
 

INFORMACJA  

O ROZKŁADZIE JAZDY  

POCIĄGÓW KOLEI  ŚLĄSKICH  

W OKRESIE  15 I I I  -  13 VI  2020  

STAN NA DZIEŃ: 5.03.2020 

W związku z pracami remontowo-modernizacyjnymi  

Zarządca infrastruktury – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wprowadzi drugą korektę rozkładu jazdy 

obowiązującą w okresie od 15 marca do 13 czerwca 2020 roku.  

L.p. Termin obowiązywania 

1. 15 grudnia 2019 – 14 marca 2020 

2. 15 marca 2020 – 13 czerwca 2020 

3. 14 czerwca 2020 – 29 sierpnia 2020 

4. 31 sierpnia 2020 – 7 listopada 2020 

października 2019 5. 8 listopada 2020 – 12 grudnia 2020 

 

Wiosna 2020 roku to czas intensywnych prac w wielu miejscach sieci kolejowej zarządzanej przez PKP 

PLK S.A. Największe utrudnienia będą dotyczyć w dalszym ciągu linii S1 Częstochowa – Gliwice, a od 16 

marca również  linii S6 Katowice – Wisła Głębce. Autobusy komunikacji zastępczej będzie można 

spotkać również na linii S5 Katowice – Zwardoń, S7 Katowice – Racibórz, S71 Katowice – Wodzisław 

Śląśki oraz S72 Rybnik – Bielsko-Biała Główna. 

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.  

 Wszelkie sugestie oraz wnioski do rozkładu jazdy prosimy przesyłać na skrzynkę pocztową 

rozkladjazdy@kolejeslaskie.com, skargi@kolejeslaskie.com lub poprzez Centrum Obsługi Pasażera. Aby 

Państwa wnioski mogły zostać uwzględnione w ramach czerwcowej korekty rozkładu jazdy prosimy 

przesyłać je najpóźniej do 20 kwietnia 2020 roku. 

 

 

 



 

S1  

 W całym okresie na odcinku Częstochowa – Myszków 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. Wydłużone postoje 
przed stacją Myszków i Poraj spowodowane są brakiem możliwości krzyżowania się pociągów  
w peronach tych stacji. Takie rozwiązanie pozwala jednak na utrzymanie wszystkich uruchamianych 
połączeń bez zastępowania ich autobusami. 

 We wszystkie noce do 13 czerwca 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 – 16. 

S13  

 Od 15 do 29 kwietnia roboty związane z utrzymaniem infrastruktury będą obejmować odcinek 

Lubliniec – Kochanowice, powodując możliwość prowadzenia ruchu tylko po jednym torze.  

Przy intensywnym ruchu pociągów dalekobieżnych oznacza to, że rozkład jazdy poszczególnych 

pociągów regionalnych ulegnie nieznacznemu przesunięciu w całym okresie obowiązywania korekty 

lub w przypadku konieczności większych zmian zostanie wariantowany.  

 Od 31 maja do 6 czerwca ostatni pociąg z Częstochowy do Lublińca zostanie skierowany drogą 

okrężną przez Częstochowę Towarową, co oznacza późniejszy przyjazd do Lublińca o niecałe 20 

minut. 

Pełny rozkład jazdy dla linii S13 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronie 17. 

S4

S41  

 W dni wolne 18, 19, 25 oraz 26 kwietnia będą prowadzone prace utrzymaniowe pomiędzy Ligotą  

a Tychami, które wymuszą prowadzenie ruchu tylko po jednym torze. W tych dniach część pociągów 

zostanie skierowana drogą okrężną przez Ochojec lub ich rozkład ulegnie znacznym zmianom. 

Pełny rozkład jazdy dla linii S4 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 18 – 20, a linii  

S41 na stronach 21 – 30. 



 

S51

S5

 

 W dni wolne 18, 19, 25 oraz 26 kwietnia będą prowadzone prace utrzymaniowe pomiędzy Ligotą  

a Tychami, które wymuszą prowadzenie ruchu tylko po jednym torze. W tych dniach część pociągów 

zostanie skierowana drogą okrężną przez Ochojec lub ich rozkład ulegnie znacznym zmianom. 

 Pociąg Turbacz relacji Katowice – Rabka-Zdrój – Katowice będzie kursować w majówkę  

od 1 do 3 maja oraz w długi weekend Bożego Ciała od 11 do 13 czerwca. Z uwagi na prowadzone 

remonty Turbacz pojedzie drogą okrężną przez Wadowice oraz zakończy bieg w Rabce Zdrój. 

 W nocy z 12 na 13 oraz z 13 na 14 maja nastąpi wstrzymanie ruchu pomiędzy Pszczyną a 

Czechowicami-Dziedzicami. Przewóz na wyłączonym odcinku będzie realizowany zastępczą 

komunikacją autobusową. 

 Na czas remontu trasy do Wisły część pociągów zostanie przekierowana do Bielska-Białej lub Żywca. 

W pozostałych przypadkach składy pociągów skomunikowanych z autobusami do Wisły zostaną 

wzmocnione.    

 Z uwagi na różnego rodzaju prace utrzymaniowe prowadzone w późnych godzinach wieczornych 

należy liczyć się z wariantami rozkładu jazdy pociągów kursujących przez odcinek  

Pszczyna – Bielsko-Biała Główna. 

Pełny rozkład jazdy dla linii S5 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 31 – 37, a linii  

S51 na stronie 38. 

