INFORMACJA
O ROZKŁADZIE JAZDY
POCIĄGÓW KOLEI ŚLĄSKICH
W OKRESIE 10 XII 2017 – 10 III 2018
STAN NA DZIEŃ: 04.12.2017

W związku z kolejnymi etapami prac remontowo-modernizacyjnych, zarządca
infrastruktury – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – wprowadza pierwszą korektę rozkładu
jazdy obowiązującą w okresie od 10 grudnia 2017 roku do 10 marca 2018 roku.

L.p.

Termin obowiązywania

1.

10 grudnia 2017 – 10 marca 2018

2.

11 marca 2018 – 9 czerwca 2018

3.

10 czerwca 2018 – 1 września 2018

4.

2 września 2018 – 20 października 2018

5.

21 października 2018 – 8 grudnia 2018

PKP PLK S.A. kończy niektóre prace torowe realizowane w 2017 r., które dalej będą się
wiązać z utrudnieniami dla pasażerów. W pierwszej organizacji zamknięciowej największe
utrudnienia potrwają do 15 XII 2017 r. na linii S4, na linii S5 do 30 XII 2017 r., na linii S6
do 22 XII 2017 r. W 2018 r. większość utrudnień dla pasażerów będzie w okresie
od 26 II – do 10 III na linii S72. Oczywiście, będą też pozytywne niespodzianki, o których
wspomnimy w dalszej części, przy informacjach dla konkretnych linii.

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.



W nowym rocznym rozkładzie ważnym od 10 grudnia 2017 r. do 8 grudnia 2018 r.
Koleje Śląskie na linii S1 wprowadzają wiele korzystnych zmian dla podróżnych:



Na odcinku Katowice – Gliwice nastąpi wydłużenie godzin ścisłego szczytu
przewozowego w porze od 6.00 do 8.00 i od 14.00 do 17.00. W tych godzinach pociągi
będą kursowały z częstotliwością co 20-25 minut. Z kolei między 17.00 a 20.00 pociągi
będą kursowały co pół godziny.



Dodatkowo pojawią się pociągi przyspieszone (OsP) na odc. Katowice - Częstochowa
- Katowice w dni robocze tj.:
- pociąg nr 40110 rel. Katowice (odj. 14.20) – Częstochowa (przyj. 15.32)
- pociąg nr 40673 rel. Częstochowa (odj. 14.35) – Katowice (przyj. 16.07)



Zwiększy się częstotliwość pociągów w szczycie przewozowym na odcinku Zawiercie –
Częstochowa, gdzie będą kursować 2 pociągi na godzinę – naprzemiennie
przyspieszony z osobowym.



W związku z prowadzonymi pracami, związanymi z budową przejścia podziemnego
w stacji Dąbrowa Górnicza Ząbkowice nie będzie możliwości obsługi osób
niepełnosprawnych na ww. stacji. Dodatkowo będzie się to wiązało z niewielkimi
utrudnieniami, dotyczącymi zmian godzin w kursowaniu pociągów.

Pełny rozkład jazdy S1 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 8 – 13.



W nowym rozkładzie jazdy zostanie uruchomiona jedna para pociągów, umożliwiająca
podróż w bezpośredniej relacji z Katowic i Tarnowskich Gór, Koszęcina, Lublińca
do Częstochowy i na odwrót:
- pociąg nr 44601/0 rel. Katowice (odj. 5.06) – Częstochowa (przyj. 7.17)
od poniedziałku do soboty oprócz świąt
- pociąg nr 44703/2 rel. Częstochowa (odj. 18.57) – Oświęcim (przyj. 21.59)
w dni wolne od pracy



W pierwszej organizacji zamknięciowej ważnej od 10 grudnia br. do 10 marca 2018 r.
nie nastąpią większe zmiany w stosunku do rocznego rozkładu.

Pełny rozkład jazdy S13 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronie 14.



W nowym rozkładzie jazdy z dotychczas funkcjonujących linii S8 i S31 stworzono
jedną linię S8 - Oświęcim -Lubliniec.



