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Od 10 marca zmiana rozkładu jazdy na kolei
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Od najbliższej niedzieli, 10 marca zmieni się rozkład jazdy pociągów na małopolskich
torach. Zmiany zostaną wprowadzone w związku z pracami modernizacyjnymi na terenie
krakowskiego węzła kolejowego, prowadzonymi przez zarządcę infrastruktury – PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Wszystko po to, by już wkrótce mieszkańcy i turyści mogli
sprawnie, komfortowo i bez większych utrudnień poruszać się koleją po całym regionie.
Ograniczenia na trasie Tarnów – Nowy Sącz – Krynica Zdrój
Utrudnienia czekają podróżnych na trasie Tarnów – Nowy Sącz – Krynica Zdrój w maju
i czerwcu. Zaplanowano między innymi wprowadzenie całodobowej przerwy w ruchu
pociągów, w związku z przebudową wiaduktu na odcinku Ptaszkowa – Kamionka Wielka.
Od 13-23 maja zostanie wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa za wszystkie
pociągi Kolei Małopolskich na odcinku Stróże – Nowy Sącz/Krynica-Zdrój.
Ponadto dodatkowe zamknięcia torów na potrzeby remontu przejazdów kolejowych
spowodują konieczność wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej za pociągi
kursujące do i z Krynicy:
• W dniach 6-10 maja oraz 7-8 czerwca – na odcinku Muszyna – Krynica Zdrój
• W dniach 27-30 maja oraz 3-7 czerwca – na odcinku Żegiestów – Krynica Zdrój
Możliwe utrudnienia
Prowadzona przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. modernizacja linii kolejowych może
powodować opóźnienia pociągów. Jest to spowodowane m.in. prowadzeniem ruchu po
jednym torze, a także możliwymi usterkami urządzeń sterowania ruchem lub rozjazdów.
Koleje Małopolskie sp. z o.o. jako regionalny przewoźnik niestety nie mają na te
utrudnienia wpływu. Pozostaje nam wszystkim uzbroić się w cierpliwość.
Za wszelkie niedogodności, z którymi mogą się spotkać pasażerowie uprzejmie
przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. Skargi, wnioski i reklamacje dotyczące
realizacji przejazdu pociągów uruchamianych przez Koleje Małopolskie sp. z o. o.
prosimy przekazywać na adres e-mail: pasazer@malopolskiekoleje.com.pl.

Nowe rozkłady jazdy Kolei Małopolskich w załącznikach poniżej. Natomiast zmiany
w rozkładzie kursowania pociągów Przewozów Regionalnych będą dostępne na stronie
internetowej przewoźnika, w zakładce Dla Podróżnych.
Pociągiem do kultury
W związku z pojawieniem się nowego rozkładu jazdy, Koleje Małopolskie przypominają
pasażerom o możliwości skorzystania z atrakcyjnych zniżek na spektakle, wystawy i inne
wydarzenia kulturalne w ramach akcji „Pociąg do kultury”. Zniżka przysługuje każdemu,
kto kupi bilet na pociąg Kolei Małopolskich i do 30 dni od upływu terminu jego ważności
odwiedzi jednego z partnerów projektu – małopolską instytucję kultury.
Więcej informacji o „Pociągu do kultury”, w tym listę instytucji biorących udział
w projekcie można znaleźć tutaj.
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