
   

 

 

 

Z powodu zmienionej organizacji ruchu 
pod wiaduktem linii kolejowej nr 447, 

autobusowej (linia ZB
 

W dniu 2.02.2018 r. (piątek
o godz. 18:35 z przystanku
kursy odbywać się będą na skróconej trasie: 
 

W dniach 3-4.02.2018 r. (sobota 
Warszawa Dw. Zachodni 
 

W dniu 2.02.2018 r. (piątek) od około godz. 19:20
(sobota – niedziela)

Szczegółowe informacje dostępne są 

SZANOWNI PODRÓŻNI
W dniach 2 

Z powodu zmienionej organizacji ruchu 
pod wiaduktem linii kolejowej nr 447, modyfikacji ulega

linia ZB). 

W dniu 2.02.2018 r. (piątek) ostatnim kursem 

przystanku Warszawa Dw. Zachodni
kursy odbywać się będą na skróconej trasie: 

.02.2018 r. (sobota – 
Warszawa Dw. Zachodni – PKP Brwinów – 

2.02.2018 r. (piątek) od około godz. 19:20
niedziela) przez cały dzień (co około 40 minut) kursować będą

Szczegółowe informacje dostępne są 

SZANOWNI PODRÓŻNI
W dniach 2 – 4 lutego 

Z powodu zmienionej organizacji ruchu na terenie Brwinowa spowodowanej 
modyfikacji ulega organizacja ruchu kolejowej zastępczej komunikacji drogowej 

) ostatnim kursem zrealizowanym 

Warszawa Dw. Zachodni oraz o godz. 19:49 z
kursy odbywać się będą na skróconej trasie: Warszawa Dw. Zachodni 

 niedziela) autobusy 

 Warszawa Dw. Zachodni

2.02.2018 r. (piątek) od około godz. 19:20 (co około 30 minut)

(co około 40 minut) kursować będą

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej 

SZANOWNI PODRÓŻNI
4 lutego 2018 r.

na terenie Brwinowa spowodowanej zamknięciem przejazdu drogowego
organizacja ruchu kolejowej zastępczej komunikacji drogowej 

 na pełnej trasie linii ZB
oraz o godz. 19:49 z przystanku Brwinów

Warszawa Dw. Zachodni – PKP Brwinów – Warszawa Dw. Zachodni

autobusy linii ZB kursować będą na sk

Warszawa Dw. Zachodni.  

(co około 30 minut) oraz w dniach 3
(co około 40 minut) kursować będą autobusy linii ZBA

na stronie internetowej www.mazowieckie.com.pl

SZANOWNI PODRÓŻNI 

2018 r. 
zamknięciem przejazdu drogowego

organizacja ruchu kolejowej zastępczej komunikacji drogowej 

linii ZB będzie kurs odjeżdżający 

przystanku Brwinów Armii Krajowej. Pozostałe 
Warszawa Dw. Zachodni. 

kursować będą na skróconej trasie: 

oraz w dniach 3-4.02.2018 r. 
linii ZBA. 

www.mazowieckie.com.pl 

zamknięciem przejazdu drogowego  
organizacja ruchu kolejowej zastępczej komunikacji drogowej 

odjeżdżający  

Armii Krajowej. Pozostałe 
.  

róconej trasie:  

4.02.2018 r.  


