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Znamy zmiany w rozkładzie jazdy pociągów, który obowiązywać będzie od
15 grudnia. Dodatkowe pary pociągów pojawią się m.in. na trasach:
Gorzów Wlkp. – Kostrzyn i Zielona Góra Gł. – Rzepin. Pojawią się także
nowe pociągi, m.in. na trasie Zielona Góra Szczecin i Zielona Góra- Żary-
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Żagań. Do rozkładu jazdy wraca także połączenie na linii Głogów-Leszno.
W rozkładzie znajdzie się też długo oczekiwane połączenie z Żar i Żagania
do Warszawy Wschodniej.

Zmiany w rozkładzie jazdy pociągów, który zacznie obowiązywać z dniem
15.12.2019 r.

 

Pociągi regionalne:

dodatkowa para pociągów Gorzów Wlkp. - Kostrzyn, kursująca od 7.01.2020
r. w dni robocze;
dodatkowa codzienna para pociągów Zielona Góra Gł. - Rzepin;
nowa para pociągów Zielona Góra Gł. - Świnoujście w soboty i niedziele w
czasie wakacji letnich;
nowy pociąg Szczecin Gł. - Zielona Góra Gł. kursujący w piątki i niedziele od
15.03.2020 r. poza wakacjami;
nowy pociąg Zielona Góra Gł. - Szczecin Gł. kursujący w soboty i poniedziałki
od 16.03.2020 r. poza wakacjami;
uruchomienie dodatkowych dwóch par pociągów Zielona Góra Gł. - Żary -
Żagań, jedna para w dni robocze od 7.01.2020 r., druga - codziennie;
skierowanie przez stację Czerwieńsk ostatniego w dobie pociągu relacji
Zielona Góra Gł. - Zbąszynek oraz pociągu Gorzów Wlkp. 14:50 - Zielona
Góra Gł. 17:05;
wznowienie połączeń na linii Głogów - Leszno, uruchomienie 6 par pociągów,
w tym jedna para codzienna i jedna w niedziele w relacji do i z Zielonej Góry;

Pociągi międzywojewódzkie i międzynarodowe (wybrane zmiany na podstawie
rozkładu jazdy opublikowanego na portalu www.portalpasazera.pl):

pociąg TLK "Konopnicka" relacji Zielona Góra Gł. - Warszawa Wsch. - Zielona
Góra Gł. będzie prowadził wagony bezpośrednie przez Żary, Żagań i Legnicę
zapewniając połączenie ze stolicą dla mieszkańców Nowogrodu
Bobrzańskiego, Żar, Żagania i Małomic;
pociąg TLK "Zielonogórzanin" relacji Zielona Góra Gł. - Warszawa Wsch.
wyjedzie ze stacji początkowej wcześniej, bo już o godz. 3:40, by około 9:30
dojechać do dworca centralnego w Warszawie;
para pociągów IC "Mehoffer" Szczecin Gł. - Przemyśl Gł. zostanie skrócona
do/ze stacji Kraków Gł.;
nowa para pociągów IC "Wawel" Zielona Góra Gł. - Kraków Gł. przez Poznań
Gł., Kalisz i Łódź;
para pociągów IC "Matejko" Świnoujście - Przemyśl Gł zostanie zastąpiona
parą pociągów IC "Bolko" Szczecin Gł. - Lublin przez Katowice;
zamiast pary pociągów TLK "Światowid" Katowice - Szczecin Gł.
uruchomiona zostanie para pociągów TLK "Szyndzielnia" Bielsko-Biała Gł. -
Świnoujście;
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para pociągów TLK "Gałczyński" Zielona Góra Gł. - Warszawa Wsch. zostanie
zastąpiona parą pociągów IC "Stoczniowiec" Zielona Góra Gł. - Gdynia Gł.;
para pociągów TLK "Bory Tucholskie" Gorzów Wlkp. - Gdynia Gł. zostanie
wydłużona do stacji Kostrzyn;
para pociągów TLK "Warta" Gorzów Wlkp. - Lublin zostanie zastąpiona parą
pociągów IC "Mewa"; Gorzów Wlkp. - Warszawa Wsch.
para pociągów TLK "Paderewski" Gorzów Wlkp. - Białystok zostanie
zastąpiona parą pociągów IC "Gałczyński" Gorzów Wlkp. - Warszawa Wsch.
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