
Darmowe pociągi na Piknik Lotniczy w Gryźlinach 2012 
 

 
Podobnie jak w ubiegłych latach mieszkańców Olsztyna i powiatu na podniebną imprezę do 
Gryźlin (w niedzielę 24 czerwca) dowiozą darmowe pociągi lotniczej przyjaźni. W pięciu 
składach (w tym ostatni powrotny podwójny) pomieści się około 3 tysięcy osób. W 
rozwinięciu wiadomości znajduje się szczegółowy rozkład jazdy. 
 
Ponowne uruchomienie darmowych „Lotniczych Pociągów Przyjaźni” na V Rodzinny Piknik 
Lotniczy w Gryźlinach jest możliwe dzięki współpracy Starostwa Powiatowego w Olsztynie z 
Urzędem Miasta w Olsztynie, stowarzyszeniem „Dom Warmiński” oraz Warmińsko-
Mazurskim Zakładem PKP Przewozy Regionalne w Olsztynie.  
- Bezpłatne pociągi, które będą kursowały w niedziele 24 czerwca na trasie Olsztyn-Gryźliny-
Olsztynek i z powrotem to znakomita alternatywa dla podróży samochodem – uważa Mariusz 
Kwas, dyrektor promocji olsztyńskiego starostwa. – Pociągi nie będą stały w korkach i 
dowiozą „piknikowiczów” z Olsztyna pod same lądowisko w Gryźlinach w 25 minut.  
W każdym ze składów pomieści się około 500 osób (miejsca siedzące i stojące), tylko w 
ostatnim ze składów powrotnych (odjazd z Olsztynka o 21.50) zmieści się około tysiąca osób. 
Darmowe pociągi będą się zatrzymywać na wszystkich stacjach i przystankach osobowych 
(Olsztyn Zachodni, Bartąg, Gągławki, Stawiguda i Gryźliny). Odjazdy z Olsztyna Głównego 
w kierunku Gryźlin zaplanowano na godz. 12.20 (pierwszy pociąg), 13.40 (drugi pociąg) i 
15.00 (trzeci pociąg). Powroty z Olsztynka do Olsztyna zaplanowano na godz. 19.30 
(pierwszy pociąg) i 21.50 (drugi pociąg, podwójny skład). Szczegółowy rozkład jazdy 
znajduje się w tabeli poniżej.   
 
 

PIKNIK LOTNICZY  GRYŹLINY  24.06.2012r. 

rozkład jazdy pociągów dodatkowych 
nr pociągu 55204 55206 55208 

Stacja / przystanek przyjazd  odjazd przyjazd  odjazd przyjazd  odjazd 
Olsztyn Główny - 12.20 - 13.40 - 15.00 
Olsztyn Zachodni - 12.23 - 13.43 - 15.03 
Bartąg - 12.31 - 13.52 - 15.12 
Gągławki - 12.35 - 13.56 - 15.16 
Stawiguda - 12.40 - 14.02 - 15.22 

GRYŹLINY 12.45 12.48 14.07 14.10 15.27 15.30 

Olsztynek 12.54 - 14.15 - 15.35 - 
       

nr pociągu 55221 55223   
Stacja / przystanek przyjazd  odjazd przyjazd  odjazd   
Olsztynek - 19.30 - 21.50   

GRYŹLINY 19.35 19.38 21.55 22.00   
Stawiguda - 19.43 - 22.05   
Gągławki - 19.49 - 22.10   
Bartąg - 19.53 - 22.15   
Olsztyn Zachodni 20.01 20.02 22.23 22.24   
Olsztyn Główny 20.06 - 22.28 -   



 
Oprócz pociągów darmowych W-M Zakład PKP PR organizuje w niedzielę także zwykłe 
pociągi rejsowe. Pociągi rejsowe (płatne - bilet normalny z Olsztyna do Gryźlin kosztuje 
8 zł)  
Wyjazdy z Olsztyna Głównego w kierunku Gryźlin: godz. 11.02 i 15.48 
Powroty z Olsztynka przez Gryźliny do Olsztyna: godz. 16.20 i 18.47 


