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                   Olsztyn, 11 stycznia 2018 r. 

Informacja prasowa  

Olsztyn zyska lepsze połączenie kolejowe z Warszawą 

 

Rozpoczynają się prace związane z modernizacją linii kolejowej z Olsztyna  

do Działdowa. Poprawi się komfort i skróci do około 2 godz. czas podróży 

najszybszym pociągiem z Olsztyna do Warszawy. Pasażerowie skorzystają z efektów 

inwestycji już pod koniec 2019 r. Prace wymagają wprowadzenia zmian w podróżach  

z Olsztyna do Działdowa i Warszawy. 

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczynają modernizację trasy kolejowej z Olsztyna  

do Działdowa. Wartość prac to prawie 260 mln zł. Dzięki budowie nowych przystanków,  

o roboczych nazwach Olsztyn Śródmieście oraz Olsztyn Dajtki, miasto zyska lepszy dostęp 

do kolei. W regionie poprawi się komfort obsługi pasażerów na 12 przystankach i stacjach 

m.in. w Nidzicy, Olsztynku, Gągławkach i Olsztynie Zachodnim. PLK zamontują wiaty, ławki, 

tablice informacyjne i funkcjonalne oświetlenie. Wszyscy pasażerowie, również osoby  

o ograniczonej mobilności, m.in. dzięki pochylniom, zyskają wygodny dostęp do pociągów. 

Na przystankach przewidziane zostały także stojaki rowerowe. 

 

O kwadrans szybsza i sprawniejsza podróż 

Wzrost bezpieczeństwa zapewni modernizacja 83 km torów, wymiana urządzeń sterowania 

ruchem kolejowym i przebudowa 47 przejazdów kolejowo-drogowych. Pociągi przyspieszą 

na trasie do 120 km/h, a miejscami nawet do 140 km/h. Usprawni to podróże i skróci czas 

przejazdu pomiędzy Olsztynem a Warszawą o kwadrans. Wpłynie to na poprawę 

przepustowości linii i możliwość prowadzenia większej liczby pociągów. 

 

Od 22 stycznia zastępcza komunikacja autobusowa  

Roboty podzielono na dwa etapy. Pierwszy rozpoczyna się już w styczniu i potrwa  

do czerwca 2018 r. Od 22 stycznia, ze względu na prace na jednotorowej linii, nastąpi 

zmiana w komunikacji. Na odcinku z Olsztyna do Olsztynka wstrzymany zostanie ruch 
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pociągów, a pasażerowie skorzystają z zastępczej komunikacji autobusowej. Na stacji  

w Olsztynku będzie można przesiąść się na pociąg Przewozów Regionalnych, by 

kontynuować podróż do Działdowa.  

 

Drugi etap prac zaplanowano od czerwca 2018 r. do sierpnia 2019 r. W tym czasie prace 

przeniosą się na odcinek z Olsztynka do Działdowa. Na trasie kursować będą autobusy 

komunikacji zastępczej, natomiast na odcinku z Olsztynka do Olsztyna kursować będą  

pociągi Przewozów Regionalnych.  

 

Pociągi PKP Intercity relacji Olsztyn – Warszawa od 22 stycznia do sierpnia 2019 r. pojadą 

objazdem przez Ostródę oraz Iławę. Przewoźnik uruchomi także komunikację autobusową  

z Działdowa do Olsztyna – z postojami w Nidzicy i Olsztynku. Dodatkowe informacje  

o zmianach w komunikacji są dostępne na www.portalpasazera.pl.  

 

„Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo – Olsztyn” są realizowane w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Wartość umowy ok. 260 mln zł. Dofinansowanie 

UE wynosi 85 proc. 

 

 

 
 

Kontakt dla mediów: 

Karol Jakubowski 

Zespół prasowy  

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

T: + 48 668 679 414 

rzecznik@plk-sa.pl 
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