
 

INFORMACJA  

O ROZKŁADZIE JAZDY  

POCIĄGÓW KOLEI  ŚLĄSKICH  

W OKRESIE 12 I I I  2017 –  10 VI  2017  

STAN NA DZIEŃ: 02.03.2017 

W związku z kolejnymi etapami prac remontowo-modernizacyjnych, zarządca 

infrastruktury – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – wprowadza drugą korektę rozkładu jazdy 

obowiązującą w okresie od 12 marca 2017 roku do 10 czerwca 2017 roku.  

L.p. Termin obowiązywania 

1. 11 grudnia 2016 – 11 marca 2017 

2. 12 marca 2017 – 10 czerwca 2017 

3. 11 czerwca 2017 – 2 września 2017 

4. 3 września 2017 – 14 października 2017 

5. 15 października 2017 – 9 grudnia 2017 

 

PKP PLK S.A. kontynuuje prace torowe, które będą się wiązać z utrudnieniami  

dla pasażerów. W drugiej organizacji zamknięciowej istotniejsze, choć krótkotrwałe 

utrudnienia będą miały miejsce na linii S4, gdzie przez 5 dni za wybrane pociągi będzie 

obowiązywać zastępcza komunikacja autobusowa oraz na linii S7/S71 gdzie przez 6 dni 

część pociągów zostanie skierowana drogą okrężną przez Orzesze Miasto, Łaziska Średnie 

i Tychy. Dla pasażerów z pominiętych przystanków pomiędzy Orzeszem Jaśkowicami 

a Katowicami Piotrowicami zostanie zapewniona zastępcza komunikacja autobusowa.  

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi godzinami odjazdów oraz terminami 

kursowania pociągów: w Liniowym Rozkładzie Jazdy dostępnym na stronie internetowej 

naszej spółki oraz w internetowych wyszukiwarkach połączeń i na plakatach sporządzanych 

przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (dostępnych m.in. na dworcach kolejowych i peronach). 

Liniowy Rozkład Jazdy będący oficjalnym rozkładem jazdy Kolei Śląskich zawiera pełne 

tabele rozkładowe poszczególnych linii na cały okres zamknięciowy.  



 

S13

Gliwice – Katowice – Zawiercie – Częstochowa  

 29 IV – 4 VI w dni wolne od pracy - z uwagi na prace pomiędzy Łazami a Dąbrową 

Górniczą Ząbkowicami nad linią kolejową nr 1 (remonty wiaduktów 

w ww. okresie) wystąpi wariantowanie rozkładu jazdy dla wybranych pociągów  

dni wolne od pracy i dni robocze. Dzięki przejazdom pociągów spółki Intercity 

torami bocznymi, pociągi Kolei Śląskich bez przeszkód obsłużą wszystkie przystanki 

z Zawiercia do Katowic. 

 8 V – 10 VI - na stacji Dąbrowa Górnicza Ząbkowice będą przeprowadzane prace 

związane z budową przejścia podziemnego i demontażem kładki dla pieszych. 

Prosimy w związku z tym zwrócić uwagę na oznaczenia dróg dojścia 

do i z peronów.  

 4-31 V z uwagi na remont nastawni w Zabrzu i Gliwicach oraz podpór wiaduktu 

nastąpi wariantowanie rozkładu jazdy. Popołudniowy pociąg nr 44080 z Gliwic 

(odjazd 14:10) do Zawiercia na odcinku Gliwice – Katowice w okresie 4-23 V w dni 

robocze pojedzie jako przyspieszony z postojami w Zabrzu, Rudzie Śląskiej 

i Chorzowie Batorym. Wymuszony zamknięciami przejazd przyspieszony pozwolił 

skrócić czas przejazdu z Gliwic do Katowic do 25 minut. Jest to taki sam czas, jaki 

uzyskuje na tym odcinku pociąg Pendolino zatrzymujący się tylko w Zabrzu. 

Pełny rozkład jazdy S1 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 8 – 15.  

Lubliniec - Częstochowa 

W odpowiedzi na oczekiwania pasażerów korzystających z linii S13, zmianie ulegnie 

przyjazd pociągu dowożącego pracowników na drugą zmianę do Częstochowy. Po zmianach 

będzie to godzina 13:32. Przypominamy przy tym o specjalnej ofercie taryfowej „13”  

dla pasażerów podróżujących między Lublińcem a Częstochową. Teraz normalny bilet 

miesięczny można nabyć w cenie 65 zł, a ze zniżką szkolną 33,15 zł. Sprawdź szczegóły  

na stronie www.kolejeslaskie.com w zakładce „dla podróżnych – oferty”. Przewóz roweru  

na tej linii jest bezpłatny po okazaniu ważnego biletu na przejazd. 

Pełny rozkład jazdy S13 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronie 16. 
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Oświęcim – Katowice – Bytom – Tarnowskie Góry – Lubliniec 

 

 

Nowy rozkład jazdy na linii S31 i S8 nie uległ znaczącym zmianom w stosunku 

do poprzedniego.  

Pełny rozkład jazdy S31 i S8 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 51 – 53. 

Tychy Lodowisko – Tychy – Katowice – Sosnowiec Główny 

 5-7 IV oraz 10-12 IV w godzinach 9:15 – 19:10 - z uwagi na konieczność 

przeprowadzenia prac uzupełniających polegających na spawaniu szyn i regulacji 

naprężeń w torze ograniczeniu ulegnie przepustowość szlaku pomiędzy 

Katowicami Ligotą a Tychami (podg. Mąkołowiec). W związku z tym za część 

pociągów zostanie wprowadzona autobusowa komunikacja zastępcza (kursy 

przyspieszone pomiędzy stacjami Katowice i Tychy Lodowisko, bez postojów  

na stacjach pośrednich), ponadto kilka połączeń będzie kursowało w skróconej 

relacji z przesiadkami w Tychach na pociągi innych linii. Poranny dowóz jak i odwóz 

na najbardziej obłożonych kursach będzie zapewniony pociągami (w przypadku 

kursu o 15:53 z Katowic, z dogodną przesiadką w stacji Tychy). 

