
 

INFORMACJA  

O ROZKŁADZIE JAZDY  

POCIĄGÓW KOLEI  ŚLĄSKICH  

W OKRESIE  4 IX -  5  XI  2022  

STAN NA DZIEŃ: 25.08.2022 

W związku z pracami remontowo-modernizacyjnymi  

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

jazdy obowiązującą w okresie 

od 4 września do 5 listopada 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  

5. 6 listopada 2022 – 10 grudnia 2022 

 

 Szanowni Pasażerowie! Koniec lata i początek jesieni 2022 zbliża nas do zakończenia inwestycji, 

jakie na zlecenie PKP PLK S. A. realizują podmioty zewnętrzne. Jest to również okres, w którym, z uwagi 

na intensyfikację wybranych zadań, będziemy zmuszeni wprowadzić komunikację zastępczą lub 

zwariantować rozkład jazdy. Modernizacje infrastruktury kolejowej będą kontynuowane na liniach 

kolejowych do Wisły Głębiec i Tarnowskich Gór oraz w stacjach w rejonie Czechowic-Dziedzic i 

Dąbrowy Górniczej. Wraz z korektą rozkładu jazdy zostaną przywrócone połączenia kolejowe pomiędzy 

Goleszowem a Cieszynem oraz Skoczowem. W trakcie trwania cyklu rozkładu jazdy zostanie 

przywrócony ruch pociągów do Oświęcimia, a także zostanie zakończony remont mostów w rejonie 

Częstochowy.  

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.  

 W dniach 20 – 22 września są zaplanowane prace naprawcze pomiędzy Gliwicami a stacją 

Chorzów Batory. Ograniczenie prędkości w rejonie miejsca prac będzie skutkować wydłużeniem czasu 

jazdy o ok. 2 minuty, co zostało ujęte w rozkładzie jazdy. Na odcinku Częstochowa - Myszków w 

godzinach nocnych wybrane pociągi będą miały wariantowy rozkład jazdy. Jest to związane z budową 

wiaduktu na wysokości przystanku osobowego Myszków Nowa Wieś. 

 

 
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 organizowanych przez ZTM. 

Prace przy remoncie mostów na terenie Częstochowy będą kontynuowane również w 

najbliższych tygodniach, jednak zakończenie utrudnień jest planowane już na 30 listopada.  

 

 
 Od 13 września pociągi będą odjeżdżać z Bytomia z peronu tymczasowego. Przygotowanie stacji 

do zmiany będzie wymagało w dniu 12 września wstrzymania ruchu pociągów i zastąpienia ostatniej 

pary pociągów autobusem komunikacji zastępczej. Wejście na peron będzie dostępne od strony ulicy 

Zabrzańskiej. W połowie października wykonawca przebudowy stacji udostępni bezpieczne przejście 

również od strony dworca autobusowego.  

 

 
Zakończenie etapu przebudowy stacji Oświęcim wymagające wstrzymania ruchu pociągów 

zostało zaplanowane na 20 września. Dzięki temu od 21 września przywrócimy ruch pociągów na 

odcinku Nowy Bieruń – Oświęcim.  
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Organizacja ruchu w rejonie modernizowanego węzła kolejowego wokół stacji Czechowice-

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

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

Dodatkowo w wybranych dniach rozkład jazdy wybranych pociągów ulegnie wariantowaniu ze względu 

na zaplanowane szlifowanie szyn. 

Pociąg Ornak do Zakopanego nie będzie kursował w trakcie obowiązywania cyklu rozkładu jazdy. 

W dalszym ciągu przystanek Goczałkowice-Zdrój oraz nie będzie obsługiwany.  

 

 
Od 5 września do 3 października w rejonie węzła kolejowego wokół stacji Czechowice-Dziedzice 

będą realizowane prace polegające na szlifowaniu szyn. Harmonogram prac jest ściśle ograniczony 

warunkami technicznymi, dlatego w rozkładzie jazdy zostały przewidziane liczne warianty kursowania 

poszczególnych pociągów. Wybrane kursy będą obsługiwane autobusami komunikacji zastępczej.  

 

 
 Wraz z wdrożeniem korekty rozkładu jazdy zostanie zakończona zasadnicza faza prac na linii  

z Goleszowa do Cieszyna. Dzięki tej inwestycji Koleje Śląskie uruchamiać będą codzienne połączenia na 

dotychczas nieczynnej linii. Rozkład jazdy został przygotowany w taki sposób, aby uzyskać maksymalną 

liczbę przesiadek w Skoczowie lub Goleszowie a tym samym uzyskać szybkie połączenia Cieszyna  

z centrum województwa.  

Ruch pociągów na odcinku Goleszów – Wisła Głębce w dalszym ciągu pozostaje wstrzymany.  

Ze względu na uruchomienie przewozów kolejowych do Cieszyna linia zwykła zastępczej komunikacji 

autobusowej kursująca dotychczas pomiędzy Skoczowem a Goleszowem nie będzie już uruchamiana. 

Linia ekspresowa zastępczej komunikacji autobusowej będzie kursowała w niezmienionej relacji 

zapewniającej szybki przejazd między Skoczowem a Ustroniem i Wisłą.   

   
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 

S5

S51

S75

S5

S6

S61

S62

S6

S62

S76