Na linii S8 dodano w nowym rozkładzie jedną parę pociągów w tzw. międzyszczycie,
dzięki czemu między pociągami nie będzie przerw dłuższych niż 2 godziny:
- pociąg nr 44306 rel. Lubliniec (odj. 10.04) – Oświęcim (przyj. 12.18) w dni robocze
- pociąg nr 44607 rel. Oświęcim (odj. 9.30) – Lubliniec (przyj. 11.50) w dni robocze



Ponadto pierwszy pociąg do Lublińca będzie zaczynał kurs w Katowicach (a nie jak
dotąd w Tarnowskich Górach) i analogicznie ostatni pociąg z Lublińca pojedzie
do Katowic:
- pociąg nr 44601/0 rel. Katowice (odj. 5.06) – Lubliniec (przyj. 6.31)
od poniedziałku do soboty oprócz świąt
- pociąg nr 44322 / 44703/2 rel Lubliniec (odj. 19.42) – Oświęcim (przyj. 21.59)
codziennie



W związku z trwającymi pracami na wiadukcie w stacji Tarnowskie Góry oraz pracami
w Bytomiu Płn. i Radzionkowie rozkład jazdy został zmodyfikowany w stosunku
do rocznego rozkładu.



Dodatkowo szkody górnicze pomiędzy Chełmem Śląskim a Imielinem spowodowały
wprowadzenie przez zarządcę infrastruktury ograniczeń prędkości na ww. odcinku.

Pełny rozkład jazdy S8 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 56 – 58.



Na linii S4 w nowym rozkładzie nastąpi wydłużenie szczytów przewozowych.
W rezultacie do godziny 10.00 oraz między 13.00 a 19.30 będziemy jeździć co pół
godziny.



Część pociągów będzie miała wydłużoną relację do Zawiercia, zapewniając
bezpośrednie połączenia z Tychów do Będzina i Dąbrowy Górniczej.



Ze względu na kontynuację prac remontowych z ruchem jednotorowym
dwukierunkowym w okresie od 10 do 15 XII 2017 r. na odcinku Katowice Ligota –
Tychy rozkład pociągów został dostosowany do możliwości techniczno-ruchowych tej
linii. W konsekwencji w ww. terminie nastąpi poważne ograniczenie w bezpośrednich
relacjach Sosnowiec Gł./Katowice - Tychy Lodowisko. Na stacji Tychy zostanie
zapewniona możliwość przesiadki z i do pociągów linii S5 i S6. Za wybrane pociągi

z linii S4 kursujące w skróconych relacjach Sosnowiec Główny/Katowice - Tychy
Lodowisko zostanie uruchomiona ZKA.
Pełny rozkład jazdy S4 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 15 – 20.



W nowym rozkładzie na linii S5 zostanie zwiększona częstotliwość kursowania
pociągów w dni wolne od pracy – pociągi będą kursować co godzinę, a nawet
częściej w godzinach wzmożonych przejazdów turystycznych w góry.



Możliwy będzie dojazd z Bielska-Białej, Łodygowic i Bystrej do Żywca
na godzinę 6.00 rano. Z kolei ostatni nowy pociąg z Żywca do Katowic
będzie odjeżdżał godzinę później niż dotąd:
- pociąg nr 94817 rel. Bielsko-Biała Gł. (odj. 4.29) – Żywiec (przyj. 5.08), w dni robocze
- pociąg nr 94868 rel. Żywiec (odj. 21.50) – Katowice (przyj. 23.27), codziennie



Ze względu na prace remontowe i ruch jednotorowy dwukierunkowy w okresie
od 10 do 15 XII 2017r. na odcinku Katowice Ligota – Tychy rozkład został
dostosowany do możliwości techniczno-ruchowych linii. W efekcie dla pociągu nr
94764 rel. Zwardoń (odj. 13:25/13.31) – Tychy (przyj. 15.59) zostanie uruchomiona
ZKA na odc. Tychy (odj. 16.06/16.10) – Katowice (przyj.16.40/16.46).



