INFORMACJA
O ROZKŁADZIE JAZDY
POCIĄGÓW KOLEI ŚLĄSKICH
W OKRESIE 10 III – 08 VI 2019
STAN NA DZIEŃ: 10.03.2019
W związku z pracami remontowo-modernizacyjnymi
Zarządca infrastruktury – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wprowadzi czwartą korektę
rozkładu jazdy obowiązującą w okresie od 10 marca do 8 czerwca 2019 roku.
L.p.

Termin obowiązywania

1.

9 grudnia 2018 – 9 marca 2019

2.

10 marca 2019 – 8 czerwca 2019

3.

9 czerwca 2019 – 31 sierpnia 2019

4.

1 września 2019 – 19 października 2019

5.

20 października 2019 – 14 grudnia 2019

PKP PLK S.A. zaplanowała na wiosnę 2019 roku liczne modernizacje infrastruktury
kolejowej, co skutkuje utrudnieniami w kursowaniu pociągów na niemal wszystkich
relacjach. Najpoważniejsze utrudnienia będą dotyczyć linii S1 (Częstochowa – Gliwice), S5
(Katowice – Zwardoń), S58 (Czechowice-Dziedzice – Cieszyn), S72 (Rybnik – Bielsko-Biała
Główna) a przede wszystkim S7 (Katowice – Racibórz) oraz S71 (Katowice – Bohumin).

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 całym okresie na odcinku Częstochowa – Poraj pociągi będą kursować po
jednym torze. Aby zwiększyć możliwość dopasowania rozkładu jazdy do potrzeb
podróżnych część pociągów pojedzie drogą okrężną przez Częstochowę Mirów.

•

Od 13/14 do 22/23 III, od 31 III/1 IV do 18/19 IV, od 23/24 do 29/30 IV, od 6/7
do 17/18 V oraz 23/24 V zostanie wprowadzona Zastępcza Komunikacja
Autobusowa na odcinku Myszków – Zawiercie za pierwszy i ostatni pociąg w
dobie.

•

Od 2/3 do 7/8 VI Zastępcza Komunikacja Autobusowa na odcinku Łazy /
Zawiercie – Częstochowa za pierwszy i ostatni pociąg w dobie.

•

6 – 8 V będą prowadzone prace na stacji Katowice Zawodzie przez co nastąpią
drobne zmiany w godzinach odjazdu.

•

Od 25 maja po jednym torze będziemy poruszać się od Częstochowy aż do
Zawiercia. Pociągi będą miały możliwość mijania się jedynie w stacjach Zawiercie,
Myszków, Poraj oraz Częstochowa Towarowa, przez co mogą występować
opóźnienia. Część pociągów zostanie skrócona do Zawiercia, a w dalszą podróż do
Częstochowy pasażerowie będą mogli udać się wybranymi pociągami PKP
InterCity, w których będą honorowane bilety Kolei Śląskich.

Pełny rozkład jazdy dla linii S1 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 8 - 13

• Na 11 V zaplanowano zakończenie prac nad budową wiaduktu autostrady A1
pomiędzy Blachownią a Częstochową Gnaszyn, przez co po tym okresie rozkład jazdy
pociągów Kolei Śląskich będzie mógł być lepiej dopasowany do potrzeb podróżnych.
Pełny rozkład jazdy dla linii S13 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronie 13

•

Ze względu na prowadzone prace w kwietniu podróżni będą musieli się liczyć z
kilkuminutowymi zmianami godzin odjazdu pociągów. Od 1 do 4 IV prace będą
prowadzone na odcinku Katowice Zawodzie – Mysłowice, od 6 do 8 IV nastąpi
wymiana rozjazdów w stacji Katowice Zawodzie a od 8 do 11 IV zostaną wymienione
szyny pomiędzy Tarnowskimi Górami a Nakłem Śląskim.

Pełny rozkład jazdy dla linii S8 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 47 - 49

•

Brak istotnych utrudnień w ruchu pociągów.

Pełny rozkład jazdy dla linii S4 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 15 – 16

•

Do 17 IV w dni robocze pomiędzy godziną 8 a 14 na odcinku Żywiec – Zwardoń
pociągi zostaną zastąpione przez Zastępczą Komunikację Autobusową. Na tym
samym odcinku autobusy będą kursować również w dni wolne od 15 do 23 III, jednak
w tym przypadku ruch pociągów zostanie wstrzymany w porze nocnej – od godziny 21
do 5.

Pełny rozkład jazdy dla linii S5 oraz S51 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach
17 - 21

•

Od 1 do 27 kwietnia prace prowadzone na odcinku Zebrzydowice – Cieszyn
spowodują konieczność wprowadzenia Zastępczej Komunikacji Autobusowej. W dni
robocze zamknięcie szlaku nastapi o godzinie 10:20 zaraz po przejeździe naszego
pociągu, a ponowne otwarcie nastąpi o godzinie 17:00. Prace będą prowadzone
również w porze nocnej oraz w dni wolne, jednak harmonogram prac został tak
ustalony aby nie było konieczności wprowadzenia ZKA.

•

Od 15 kwietnia nastąpią korekty godzin odjazdu pociągów aby umożliwić przejazd
pociągom wyższej kategorii.

Pełny rozkład jazdy dla linii S58 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 22 - 23

•

Kilkuminutowe warianty rozkładu jazdy aby umożliwić przejazd pociągom wyższej
kategorii.

