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Łódź, dn. 10 września 2019 r. 

 
INFORMACJA PRASOWA 

 
ŁKA do Skierniewic na Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw 

 
W najbliższy weekend odbędzie się kolejna edycja Skierniewickiego Święta Kwiatów, 
Owoców i Warzyw. 14 i 15 września, na amatorów zdrowej kuchni, czeka wyjątkowa 
uczta smaków i zmysłów, przygotowana w oparciu o kwiaty, owoce i warzywa. 
Entuzjaści muzyki, na dwóch scenach, spotkają gwiazdorską obsadę. Organizatorzy, 
sukcesywnie urozmaicają plenerowe wydarzenie, wprowadzając nowe elementy. W tym 
roku nowością będzie I Fiesta Balonowa. Podczas sportowej rywalizacji zobaczymy 
widowiskowe przeloty nad miastem. Zmieniło się także podejście do sposobu 
serwowania wyjątkowych przysmaków, wszystkie posiłki będą podawane  
w ekologicznych naczyniach. 
Łódzka Kolej Aglomeracyjna, aby zachęcić mieszkańców do udziału w tym wydarzeniu 
przygotowała ofertę „powrót gratis”. W pociągach na pasażerów będą czekać także 
smaczne niespodzianki. 
 
Aby skorzystać z oferty specjalnej ŁKA wystarczy zakupić dowolny bilet jednorazowy na 
przejazd pociągiem Spółki do Skierniewic i odwiedzić stoisko przewoźnika zlokalizowane  
w Pasażu Nurzyńskiego w godz. 10:00-18:00. Tam podróżni otrzymają pieczęć na bilecie, 
upoważniającą do bezpłatnego powrotu pociągami ŁKA tego dnia.  
Oferta skierowana jest zarówno do mieszkańców województwa łódzkiego jak  
i Warszawy. Promocją objęte są połączenia Łódź Fabryczna- Skierniewice- Łódź Fabryczna 
oraz Łódź Fabryczna - Warszawa Wschodnia- Łódź Fabryczna z przystankiem pośrednim  
w Skierniewicach. Pociągi kursować będą w zwiększonym zestawieniu. 
 
Odjazdy pociągów ze stacji Łódź Fabryczna: 06:37, 06:41, 08:36, 09:26, 10:30, 11:19, 13:06, 
13:55, 14:31, 15:17, 17:05, 19:11. 
Odjazdy pociągów ze Skierniewic do Łodzi Fabrycznej: 08:16, 09:11, 12:03, 12:16, 14:03, 
15:09, 16:20, 17:15, 17:47, 19:29, 20:23, 22:13. 
Odjazdy pociągów ze Skierniewic do Warszawy: 07:17, 10:05, 11:08, 11:57, 13:44, 15:10, 
15:55, 13:44, 15:10, 15:55, 17:43, 19:49. 

14 i 15 września w pociągach kursujących przez Skierniewice pasażerom rozdawane będą 
jabłka przekazane przez Organizatora Święta - Urząd Miasta Skierniewice. 
 
Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw, co roku przyciąga setki tysięcy gości 
z całego świata. Koncerty największych gwiazd polskiej i europejskiej sceny muzycznej 
stanowią tło dla serca wydarzenia, pełnego niepowtarzalnych smaków i zapachów. Gwiazdami 
tegorocznej edycji będą grupa Kombii, Kasia Kowalska, Golec uOrkiestra, Poparzeni Kawą 
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Trzy, Grzegorz Hyży i Piotr Cugowski. Stałym punktem imprezy są targi ogrodniczo-rolne, na 
których można m.in. zapoznać się z dorobkiem naukowym znanego na całym świecie 
skierniewickiego Instytutu Ogrodnictwa. Święto to także wielki kiermasz ogrodniczy, na którym 
w sprzedaży dostępne są niespotykane nigdzie indziej odmiany kwiatów, owoców i warzyw,  
a wszystko przy wyjątkowej gościnności Skierniewiczan. 
 
 

 


