
 

INFORMACJA  

O ROZKŁADZIE JAZDY  

POCIĄGÓW KOLEI  ŚLĄSKICH  

W OKRESIE  01 IX –  19 X 2019  

STAN NA DZIEŃ: 29.07.2019 

W związku z pracami remontowo-modernizacyjnymi  

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

rozkładu jazdy obowiązującą w okresie od 1 września do 19 października 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. we wrześniu i pierwszej połowie października 2019 roku minimalizuje liczbę 

modernizacji infrastruktury kolejowej. Skutkuje to mniejszymi utrudnieniami w kursowaniu 

pociągów na niemal wszystkich relacjach. Jednak w dalszym ciągu najpoważniejsze 

utrudnienia będą dotyczyć linii S1 (Częstochowa – Gliwice), S58 (Czechowice-Dziedzice – 

Cieszyn), oraz S5 (Katowice – Zwardoń).  

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 odcinkach Zawiercie - Myszków oraz 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 i Częstochowę Stradom.  

Pełny rozkład jazdy dla linii S1 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 8 – 15. 

 

 Brak istotnych utrudnień w kursowaniu pociągów. 

Pełny rozkład jazdy dla linii S13 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronie 16. 

 

 Na wielu odcinkach linii S8 będą prowadzone prace torowe, które nie spowodują jednak 

istotnych utrudnień, a co najwyżej kilkuminutowe przesunięcia rozkładu jazdy pociągów.  

 Dzięki dofinasnowaniu z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pasażerowie będą mogli 

podróżować w dni robocze dwoma nowymi parami pociągów Katowice – Tarnowskie 

Góry – Katowice.  

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

53 – 55.   

 

 W dniach 5, 6, 12, 13 października w godzinach 7:15-19:15 pomiędzy Katowicami Ligotą 

a Tychami ruch pociągów będzie odbywał się po jednym torze. Część pociągów zostanie 

skrócona do stacji Tychy. Pasażerowie dalszą część podróży będą mogli kontynuować 

innymi pociągami bądź autobusami ZKA.  

 Dzięki dofinasnowaniu z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pasażerowie będą mogli 

podróżować w dni robocze nową parą pociągów Katowice – Tychy Lodowisko – 

Katowice.  

Pełny rozkład jazdy dla linii S4 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 17 – 19. 



 

 

 W dniach 5, 6, 12, 13 października w godzinach 7:15-19:15 pomiędzy Katowicami Ligotą 

a Tychami ruch pociągów będzie odbywał się po jednym torze. Część pociągów zostanie 

skrócona do stacji Tychy. Pasażerowie dalszą część podróży będą mogli kontynuować 

innymi pociągami bądź autobusami ZKA.  

 Od 2 września do 11 października na odcinku Milówka – Zwardoń ruch pociagów 

zostanie wstrzymany. Spowoduje to konieczność uruchomienia komunikacji zastępczej 

na odcinku Milówka – Zwardoń.  

 Dodatkowo w nocy 20, 21, 27, 28 września w godzinach 21:00 – 6:30 będą prowadzone 

prace na odcinku Żywiec – Węgierska Górka. W związku z tym pociągi 94723, 9472, 

94750 oraz 94700 zostaną zatąpione ZKA na odcinku od Zwardonia od Żywca.. 

 Pociąg Ornak dalej będzie kursował przez Wadowice. Dodatkowo w dniach 7, 8 września 

pociąg skończy bieg w stacji Chabówka, a do Zakopanego pasażerów zabieże autobus 

komunikacji zastępczej.  

Pełny rozkład jazdy dla linii S5 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 20 - 30, 

a linii S51 na stronie 31. 

 

 Od 1 września do 6 października prace prowadzone na odcinku Zebrzydowice – Cieszyn 

będą kontynuowane. Tak jak poprzednio spowodują konieczność wprowadzenia 

Zastępczej Komunikacji Autobusowej. Jest to wybnikiem próśb lokalnych samorządów 

do PKP PLK S.A. aby dokonano naprawy peronów w Kaczycach, Pogwizdowie i Cieszynie 

Marklowicach.  

Pełny rozkład jazdy dla linii S58 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 32 - 35 

 

 Brak istotnych utrudnień w kursowaniu pociągów. 

Pełny rozkład jazdy dla linii S6 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 36 - 38



 

 

 Brak istotnych utrudnień w kursowaniu pociągów. 

Pełny rozkład jazdy dla linii S7 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 39 - 42, 

dla linii S71 na stronach 43 - 47, a S78 na stronie 52. 
 

 

 W dniach 4 – 10 października na odcinku Żory – Pszczyna i Żory – Pszczyna – Bielsko-

Biała Główna za wszystkie pociągi zostanie wprowadzona Zastępcza Komunikacja 

Autobusowa. 

 

Pełny rozkład jazdy dla linii S72 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 48 - 

50. 

 

 

 Brak istotnych utrudnień w kursowaniu pociągów. 

Pełny rozkład jazdy dla linii S72 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronie 51. 

 

 
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 


