INFORMACJA
O ROZKŁADZIE JAZDY
POCIĄGÓW KOLEI ŚLĄSKICH
W OKRESIE 11 III – 9 VI 2018
STAN NA DZIEŃ: 05.03.2018

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 11 marca do 9 czerwca 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 pierwszej organizacji
zamknięciowej 2018 r., które będą się wiązać z utrudnieniami dla pasażerów. W drugiej
organizacji zamknięciowej największe utrudnienia dotyczą linii S1 podczas całego okresu jej
obowiązywania, linii S5 w okresie od 17 IV do 28 V 2017 r. i linii S58 od 7 maja br.
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 drugiej organizacji zamknięciowej obowiązującej w okresie od 11 marca do 9
czerwca br. na linii S1 podczas trwania weekendu majowego rozszerzono terminy
kursowania nw. pociągów o dni 30 IV, 2 V, 4 V:
- nr 40604 rel. Katowice odj. 5.00 - Częstochowa przyj. 6.40;
- nr 40806 rel. Gliwice odj. 8.31 - Katowice przyj. 9.00;
- nr 40112 rel. Gliwice odj. 14.46 - Częstochowa przyj. 16.43 (pociąg przyspieszony);
- nr 44246 rel. Gliwice odj. 16.01 - Katowice przyj. 16.30;
- nr 40101 rel. Częstochowa odj. 5.08 - Gliwice przyj. 7.03 (pociąg przyspieszony);
- nr 40863 rel. Katowice odj. 13.45 - Gliwice przyj. 14.14;
- nr 40759 rel. Katowice odj. 15.42 - Gliwice przyj. 16.09;
- nr 40591 rel. Częstochowa odj. 16.38 - Katowice przyj. 18.10.



W związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi najwięcej utrudnień przyniosą
prace remontowe w stacji Dąbrowa Górnicza Ząbkowice związane
z budową przejścia podziemnego w całym okresie trwania 2 ZRJP tj. od 11 III do 9 VI
2018 roku oraz prace pomiędzy Będzinem a Dąbrową Górniczą Ząbkowicami.
W konsekwencji rozkład linii S1 został zwariantowany w poniższych terminach:
- 12 III - 23 III – prace na odcinku Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Dąbrowa Górnicza;
- 24 III - 16 IV – prace na stacji Dąbrowa Górnicza Ząbkowice;
- 17 IV - 8 V – prace na odcinku Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Będzin;
- 9 V - 9 VI – prace na stacji Dąbrowa Górnicza Ząbkowice.



Wystąpią również zakłócenia w związku z pojedynczymi zamknięciami pomiędzy
Częstochową a Zawierciem dla wyładunku materiałów – przygotowania do planowej
modernizacji odcinka Częstochowa - Zawiercie.



W rezultacie część pociągów skończy bieg zależnie od fazy prac w Dąbrowie Górniczej
lub Będzinie Ksawerze. Zostanie również uruchomiona ZKA za wybrane z nich
na odcinku Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Dąbrowa Górnicza w okresie 12 - 23 III
oraz Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Dąbrowa Górnicza - Będzin Ksawera
w okresie 17 IV - 8 V.



Ponadto pociągi przyspieszone w wybranych okresach będą miały zaplanowane
dodatkowe postoje w związku z ograniczeniem ruchu pociągów pomiędzy Dąbrową
Górniczą Ząbkowicami a Będzinem.



W związku z prowadzonymi pracami, związanymi z budową przejścia podziemnego
w stacji Dąbrowa Górnicza Ząbkowice nie będzie możliwości obsługi osób
niepełnosprawnych na ww. stacji.

Pełny rozkład jazdy S1 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 8 – 38.



W rozkładzie jazdy ważnym od 11 marca zostaną uruchomione cztery dodatkowe
połączenia, umożliwiające podróż w bezpośredniej relacji z Częstochowy do Lublińca,
Oświęcimia i na powrót z Lublińca do Częstochowy:
- nr 44433 rel. Częstochowa odj. 9.53 - Lubliniec przyj. 10.29/10.38;
- nr 44703/2 rel. Częstochowa odj. 19.00 – Oświęcim przyj. 22.05;
- nr 44412 rel. Lubliniec odj. 10.39/11.16 - Częstochowa przyj. 11.16/11.55;
- nr 44414 rel. Lubliniec odj. 17.13 - Częstochowa przyj. 17.52
w (D) w okresie 12 III – 8 VI opr. 30 IV, 2,4 V, 1 VI.



