
 

INFORMACJA  

O ROZKŁADZIE JAZDY  

POCIĄGÓW KOLEI  ŚLĄSKICH  

W OKRESIE  13 I I I  2021 -  11 VI  2022  

STAN NA DZIEŃ: 04.03.2022 

W związku z pracami remontowo-modernizacyjnymi  

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

obowiązującą w okresie 

od 13 marca do 11 czerwca 2022 roku 

L.p. Termin obowiązywania 

1. 12 grudnia 2021 – 12 marca 2022 

2. 13 marca 2022 – 11 czerwca 2022 

3. 12 czerwca 2022 – 3 września 2022 

4. 4 września 2022 – 5 listopada 2022 

października 2019 5. 6 listopada 2022 – 10 grudnia 2022 

 

 Szanowni Pasażerowie! Wiosna 2022 roku będzie obfitowała w prace realizowane przez zarządcę 

infrastruktury PKP PLK S.A.. Do najważniejszych modernizacji realizowanych obecnie w rejonie Dąbrowy 

Górniczej, Czechowic-Dziedzic oraz Ustronia i Wisły dołączą inwestycje w Oświęcimiu i Mikołowie. 

Największe zmiany czekają pasażerów relacji S8 Katowice - Lubliniec, gdzie od 13 marca odcinek Katowice 

– Tarnowskie Góry będzie obsługiwany autobusami komunikacji zastępczej. W materiale przedstawimy 

Państwu najważniejsze zmiany w organizacji ruchu związane z kolejnymi etapami realizowanych 

inwestycji.  

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 dalszym ciągu będzie kontynuowana modernizacja stacji Dąbrowa Górnicza i Dąbrowa Górnicza 

Gołonóg z przebudową układu komunikacyjnego wokół nich. Jednak w trakcie obowiązywania kolejnego 

cyklu rozkładu jazdy nastąpią dwie zmiany organizacji ruchu. Pierwsza z nich, obowiązująca od 19 do 26 

kwietnia, będzie obejmować największy zakres utrudnień, odcinek jednotorowy zostanie wydłużony do 

Będzina. W tym czasie będą realizowane prace polegające na ukończeniu mijanki w Dąbrowie Górniczej, 

która od 27 kwietnia zwiększy możliwość dostosowania rozkładu jazdy do potrzeb podróżnych, a także 

zredukuje ryzyko opóźnień.  

 Na przystanku Tychy Grota-Roweckiego nadal nie będą mogły zatrzymywać się pociągi. Tym razem 

jednak nie została przewidziana konieczność wstrzymania ruchu i uruchomienia autobusowej komunikacji 

zastępczej.  

 

 
13 marca rozpocznie się modernizacja linii kolejowej pomiędzy stacjami Chorzów Batory i Nakło 

Śląskie. Wymaga to wstrzymania ruchu pociągów i uruchomienia zastępczej komunikacji autobusowej na 

odcinku Katowice – Tarnowskie Góry. Do każdego pociągu zostaną uruchomione dwie linie komunikacji 

zastępczej – ekspresowa (S8) zapewniająca bezpośredni przejazd pomiędzy Katowicami a Tarnowskimi 

Górami oraz zwykła (S80) obsługująca rejony wszystkich dotychczasowych przystanków kolejowych za 

wyjątkiem Chorzowa Batorego oraz Katowic Załęża. Ponadto we współpracy z Zarządem Transportu 

Metropolitalnego zapewnimy wzajemne honorowanie biletów okresowych w autobusach Kolei Śląskich 

linii ekspresowej S8, linii zwykłej S80 oraz na liniach M3 oraz T-20 / T-40 organizowanych przez ZTM. 

Szczegóły w specjalnych materiałach informacyjnych. 

Od 16 marca zostaną wznowione prace przy remoncie mostów skutkujące możliwością poruszania 

się tylko po jednym torze pomiędzy stacjami Częstochowa Gnaszyn i Blachownia. Istotny wpływ na 

rozkład jazdy będą miały prace realizowane w rejonie Lisowa w dniach 26 – 28 kwietnia. Należy się 

spodziewać wariantów kursowania pociągów również od 4 do 9 kwietnia, kiedy w rejonie stacji Lubliniec 

będzie naprawiany przejazd kolejowo-drogowy.  

