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Łódź, dn. 7 października 2019 r.  

 

Informacja prasowa 

Korekta rozkładu jazdy pociągów ŁKA 

obowiązująca od 20 października do 14 grudnia br. 

  

Od niedzieli 20 października zacznie obowiązywać zmieniona organizacja ruchu pociągów. 
Nowy rozkład jazdy uwzględnia ograniczenia komunikacyjne, spowodowane prowadzeniem 
prac modernizacyjnych Łódzkiego Węzła Kolejowego oraz linii nr 14. Po zakończeniu 
inwestycji podróżowanie będzie bezpieczniejsze i szybsze a podróżni do dyspozycji będą mieli 
więcej przystanków kolejowych, nowych oraz zmodernizowanych.  

Trwające prace remontowe nadal będą miały wpływ na kursowanie pociągów Łódzkiej Kolei 
Aglomeracyjnej. Aby zminimalizować utrudnienia i ułatwić pasażerom podróż, ŁKA wprowadzi 
Zastępczą Komunikację Autobusową i uruchomi dodatkowe pociągi na wybranych trasach.   
W pociągach łódzkiej kolei zostanie przeprowadzona akcja informacyjna dla pasażerów, a na 
stronie internetowej przewoźnika dostępne będą mapki pokazujące jak podróżować.  

Najważniejsze zmiany w rozkładzie jazdy 

Linia kutnowska i zgierska 

Zamknięty pozostanie tor nr 1 na odcinku ze Zgierza do stacji Łódź Żabieniec GT, co powoduje 
znaczne ograniczenia przepustowości linii nr 15 na ww. odcinku. W związku z tym za 16 
pociągów kursujących ze Zgierza do stacji Łódź Żabieniec GT zostanie uruchomiona 
Zastępcza Komunikacja Autobusowa.  

Aby zmniejszyć utrudnienia niektóre pociągi, dotychczas rozpoczynające bieg na stacji Łódź 
Kaliska, pojadą ze stacji Łódź Widzew. Zostanie również uruchomiony nowy pociąg 
w relacji Łódź Żabieniec – Łódź Widzew. Dodatkowo, jedna para pociągów kursująca w dni 
robocze do i z Kutna, pojedzie także w weekend.  

Kontynuacja prac modernizacyjnych na stacji Kutno spowoduje zmianę godzin przyjazdów  
i odjazdów pociągów. 

Linia sieradzka 

Kontynuowane będą prace modernizacyjne na linii sieradzkiej. Autobusy zwykłe i Sprintery 
ZKA kursować będą do Łasku. Aby zminimalizować skutki prowadzonej modernizacji 
zwiększono liczbę szybkich połączeń autobusowych typu Sprinter z 11 do 13, które na odcinku 
Łódź Kaliska – Łask pojadą bez żadnych postojów. 

Dodatkowo jeden z porannych pociągów, który przyjedzie do Łodzi Kaliskiej o godzinie 8:05 
pojedzie do Łodzi Żabieńca. 
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Linia łowicka 

Kontynuacja modernizacji stacji Łowicz Główny spowoduje zmiany godzin odjazdów  
i przyjazdów pociągów, ale bez konieczności uruchamiania ZKA na odcinku Łowicz 
Przedmieście – Łowicz Główny. 

Linia Skierniewice – Łowicz 

Ze względu na prowadzoną modernizację na odcinku Bełchów – Łowicz oraz całkowitą 
przebudowę linii na wjeździe do stacji Łowicz Główny, za wszystkie 6 pociągów zostanie 
uruchomiona Zastępcza Komunikacja Autobusowa, dostosowana do potrzeb podróżnych. 
Na wniosek pasażerów, ZKA uwzględnia dodatkowe postoje w Sierakowicach k/Skierniewic  
i Mokrej. 

Linia Łódź Widzew – Łódź Stoki - Zgierz 

Przebudowa przystanków Łódź Stoki, Łódź Marysin i  Łódź Arturówek oraz budowa nowych 
Łódź Warszawska i Łódź Radogoszcz Wschód, spowoduje całkowite wyłączenie linii  
z eksploatacji. Przystanki obsługiwane będą pojazdami Lokalnego Transportu Zbiorowego 
Miasta Łodzi (MPK Łódź). Dodatkowo, bilety ŁKA honorowane będą we wszystkich pociągach 
Spółki PKP Intercity, które pojadą przez Łódź Dąbrowę, Chojny, Pabianicką, Kaliską, 
Żabieniec i Radogoszcz Zachód. 

Aby ułatwić pasażerom przejazd komunikacją zastępczą, w pociągach łódzkiej kolei zostanie 
przeprowadzona akcja informacyjna. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie 
internetowej ŁKA, tablicach informacyjnych oraz w pociągach. 

 

Rozkłady jazdy dostępne są na stronie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej pod adresem: 
https://lka.lodzkie.pl/Rozklady-jazdy/ 
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