Ponadto na linii S13 podczas trwania weekendu majowego roszerzono termin
kursowania o dni 30 IV, 2 V, 4 V dla podróżnych udających się do/z pracy dla nw.
pociągów:
- nr 44400 rel. Lubliniec odj. 4.45 - Częstochowa przyj. 5.22;
- nr 44421 rel. Częstochowa odj. 5.50 - Lubliniec przyj. 6.27.



W związku z pracami związanymi z budową autostrady A1 nastąpią drobne korekty
rozkładu w stosunku do rocznego rozkładu.

Pełny rozkład jazdy S13 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronie 39.



W rozkładzie jazdy ważnym od 11 marca zostanie uruchomiony dodatkowy kurs,
umożliwiający podróż w bezpośredniej relacji z Częstochowy do Oświęcimia:
- nr 44703/2 rel. Częstochowa odj. 19.00 – Oświęcim przyj. 22.05
w (D) w okresie 12 III – 8 VI opr. 30 IV, 2,4 V, 1 VI.



Na linii S8 podczas trwania weekendu majowego roszerzono termin kursowania
o dni 30 IV, 2 V, 4 V dla podróżnych udających się do/z pracy dla nw. pociągów:
- nr 44316 rel. Lubliniec odj. 14.20 - Katowice przyj. 15.41;
- nr 44421 rel. Katowice odj. 16.34 - Lubliniec przyj. 17.57;



Ponadto na wniosek pasażerów zrealizowano skomunikowanie w Tarnowskich Górach
pomiędzy pociągami nr 44254 z Wielunia Dąbrowy przyjazd 15.37 a nr 44670
odjazd 15.58 do Katowic (przyjazd 16.43) w terminie (C) oraz 30 IV, 2,4 V, 1 VI.



Ze względu na prace pomiędzy Nakłem Śląskim a Tarnowskimi Górami oraz remont
wiaduktu w Tarnowskich Górach nastąpi niewielka korekta dotychczasowego
rozkładu.

Pełny rozkład jazdy S8 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 77 – 78.



W rozkładzie jazdy ważnym od 11 marca zostaną wydłużone dwa połączenia,
umożliwiające podróż w bezpośredniej relacji z Tych Lodowiska do Sosnowca Gł.
i z powrotem:
- nr 44224 rel. Tychy Lodowisko odj. 14.08 - Sosnowiec Główny przyj. 14.53;
- nr 44219 rel. Sosnowiec Główny odj. 15.01 – Tychy Lodowisko przyj. 15.46
w okresie 26 III-16 IV w (D); 9-11 V; 16 V – 8 VI w (D) opr. 1-6 VI.



W związku z pracami remontowymi prowadzonymi na liniach S1 i S5 nastąpią drobne
korekty w stosunku do rocznego rozkładu.

Pełny rozkład jazdy S4 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 40 – 41.



Na linii S5 podczas trwania weekendu majowego roszerzono termin kursowania
o dni 30 IV, 2 V, 4 V dla nw. pociągów:
- nr 94752 rel. Zwardoń odj. 4.34 - Żywiec przyj. 5.36;
- nr 44243 rel. Żywiec odj. 4.58 - Zwardoń przyj. 6.10.



W okresie 17 IV – 28 V 2018 r. w związku z pracami pomiędzy Bielskiem-Białą Główną
- Łodygowicami nastąpi wstrzymanie ruchu. Pociągi kursujące na tym odcinku
zastąpione będą komunikacją autobusową. Od strony Zwardonia część pociągów
zostanie skrócona do Łodygowic, a pozostałe do Żywca.



W trosce o komfort pasażerów w godzinach szczytowych przewidziane są autobusy
ekspresowe zapewniające przejazd między Bielskiem a Żywcem bez zatrzymania
i umożliwiające dalszą podróż bez większych strat czasu.
Przykładowo pasażerowie jadący pociągiem nr 94715 z Katowic do Zwardonia
będą mieli możliwość skorzystania z:
- bezpośredniego autobusu ekspresowego w relacji Bielsko-Biała Główna – Żywiec
(czas przejazdu 32 min.);
- autobusu zwykłego zatrzymującego się na przystankach pośrednich
(czas przejazdu 46 min.);
Dodatkowo pasażerowie rozpoczynający podróż na przystankach pośrednich między
Bielskiem a Żywcem będą mieli do dyspozycji autobus dowożący na pociąg do Żywca,
z którego będzie zapewniona dogodna przesiadka na pociąg w dalszej relacji.