Pełny rozkład jazdy dla linii S6 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 24 - 25

•

W okresie 10 III - 08 VI 2019 r. PKP Polskie Linie Kolejowa S.A. zaplanował szereg
prac w stacji Rybnik i na szlakach sąsiadujących. Pociągi będą miały wiele różnych
wariantów kursowania, a autobusy komunikacji zastępczej będziemy mogli spotkać
niemal codziennie. Z uwagi na powyższe tym bardziej sugerujemy zapoznanie się z
Liniowym Rozkładem Jazdy, gdyż został w nim zawarty szczegółowy kalendarz
zamknięć a także przedstawiono w nim graficznie przesiadki na autobusy komunikacji
zastępczej.

•

W nocy z 14 na 15 III nastąpi zamknięcie na szlaku Leszczyny – Rybnik. Zostanie
wprowadzona Zastępcza Komunikacja Autobusowa.

•

Od 18 III do 18 IV prace remontowe będą się odbywać na odcinku Mikołów –
Leszczyny co będzie skutkować wprowadzeniem Zastępczej Komunikacji
Autobusowej na tym samym odcinku. Poza zwykłymi autobusami zatrzymującymi się
w pobliżu każdej stacji pośredniej zostaną uruchomione autobusy ekspresowe na
trasie Katowice – Czerwionka Centrum – Leszczyny. Oprócz tradycyjnych miejsc
postoju przy stacjach autobusy, zarówno zwykłe jak i ekspresowe, będą zatrzymywać
się na przystanku Czerwionka Centrum zlokalizowanym przy ul. Furgoła. W tym
okresie Koleje Śląskie zacieśnią współpracę z Przewozami Regionalnymi, czego
efektem będzie honorowanie wszystkich biletów na odcinku Katowice – Rybnik –
Wodzisław Śląski.

•

Od 23 IV do 28 V przez prace prowadzone na odcinku Rydułtowy – Sumina pociągi
pojadą przez Jejkowice. Pominięte stacje na odcinku Rybnik – Górki Śląskie będą
obsługiwane przez autobusy komunikacji zastępczej. W tym okresie nastąpi również
szereg kilkudniowych zamknięć powodujące dodatkowe warianty kursowania opisane
poniżej.

•

23, 25, 26, 30 IV w godzinach 08:10 – 14:10 zostanie zamknięty szlak Nędza Wieś –
Racibórz, przez co Zastępcza Komunikacja Autobusowa będzie obsługiwała cały
odcinek Rybnik – Racibórz. Zostaną uruchomione autobusy ekspresowe na trasie
Rybnik – Rydułtowy – Racibórz.

•

Od 27 do 28 IV, od 11 do 14 V oraz od 18 do 20 V Zastępcza Komunikacja
Autobusowa będzie kursować całodobowo na odcinku Rybnik – Racibórz. Zostaną
uruchomione autobusy ekspresowe na trasie Rybnik – Rydułtowy – Racibórz.

•

Od 11 do 14 V oraz od 18 do 20 V zostanie zamknięty odcinek Rybnik – Rybnik
Towarowy. Podróżni udający się w kierunku lub z kierunku Wodzisławia Śląskiego
odcinek Rybnik – Rybnik Towarowy mogą pokonać za pomocą autobusów
komunikacji zastępczej skomunikowanych z pociągami.

•

Od 25 do 27 V pociągi nie pojadą na odcinku Rybnik – Leszczyny. Na tym odcinku
zostanie wprowadzona Zastępcza Komunikacja Autobusowa.

•

Od 30 V do 2 VI oraz 4, 6, 7 VI w godzinach 08:10 – 14:10 z uwagi na prace
prowadzone na odcinku Nędza – Nędza Wieś zostanie wprowadzona Zastępcza
Komunikacja Autobusowa na odcinku Sumina – Racibórz. Dodatkowo zostaną
uruchomione autobusy ekspresowe na odcinku Rydułtowy – Racibórz.

Pełny rozkład jazdy dla linii S7, S71, S78 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy
na stronach 26 – 41 oraz 46

•

Od 11 do 15 V prace prowadzone na odcinku Żory – Pszczyna spowodują
konieczność wprowadzenia autobusowej komunikacji zastępczej na odcinku
Rybnik – Pszczyna.

•

Od 25 do 27 V z powodu prac modernizacyjnych na stacji Rybnik nie będzie
możliwości wyjazdu z peronów stacji Rybnik w stronę Żor i odwrotnie. Ze stacji
Rybnik, na której pasażerowie będą mogli wejść do pojazdu, pociągi pojadą do
Rybnika Towarowego a następnie skierują się do Żor bez zatrzymania na stacji
Rybnik. W przeciwnym kierunku pociągi miną stację Rybnik bez zatrzymania,
pojadą do Rybnika Towarowego po czym wrócą do stacji Rybnik umożliwiając
wejście i wyjście z pojazdu.

Pełny rozkład jazdy dla linii S72 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 42 - 44

• 16, 17 III oraz 23, 24 III Kubalonka zaliczy dodatkowy postój na stacji Rybnik
Towarowy.
• 25 oraz 26 V zostanie wprowadzona Zastępcza Komunikacja Autobusowa na odcinku
Leszczyny – Rybnik. Podobnie jak w wariancie opisanym powyżej podróżni po wejściu
do pojazdu na stacji Rybnik najpierw pojadą do Rybnika Towarowego, a następnie
skierują się w stronę Wisły bez zatrzymania na stacji Rybnik. Podobna sytuacja będzie
miała miejsce w przeciwnym kierunku. Kubalonka minie stację Rybnik bez
zatrzymania, pojedzie do Rybnika Towarowego i wróci na stację Rybnik, gdzie na
podróżnych będzie czekać autobus komunikacji zastępczej.

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

