INFORMACJA
O ROZKŁADZIE JAZDY
POCIĄGÓW KOLEI ŚLĄSKICH
W OKRESIE 12 VI - 3 IX 2022
STAN NA DZIEŃ: 02.06.2022
W związku z pracami remontowo-modernizacyjnymi
Zarządca infrastruktury – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wprowadzi trzecią korektę rozkładu jazdy
obowiązującą w okresie
od 12 czerwca do 3 września 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
6 listopada
2022 – 10 2019
grudnia 2022

5.

Szanowni Pasażerowie! Lato 2022 roku upłynie pod znakiem intensywnych prac realizowanych
przez zarządcę infrastruktury PKP PLK S.A. na niemal wszystkich ciągach komunikacyjnych obsługiwanych
przez Koleje Śląskie. Modernizacje infrastruktury kolejowej będą kontynuowane na liniach kolejowych do
Wisły Głębiec i Tarnowskich Gór oraz w stacjach w rejonie Czechowic-Dziedzic, Dąbrowy Górniczej,
Mikołowa oraz Oświęcimia. Rozpoczęcie kolejnych inwestycji związanych z przebudową stacji zakłada
tymczasowe zmiany w komunikacji w pobliżu Rybnika Niewiadomia, Zakopanego oraz Zwardonia.
Zakończenie prac w Tychach umożliwi przywrócenie obsługi przystanku Tychy Grota Roweckiego, a na
okres wakacji zostaną przywrócone postoje w Dąbrowie Górniczej Pogorii. 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.

S1
S4
S41
W dalszym ciągu będzie kontynuowana modernizacja stacji Dąbrowa Górnicza i Dąbrowa Górnicza
Gołonóg z przebudową układu komunikacyjnego wokół nich. W trakcie obowiązywania ostatniej korekty
rozkładu jazdy wykonano prace, które pozwoliły zwiększyć przepustowość stacji Dąbrowa Górnicza. W tej
chwili mamy możliwość jednoczesnego przebywania większej liczby pociągów na tej stacji, co pozytywnie
wpływa na punktualność pociągów oraz możliwości dostosowania rozkładu jazdy do potrzeb podróżnych.
Dzięki tej zmianie pociągi w szczycie popołudniowym będą mogły odjeżdżać kilka minut później niż
dotychczas. Zmiana była realizacją wniosku pasażerów tej linii Kolei Śląskich.
Od 1 lipca pociągi ponownie będą mogły zatrzymywać się na przystanku Tychy Grota Roweckiego.
Aby zakończenie prac było możliwe, konieczne będzie wstrzymanie ruchu pociągów w dniach
14 – 16 czerwca oraz 21 – 23 czerwca na odcinku Tychy – Tychy Lodowisko i zastąpienie ich autobusami.
Od 12 czerwca do 3 września wybrane pociągi będą obsługiwały przystanek Dąbrowa Górnicza
Pogoria.

S8
S13
Organizacja ruchu komunikacji zastępczej na modernizowanym odcinku Katowice – Tarnowskie
Góry pozostanie bez większych zmian. 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.
Dokonaliśmy korekt w czasie przejazdu autobusów, co powinno pozytywnie wpłynąć na
punktualność. Na prośbę pasażerów, ze względu na trwającą przebudowę terenu wokół stacji Tarnowskie
Góry, opóźniliśmy popołudniowe odjazdy w kierunku Lublińca, a przygotowany rozkład jazdy
charakteryzuje się lepszą częstotliwością.
Prace przy remoncie mostów na terenie Częstochowy będą kontynuowane również w najbliższych
tygodniach. Należy spodziewać się nieznacznych przesunięć rozkładu jazdy dla stacji Częstochowa
Gnaszyn oraz Częstochowa Stradom od 1 lipca, kiedy roboty zostaną przeniesienie na drugi tor.
Modernizacja stacji Herby Stare będzie wymagała wstrzymania ruchu pociągów w porze nocnej,
co przełoży się na konieczność zastąpienia autobusami komunikacji zastępczej pierwszego i ostatniego
pociągu w noce 18/19, 19/20, 25/26 oraz 26/27 czerwca.

S18
W trakcie obowiązywania poprzedniej korekty rozkładu jazdy zostały wykonane prace, które
poprawią warunki ruchowe w stacji Gliwice. Dzięki temu skrócimy czas przejazdu oraz zaoferujemy
rozkład jazdy lepiej dopasowany do potrzeb podróżnych. Zmiany będą oznaczać również przeniesienie
pociągów na peron 1 stacji Gliwice.

S3
S31
W dalszym ciągu będzie realizowana faza przebudowy stacji Oświęcim, która wymaga
uruchomienia komunikacji zastępczej na odcinku Nowy Bieruń – Oświęcim.
W dniach od 3 do 10 sierpnia wszystkie pociągi kursujące w kierunku Katowic będą wydłużać czas
jazdy na odcinku Mysłowice - Katowice do 2 minut.

S5
S51
S75
Organizacja ruchu w rejonie modernizowanego węzła kolejowego wokół stacji CzechowiceDziedzice pozostanie bez istotnych zmian. Pociągi relacji S5 nadal będą kursowały drogą okrężną
z wykorzystaniem łącznicy między Goczałkowicami i Zabrzegiem, co wymusza zmianę kierunku jazdy.
Od 13 czerwca do 29 lipca na południowym odcinku relacji będzie realizowany szereg prac
wymagających całodobowego wstrzymania ruchu pociągów i uruchomienia autobusowej komunikacji
zastępczej na odcinku Rajcza – Zwardoń. W wybranych dniach czerwca w godzinach nocnych wstrzymanie
ruchu zostanie rozszerzone do odcinka Milówka – Zwardoń.
Ornak będzie kursować codziennie od 30 czerwca do 31 sierpnia. Ze względu na modernizację
stacji Zakopane pociąg będzie zatrzymywać się na peronie tymczasowym zbudowanym przy wjeździe do
Zakopanego. Ponadto prace remontowe pomiędzy Żywcem a Suchą Beskidzką wymagają skierowania
Ornaka drogą okrężną przez Wadowice. Alternatywna trasa będzie wykorzystywana do 12 sierpnia,
później Ornak ponownie będzie obsługiwać Żywiec i pozostałe pominięte stacje.
W dalszym ciągu przystanki Goczałkowice-Zdrój oraz Rabka-Zdrój nie będą obsługiwane.

S6
S76
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 12 czerwca miejsce postoju autobusu komunikacji zastępczej w Wiśle Obłaźcu zostanie
przeniesione w pobliże ronda przy ul. Ustrońskiej i ul. Jawornik, w okolice budowanego przystanku Wisła
Jawornik.

S7
S71
Od 4 do 26 lipca zaplanowano prace remontowe w stacji Rybnik Niewiadom, które wiążą się ze
wstrzymaniem ruchu pociągów. Pociągi zostaną skierowane droga okrężną przez Jejkowice, a pominięte
przystanki będą obsługiwane autobusami komunikacji zastępczej kursującymi w relacji Rybnik – Sumina.
Efektem prac będzie m.in. wymieniona nawierzchnia peronu.
Przebudowa wiaduktu w Mikołowie ponownie będzie wymagała wstrzymania ruchu pociągów
pomiędzy Katowicami a Orzeszem. Prace zaplanowano w terminie od 22 do 31 sierpnia. 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.

Pełny rozkład jazdy pociągów znajduje się w LINIOWYM ROZKŁADZIE JAZDY dostępnym na
www.kolejeslaskie.pl
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

