KUJAWSKO-POMORSKI ZAKŁAD PRZEWOZÓW REGIONALNYCH
Zastępca Dyrektora ds. Handlowych

ul. Zygmunta Augusta 7
85-082 Bydgoszcz
tel.: (+48 52) 518 30 51
fax: (+48 52) 518 35 29
e-mail: prbyh@pr.pkp.pl

Bydgoszcz, dnia 18.02.2009 r.
Nr pisma: PRMR-713.1-04/09

Komunikat
o zmianach w kursowaniu pociągów pasażerskich spółki
PKP Przewozy Regionalne
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
wynikających z I. korekty rocznego rozkładu jazdy 2008/9,
wchodzącej w życie z dniem 1. marca 2009 r.
Oto szczegóły planowanych zmian:

1) Zmiany na trasie Bydgoszcz Gł. – Chełmża wynikające ze
społecznego zapotrzebowania, wypracowane wspólnie z
organizatorem przewozów.
Nowy Pociąg:
• poc. 1144 relacji Unisław Pom. (odj. 5:10) – Chełmża (przyj.5:26)
kursujący w dni robocze, mający na celu dowóz do pracy na godzinę
6:00 do Chełmży oraz dogodnie skomunikowany z pociągiem Arriva
PCC do Torunia Gł.

Pociągi kursujące wcześniej:
• poc. 1112 relacji Bydgoszcz Gł. (odj. 18:15) – Toruń Gł. (przyj.
19:41): wcześniejszy o 60 minut odjazd ze stacji Bydgoszcz Gł. o
godz. 17:15.

• poc. 1114 relacji Bydgoszcz Gł. (odj. 20:40) – Unisław Pom. (przyj.
21:20): wcześniejszy odjazd ze stacji Bydgoszcz Gł. o godz. 19:16,
codzienne wydłużenie relacji do Torunia Gł.
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Pociąg kursujący później:
• poc. 1129 relacji Chełmża (odj. 17:13) – Bydgoszcz Gł. (przyj.
18:09): późniejszy odjazd ze stacji Chełmża o godz. 17:35, przyjazd
do stacji Bydgoszcz Gł. 18:41.

Pociągi, którym na wniosek lokalnej społeczności wydłużono
relację wprowadzając dodatkowe postoje:
• poc. 1111 relacji Unisław Pom. (odj. 5.00) - Bydgoszcz Gł. (przyj.
5:40): wydłużono relację z Torunia Gł. (o. 4:10) w celu zapewnienia
mieszkańcom Chełmży i miejscowości znajdujących się na odcinku
Chełmża – Unisław Pom. dogodnego dojazdu do pracy do
Bydgoszczy na godzinę 6:00.

Pociągi, które będą miały zmieniony termin kursowania:
• poc. 1113 relacji Toruń Gł. (odj. 4:57) – Bydgoszcz Gł. (przyj. 6:31)
zmiana terminu kursowania na odcinku Toruń Gł. – Chełmża, gdzie
pociąg będzie uruchamiany wyłącznie w soboty, niedziele i święta,
zaś od stacji Chełmża będzie kursował codziennie (dotychczas na
odcinku Toruń Gł. – Chełmża kursował tylko w dni robocze).
• poc. 1145 relacji Unisław Pom. (odj. 7:10) – Bydgoszcz Gł. (przyj.
7:50): zmiana terminu kursowania polegająca na ograniczeniu
kursowania wyłącznie do dni roboczych, poza okresem 20.VI–31.VIII
(wakacji szkolnych).
• poc. 1115 relacji Toruń Gł. (odj. 15:04) – Bydgoszcz Gł. (przyj.
16:35): zmiana terminu kursowania na odcinku Toruń Gł. – Chełmża
polegająca na kursowaniu również w soboty (dotychczas pociąg ten
kursował tylko w niedziele i święta).
• poc. 1140 relacji Bydgoszcz Gł. (odj. 6:23) – Unisław Pom. (przyj.
7:03) zmiana terminu kursowania polegająca na wyłączeniu okresu
20.VI–31.VIII (wakacji szkolnych).

2) Inne zmiany
• poc. 3023 relacji Inowrocław (odj. 6:35) – Toruń Gł. (przyj. 7:13):
wcześniejszy o 6 minut odjazd z Inowrocławia o godzinie o. 6:29, na
wniosek podróżnych wprowadzono dodatkowy postój na przystanku
osobowym Toruń Kluczyki,
• poc. 30423 relacji Jabłonowo Pom. (odj. 6:45) – Iława Gł. (przyj.
7:17): późniejszy o 7 min odjazd pociągu ze stacji Jabłonowo Pom. o
godz. 6:52, dla uzyskania nowego dogodnego skomunikowania z
pociągu pośpiesznego spółki PKP IC WARMIA z Grudziądza.
• poc. 40020/1 ŁUCZNICZKA relacji Bydgoszcz Gł. (odj. 6:15) – Toruń
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Toruń Gł. (o.7:18) - Toruń Wsch (przyj. 7:27) będzie odjeżdżał ze
stacji Toruń Gł. o godz. 7:24, dla uzyskania nowego dogodnego
skomunikowania z pociągiem regionalnym z Kutna.
• poc. 40148 relacji Toruń Gł. (odj. 22:40) – Włocławek (przyj. 23:32)
będzie kursował codziennie (dotychczas nie kursował w soboty).
• poc. 40141 relacji Włocławek (odj. 4:27) – Toruń Gł. (p.5.19/o.5.24) Toruń Wschodni (przyj. 5:32) będzie kursował codziennie na
odcinku Włocławek – Toruń Gł. (dotychczas nie kursował w niedziele
i święta).

Zmiany rozkładu jazdy pociągów regionalnych wprowadzone zostają w porozumieniu
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
Szczegółowych informacji o zaistniałych zmianach można zasięgnąć w punktach informacji
stacjonarnej na większych dworcach kolejowych (tel. 9436) oraz na stronie:
http://www.pr.pkp.pl/w-regionach,kujawsko-pomorskie,wydarzenia-z-regionu.html

DYREKTOR
w z.
inż. Marek Ostrowski
(Zastępca d s. handlowych)
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