INFORMACJA
O ROZKŁADZIE JAZDY
POCIĄGÓW KOLEI ŚLĄSKICH
W OKRESIE 10 VI – 1 IX 2018
STAN NA DZIEŃ: 07.06.2018
W związku z kolejnymi etapami prac remontowo-modernizacyjnych,
Zarządca infrastruktury – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wprowadzi trzecią korektę
rozkładu jazdy obowiązującą w okresie od 10 czerwca do 1 września 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. w okresie letnim zakończy wybrane remonty infrastruktury, realizowane już
w drugiej organizacji zamknięciowej 2018 r. Największe utrudnienia będą dotyczyć linii S5
(Katowice – Bielsko-Biała Główna – Zwardoń). Są też miłe niespodzianki, o których więcej
w dalszej części materiału. Zachęcamy do przeczytania całego materiału.

Dokładne godziny odjazdów oraz terminy kursowania pociągów dostępne są w Liniowym
Rozkładzie Jazdy publikowanym na stronie internetowej Spółki Koleje Śląskie 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 trzeciej organizacji zamknięciowej obowiązującej w okresie od 10 VI
do 1 IX na linii S1 miłą niespodzianką dla pasażerów będzie przywrócenie postojów
na przystanku osobowym Dąbrowa Górnicza Pogoria. Korzystający z letniego
wypoczynku nad zbiornikiem Pogoria I w Dąbrowie Górniczej będą mogli skorzystać
z 22 pociągów zatrzymujących się na tym przystanu w dni robocze oraz 20 pociągów
w dni wolne od pracy.



W związku z kontynuacją prac na stacji Dąbrowa Górnicza Ząbkowice w okresie
od 10 VI do 1 IX związanych z budową przejścia podziemnego, w dalszym ciągu
występować będą utrudnienia. Na stacji Dąbrowa Górnicza Ząbkowice nie będzie
możliwości obsługi osób niepełnosprawnych.



W okresie wakacyjnym zaplanowano roboty przygotowawcze i wyładunki materiałów
dla planowej modernizacji linii S1 na odcinku Częstochowa – Zawiercie. Będzie
to skutkowało zmianami w rozkładzie jazdy. W terminie od 1 VII do 8 VII
oraz od 1 VIII do 1 IX pociągi 40640 (odjazd z Gliwic o godz. 21:29 przyjazd do
Częstochowy o godz. 23:24) oraz 40642 (odjazd z Gliwic o godz. 22:14 przyjazd do
Częstochowy o godz. 00:30) będą kończyć bieg na przystanku osobowym Korwinów.
Natomiast pociągi 40651 (odjazd z Częstochowy o godz. 3:38 przyjazd do Gliwic o
godz. 05:53) oraz 40653 (odjazd z Częstochowy o godz. 4:37 przyjazd do Gliwic o
godz. 06:46) będą rozpoczynać bieg na przystanku osobowym Korwinów. Za w.w.
pociągi zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa (ZKA).



W terminie od 10 VI do 31 VIII pociąg przyspieszony Biegański będzie odwołany w obu
kierunkach.



W okresie 12 VI - 11 VII w związku z remontem nastawni w Gliwicach zostanie
zamknięty jeden tor pomiędzy Zabrzem a Gliwcami. W związku z powyższym pociąg
40763 (odjazd z Katowic o godz. 17:43 przyjazd do Zabrza o godz. 18:03) zostanie
skrócony do Zabrza. Możliwość dojazdu do Gliwic zostanie zapewniona przez
wcześniejsze i poźniejsze pociągi.

Pełny rozkład jazdy dla linii S1 (Gliwice – Katowice – Częstochowa ) znajduje się w
Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 8–29.



W rozkładzie jazdy ważnym od 10 VI w dni robocze kontynuowane będą
wprowadzone w marcu cztery dodatkowe połączenia, umożliwiające podróż w
bezpośredniej relacji z Częstochowy do Lublińca, Oświęcimia i z powrotem z Lublińca
do Częstochowy:
- nr 44433 rel. Częstochowa odj. 10:16 - Lubliniec przyj. 10:52;
- nr 44703/2 rel. Częstochowa odj. 18:50 – Oświęcim przyj. 22:05;
- nr 44412 rel. Lubliniec odj. 10:05 - Częstochowa przyj. 11:40;
- nr 44414 rel. Lubliniec odj. 17:15 - Częstochowa przyj. 17:52.



W związku z pracami na stacji Częstochowa i zmianami rozkładu jazdy pociągów
dalekobieżnych nastąpią drobne korekty w stosunku do rocznego rozkładu jazdy.

Pełny rozkład jazdy dla linii S13 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronie 30.



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



Na wniosek pasażerów w dalszym ciągu realizowane będą skomunikowania
w Tarnowskich Górach pomiędzy pociągiem nr 44254 z Wielunia Dąbrowy (przyjazd
15:49) a pociągiem nr 44670 (odjazd z Tarnowskich Gór o 15:58 przyjazd do Katowic
o 16:44) w soboty, niedziele i święta.

Pełny rozkład jazdy dla linii S8 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 74-76.



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

Pełny rozkład jazdy dla linii S4 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach
31-33.







