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3 września 2017r. -  korekta rozkładu jazdy pociągów 

- co nowego dla naszych Podróżnych na modernizowanej 

linii Poznań – Września – Konin - Kutno  ?  

 
3 września 2017 r. wchodzi w życie korekta rozkładu jazdy pociągów, co wiąże się nie tylko 

z niewielkimi zmianami godzin odjazdów i przyjazdów pociągów ale również z powrotem na tory pociągów, 

które w okresie wakacyjnym nie kursowały.  

Okres wakacji był czasem wytężonej pracy i optymalizacji czasów przejazdów, aby zminimalizować uciążliwości 

prowadzonej na odcinku Września – Konin modernizacji. Jednocześnie przykładając dużą wagę do opinii naszych 

podróżnych, wspólnie z Organizatorem Przewozów – Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego 

podjęte zostały decyzje o skróceniu czasu przejazdu Zastępczej Komunikacji Autobusowej z dotychczasowych 

116 do 67 minut. Zmiana ta wpłynie na skrócenie czasu przejazdu z Konina do Poznania z 181 do 125 minut.  

Ponadto przystanki Cienin oraz Cienin Kościelny zastąpione zostaną jednym, wspólnym przystankiem Cienin 

Zaborny Parcele, zlokalizowanym w ciągu drogi krajowej nr 92. Jednak co ważne, pasażerów podróżujących          

z Cienina  i Cienina Kościelnego na przystanek Cienin Zaborny Parcele dowozić będą busy. 

Kolejną istotną zmianą jest wprowadzenie przystanku Konin Zachód, który zlokalizowany będzie w miejscu 

przystanków komunikacji miejskiej na ulicy Spółdzielców – Makowa (w stronę Poznania) oraz Rolna (w stronę 

Konina).  Zmiana ta była postulowana przez dużą część mieszkańców Konina. 

Utrzymane zostaną również połączenia bezpośrednie w relacji Poznań – Konin – Poznań (przejazd autostradą 

A2) w liczbie 16 kursów/ dzień. 

Ponadto, zmianie ulegną godziny odjazdów następujących pociągów: 

 

 Pociąg nr 79301 z Konina do Poznania będzie wyjeżdżał o 3:13 (dotychczas 2:55) – 18 minut później, 

 Pociąg nr 79303 z Konina do Poznania będzie wyjeżdżał o 4:08 (dotychczas 3:50) – 18 minut później, 

 Pociąg nr 77003 z Konina do Poznania będzie wyjeżdżał o 4:24 (dotychczas 4:06) – 18 minut później, 

 Pociąg nr 17305 z Kłodawy do Poznania będzie wyjeżdżał o 3:42 (dotychczas 3:16) – 26 minut później,  

 Pociąg nr 77207 z Konina do Poznania będzie wyjeżdżał o 5:35 (dotychczas 5:07) -28 minut później, 

 Pociąg nr 79307 z Koła do Poznania będzie wyjeżdżał o 5:57 (dotychczas 5:11) – 46 minut później, 

 Pociąg nr 17311 z Kutna do Poznania będzie wyjeżdżał o 6:07 (dotychczas 5:44) – 23 minuty później, 

 Pociąg nr 79343 z Konina do Poznania będzie wyjeżdżał o 7:27 (dotychczas 7:09) – 18 minut później, 

 Pociąg nr 79313 z Konina do Poznania będzie wyjeżdżał o 8:30 (dotychczas 8:12) – 18 minut później, 
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 Pociąg nr 77241 z Koła do Konina będzie wyjeżdżał o 8:50 (dotychczas 9:38) – 48 minut wcześniej, 

 Pociąg nr 79315 z Konina do Poznania będzie wyjeżdżał o 9:38 (dotychczas 9:17) – 21 minut później, 

 Pociąg nr 17319 z Kutna do Poznania będzie wyjeżdżał o 9:21 (dotychczas 9:10) – 11 minut później, 

 Pociąg nr 79337 z Konina do Poznania będzie wyjeżdżał o 12:24 (dotychczas 11:56) – 28 minut później, 

 Pociąg nr 77243 z Koła do Konina będzie wyjeżdżał o 12:54 (dotychczas 13:28) – 34 minuty wcześniej, 

 Pociąg nr 79223 z Konina do Poznania będzie wyjeżdżał o 13:23 (dotychczas 12:55) – 28 minut później, 

 Pociąg nr 79325 z Konina do Poznania będzie wyjeżdżał o 14:35 (dotychczas 14:07) – 28 minut później, 

 Pociąg nr 17327 z Kutna do Poznania będzie wyjeżdżał o 14:31 (dotychczas 13:46) – 45 minut później, 

 Pociąg nr 79331 z Konina do Poznania będzie wyjeżdżał o 16:39 (dotychczas 16:21) – 18 minut później, 

 Pociąg nr 79333 z Koła do Poznania będzie wyjeżdżał o 17:01 (dotychczas 16:17) – 44 minuty później, 

 Pociąg nr 17339 z Kutna do Poznania będzie wyjeżdżał o 18:10 (dotychczas 17:43) – 27 minut później, 

 Pociąg nr 17201 z Kłodawy do Konina będzie wyjeżdżał o 19:00 (dotychczas 18:19) – 41 minut później, 

 Pociąg nr 79388 z Poznania do Konina będzie wyjeżdżał o  21:36 (dotychczas 8:38) – na prośbę 

podróżnych kończących pracę w Poznaniu o godzinie 21. 
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