
 

INFORMACJA  

O ROZKŁADZIE JAZDY  

POCIĄGÓW KOLEI  ŚLĄSKICH  

W OKRESIE  20 X –  14 XI I  2019  

STAN NA DZIEŃ: 15.10.2019 

W związku z pracami remontowo-modernizacyjnymi  

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

rozkładu jazdy obowiązującą w okresie od 20 października do 14 grudnia 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 

Od 20 października do 14 grudnia 2019 roku w związku z zakończeniem wielu inwestycji 

i prac utrzymaniowych, PKP PLK S.A. ogranicza ilość prowadzonych prac torowych. Skutkuje 

to zmniejszeniem utrudnień w kursowaniu pociągów na niemal wszystkich relacjach. 

W dalszym ciągu będą kontynuowane prace na linii S1 (Częstochowa – Gliwice). Efektem 

tych prac będzie nowoczesna infrastruktura pasażerska oraz skrócenie czasu przejazdu 

odcinka Częstochowa – Zawiercie. 

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 okresie do 20 listopada na odcinkach Zawiercie - Myszków oraz Częstochowa – Poraj 

pociągi będą kursować po jednym torze. Od 21 listopada ruch jednotorowy przeniesie 
się na odcinek Częstochowa – Myszków. Spowoduje to nieznaczne przesunięcia rozkładu 
jazdy niemal wszystkich pociągów. 

• Aby zwiększyć możliwość dopasowania rozkładu jazdy do potrzeb podróżnych część 
pociągów pojedzie drogą okrężną przez Częstochowę Mirów i Częstochowę Stradom.  

• Podobnie jak w ostatnich cyklach rozkładu jazdy w nocy z 24 na 25 i z 25 na 26 listopada 
za ostatni pociąg w dobie do Częstochowy i pierwszy z Częstochowy zostanie 
uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa na odcinku Myszków – Częstochowa.  

Pełny rozkład jazdy dla linii S1 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 8 – 20 

 

• W dniach 25 – 28 października na odcinku Częstochowa Stradom – Częstochowa 

Gnaszyn ruch będzie odbywał się po jednym torze. W przypadku porannego pociągu do 

Lublińca oznacza to wariant w rozkładzie jazdy. 

• 21 i 28 października jeden z pociągów odjedzie 9 minut wcześniej z Lublińca ze względu 

na wariant kursowania pociągu InterCity. 

Pełny rozkład jazdy dla linii S13 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronie 21 

 

• Brak istotnych utrudnień w kursowaniu pociągów. 

Pełny rozkład jazdy dla linii S8 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 43 – 45  

 

• Brak istotnych utrudnień w kursowaniu pociągów. 

Pełny rozkład jazdy dla linii S4 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 23 – 24 

 

• W związku z szeregiem prac w stacji Czechowice-Dziedzice i na szlaku Czechowice-

Dziedzice – Bielsko-Biała Główna rozkład jazdy będzie wariantowany w niektóre dni. 

Najbardziej odczuwalne będą przesunięcia pociągów kursujących około południa od 14 

do 15 oraz od 19 do 24 listopada.  

• W ostatnim cyklu tegorocznego rozkładu jazdy nie uruchamiamy kursów do Zakopanego. 

Pełny rozkład jazdy dla linii S5 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 24 – 27.  



 

 

• Znaczne przesunięcia przedpołudniowego pociągu z Cieszyna do Katowic 26 i 27 

października. 

Pełny rozkład jazdy dla linii S58 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 28 - 29 

 

• Brak istotnych utrudnień w kursowaniu pociągów. 

Pełny rozkład jazdy dla linii S6 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 30 – 31  

 

 

 

• Od 28 do 30 października w godzinach 8:00 – 14:00 będą prowadzone prace 

utrzymaniowe pomiędzy Raciborzem a Nędzą. Oznacza to odjazd o 4 minuty wcześniej 

jednego z pociągów z Raciborza do Katowic. 

• 18 listopada niektóre pociągi do Bohumína pojadą drogą okrężną przez Bohumín Vrbice. 

Pełny rozkład jazdy dla linii S7 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 32 - 35, 

dla linii S71 na stronach 36 - 39, a S78 na stronie 42 

 

• Brak istotnych utrudnień w kursowaniu pociągów.  

Pełny rozkład jazdy dla linii S72 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 40. 

 

 

• Brak istotnych utrudnień w kursowaniu pociągów. 

Pełny rozkład jazdy dla linii S72 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronie 41. 

 

 
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 


