –

Tłuszcz (przyj. 19:13). 

Z Warszawy na południe... 

Na linii R8 z Warszawy do Skarżyska Kamiennej w godzinach międzyszczytowych zostaną 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. 

...i północ 

Na linii 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. 

W sezonie letnim Koleje Mazowieckie ponownie planują uruchomienie komercyjnego pociągu Słoneczny,

którym ze stolicy dojedziemy do Trójmiasta, Słupska i Ustki. 

PRACA

Kierownik Projektu
PKP TELKOL sp. z o.o. poszukuje kandydatów na s…

Więcej ogłoszeń

KATALOG KOLEJOWY

+ Dodaj �rmę Zobacz katalog

KOMENTARZE WSZYSTKIE

WYDARZENIA

Warszawa, 28-29.11.2018 - Zarządzanie portfelem
projektów w inwestycjach infrastrukturalnych >

Ignacy Góra - Prezes Urzędu

Transportu Kolejowego

Prezes UTK: Remont nie powinien
oznaczać zamieszania

Tadeusz Syryjczyk - Partner w ZDG

TOR

Za co przewoźnicy powinni płacić, a
za co nie

Michał Litwin - sekretarz Związku

Niezależnych Pracodawców

Kolejowych

ZNPK o Kolej+: Wreszcie
rozpoczęła się dyskusja o budowie

Jakub Majewski - prezes Fundacji

ProKolej

ProKolej o Kolej+. „Dobrze, że rząd
chce inwestować w lokalne
połączenia kolejowe”

https://www.rynek-kolejowy.pl//praca.html
https://www.rynek-kolejowy.pl/oferty/oferta-5737.html
https://www.rynek-kolejowy.pl//praca.html
http://www.katalogkolejowy.pl/firmy
http://www.katalogkolejowy.pl/firmy_reg
http://www.katalogkolejowy.pl/firmy
https://www.rynek-kolejowy.pl/komentarze.html
http://tor-konferencje.pl/
https://www.tor-konferencje.pl/wydarzenia/zarzadzanie-portfelem-projektow-w-inwestycjach-infrastrukturalnych-620.html
http://www.rynek-kolejowy.cupsell.pl/k/et22-byk
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/prezes-utk-remont-nie-powinien-oznaczac-zamieszania-89401.html
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/za-co-przewoznicy-powinni-placic-a-za-co-nie-89334.html
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/znpk-o-kolej-wreszcie-rozpoczela-sie-dyskusja-o-budowie-nowych-linii-kolejowych-89280.html
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/prokolej-o-kolej-dobrze-ze-rzad-chce-inwestowac-w-lokalne-polaczenia-kolejowe-89218.html

