Zmiany w rozkładzie jazdy Kolei Mazowieckich
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Od 13 marca do 11 czerwca 2016 roku w związku z prowadzanymi przez PKP Polskie Linie
Kolejowe pracami modernizacyjnymi zmianie ulegnie rozkład jazdy pociągów. Utrudnienia
na niektórych odcinkach mogą być znaczne.
Ze względu na prace remontowe przeprowadzane przez PKP Polskie Linie Kolejowe w drugim i
trzecim kwartale 2016 roku rozkład jazdy pociągów na trasach obsługiwanych przez Koleje
Mazowieckie zostanie zmieniony (aktualny rozkład jazdy pociągów sprawdzić można za pomocą
wyszukiwarek internetowych, na przykład www.goeuro.pl). Pasażerowie powinni przygotować się
chwilowy dyskomfort w podróżowaniu.
Utrudnienia na poszczególnych liniach
Jak informuje wiceprezes Kolei Mazowieckich Dariusz Grajda (źródło: www.rynek-kolejowy.pl),
największe utrudnienia czekają na podróżnych na linii radomskiej, czyli na trasie Warszawa
Zachodnia-Kraków Główny. W związku z pracami modernizacyjnymi i zamknięciami torowymi na tej
linii kursować będzie mniej pociągów, a na linii Czachówek – Góra Kalwaria wprowadzony zostanie
ruch zastępczy.
Od 13 marca br. zamknięty odcinek Warszawa Okęcie – Piaseczno wydłużony zostanie aż do
Czachówka Południowego. Wiele pociągów będzie kursować na skróconej relacji, a odcinek
Czachówek – Góra Kalwaria będzie całkowicie zamknięty. Podróżnym zostanie udostępniona
zastępcza komunikacja autobusowa. Przewidywane są dalsze prace modernizacyjne na linii
Warszawa – Małkinia, a od 1 czerwca br. wyłączone z ruchu zostaną również tory na odcinku
Zielonka – Warszawa Wileńska Marki. Na odcinku Warszawa Rembertów – Zielonki nadal będzie
kursować zastępcza komunikacja autobusowa. Taki stan nie zmieni się prawdopodobnie aż do 2017
roku.

Ze względu na trwający od czerwca 2015 roku remont Mostu Gdańskiego nadal będą utrudnienia na
linii Warszawa – Działdowo. W dniach 27 maja – 11 czerwca br. zamknięte zostaną tory na odcinku
Warszawa Wschodnia – Warszawa Praga, a pociągi lotniskowe pojadą przez Warszawę Wschodnią
Towarową. W dniach 31 maja – 11 czerwca utrudnienia czekają podróżnych również na trasie Kutno
– Sierpc: na odcinkach Sierpc – Płock Trzepowo oraz Kutno – Strzelce Kujawskie. W ramach
rekompensaty za odwołane pociągi jeździć będzie zastępcza linia autobusowa.
Poważne zmiany w rozkładzie jazdy pociągów szykują się również na trasie Warszawa – Gdańsk. W
maju 2016 roku całkowicie zostanie zamknięty odcinek Warszawa Praga – Warszawa Wschodnia.
Pociągi KM na stacji Warszawa Dawidy
Pozytywną informacją dla mieszkańców Ursynowa jest fakt, że dzięki staraniom zarządu dzielnicy
Ursynów, radnych i mieszkańców osiedla Jeziorki od 13 marca br. na stacji Warszawa Dawidy będą
się zatrzymywać wszystkie pociągi osobowe Kolei Mazowieckich (wyjątkiem pozostanie pociąg
przyspieszony „Radomiak”, który ominie kolejne stacje i przystanki na odcinku Warszawa Zachodnia
– Radom). Ze względu na to, że stacja Warszawa Dawidy znajduje się na linii radomskiej, kursy
pociągów będą chwilowo utrudniony.
Jak podaje w swoim komunikacie biuro prasowe PKP PLK (źródło: www.plk-sa.pl), pierwsze zmiany
wartej 460 mln zł modernizacji 27-kilometrowego odcinka linii Warszawa – Radom widać na stacji
Warszawa Okęcie, gdzie stoi już konstrukcja nowej kładki wyposażonej w windy, które ułatwią
poruszanie się osobom niepełnosprawnym i starszym. Przebudowę rozpoczęto też na stacjach
Warszawa Dawidy, Warszawa Jeziorki i Czachówek Górny – rozebrano tam już część starych
peronów i trwają prace związane z zabudową ścianek peronowych dla nowych, 200-metrowych
peronów. W dalszej kolejności ma powstać wiadukt drogowy w okolicy przystanku Warszawa
Jeziorki. Łącznie plany Polskich Linii Kolejowych obejmują przebudowę i modernizację 3 stacji oraz 6
przystanków osobowych między Warszawą Okęciem a Czachówkiem Południowym.
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