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INFORMACJA PRASOWA Szczecin, 10.03.2021 r. 

 
 
Zachodniopomorskie: Zmiana rozkładu jazdy pociągów POLREGIO od 14 
marca 2021 r.  
 
 
 W niedziele 14 marca będzie miała miejsca zmiana rozkładu jazdy pociągów 
POLREGIO. W związku z istotnymi zmianami, prosimy pasażerów o dokładne zapoznanie 
się z rozkładem jazdy pociągów przed planowaną podróżą. 
 
 Spore zmiany czekają na podróżnych korzystających z pociągów na linii Szczecinek – 
Szczecin Główny. Od 14 marca 2021 r. zostaną uruchomione dwie dodatkowe pary pociągów 
na trasie Runowo Pomorskie – Szczecinek. Na stacji w Runowie Pomorskim pociągi będą 
skomunikowane z pociągami z/do Szczecina. Jedna para pociągów będzie kursować 
codziennie. Ze Szczecinka będzie odjeżdżać o godzinie 12:25, w Runowie Pomorskim będzie 
o godzinie 13:55. W drogę powrotną uda się o godzinie 14:13 aby w Szczecinku być 
na godzinę 15:43.  Natomiast druga para w dni robocze. Ze Szczecinka odjedzie o 06:28, 
w Runowie Pomorskim będzie o 07:58. W kierunku Szczecinka pojedzie o 08:18 aby dotrzeć 
do niego o 09:50. Dzięki temu w dni robocze trasę tą będzie pokonywać 7 par pociągów, 
natomiast w soboty i niedziele 5 par pociągów. Nowa oferta POLREGIO to więcej możliwości 
podróżowania pomiędzy Szczecinem, Stargardem, Drawskiem Pomorskim czy Szczecinkiem. 
 
Bogatszej oferty przewozowej mogą spodziewać się również podróżni na trasie Szczecin– 
Goleniów – Nowogard. Zostanie uruchomiona dodatkowa para pociągów kursująca w dni 
robocze. Ze stacji Szczecin Główny odjedzie o 06:30, w Nowogardzie będzie o 07:40, 
z Nowogardu odjedzie o  09:14 w Szczecinie Głównym będzie o 10:27. 
 
Szczecin z Koszalinem w dni robocze zyska dodatkowe połączenie. Pociąg REGIO 
„Dzierżęcinka” połączy dwa największe miasta w regionie. Dzięki dodatkowemu połączeniu 
w dni robocze Szczecin z Koszalinem będzie łączyć aż 8 par pociągów. „Dzierżecinka” 
z Koszalina odjedzie o 06:45, w Szczecinie Głównym będzie o godzinie 09:42. Ze Szczecina  
Głównego odjedzie o godzinie 16:04 a w Koszalinie będzie o 18:31.  Nowe połączenie 
wzbogaci ofertę POLREGIO na odcinku Szczecin – Stargard – Łobez – Świdwin -  Białogard – 
Koszalin.  
 
Przywrócone zostanie codzienne połączenie ze Szczecina do Piły. Pociąg ze Szczecina 
Głównego będzie odjeżdżać o godzinie 11:18 w Pile będzie natomiast o godzinie 14:53. Z Piły 
w kierunku Szczecina pociąg będzie odjeżdżać o godzinie 11:38 i w Szczecinie Głównym 
będzie o 14:56.  
 
W dni robocze, większa oferta będzie również na linii kolejowej w kierunku Kostrzyna. 
Kursować będzie dodatkowe połączenie między Szczecinem a Chojną. Pociąg będzie 
odjeżdżać ze Szczecina Głównego o godzinie 07:03, do Chojny dojedzie natomiast o godzinie 
07:51. O godzinie 08:20 odjedzie pociąg z Chojny w kierunku Szczecina Głównego, na stacji 
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docelowej będzie o 09:09. Zostanie również uruchomiony w dni robocze i soboty pociąg 
wyjeżdzający ze Szczecina głównego o 05:14, w Gryfinie będzie o 05:35. Natomiast w drogę 
powrotną uda się o 07:17 z Gryfina w Szczecinie Głównym, będzie o godzinie 07:39, w tych 
godzinach będzie kursować w dni robocze.  
 
Pomiędzy Białogardem a Szczecinkiem będzie kursować dodatkowy pociąg w dni robocze. 
Z Białogardu będzie wyjeżdżać o godzinie 06:39 natomiast w Szczecinku będzie o 07:34. 
W drugą stronę pociąg odjedzie o godzinie 13:55, w Białogardzie będzie o 14:51.  
 
Od 1.03.2021 r. przywrócone zostały wszystkie pociągi transgraniczne kursujące na trasie 
Szczecin Główny – Berlin Gesundbrunnen i Szczecin Główny – Lübeck Hauptbahnof. 
Ze względu na zmieniające się obostrzenia, w związku z panującą epidemią, przed wyjazdem 
do kraju sąsiedniego należy zapoznać się z obowiązującymi przepisami.   
 
Pomiędzy 4 a 18 maja podróżni udający się w kierunku Szczecina, bądź wyjeżdzający, mogą 
spodziewać się utrudnień. Ze względu na remont wiaduktu kolejowego na ulicy Kolumba 
w Szczecinie, ograniczona zostanie liczba połączeń do stacji Szczecin Port Centralny. Pociągi 
jadące od strony Gryfina pojadą drogą okrężną na odcinku Szczecin Port Centralny – Szczecin 
Główny, a pozostałe będą kursować z pominięciem stacji Szczecin Port Centralny.  
 
Ze względu na trwające prace modernizacyjne na trasie Szczecin – Krzyż - Poznań, w dalszym 
ciągu czas przejazdu będzie wydłużony. Podobnie jak w obowiązującym rozkładzie jazdy 
wybrane pociągi w kierunku Piły, Szczecinka, Choszczna, Koszalina zostaną połączone 
na stacji Szczecin Główny. Natomiast w Ulikowie bądź Stargardzie następować będzie 
rozłączenie składów. Podróżnych uprasza się o zwrócenie szczególnej uwagi na kierunki 
wyświetlane na wyświetlaczach.  
 
W związku z panującym stanem epidemicznym przypominamy, że w pociągu obowiązuje 
nakaz zakrywania twarzy przy pomocy maseczki. W trosce o komfort podróży 
i bezpieczeństwo, własne oraz  współpasażerów apelujemy o przestrzeganie obowiązujących 
obostrzeń.  
 
      *** 

POLREGIO to największy pasażerski przewoźnik w Polsce. Każdego dnia na tory w całym kraju wyjeżdża około 

1900 pociągów zamawianych i finansowanych przez samorządy wojewódzkie. W ciągu roku z usług POLREGIO 

korzysta ponad 88 mln pasażerów. Pociągi POLREGIO zatrzymują się na ponad 1900 stacjach. Udział firmy w 

rynku kolejowych przewozów pasażerskich wynosi ponad 26%. Większościowym udziałowcem Spółki jest 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (50% i jeden udział).  
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  Rzecznik prasowy  
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