
 

INFORMACJA  

O ROZKŁADZIE JAZDY  

POCIĄGÓW KOLEI  ŚLĄSKICH  

W OKRESIE  30 VII I  -  7  XI  2020  

STAN NA DZIEŃ: 12.08.2020 

W związku z pracami remontowo-modernizacyjnymi  

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

obowiązującą w okresie 

od 30 sierpnia do 7 listopada 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. 30 sierpnia 2020 – 7 listopada 2020 

października 2019 5. 8 listopada 2020 – 12 grudnia 2020 

 

Jesienią 2020 roku do dużych projektów modernizacji infrastruktury kolejowej realizowanych przez 

Zarządcę Infrastruktury PKP PLK S.A. dołączą dwie kolejne inwestycje – przebudowa stacji w Dąbrowie 

Górniczej, w Dąbrowie Górniczej Gołonogu oraz w Czechowicach-Dziedzicach. Oznacza to, że największe 

utrudnienia będą dotyczyć linii S1 Częstochowa – Gliwice,  S5 Katowice – Zwardoń oraz S6 Katowice – 

Wisła Głębce. Z wariantami kursowania niektórych pociągów nadal będą musieli liczyć się z pasażerowie 

korzystający z relacji S71 Katowice – Bohumín oraz S8 Oświęcim – Kluczbork. 

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 ostatniej tegorocznej korekty rozkładu jazdy 

prosimy przesyłać je najpóźniej do 7 września 2020 roku. 

 



 

S1  

• W całym cyklu będzie kontynuowana modernizacja linii kolejowej nr 1 na odcinku Zawiercie – 
Częstochowa, podobnie jak w poprzednich miesiącach ruch będzie prowadzony po jednym torze na 
odcinku Poraj - Zawiercie, tym razem jednolicie do kolejnej korekty rozkładu jazdy.   

• 30 sierpnia rozpocznie się inwestycja związana z modernizacją stacji Dąbrowa Górnicza i Dąbrowa 
Górnicza Gołonóg oraz układu komunikacyjnego wokół nich, co będzie powodować największe 
trudności dla utrzymania ruchu do wiosny przyszłego roku. Niektóre pociągi zostaną skierowane 
drogą okrężną przez Sosnowiec Południowy lub Mysłowice, pojadą jako pociągi przyspieszone lub 
skrócone do stacji Sosnowiec Główny lub Dąbrowa Górnicza. Uruchomimy dodatkowe postoje w 
Sosnowcu Południowym oraz w Sosnowcu Dańdówce. Obsługa pominiętych stacji będzie 
realizowana przez autobusy komunikacji zastępczej. W pociągach PKP InterCity 26101 oraz 41100 
będzie obowiązywać honorowanie biletów Kolei Śląskich na odcinku Katowice – Zawiercie.  

Pełny rozkład jazdy dla linii S1 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 8 – 17. 

 

S13  

• Brak istotnych utrudnień w kursowaniu pociągów 

Pełny rozkład jazdy dla linii S13 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronie 18. 

 

S4

S41  

• Zmiany w obiegach składów wymuszone zmienioną organizacją ruchu na linii S1 spowodowały 
konieczność podzielenia relacji pociągów kursujących bezpośrednio z Tychów na Zagłębie lub 
połączenia kursów do tej pory wyłącznie skomunikowanych w Katowicach. 
  

Pełny rozkład jazdy dla linii S4 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 19 – 20, a linii  S41 

na stronach 21 – 31. 

 

S51

S5

 

• Wraz z korektą rozkładu jazdy rozpocznie się kolejna faza modernizacji stacji Czechowice-Dziedzice 
powodująca istotne utrudnienia w ruchu pociągów. Ruch pociągów na odcinku Czechowice-
Dziedzice – Czechowice-Dziedzice Południowe będzie odbywać się po jednym torze, a w noce od 30 
sierpnia do 4 września przewóz na tym odcinku będzie realizowany autobusową komunikacją 
zastępczą.   

• Pociąg Ornak pojedzie do Zakopanego 30 sierpnia oraz 5 i 6 września.  

Pełny rozkład jazdy dla linii S5 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 32 – 37, a linii  S51 

na stronie 38. 



 

S6

S61  
• W całym okresie od 30 sierpnia do 7 listopada będzie kontynuowana modernizacja linii kolejowej do 

Wisły Głębiec. Oznacza to całkowite wstrzymanie ruchu od Chybia do Wisły Głębiec. Podobnie jak 
wiosną i latem, 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. 

• Równolegle będą prowadzone prace pomiędzy Czechowicami a Chybiem. Wszystkie pociągi zostaną 
skierowane przez grupy towarowe w Zabrzegu Czarnolesiu, co oznacza brak możliwości obsługi 
przystanków Zabrzeg Czarnolesie oraz Zabrzeg. 

Pełny rozkład jazdy dla linii S6 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 39 - 46, a linii  S61 

na stronie 47 - 48. 

 

S7

S74  

• Od 1 do 30 września potrwa remont nawierzchni kolejowej umożliwiający prowadzenia ruchu tylko 

po jednym torze na odcinku Rybnik – Leszczyny. Spowoduje to wariantowanie rozkładu jazdy 

niektórych pociągów.  

Pełny rozkład jazdy dla linii S7 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 49 – 52, a linii  S74 

na stronie 59. 

 

S78

S71

 

• W niektórych dniach września i października ruch pociągów na odcinku Radlin Obszary – Wodzisław 

Śląski będzie prowadzony jednotorowo wymuszając wariantowanie rozkładu jazdy części pociągów.  

Pełny rozkład jazdy dla linii S71 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 53 – 56, a linii  S78 

na stronie 61. 

 

S72  

• Brak istotnych utrudnień w kursowaniu pociągów. 

Pełny rozkład jazdy dla linii S72 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronach 57 - 58. 



 

S76  

• Na czas modernizacji linii kolejowej do Wisły Głębiec pociąg Kubalonka zostanie przekierowany do 
Żywca a jego nazwa zostanie zmieniona na Salmopol. 

• Prace realizowane na odcinku Leszczyny - Rybnik spowodowały wariantowanie rozkładu jazdy 
porannego pociągu na odcinku Gliwice – Rybnik, brak możliwości obustronnego skomunikowania 
pociągów z kierunku Bohumína i Raciborza natomiast wtórności remontów w rejonie stacji 
Czechowice-Dziedzice doprowadziły do braku przepustowości infrastruktury kolejowej na odcinku 
Bielsko-Biała Główna – Żywiec wymuszając skrócenie Salmopola do Wilkowic Bystrej.  

Pełny rozkład jazdy dla linii S76 znajduje się w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronie 60. 

 

S8  

• Na różnych 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 62 - 64. 

 
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 