W okresie od 10 VI do 23 VII kontynuowane będą prace między Bielskiem-Białą
Główną a Wilkowicami Bystrą wiążące się z prowadzeniem ruchu po jednym torze.
Brak możliwości kursowania więcej niż jednego pociągu na tym odcinku skutkować
będzie zmniejszeniem przepustowości i wprowadzeniem zastępczej komunikacji
autobusowej (ZKA) na odcinku Bielsko-Biała Główna – Żywiec za pociągi 94801
(odjazd z Katowic o godz. 04:33 przyjazd do Żywca godz. 06:07) i 94856 (odjazd z
Żywca o godz. 06:24 przyjazd do Katowic o godz. 08:30) na odcinku Bielsko-Biała
Główna – Żywiec. Brak możliwości mijania się pociągów na ww. odcinku spowoduje
również dłuższe postoje na stacji Bielsko-Biała Główna dla niektórych pociągów w
kierunku Żywca i Zwardonia.
W okresie 7 VIII - 1 IX w związku z pracami inwestycyjnymi pomiędzy Żywcem
a Węgierską Górką nastąpi całkowite wstrzymanie ruchu. Na tym odcinku przewóz
podróżnych będzie realizowany przez zastępczą komunikacją autobusową (ZKA).
W trosce o komfort pasażerów pociągi będą skomunikowane z zastępczą
komunikacją autobusową (ZKA) na stacji w Żywcu.

Pełny rozkład jazdy dla linii S5 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach
34-45.



W trzeciej organizacji zamknięciowej przyspieszony pociąg „ORNAK” (OsP)
będzie kursował we wszystkie weekendy oraz 15 VIII. Wróci też na swoją stałą trasę
przez Żywiec i Jeleśnię:
- pociąg nr 43101/0 rel. Katowice (odj. 6:38) – Zakopane (przyj. 11:03/11:05/11:06);
- pociąg nr 34102/3 rel. Zakopane (odj. 16.30) – Katowice (przyj. 20.54).

Pełny rozkład jazdy dla linii S51 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronie 46.



W terminie 10 VI - 1 IX kontynuowane będą prace remontowe na odcinku
Zebrzydowice – Cieszyn. W tym okresie nastąpi całkowite wstrzymanie ruchu, a
pociągi na tym odcinku zostaną zastąpione autobusami.

Pełny rozkład jazdy dla linii S58 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach
47-48.



W związku z pracami na liniach S5 (Katowice – Bielsko-Biała Główna – Zwardoń) i
S58 (Czechowice-Dziedzice – Cieszyn) nastąpią drobne korekty rozkładu
w stosunku do rocznego rozkładu.



Koleje Śląskie uruchomią dodatkowy pociąg weekendowy z Katowic do Wisły Głębce
i powrotny umożliwiający powrót do Katowic po godzinie 20.



Miłą niespodzianką będzie uruchomienie trzech dodatkowych połączeń
weekendowych między Wisłą Głębce a Ustroniem. Połącznia te uzupełnią
dotychczasową ofertę.

Pełny rozkład jazdy dla linii S6 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 4952.



Ze względu na prace remontowe na stacji w Rybniku, niektóre pociągi będą skrócone
do stacji Rybnik Towarowy. Dla podróżnych udających się do stacji Rybnik możliwa
będzie przesiadka na inny pociąg na ww. odcinku.



Ze względu na prace remontowe na odcinku Chałupki – Bohumin w dniu 16 VII
pociągi 2802 (44858), 2803 (94617), 2804 (44862), 2805 (44821) będą kursować trasą
okrężną przez stację Bohumin-Vrbice do Bohumin.



Nastąpi uruchomienie szybkich połączeń pomiędzy Wodzisławiem Śląskim
a Rybnikiem. Dzięki staraniom i dofinansowaniu lokalnego samorządu, liczba
połączeń pomiędzy tymi miastami zwiększy się w dni robocze o 29 dodatkowych
pociągów a w dni wolne od pracy do obecnych 16 dołączy kolejne 18 połączeń.



W dniach 10/11 VI i 1/2 VII w godzinach 16:00 – 4:00 pomiędzy Raciborzem a Suminą
zamiast pociągów pojawi się zastępcza komunikacja autobusowa (ZKA). Podobna
sytuacja wystąpi w dniach 25 i 26 VIII przy czym w tych dniach autobusy zastąpią
wszystkie pociągi na tym odcinku.



W dniach 25/26 i 26/27 VII na odcinku Katowice – Orzesze Jaśkowice pociągi 44878
oraz 44811 zostaną skierowane drogą okreżną przez Tychy, Łaziska Średnie. Dla
pasażerów korzystających z przystanków pośrednich zostanie uruchomiona zastępcza
komunikacja autobusowa (ZKA), natomiast pasażerowie jadący w relacji
bezpośredniej mogą skorzystać z dodatkowych postojów w Tychach, Łaziskach
Średnich i Orzeszu Miasto.

Pełny rozkład jazdy dla linii S7, S71, S78 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na
stronach 53-68 oraz na stronie 73.

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


W dniach od 21 do 31 VIII w związku z remontem stacji Rybnik i zmniejszeniem ilości
dostępnych krawędzi peronowych pociągi linii S72 kursować będą z pominięciem
postoju na stacji Rybnik. Dla pasażerów chcących dojechać do/z stacji Rybnik zostanie
wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa (ZKA) na odcinku Rybnik – Rybnik
Piaski – Rybnik.



25 VIII ze względu na prowadzone prace na odcinku Rybnik – Żory za wszystkie pociągi
wprowadzona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa (ZKA)
Pełny rozkład S72 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 69-72.

Pełny rozkład jazdy pociągów znajduje się
w LINIOWYM ROZKŁADZIE JAZDY
dostępnym na www.kolejeslaskie.com
Infolinia o utrudnieniach w kursowaniu pociągów Kolei Śląskich
(czynna całodobowo przez 7 dni w tygodniu):
tel.: + 48 32 428 88 88
tel. kom. dla osób niepełnosprawnych: +48 727 030 303