Miejsca zatrzymywania się autobusowej komunikacji zastępczej są dostępne  

na www.kolejeslaskie.com w zakładce Rozkład jazdy – Zastępcza Komunikacja Autobusowa 

Pełny rozkład jazdy S4 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 17 – 20. 

Katowice – Tychy – Bielsko-Biała Główna – Żywiec – Zwardoń 

 5-7 IV oraz 10-12 IV w godz. 9:15 – 19:10 - wpływ na kursowanie pociągów  

po jednej z najchętniej uczęszczanych linii w województwie  będzie miało 

zamknięcie pomiędzy Katowicami Ligotą, a Tychami (podg. Mąkołowiec).   

Kursy wybranych pociągów będą zwariantowane dla tego okresu. Po za tym  

nie przewidziano większych utrudnień w kursowaniu pociągów.  

Pełny rozkład jazdy S5 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 21 – 26. 
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http://www.kolejeslaskie.com/


 

S6

Czechowice-Dziedzice – Chybie – Zebrzydowice – Cieszyn 

 W wyniku zaplanowanych prac uniemożliwiających wjazd na łącznicę Bronów – 

Bieniowiec i skierowaniu pociagów jadących do i z Wisły Głębce przez stację 

Chybie wariantowaniu ulegną godziny przejazdu pociągów na odcinku 

Czechowice-Dziedzice – Cieszyn.  

Pełny rozkład jazdy S58 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 27 – 30. 

Katowice – Tychy – Skoczów – Ustroń Zdrój – Wisła Głębce 

 W konsekwencji zaplanowanych prac uniemożliwiających wjazd na łącznicę 

Bronów – Bieniowiec i skierowaniu pociagów jadących do i z Wisły przez stację 

Chybie zmianie ulegną godziny przejazdu pociagów w relacji do i z Wisły. 

 12 III do 25 IV - wszystkie pociągi S6 będą zatrzymywały się w stacji Chybie. 

Wyjątkiem będzie 3 i 4 IV kiedy to pociągi do stacji Chybie wjadą, ale nie będą 

miały dostępu do krawędzi peronowej, co wiąże się z brakiem możliwości 

wsiadania i wysiadania dla podróżnych. 

 26 IV do 10 VI - tylko wybrane pociągi będą jechały objazdem przez Chybie. 

Pozostałe wrócą na planowe trasy. Dlatego prosimy o szczególne zwracanie uwagi 

na informacje znajdujące się na plakatowych rozkładach jazdy i w liniowym 

rozkładzie jazdy.  

Pełny rozkład jazdy S6 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 31 – 34. 

 

S58



 

Katowice – Mikołów – Rybnik – Rydułtowy – Racibórz,  

Katowice – Rybnik – Wodzisław Śląski – Chałupki – Bohumin,  

Racibórz – Chałupki – Bohumin  

 24, 27-31 III  - rozkład jazdy linii S7/S71 w tym okresie pomiędzy godz. 8:30 a 20:30 

ulegnie istotnym modyfikacjom na odcinku Katowice – Orzesze Jaśkowice.  

Część pociągów zostanie skierowana drogą okrężną z postojami w Orzeszu Mieście, 

Łaziskach Średnich i Tychach. Dla pasażerów z pominiętych przystanków pomiędzy 

Orzeszem Jaśkowicami a Katowicami Piotrowicami zostanie zapewniona zastępcza 

komunikacja autobusowa.  

Miejsca zatrzymywania się autobusowej komunikacji zastępczej są dostępne 

na www.kolejeslaskie.com w zakładce Rozkład jazdy – Zastępcza Komunikacja Autobusowa 

 31 III – 10 IV - ze względu na zaplanowane prace na stacji Chałupki, dla podróżnych 

udających się pociągiem nr 94627 do Bohumina (wyjazd z Katowic o 4:16) konieczna 

będzie przesiadka na stacji Chałupki. 

 29 V – 10 VI - z uwagi na zaplanowane prace remontowe na stacji Chałupki pociągi 

linii S71 jadące z kierunku Rybnika i Wodzisławia Śląskiego do Bohumina będą 

kończyć bieg w stacji Chałupki. Dla pasażerów jadących do Bohumina zostaną 

zapewnione dogodne przesiadki na pociągi z Raciborza, które w tym okresie będą 

dojeżdżać zastępczo do stacji Bohumin. Podróżni powracający z Bohumina również 

będą mogli skorzystać z przesiadki celem kontynuowania podróży w kierunku 

Wodzisławia Śląskiego, Rybnika i Katowic. 

Pełny rozkład jazdy S7, S71, S78 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy  

na stronach 35 – 47 oraz 50. 
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S78

http://www.kolejeslaskie.com/


 

Rybnik – Żory – Pszczyna – Bielsko Biała Główna 

Nowy rozkład linii S72 nie uległ większym zmianom w stosunku do poprzedniego.  

Pełny rozkład znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na str. 48 – 49. 

Pełny rozkład jazdy pociągów znajduje się  

w LINIOWYM ROZKŁADZIE JAZDY  

dostępnym na www.kolejeslaskie.com 
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