12.12.2021 – zmiana rozkładu
jazdy – co nowego dla naszych
Podróżnych?
Dodano: 08 grudnia, 2021
Nowe połączenia, wydłużenie relacji pociągów, utrudnienia w
rozkładzie jazdy – to tylko niektóre tematy poruszone podczas
poniedziałkowej konferencji prasowej Wojciecha Jankowiaka,
Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego poświęconej
szczegółom nowego, rocznego rozkładu jazdy pociągów w
Wielkopolsce, realizowanego przez Koleje Wielkopolskie i
POLREGIO. Konferencja odbyła się w siedzibie Organizatora
przewozów
w
Urzędzie
Marszałkowskim
Województwa
Wielkopolskiego.
W konferencji wzięli udział: Wicemarszałek Województwa
Wielkopolskiego – Wojciech Jankowiak odpowiedzialny w
Samorządzie Województwa Wielkopolskiego za transport w naszym
regionie, przedstawiciele Przewoźników: Marek Nitkowski –
Prezes Zarządu spółki Koleje Wielkopolskie oraz Waldemar
Bachmatiuk – Dyrektor Wielkopolskiego Zakładu POLREGIO, a
także Dyrektor Departamentu Transportu UMWW Robert Pilarczyk.
Nowy rozkład jazdy pociągów wchodzi w życie 12 grudnia 2021 r.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podróżnych, w rozkładzie
2021/2022 uruchomionych zostanie wiele dodatkowych połączeń.
Łącznie uruchomione zostaną 63 nowe pociągi, a 12 kolejnych
będzie kursowało w wydłużonej relacji. Kolejną nowością jest
pojawienie się pociągów Kolei Wielkopolskich na odcinku Piła –
Wyrzysk Osiek, dzięki czemu mieszkańcy takich miejscowości jak
Kaczory, Miasteczko Krajeńskie, Białośliwie, Krostkowo, czy
Osiek nad Notecią, uzyskają bezpośrednie połączenia ze swoich
miejscowości do Poznania. Wprowadzając zmiany, które wejdą w
życie od 12 grudnia 2021 r. realizujemy część oczekiwań

podróżnych, dla których jednym z najistotniejszych elementów
rozkładu jazdy jest wysoka częstotliwość połączeń. Poniżej
prezentujemy informację nt. nowych połączeń na poszczególnych
liniach:

POZNAŃ – GNIEZNO – MOGILNO
Na odcinku Poznań – Gniezno – Poznań uruchomionych zostanie
pięć nowych pociągów (dwa w relacji Poznań Gł. – Gniezno oraz
trzy w relacji Gniezno – Poznań Gł.). Ponadto odpowiadając na
oczekiwania mieszkańców m. in. takich miejscowości jak
Trzemeszno, czy Mogilno – uruchomionych będzie więcej połączeń
łączących te miejscowości z Gnieznem, czy Poznaniem.

POZNAŃ – NOWY TOMYŚL – ZBĄSZYNEK
Na linii w kierunku Zbąszynka uruchomionych zostanie 12 nowych
pociągów: sześć kursujących w relacji Poznań Gł. – Zbąszynek –
Poznań Gł. oraz sześć, które kursować będą w relacji Poznań
Gł. – Nowy Tomyśl – Poznań Gł.

POZNAŃ-WRZEŚNIA-KONIN-KOŁO-KŁODAWA-KUTNO
Nowe połączenia pojawią się również na linii w kierunku
Wrześni, Konina i Kłodawy. Cztery nowe pociągi kursujące w
relacji do/z Wrześni, dwa nowe połączenia kursujące w relacji
do/z Koła, nowy pociąg relacji Poznań Gł. – Konin. Ponadto
relacja czterech pociągów, które dotychczas kursowały w
relacji do/z Koła została wydłużona do stacji Kłodawa.

POZNAŃ – ROGOŹNO – PIŁA – WYRZYSK OSIEK
Uruchomione zostaną nowe połączenia na odcinku Piła Gł. –
Wyrzysk Osiek – Piła Gł. dzięki czemu mieszkańcy takich
miejscowości jak Kaczory, Miasteczko Krajeńskie, Białośliwie,
Krostkowo, czy Osiek nad Notecią, uzyskają bezpośrednie
połączenia ze swoich miejscowości do Poznania.

POZNAŃ-MILICZ / KĘPNO / ODOLANÓW / KALISZ / ŁÓDŹ
W relacji do/z Odolanowa uruchomiona zostanie dodatkowa para
pociągów, zapewniająca mieszkańcom miasta i gminy Odolanów
dodatkowe, bezpośrednie połączenia z Ostrowem Wielkopolskim
oraz Poznaniem. Ponadto wydłużona zostanie relacji jednego
pociągu do stacji Kalisz (dotychczas kursującego do Jarocina).

POZNAŃ – WOLSZTYN – GRODZISK – POZNAŃ
Nowe połączenia uruchomione zostaną także na linii do
Wolsztyna. W relacji Poznań Gł. – Grodzisk Wlkp. – Poznań Gł.
uruchomione zostaną dwie nowe pary pociągów, ponadto w relacji
Poznań Gł. – Wolsztyn – Poznań Gł. kursować będzie dodatkowa
para pociągów.

POZNAŃ – WĄGROWIEC – GOŁAŃCZ- POZNAŃ
Większą częstotliwość połączeń zauważyć będzie można również
na odcinku Poznań – Wągrowiec – Poznań, poprzez uruchomienie
trzech nowych połączń.

POZNAŃ – KOŚCIAN – LESZNO – RAWICZ
Duże zmiany będą miały miejsce na linii w kierunku Leszna i
Rawicza. Uruchomione zostaną nowe połączenia –
jedna para
pociągów w relacji Poznań – Czempiń – Poznań, 6 par pociągów w
relacji Poznań – Leszno – Poznań oraz 5 par pociągów w relacji
Rawicz – Poznań – Rawicz.

LESZNO – WOLSZTYN – ZBĄSZYNEK
Zmiany będą miały miejsce również na odcinku Wolsztyn – Leszno
– Wolsztyn, uruchomiony zostanie jeden nowy pociąg w relacji
Wolsztyn – Leszno. Ponadto od 17 stycznia uruchomiona zostanie
jedna nowa para pociągów w relacji Wolsztyn – Leszno –
Wolsztyn.
Nowe rozkłady jazdy obowiązujące od 12 grudnia 2021 r.
dostępne są w zakładce Rozkład Jazdy.

