
 

INFORMACJA  

O ROZKŁADZIE JAZDY  

POCIĄGÓW KOLEI  ŚLĄSKICH  

W OKRESIE 2 IX –  20 X 2018  

STAN NA DZIEŃ: 21.08.2018 

W związku z pracami remontowo-modernizacyjnymi  

Zarządca infrastruktury – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wprowadzi czwartą korektę 

rozkładu jazdy obowiązującą w okresie od 2 września do 20 października 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. wprowadza nas w jesienny okres zamknięć torowych. Wybrane remonty 

infrastruktury zostaną zakończone, inne już realizowane będą kontynuowane, rozpoczną się 

też nowe zadania. Największe utrudnienia będą dotyczyć linii S5 (Katowice – Bielsko-Biała 

Główna – Zwardoń), S7 (Katowice – Racibórz), S58 (Cieszyn – Czechowice-Dziedzice), 

S1 (Częstochowa – Gliwice). Koleje Śląskie przygotowały też miłe niespodzianki, o których 

więcej w dalszej części tekstu. 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 czwartej organizacji zamknięciowej obowiązującej w okresie od 2 IX  

do 20 X na linii S1 miłą niespodzianką dla pasażerów będzie kontynuowanie postojów 

na przystanku osobowym Dąbrowa Górnicza Pogoria. Pasażerowie będą mogli 

skorzystać z 8 pociągów zatrzymujących się na tym przystanku każdego dnia.  

 

 Od 2 IX Zarządca infrastruktury PKP PLK S. A. wchodzi w fazy zasadnicze modernizacji 

linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa – Zawiercie. Na odcinkach Częstochowa 

Raków – Poraj oraz Myszków – Zawiercie ruch będzie prowadzony po jednym torze. 

Część pociągów pojedzie objazdem przez Częstochowę Mirów pomijając                   

p.o. Korwinów. Aby w pełni wykorzystać potencjał linii objazdowej Zakład Linii 

Kolejowych w Częstochowie wybudował peron tymczasowy na p.o. Częstochowa 

Raków. W terminie od 2 IX do 20 X pociąg przyspieszony Biegański będzie odwołany 

w obu kierunkach. Relacje czterech pociągów zostaną skrócone do Zawiercia. 

Za skrócone pociągi nie przewiduje się wprowadzenia komunikacji zastępczej, 

ze względu na znaczne wydłużenia czasu jazdy autobusów z Zawiercia do Częstochowy 

w stosunku do czasu jazdy pociągu. Z uwagi na utrudnienia, do obsługi linii S1 zostaną 

skierowane pociągi o większej pojemności.  

Pełny rozkład jazdy dla linii S1 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 8-14. 

 

 W związku z pracami na stacji Częstochowa, budową autostrady A1 pomiędzy 

Gnaszynem a Blachownią oraz zmianami rozkładu jazdy pociągów dalekobieżnych 

nastąpią korekty w stosunku do rocznego rozkładu jazdy. 

Pełny rozkład jazdy dla linii S13 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronie 15. 

 

 Na wniosek pasażerów w dalszym ciągu realizowane będą skomunikowania 

w Tarnowskich Górach pomiędzy pociągiem nr 44254 z Wielunia Dąbrowy (przyjazd 

15:48) a pociągiem 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 49-51. 

 



 

 

 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 16-17. 

 

 W okresie 2 IX - 20 X w związku z pracami inwestycyjnymi pomiędzy Żywcem 

a Węgierską Górką nastąpi całkowite wstrzymanie ruchu. Na tym odcinku przewóz 

podróżnych będzie realizowany zastępczą komunikacją autobusową (ZKA). Pociągi 

będą skomunikowane z ZKA na stacji Żywiec. 

 

Pełny rozkład jazdy dla linii S5 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 18-23. 

 
 W czwartej organizacji zamknięciowej przyspieszony pociąg „ORNAK” (OsP)  

będzie kursował we wszystkie weekendy do końca września.  

 

Pełny rozkład jazdy dla linii  S51 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 24-25. 

 

 W terminie 2 IX - 20 X 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 26-27. 

 

 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. 

Pełny rozkład jazdy dla linii S6 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 28-29. 

 



 

 

 Ze względu na prace remontowe na odcinku Chałupki – Bohumin w dniach 3-21 IX 

zostanie wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa za wszystkie pociągi 

kursujące na tym odcinku. 

 Kontynuowane będą szybkie połączenia pomiędzy Wodzisławiem Śląskim 

a Rybnikiem. Liczba połączeń pomiędzy tymi miastami zwiększyła się w dni robocze 

o 29 dodatkowych pociągów, a w dni wolne od pracy do obecnych 16 połączeń 

dołączy kolejne 18. 

 W dniach 1-20 X na przystankach pomiędzy Rybnikiem a Suminą zamiast pociągów 

pojawi się zastępcza komunikacja autobusowa (ZKA). Pociągi pojadą okrężnie przez 

Jejkowice. Dodatkowo w dniu 7 X od godziny 17:48 zamknięcie będzie wydłużone 

do stacji Nędza. Pociągi 44874, 44876, 94421, 44839, 94556, 44841 zostaną 

zastąpione ZKA na odcinku Racibórz – Rybnik.   

 W dniach 2-6 X na odcinku Katowice – Orzesze Jaśkowice pociągi 44876, 44878 oraz 

44841 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 30-46 oraz 48. 

 

 Na linii S72 nie ma istotnych zmian w rozkładzie jazdy pociągów. 

Pełny rozkład dla linii S72 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronie 47. 

 

 
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 