S6

S61  

 16 marca rozpoczyna się modernizacja linii kolejowej do Wisły Głębiec. Oznacza to całkowite 

wstrzymanie ruchu od Chybia do Wisły Głębiec. Za odwołane pociągi zostanie uruchomiona 

zastępcza komunikacja autobusowa w dwóch relacjach. Linia czerwona będzie kursować w relacji 

Bielsko-Biała Główna – Wisła Głębce – Bielsko-Biała Główna. Linia zielona obsłuży mniejsze 

miejscowości pomiędzy Czechowicami-Dziedzicami a Ustroniem, gdzie będzie skomunikowana  

z autobusami ekspresowymi jadącymi z lub do Bielska-Białej. W przypadkach kiedy sytuacja ruchowa 

nie pozwoli na skomunikowanie autobusów w Ustroniu, relacja linii zielonej zostanie wydłużona do 

Wisły Uzdrowiska. Autobusy będą skomunikowane z pociągami linii S5 w Czechowicach-Dziedzicach  

i Bielsku-Białej, a w niektórych przypadkach z pociągami linii S61 w Chybiu. 

 15 marca niektóre pociągi do oraz z Wisły Głębiec będą kursować w zmienionej relacji rozpoczynając 

lub kończąc bieg w Bielsku-Białej Głównej oraz Czechowciach-Dziedzicach. Ostatni kurs do Wisły 

będzie realizowany zastępczą komunikacją autobusową według powyższego opisu.  

 Równolegle będą prowadzone prace pomiędzy Czechowicami a Chybiem. Oznacza to,  

że do 10 maja część pociągów zostanie skierowana przez grupy towarowe w Zabrzegu Czarnolesiu, a 

od 11 maja objazd będzie dotyczyć wszystkich kursów do oraz z Cieszyna. Jazda przez grupy 

towarowe będzie oznaczała brak możliwości obsługi przystanków Zabrzeg Czarnolesie oraz Zabrzeg. 

Pełny rozkład jazdy dla linii S6 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 39 - 49, a linii  

S61 na stronie 50 - 53. 



 

S7

S74  

 Ograniczenia w prowadzeniu ruchu pomiędzy Ligotą a Tychami w dni wolne 18, 19, 25 oraz 26 

kwietnia skutkują koniecznością wariantowania niektórych pociągów linii S7 oraz Racibora. 

 Prace utrzymaniowe realizowane 25 i 26 kwietnia pomiędzy Rydułtowami a Suminą powodują 

konieczność wstrzymania ruchu. Pociągi zostaną skierowane drogą okrężną przez Jejkowice, a 

pominięte stacje będą obsługiwane zastępczą komunikacją autobusową relacji Rybnik – Górki 

Śląskie. 

 19 kwietnia przewóz pomiędzy Leszczynami a Rybnikiem za ostatnią parę pociągów Kolei Śląskich 

będzie realizowany autobusową komunikacją zastępczą.  

 Z wariantami kursowania niektórych pociągów będzie można się spotkać również pomiędzy 18 a 24 

kwietnia. 

Pełny rozkład jazdy dla linii S7 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 54 - 63, a linii  

S74 na stronie 72. 

S78

S71

 

 Prace związane z przebudową wiaduktu spowodują konieczność prowadzenia ruchu tylko po jednym 

torze pomiędzy stacjami Radlin Obszary a Wodzisław Śląski w terminie od 2 do 16 kwietnia,  

od 13 do 15 maja oraz od 18 do 20 maja.  Jedna z popołudniowych par pociągów Wodzisław Śląski – 

Rybnik – Wodzisław Śląski musiała zostać odwołana. 

 19 kwietnia przewóz pomiędzy Leszczynami a Rybnikiem za ostatnią parę pociągów Kolei Śląskich 

będzie realizowany autobusową komunikacją zastępczą.  

 20 i 21 kwietnia ostatni pociąg z Wodzisława do Rybnika zostanie skrócony do Rybnika Towarowego, 

a przewóz do stacji Rybnik zostanie zrealizowany zastępczą komunikacją autobusową. 

 W stacji Chałupki pasażerowie popołudniowego pociągu planowo będą przesadzani do innej 

jednostki. Jest to konieczne aby pociąg mógł być obsługiwany przez bardziej pojemny pojazd. 

Pełny rozkład jazdy dla linii S71 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 64 – 69, a linii  

S78 na stronie 74 

S72  

 Od 14 do 30 kwietnia oraz od 4 do 8 maja będzie prowadzony remont odcinka  

Żory – Pszczyna wymagający wstrzymania ruchu pociągów. Część pociągów zostanie skierowana 

drogą okrężną przez Chybie, a gdy sytuacja ruchowa z uwagi na prace prowadzone również 

pomiędzy Chybiem a Czechowicami to uniemożliwia, zostaną uruchomione autobusy komunikacji 

zastępczej do stacji Bielsko-Biała Główna lub do Pszczyny ze skomunikowaniem na pociąg w kierunku 

Bielska.    

Pełny rozkład jazdy dla linii S72 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 70 - 71. 



 
 

S76  

 Na czas modernizacji linii kolejowej do Wisły Głębiec pociąg Kubalonka zostanie przekierowany do 

Żywca a jego nazwa zostanie zmieniona na Salmopol. 

Pełny rozkład jazdy dla linii S76 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronie 73. 

S8  

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

utrudnień. Rozkład jazdy niektórych pociągów musiał zostać przesunięty lub wariantowany.  

Pełny rozkład jazdy dla linii S8 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 75 - 78. 

 
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 


