INFORMACJA
O ROZKŁADZIE JAZDY
POCIĄGÓW KOLEI ŚLĄSKICH
W OKRESIE 6 XI – 10 XII 2022
STAN NA DZIEŃ: 21.10.2022
W związku z pracami remontowo-modernizacyjnymi
Zarządca infrastruktury – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wprowadzi piątą korektę rozkładu jazdy
obowiązującą w okresie
od 6 listopada do 10 grudnia 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! Wraz ze zbliżającym się okresem zimowym zmniejszy się zakres
prowadzonych prac remontowych i modernizacyjnych na sieci PKP PLK S.A. Duże inwestycje będą
kontynuowane na liniach kolejowych do Wisły Głębiec i Tarnowskich Gór, Oświęcimia oraz w rejonie
stacji Czechowice-Dziedzice i w samej stacji. Wraz z końcem ostatniego tegorocznego cyklu rozkładu
jazdy powinny zakończyć się prace w rejonie Dąbrowy Górniczej. Bieżące remonty nieznacznie wpłyną
na rozkład jazdy pomiędzy Rybnikiem i Raciborzem oraz pomiędzy Lublińcem i Częstochową.
W godzinach nocnych będą realizowane roboty mające na celu zabezpieczenie sieci trakcyjnej przed
skutkami mróz, co spowoduje warianty kursowania niektórych pociągów. 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
S41
W dalszym ciągu będzie kontynuowana modernizacja stacji Dąbrowa Górnicza i Dąbrowa Górnicza
Gołonóg z przebudową układu komunikacyjnego wokół nich. Zbliżające się tygodnie prawdopodobnie
będą ostatnimi, w których ta inwestycja będzie wpływała na ograniczenia w rozkładzie jazdy.

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 organizowanych przez ZTM.
Na szlaku Częstochowa Gnaszyn – Blachownia zaplanowano naprawę przejazdu, który wymaga
wprowadzenia ruchu wahadłowego.
Od 8 do 10 listopada na odcinku Herby Stare – Lisów będą prowadzone prace wymagające
ograniczenia prędkości. W tych dniach pociągi
w kierunku Lublińca będą wydłużały czas jazdy o ok. 2 – 3 minuty.

S18
Pociągi będą odjeżdżać z Bytomia z peronu tymczasowego. Wejście na peron będzie możliwe z
dwóch stron - od ulicy Zabrzańskiej oraz od dworca autobusowego. Zostanie zamknięty tunel pod halą
peronową, przejście pomiędzy obiema stronami miasta będzie możliwe poprzez tymczasowe przejście
w poziomie szyn.

S31
Kolejny etap modernizacji stacji Oświęcim zakłada montaż nowej sieci trakcyjnej, co będzie
wymagać wyłączenia napięcia w całej stacji. Utrudnienia zostaną ograniczone wyłącznie do okresów
o zmniejszonym ruchu - wstrzymanie ruchu pociągów i wprowadzenie komunikacji zastępczej na
odcinku Nowy Bieruń – Oświęcim będzie realizowane w godzinach 9:00 – 14:00 w dni robocze od 14 do
25 listopada oraz w tych samych godzinach w dni wolne od 19 listopada do 10 grudnia. Zmiany obejmą
dwie pary pociągów.

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.
W dni robocze w godzinach nocnych zostanie wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa na
odcinku Pszczyna – Bielsko-Biała Główna.
Pociąg Ornak do Zakopanego nie będzie kursował w trakcie obowiązywania tego cyklu rozkładu
jazdy.
W dalszym ciągu przystanek Goczałkowice-Zdrój nie będzie obsługiwany.

S6
S62
S76
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.
Od 7 do 16 listopada w godzinach 9:00 – 15:00 na odcinku Goleszów – Cieszyn będzie
prowadzona wycinka drzew, co skutkuje koniecznością zaplanowania komunikacji zastępczej. Zmiany
obejmą dwie pary pociągów.

S7
Od 22 listopada do 2 grudnia pomiędzy Suminą i Nędzą zaplanowano remont sieci trakcyjnej,
który będzie wymagać prowadzenia ruchu tylko po jednym torze.

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

