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Jak dojechać na Ogólnopolską Konferencję dla Pracowników wśród Dzieci? 

I KOLEJ 

1. Dojazd do Wisły pociągami regionalnymi 

Na terenie woj. śląskiego operatorem kolejowym jest spółka Koleje Śląskie. Oprócz normalnych 

biletów kilometrowych, Koleje Śląskie oferują dwa bilety liniowe, gdzie cena tych biletów jest 

znacznie niższa niż gdybyśmy płacili za liczbę kilometrów, np. z Gliwic do Wisły za bilet zwykły 

kilometrowy zapłacimy 20 zł, ale gdy kupimy bilet liniowy L64 to zapłacimy 14 zł.  

Bilety obowiązują na 2 trasach: Gliwice–Wisła L64 (14 zł) i Sosnowiec–Wisła L63 (12 zł). 

Obowiązują wszystkie ustawowe zniżki: m.in. nauczycielska, studencka, szkolna. 

Bilet liniowy można kupić na stacjach pośrednich, ponieważ często jest on i tak tańszy niż zwykły 

bilet kilometrowy, np. wsiadając w Pszczynie do Wisły lepiej kupić bilet liniowy Sosnowiec–Wisła L63 

za 12 zł, ponieważ cena biletu kilometrowego wynosi 13,40 zł.  

Bilety liniowe dają możliwość przesiadania się i są ważne 240 minut od czasu wystawienia. 

Bezpośrednie pociągi do Wisły: 

1/ Gliwice 5:15 > Katowice 5:59 > Wisła Uzdrowisko 8:06 

2/ Katowice 8:00 > Wisła Uzdrowisko 10:15 

3/ Katowice 14:12 > Wisła Uzdrowisko 16:25 

4/ Katowice 16:28 > Wisła Uzdrowisko 18:37 (pn–pt) 

5/ Katowice 20:10 > Wisła Uzdrowisko 22:19 

6/ Częstochowa 7:23 > Katowice 8:45 > Wisła Uzdrowisko 10:54 (tylko sb i ndz) 

2. Dojazd pociągami dalekobieżnymi do Katowic 

Do Katowic można dojechać pociągami spółki InterCity np. TLK lub pociągami Przewozów 

Regionalnych np. InterRegio, InterRegioBus.  

Obie spółki wprowadziły atrakcyjne ceny biletów. 

InterCity–TLK:  

Oferta „Wcześniej”: kupując bilet między 30 a 15 dniem przed planowaną podróżą, otrzymujemy 

automatycznie 15% zniżkę od ceny podstawowej, zaś kupujący między 14 a 7 dniem przed podróżą 

zapłacą za bilet 10% mniej. 

Bilet Rodzinny: wystarczy, że w grupie od 2 do 5 osób pojedzie jedno dziecko do lat 16 i wtedy 

wszyscy dorośli otrzymują zniżkę 33%, a dziecko ma swoją zniżkę szkolną 37%.  

Można łączyć obie oferty!  

InterCity ma również inne zniżki, ale raczej nie są one znaczące, gdy podróżuje się w ciągu tygodnia. 

Więcej tutaj: http://intercity.pl/pl/site/oferty-promocyjne/oferty-krajowe/ 

http://intercity.pl/pl/site/oferty-promocyjne/oferty-krajowe/
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Przewozy Regionalne: 

Super Bilet to oferta umożliwiająca podróżowanie wybranymi pociągami interREGIO i interREGIObus 

w bardzo niskich cenach. Ceny Super Biletów zaczynają się już od 1 zł, 9 zł , 19 zł, 29 zł i 39 zł i są 

atrakcyjną propozycją na dłuższych trasach. Ceny Super Biletów uzależnione są m.in. od daty 

podróży, relacji wybranego pociągu i terminu zakupu biletu. Super Bilet jest ważny tylko w 

konkretnym pociągu interREGIO, na który został kupiony. Nie upoważnia do przesiadki. Każdy Super 

Bilet jest dostępny także w wersji ulgowej (np. nauczyciele, uczniowie i studenci). 

UWAGA! Oferta tylko przy zakupie internetowym: www.biletyregionalne.pl 

Więcej tutaj: 

1/  http://www.przewozyregionalne.pl/sites/default/files/pliki/13915/warunki-taryfowe-super-bilet-

od-1-01-14.pdf 

2/  http://www.przewozyregionalne.pl/faq/chce-kupic-super-bilet-ale-ipr-nie-oferuje-mi-biletu-w-

promocji-czy-juz-sie-skonczyla 

TY i raz, dwa, trzy. Pierwsza osoba kupuje bilet normalny lub z przysługującą ulgą ustawową (np. 

nauczycielska, studencka, uczniowska), a od pozostałych osób pobiera się opłatę normalną według 

taryfy RAZEM (tańszą o 30% od ceny podstawowej). Oferta obowiązuje na przejazdy pociągami 

REGIO, interREGIO (w tym autobusami interREGIO Bus) i REGIOekspres oraz przewoźników 

regionalnych: Arriva RP, Koleje Dolnośląskie i Koleje Wielkopolskie. 