W okresie 10 - 30 XII 2017 r. w związku z pracami na odcinku Most Wisła Czechowice-Dziedzice zostanie wprowadzony przez zarządcę infrastruktury ruch
jednotorowy, co w konsekwencji wymusiło zwariantowanie rozkładu ww. terminie.

Pełny rozkład jazdy S5 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 21 – 34.



W rozkładzie obowiązującym od 10 grudnia 2017 r. na nowej linii S51 pojawi się
połączenie w relacji Katowice – Zakopane – Katowice, które będzie uruchamiane
weekendowo w okresie od maja do września oraz z okazji świąt Bożego Narodzenia,
Nowego Roku, ferii zimowych i świąt Wielkiejnocy. Pociąg będzie zatrzymywał się
m.in.: w Jeleśni, skąd można wyruszyć na Pilsko, w Suchej Beskidzkiej i Makowie
Podhalańskim, skąd już niedaleko jest do popularnej turystycznie Zawoi, Rabce Zdroju
– popularnej miejscowości uzdrowiskowej, oraz na innych stacjach, z których można
wyruszyć na górskie szlaki. W pierwszej organizacji zamknięciowej przyspieszony
pociąg „ORNAK” (OsP) będzie kursował w terminie 23 XII, 26 XII, 30 XII 2017r.,
1 I 2018 r. oraz w soboty, niedziele i święta w okresie śląskich ferii zimowych
27 I - 11 II 2018 r.:
- pociąg nr 43101/0 rel. Katowice (odj. 6.36/6.40) – Zakopane (przyj. 10.59/11.10)
- pociąg nr 34102/3 rel. Zakopane (odj. 16.35) – Katowice (przyj. 20.59)

Pełny rozkład jazdy S51 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 35 – 36.



W nowym rozkładzie na linii S58 zmieniona została koncepcja obsługi połączeń
kolejowych do/z Cieszyna, gdzie część nowych codziennych pociągów będzie
kursować bezpośrednio z Katowic, stanowiąc alternatywę dla zatłoczonych busów.
Pociągi relacji Cieszyn – Katowice - Cieszyn o nazwie „Olza”, „Cieszynka” i „Trzej
Bracia” będą kursowały jako pociągi przyspieszone (OsP) na odcinku Katowice
- Chybie – Katowice.



W pierwszej organizacji zamknięciowej ważnej od 10 grudnia 2017 r. do 10 marca
2018 r. zarządca infrastruktury nie przewidział prac remontowych na tej linii. Niemniej
jednak w okresie od 11 do 15 XII 2017r. pociąg przyspieszony Trzej Bracia nr 43130
rel. Cieszyn (odj. 7.39) – Katowice (przyj. 9.35) w dni robocze będzie dojeżdżał tylko
do Tych, ze względu na prowdzone prace remontowe na odcinku Katowice Ligota –
Tychy z ruchem jednotorowym dwukierunkowymna linii S4/S5. Jednocześnie zostanie
zapewniona możliwość przesiadki na stacji Tychy do pociągu nr 94756 linii S5
odjeżdżającego w kierunku Katowic o godz. 9.14.

Pełny rozkład jazdy S58 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 37 – 38.



W nowym rozkładzie jazdy na linii S6 wieczorny pociąg do Wisły Głębce nr 94335
oraz poranny z Wisły nr 94380 już na stałe będą kursować we wszystkie dni tygodnia,
umożliwiając mieszkańcom Beskidów uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych
organizowanych w Katowicach w sobotnie popołudnia, a turystom zapewniając
dojazd na dzienne pociągi dalekobieżne.



Wszystkie pociągi w nowym rozkładzie na linii S6 na odcinku Katowice - Kobiór –
Katowice będą kursowały jako pociągi przyspieszone (OsP). Wyjątek stanowi pociąg
nr 94321 rel. Katowice - Wisła Głębce, który w okresie od 11 do 15 XII 2017 r. będzie
się zatrzymywał na wszystkich przystankach na odcinku Katowice – Kobiór,
ze względu na prace remontowe prowadzone przez zarządcę infrastruktury
na odcinku Katowice Ligota – Tychy.



