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Na wielu liniach woj. mazowieckiego trwają prace modernizacyjne

infrastruktury kolejowej, które wpływają na kształt rozkładu jazdy oraz jego

częste zmiany. Wciąż trwa także przebudowa stacji Warszawa Zachodnia, co

przekłada się na częstotliwość i trasy kursowania części pociągów.

To już ostatnia korekta rozkładu jazdy zanim 11 grudnia wejdzie w życie

rozkład edycji 2021/2022. Przez najbliższe tygodnie będą kontynuowane

najważniejsze prace modernizacyjne prowadzone przez PKP PLK, w tym

przede wszystkim na stacji Warszawa Zachodnia.
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Między 8 – 30 listopada zostaną przeprowadzone prace związane z wymianą

sieci trakcyjnej na odcinku Żytkowice – Pionki – Jedlnia Letnisko. Ruch

pociągów na tym odcinku będzie prowadzony jednotorowo. Prace przełożą się

na zmiany w rozkładzie jazdy pociągów.

R8 Radom – Skarżysko-Kamienna

W dniach 10-30 listopada, z uwagi na prace utrzymaniowo naprawcze na

odcinku Rożki – Jastrząb, ruch pociągów będzie prowadzony jednotorowo. Z

uwagi na te prace zmieni się rozkład jazdy pociągów.

Szczegółowy rozkład jazdy dla poszczególnych linii znajduje się w tabelach

rozkładu jazdy: https://www.mazowieckie.com.pl/pl/rozklad-jazdy-pociagow-

km-wazny-w-dniach-7-xi-11-xii.

autor: dm, KM
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