Pełny rozkład jazdy S5 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 42 – 55.



W drugiej organizacji zamknięciowej przyspieszony pociąg „ORNAK” (OsP)
będzie kursował w terminie: 31 III; 2 IV; 31 V; 1-3,9 VI:
- pociąg nr 43101/0 rel. Katowice (odj. 6.38) – Zakopane (przyj. 11.09);
- pociąg nr 34102/3 rel. Zakopane (odj. 16.30) – Katowice (przyj. 20.54).



Ze względu na prace wiążące się ze wstrzymaniem ruchu na odcinku Bielsko-Biała
Główna – Żywiec w okresie (C) od 28 IV do 27 V pociąg będzie kursował trasą okrężną
przez: Kozy, Kęty, Andrychów, Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską Lanckoronę,
Suchą Beskidzką Zamek (bez wjazdu do Suchej Beskidziej). W tym terminie „ORNAK”
kursować będzie:
- pociąg nr 43101/0 rel. Katowice (odj. 6.38) – Zakopane (przyj. 11.09);
- pociąg nr 34102/3 rel. Zakopane (odj. 15.41) – Katowice (przyj. 20.20).



Dodatkowo w tym terminie na odcinku Bielsko-Biała Główna – Żywiec prowadzona
będzie zastępcza komunikacja autobusowa umożliwiająca dojazd do Żywca. Autobus
do Żywca wyjeżdzać będzie z Bielska-Białej Głównej o godzinie 07.29, tak żeby
przyjechać do Żywca o godz. 8.01. Powrotny autobus wyjeżdzać będzie o 18.49
z Żywca, tak by dojechać do Bielska-Białej Głównej o godzinie 19.20 i zapewnić
dogodną przesiadkę na pociąg.

Pełny rozkład jazdy S51 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 56 – 59.



W drugiej organizacji zamknięciowej zaplanowane są remonty infrastruktury
na odcinku Zebrzydowice – Cieszyn w okresie od 7 V do 9 VI br. W tym okresie
nastąpi całkowite wstrzymanie ruchu na odciku Zebrzydowice – Cieszyn, co będzie
wiązało się z wprowadzeniem autobusowej komunikacji zastępczej za wszystkie
pociągi na tym odcinku.

Pełny rozkład jazdy S58 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 60 – 63.



W związku z pracami na linii S5 i S58 nastąpią drobne korekty rozkładu
w stosunku do rocznego rozkładu.



Pociąg nr 94329 z Katowic do Wisły Głębce w okresie (D) 12 III – 8 VI opr. 30 IV,2,4 V,
1 VI będzie kursował przez stację Chybie.

Pełny rozkład jazdy S6 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 64 – 65.



Ze względu na prace remontowe w stacji Rybnik, ograniczające liczbę dostępnych
krawędzi peronowych, niektóre pociągi będą skrócone do stacji Rybnik Towarowy.
Dla takich pociągów będzie możliwa przesiadka na inny pociąg na ww. odcinku.



Ze względu na prace remontowe na odcinku Chałupki – Bohumin w okresie 24 - 28 III
zostanie wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa na ww. odcinku.



W dniach 17,18 IV pociągi na odcinku Chałupki – Bohumin będą kursować trasą
okrężną przez stację Bohumin-Vrbice do Bohumina.

Pełny rozkład jazdy S7, S71, S78 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach
66 – 71 oraz 76.

W związku z pracami na linii S72 rozkład jazdy został dostosowany do wykonywanych prac
w poniższych terminach:


11 III – wstrzymanie ruchu na odcinku Żory – Rybnik Gotartowice, co skutkować
będzie wprowadzeniem zastępczej komunikacji autobusowej na odcinku
Żory – Rybnik;



12–19 III (D) – wstrzymanie ruchu na odcinku Kleszczów – Żory, co skutkować będzie
wprowadzeniem zastępczej komunikacji autobusowej na odcinku Rybnik – Suszec;



17–18 III – wstrzymanie ruchu na odcinku Kleszczów – Żory, co skutkować będzie
wprowadzeniem zastępczej komunikacji autobusowej na odcinku Żory – Suszec.

Pełny rozkład S72 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na str. 72 – 75.

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

