
 

INFORMACJA  

O ROZKŁADZIE JAZDY  

POCIĄGÓW KOLEI  ŚLĄSKICH  

W OKRESIE 21 X –  8  XI I  2018  

STAN NA DZIEŃ: 12.10.2018 

W związku z pracami remontowo-modernizacyjnymi  

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

rozkładu jazdy obowiązującą w okresie od 21 października do 8 grudnia 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. kontynuuje jesienny okres zamknięć torowych. Wybrane remonty 

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

też nowe zadania. Największe utrudnienia będą dotyczyć linii S7 (Katowice – Racibórz), oraz 

S1 (Częstochowa – Gliwice). Z przyjemnością informujemy, że w połowie listopada 

planowane jest zakończenie prac na liniach S5 (Katowice – Bielsko-Biała Główna – Zwardoń) 

oraz S58 (Cieszyn – Czechowice-Dziedzice). 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 piątej organizacji zamknięciowej obowiązującej w okresie od 21 X  

do 8 XII 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.  

 Przez cały jesienny okres zamknięciowy będą trwały zasadnicze fazy modernizacji linii 

kolejowej nr 1 pomiędzy Częstochową a Zawierciem. Na odcinkach Częstochowa 

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

Część pociągów pojedzie objazdem przez Częstochowę Mirów pomijając                   

przystanek Korwinów. Podobnie jak w poprzednim okresie zamknięciowym, pociąg 

przyspieszony Biegański będzie odwołany w obu kierunkach, a cztery pociągi zostaną 

skrócone do Zawiercia. 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 – 13. 

 

 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 14. 

 

 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 15 – 16. 

 

 W okresie 21 X - 14 XI w związku z pracami inwestycyjnymi pomiędzy Żywcem 

a Węgierską Górką będzie kontynuowane całkowite wstrzymanie ruchu. Na tym 

odcinku przewóz podróżnych będzie realizowany zastępczą komunikacją autobusową 

(ZKA). Pociągi będą skomunikowane z ZKA na stacji Żywiec.  

 Od 15 XI pociągi Kolei Śląskich wrócą do Zwardonia. 

Pełny rozkład jazdy dla linii S5 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 17 – 22. 

 

 21 XI powinien zostać wznowiony ruch pociągów na odcinku Zebrzydowice - Cieszyn. 

Do 20 XI na tym odcinku przewóz podróżnych będzie realizowany zastępczą 

komunikacją autobusową skomunikowaną z pociągami na stacji Zebrzydowice. 

Pełny rozkład jazdy dla linii S58 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 23 – 24. 



 

 

 W związku z pracami na liniach  S5 (Katowice – Bielsko-Biała Główna – Zwardoń) 

i S58 (Czechowice-Dziedzice – Cieszyn) nastąpią drobne korekty w stosunku do 

rocznego rozkładu. 

Pełny rozkład jazdy dla linii S6 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 25 – 26. 

 

 W związku z pracami na stacji Sumina do 31 X pociągi będą kursować drogą okrężną 

przez Jejkowice, a pominięte przystanki – Rybnik Towarowy, Rybnik Niedobczyce, 

Rybnik Niewiadom, Rydułtowy, Łuków Śląski, Sumina Wieś oraz Sumina - będą 

obsługiwane przez Zastępczą Komunikacją Autobusową. 

 Od 1 XI na stacji Sumina dla pasażerów nie będzie dostępna krawędź peronowa, przez 

co nie będzie możliwe wsiadanie i wysiadanie z pociągu na tym przystanku. 

Najbliższy postój odbędzie się w Górkach Śląskich.  

 Przez trzy dni – 26, 27 oraz 28 X pociągi będą omijały stacje pomiędzy Mikołowem 

Jamną a Orzeszem, a w zamian będą zatrzymywać się na stacjach: Tychy, Łaziska 

Średnie oraz Orzesze Miasto. Pominięte stacje będą obsługiwane przez zastępczą 

komunikację autobusową kursującą w relacji Katowice – Orzesze Jaśkowice.  

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

na stronach 27 – 47 oraz 49. 

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

Pełny rozkład dla linii S72 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronie 48. 

 

 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 15:59 przyjazd do Katowic 

o 16:45) w soboty, niedziele i święta. 

Pełny rozkład jazdy dla linii S8 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 50-52. 

 
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 