 

II AUTOBUSY 

1. Dojazd do Katowic autokarami Polski Bus 

Nowa atrakcyjna oferta podróżowania do Katowic z Częstochowy, Gdańska, Krakowa, Łodzi, Opola, 

Rzeszowa, Torunia, Warszawy, Wrocławia i Zakopanego. Na tych trasach Polski Bus do Katowic ma 

aż 23 połączenia dziennie! 

Ceny biletów zaczynają się od 1 zł, a kolejne mogą kosztować 5 zł, 7 zł, 10 zł itd. Im wcześniej 

kupujemy bilet, tym jest on tańszy.  UWAGA! Bilety można kupować tylko drogą internetową: 

www.polskibus.com 

Niskie ceny biletów są realne i ich pula jest duża, np. Wrocław > Katowice 5 marca, większość kursów 

jest w cenie 1 zł (stan na 27.01). 

2. Dojazd do Katowic autokarami NEO Bus 

NEO Bus ma 3 kursy dziennie do Katowic z woj. Podkarpackiego (Sanok, Brzozów, Rymanów Zdrój, 

Rymanów, Iwonicz Zdrój, Krosno, Niebylec, Rzeszów, Dębica) oraz z Tarnowa, Krakowa i 

Wrocławia. Ceny biletów zaczynają się od 1 zł, a kolejne mogą kosztować 10 zł, 20 zł itd. Przykład: 

Rzeszów > Katowice 5 marca, dwa kursy są w cenie 10 zł (stan na 27.01). UWAGA! Bilety można 

kupować tylko drogą internetową: www.neobus.pl 

  

http://www.biletyregionalne.pl/
http://www.przewozyregionalne.pl/sites/default/files/pliki/13915/warunki-taryfowe-super-bilet-od-1-01-14.pdf
http://www.przewozyregionalne.pl/sites/default/files/pliki/13915/warunki-taryfowe-super-bilet-od-1-01-14.pdf
http://www.przewozyregionalne.pl/faq/chce-kupic-super-bilet-ale-ipr-nie-oferuje-mi-biletu-w-promocji-czy-juz-sie-skonczyla
http://www.przewozyregionalne.pl/faq/chce-kupic-super-bilet-ale-ipr-nie-oferuje-mi-biletu-w-promocji-czy-juz-sie-skonczyla
http://www.polskibus.com/
http://www.neobus.pl/
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Dobrą wyszukiwarką połączeń kolejowych i autokarowych jest 

 www.e-podroznik.pl   

gdzie znajdziemy połączenia prawie wszystkich przewoźników krajowych 

i regionalnych, zarówno spółek państwowych, jak ich prywatnych. 

 

III SAMOCHODY 

1. Dojazd do Wisły samochodem / Carpooling 

Carpooling to forma wspólnego podróżowania polegająca na udostępnianiu wolnego miejsca we 

własnym samochodzie lub korzystaniu z wolnego miejsca w samochodzie innej osoby, z 

jednoczesnym współdzieleniem kosztów podróży. Wspólnie podróżujące osoby dzieląc się kosztami 

(paliwo, opłaty parkingowe, autostradowe, wypożyczenie samochodu itp.) zmniejszają swoje wydatki 

związane z przejazdem. 

Oto niektóre strony, na których można wyszukać osoby, które być może będą w dniach konferencji 

podróżować z różnych części Polski do Wisły lub okolic. Można również umieścić tutaj swoje 

ogłoszenie przejazdu i przez to zmniejszyć wydatki na paliwo.  

www.blablacar.pl  www.carpooling.pl  www.otodojazd.pl  www.jedziemyrazem.pl  

Taka forma podróżowania jest coraz bardziej popularna i bezpieczniejsza niż zwykły autostop, 

ponieważ wszyscy użytkownicy (kierowcy i pasażerowie) muszą się zarejestrować na stronie i podać 

niezbędne dane.  

Osobiście korzystałem z blablacar.pl wielokrotnie na trasie Wrocław – Katowice i Wrocław – Cieszyn. 

Do zobaczenia na konferencji  

Bartek Nowaczyk-Wyszkowski 

http://www.e-podroznik.pl/
http://www.blablacar.pl/
http://www.carpooling.pl/
http://www.otodojazd.pl/
http://www.jedziemyrazem.pl/