 

 

 W ramach korekty rozkładu jazdy wdrożyliśmy część sugestii otrzymanych od pasażerów. Do 

najważniejszych zmian należy przesunięcie odjazdu z Gliwic na godzinę 16:25, co będzie stanowiło 

uzupełnienie dla porannego przyjazdu do Gliwic na godzinę 7:36. Pojawią się również nowe możliwości 

dla pasażerów docierających do Bytomia – poranny pociąg przyjedzie o 7:02, a popołudniowy zostanie 

przesunięty na odjazd o 15:46. W dalszym ciągu zapewniamy obsługę godzin zmianowych poprzez 

przyjazdy do Gliwic o 4:57, 13:03 i 21:02 oraz odjazdy w kierunku Bytomia o 6:42, 14:58 oraz o 22:51. 

Ponownie zwróciliśmy szczególną uwagę na skomunikowania z innymi pociągami w kierunku m.in. 

Wrocławia, Opola, Krakowa i Warszawy.   
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Rozpoczęcie etapu przebudowy stacji Oświęcim wymagającego wstrzymania ruchu kolejowych 

zostało przesunięte na 21 kwietnia. Od tego dnia odcinek Nowy Bieruń – Oświęcim będzie obsługiwany 

autobusami komunikacji zastępczej.  

 
Organizacja ruchu w rejonie modernizowanego węzła kolejowego wokół stacji Czechowice-

Dziedzice pozostanie bez większych zmian. Pociągi relacji S5 nadal będą kursowały drogą okrężną z 

wykorzystaniem łącznicy między Goczałkowicami i Zabrzegiem, co wymusza zmianę kierunku jazdy.  

W trakcie obowiązywania cyklu rozkładu jazdy pociąg Ornak nie będzie kursować. Najbliższa okazja 

na podróż w Tatry pociągiem Kolei Śląskich powinna pojawić się pod koniec czerwca.  

W dalszym ciągu ograniczone warunki terenowe wokół linii kolejowej uniemożliwiają połączenie 

prowadzenia prac z bezpieczną obsługą pasażerów na peronach przystanku Goczałkowice-Zdrój, dlatego 

postoje na tym obiekcie pozostaną zawieszone.  

 
 Ruch pociągów na odcinku Skoczów – Wisła Głębce w dalszym ciągu pozostaje wstrzymany,  

a wyłączony odcinek będzie obsługiwany zastępczą komunikacją autobusową uruchamianą w dwóch 

relacjach: ekspresowej zapewniającej szybki przejazd między Skoczowem a Ustroniem i Wisłą oraz 

zwykłej obsługującej Skoczów Bładnice i Goleszów. Wybrane kursy zostaną wydłużone do Pszczyny.  

Od 18 marca do 1 kwietnia przesiadka między autobusami a pociągami będzie realizowana w Chybiu.  

Autobusy linii ekspresowej będą dostosowane do przewozu rowerów. 

 
Od 27 kwietnia do 26 maja będzie realizowana naprawa peronu w Łaziskach Górnych oraz 

przebudowa wiaduktu w Mikołowie. Pociągi zostaną skierowane drogą okrężną przez Tychy i Łaziska 

Średnie, a obsługa pominiętych stacji będzie realizowana autobusami komunikacji zastępczej. Część 

pociągów w godzinach międzyszczytowych i wieczornych z uwagi na niewystarczającą przepustowość linii 

przez Łaziska Średnie skończy bieg w stacji Orzesze, skąd uruchomiona zostanie komunikacja zastępcza.  

W wybrane dni marca i kwietnia w godzinach wieczornych nastąpi wstrzymanie ruchu kolejowego 

w rejonie Rybnika Towarowego, przez co niezbędne będzie zastąpienie pociągów autobusami 

komunikacji zastępczej w relacji Rybnik – Wodzisław Śląski, Rybnik – Chałupki oraz Rybnik – Sumina.  

 

    

Pełny rozkład jazdy pociągów znajduje się  w LINIOWYM ROZKŁADZIE JAZDY  dostępnym na 

www.kolejeslaskie.com 

 

Infolinia o utrudnieniach w kursowaniu pociągów Kolei Śląskich, Biuro Obsługi Klienta, Obsługa osób 

niepełnosprawnych (czynna całodobowo przez 7 dni w tygodniu):  

tel.: + 48 32 428 88 88 
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