Niestety, w okresie 10 - 22 XII 2017 r. w związku z kontynuacją prac na odcinku Wisła
Obłaziec – Wisła Głębce zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa
(ZKA) za wszystkie pociągi na odcinku Ustroń Polana – Wisła Głębce.



Dodatkowo od 11 do 15 XII –za pociąg nr 94386, skrócony do Tych, na odcinku Tychy
– Katowice zostanie uruchomiona ZKA (odjazd z Tych o godz. 15.29) w celu dowozu
podróżnych w kierunku Katowic.



W terminie od 11 do 15 XII pociąg nr 94329 z Katowic (odj. 13.36)
do Wisły Głębce będzie kursował objazdem przez Chybie, z dodatkowym postojem
na tej stacji. W okresie od 18 XII 2017 r. – 9 III 2018 r. oprócz 11 - 15 XII, w dni
robocze objazdem przez Chybie będzie kursował pociąg nr 94836 z Wisły Głębce.

Pełny rozkład jazdy S6 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 39 – 44.



W nowym rozkładzie jazdy na linii S7/S71/S78 zwiększy się liczba pociągów
kursujących do Bohumina z Katowic. Dzięki temu podróż do Czech będzie wymagała
mniej przesiadek dla turystów z aglomeracji górnośląskiej.



W celu dojazdu do Raciborza na godzinę 10.00 dla pracowników sklepów
uruchomiony zostanie nowy codzienny pociąg tj.:
- pociąg nr 44817 rel. Katowice (odj. 7.25) – Racibórz (przyj. 9.18)



Część pociągów będzie miała wprowadzony codzienny termin kursowania, dzięki
czemu zostaną wyeliminowane dłuższe przerwy między nimi na lini S7/S71.



Ze względu na prace remontowe rozkład pociągów został dostosowany do możliwości
techniczno-ruchowych i zwariantowany na tej linii. Zmiany rozkładu w okresie
obowiązywania pierwszej organizacji zamknięciowej wynikają z następujących
czynników:
- 11 13 XII 2017 r. – z prac remontowych w stacji Katowice Ligota
- 10 XII 2017 r. - 10 III 2018 r. – z prac remontowych w stacji Rybnik
- 8 - 12 I oraz 22 - 26 I 2018 r. – z prac związanych z wycinką skupisk krzewów
rosnących obok torowiska na odcinku Rybnik Towarowy - Wodzisław Śląski



W
okresie
obowiązywania
pierwszej
organizacji
zamknięciowej
tj.:
od 10 XII 2017 r. do 10 III 2018 r. za wybrane pociągi odwołane w określonych
terminach na odcinku Rybnik – Rybnik Towarowy – Rybnik będzie można skorzystać
z podjazdów inymi pociągami na ww. odcinku.

Pełny rozkład jazdy S7, S71, S78 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach
45– 50 oraz 55.



W nowym rozkładzie jazdy na linii S72 późno-poranny pociąg nr 94412/3 będzie
kursował z Bielska-Białej, (odjazd o godzinie 8.47, przyjazd do Rybnika o godz.
10.22/10.44.), a nie jak dotychczas z Czechowic Dziedzic.



W związku z pracami na linii S72 rozkład jazdy pociągów został dostosowany
do wykonywanych prac w poniższych terminach:
- 10 XII 2017 r. – 12 II 2018 r. – prace remontowe w stacji Żory
- 8 – 12 II - prace remontowe na odcinku Rybnik Gotartowice - Żory
- 26 II – 10 III - w związku z rewitalizacją linii kolejowej na stacji Żory zostanie
uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa za wszystkie pociągi:
- w dni robocze na odcinku Rybnik – Suszec – Rybnik
- w dni wolne od pracy na odcinku Żory – Suszec – Żory

Pełny rozkład S72 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na str. 51 – 54.

Pełny rozkład jazdy pociągów znajduje się
w LINIOWYM ROZKŁADZIE JAZDY
dostępnym na www.kolejeslaskie.com

