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Informacje praktyczne
Komunikacja w regionie
Wszystkie wydziały Uniwersytetu Śląskiego znajdują się w miastach z rozbudowaną siecią
autobusowej i tramwajowej komunikacji miejskiej.
Komunikacja miejska (autobusy i tramwaje)
Rozkłady jazdy oraz ceny biletów komunikacji miejskiej na terenie Katowic, Sosnowca, Chorzowa
można sprawdzić na stronie KZK GOP [1]. W Cieszynie te informacje są dostępne na stronie ZGK Sp.
z o.o. [2]
PKP, czyli pociągi
Kolej w Polsce nazywana jest w skrócie PKP, co oznacza: Polskie Koleje Państwowe. Rozkład jazdy
pociągów oraz bilety można kupić na stronie [3] .
PKS, czyli transport autobusowy
Dalekobieżne państwowe i prywatne autobusy w Polsce są nazywane w skrócie PKS. Połączenia
autobusowe z Katowic i do Katowic można wyszukać na stronie internetowej [4].
W regionie działa też wielu przewoźników prywatnych, na przykład: Polski Bus [5], Bus Brothers [6],
Matuszek [7].
Lotnisko
30 km od Katowic, w Pyrzowicach, znajduje się lotnisko (międzynarodowy port lotniczy – KatowicePrzyrzowice). Połączenia lotnicze można sprawdzić na stronie portu lotniczego [8]
Z lotniska do centrum Katowic kursuje autobus, jest to trasa: Pyrzowice Port Lotniczy - Katowice
Dworzec [9].
Jak dojechać do akademików ?
WAŻNE! Osoby, które nie posiadają ważnej legitymacji studenckiej, muszą kupować bilety normalne,
a nie ulgowe.
Akademiki w Katowicach

Trasa: Lotnisko – Katowice Dworzec – Ligota Akademiki
Osoba, która przyleciała do Katowic-Pyrzowic musi najpierw dojechać autobusem do Katowic. Tutaj
można sprawdzić rozkład jazdy autobusu relacji Pyrzowice Port Lotniczy – Katowice Dworzec [9] .
Orientacyjna cena biletu wynosi 27 PLN. Po przyjeździe na przystanek Katowice Dworzec należy
przesiąść się do autobusu nr 12. Przystanek końcowy: Ligota Akademiki.

Trasa: Katowice Dworzec – Ligota Akademiki
Osoba, która do Katowic przyjechała pociągiem (PKP), musi zmienić środek transportu. W tym
samym budynku, w którym znajduje się dworzec PKP znajduje się również podziemny dworzec
autobusowy. Z dworca autobusowego najlepiej jechać autobusem nr 12. Przystanek końcowy: Ligota
Akademiki.

Trasa: Katowice Piotra Skargi – Katowice Mickiewicza – Ligota Akademiki
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Osoba, która przyjechała do Katowic autokarem, wysiada na przystanku Katowice Piotra Skargi. Z
tego przystanku najlepiej iść na przystanek Katowice Mickiewicza, a następnie wsiąść do autobusu nr
12. Przystanek końcowy: Ligota Akademiki.
Orientacyjna cena biletu z centrum Katowice do przystanku Ligota Akademiki wynosi: 3,20 PLN.
Akademiki w Sosnowcu

Trasa: Lotnisko – Katowice Dworzec – Katowice Piotra Skargi – Pogoń Akademiki
(Sosnowiec)
Osoba, która przyjechała do Katowic autobusem z lotniska Katowic-Pyrzowice lub pociągiem na
dworzec PKP, musi wyjść z budynku dworca i przejść na przystanek Katowice Piotra Skargi. Punkt
orientacyjny: SUPERSAM. Z przystanku Katowice Piotra Skargi do Sosnowca na osiedle Pogoń, gdzie
znajdują się akademiki, odjeżdżają autobusy nr 40, 805, 807 [10].
Przystanek początkowy: Katowice Piotra Skargi.
Przystanek końcowy: Pogoń Akademiki (Sosnowiec).
Orientacyjna cena biletu z centrum Katowic do Sosnowca na przystanek Pogoń Akademiki wynosi
3,80 PLN.
Akademiki w Cieszynie

Trasa: Lotnisko – Katowice Dworzec – Katowice Plac Andrzeja – Cieszyn, Dworzec
PKP
Z Katowic do Cieszyna można dojechać busem. Busy odjeżdżają z przystanku Katowice Plac
Andrzeja. Przystanek ten znajduje się przy jednym z wyjść z katowickiego dworca PKP. Rozkład jazdy
można znaleźć tutaj [11]. Przystanek końcowy: Cieszyn, Dworzec PKP, Plac Hajduka. Orientacyjna
cena biletu wynosi 14 PLN. Z przystanku Dworzec PKP Plac Hajduka do Akademików można jechać
autobusem nr 40. [12] Przystanek końcowy: Cieszyn UŚ.

URL źródłowy: http://kandydat.us.edu.pl/informacje-praktyczne
Linki:
[1] http://rozklady.kzkgop.pl/index.php?co=mapa
[2] http://www.cieszyn.pl/?p=mapBusLine
[3] http://pkp.pl/
[4] http://katowice.pks.busportal.pl/
[5] http://www.polskibus.com/pl/index.htm
[6] http://busbrothers.pl/
[7] http://www.matuszek.com.pl/
[8] http://pyrzowice.pl/
[9] http://77.252.189.162/index.php?co=rozklady&amp;submenu=trasy&amp;nr_linii=Lotnisko
[10] http://rozklady.kzkgop.com.pl/index.php?id_przystanku=835&amp;co=tabliczka_zbiorcza&amp;
kierunki%5B%5D=557658&amp;kierunki%5B%5D=558491&amp;kierunki%5B%5D=558564
[11] http://busbrothers.pl/rozklad-jazdy/katowice-cieszyn/
[12] http://www.cieszyn.pl/files/buslines/14.pdf
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