Komunikat
Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- - - GWARKI TARNOGÓRSKIE 2013 - - Informujemy, że w czasie obchodów „Gwarków Śląskich 2013” tj. w dniach 6, 7, 8.09.2013r.
obowiązywać będą planowe rozkłady jazdy, przy czym do obsługi najbardziej obciążonych kierunków
będą wyznaczone dodatkowe autobusy, kursujące zgodnie z dyspozycjami dyżurnego ruchu.
W sposób ciągły obsługiwać będą trasy z Tarnowskich Gór Dworca do:






Osiedla Stroszek (lub gdy będzie taka potrzeba również do Bytomia),
Radzionkowa Rojcy,
Piekar Śląskich Kauflandu z wjazdem na Osiedle Wieczorka (śladem linii nr 5),
Strzybnicy (lub gdy będzie taka potrzeba również do Tworoga Kościoła)
Miasteczka Śląskiego Osiedla

W dniu 8.09.2013r. (niedziela) w godzinach 11.15 – 13.15 tj. w czasie przemarszu pochodu historycznego
przez Tarnowskie Góry obowiązywać będą następujące odstępstwa od planowych rozkładów jazdy:
Od strony Bytomia (linie nr: 19, 94, 158 i 820) autobusy wjeżdżać będą w osiedle „Osada Jana” (wjazd przed
przystankiem), gdzie po obsłużeniu przystanku „Osada Jana Pawilon” skierują się w ul. Słoneczników.
Zakończenie kursu oraz rozpoczęcie następnego będzie miało miejsce na przystanku „Osada Jana Słoneczników”
(ww. przystanki będą obowiązywały w tym czasie dla obu kierunków jazdy).
Autobusy linii nr: 64, 80, 134 i 614 od ul. Wyszyńskiego w Starych Tarnowicach skierowane zostaną
w ul.Obwodową a następnie w ulice : Opolską, Powstańców Śląskich (z zatrzymywaniem się na przystankach
zlokalizowanych przy tych ulicach) do dworca autobusowego z ewentualnym chwilowych odczekaniem na
ul. Opolskiej względnie Powstańców Śl. na przemarsz pochodu, bez obsługi przystanków : „Tarnowskie Góry
Krótka”, „Tarnowskie Góry Wyszyńskiego” i „Tarnowskie Góry Bytomska” (trasa obowiązuje w obu kierunkach
jazdy).
Wyjazd autobusów linii nr 614 z dworca autobusowego w kierunku Miasteczka Śl. (oraz przyjazd z Miasteczka
Śląskiego) przebiegał będzie ul.Częstochowską z obsługą wszystkich przystanków przy tej ulicy. Ze względu na
zmianę przebiegu trasy pominięte w obsłudze zostaną przystanki : „Tarnowskie Góry Bytomska” , „Tarnowskie
Góry Osada Jana” i „Lasowice Osiedle”. W celu wyrównania czasu rozkładowego autobusy odbędą dodatkowy
ok. 5 minutowy postój na dworcu autobusowym w Tarnowskich Górach.
Trasa autobusów linii nr: 1, 129, 180 i 780 w kierunku dworca autobusowego, przebiegać będzie trasą
dotychczasową z ewentualnym odczekaniem na ul.Opolskiej na przejście pochodu. Linia nr 1 w tym czasie
nie będzie dojeżdżać do Osady Jana. Do obsługi linii nr 129 w sobotę i niedzielę skierowane zostaną autobusy
przegubowe.
Autobusy linii nr 83 i 191 wjeżdżające do miasta z ulicy Gliwickiej i Legionów, na skrzyżowaniu (rondo)
z ul.Bytomską skierują się w stronę Osady Jana, gdzie po wjeździe w osiedle i obsłużeniu przystanku „Tarnowskie
Góry Osada Jana Pawilon” podjadą ul.Słoneczników do znajdującego się tam przystanku w celu odbycia przerwy
eksploatacyjnej umożliwiając pasażerom opuszczenie pojazdu oraz wejście przed rozpoczęciem kursu następnego.
Autobusy odjeżdżające w kierunku Świerklańca (linie nr: 5, 179 i 780), od oraz do dworca autobusowego pojadą
dwukierunkowo ulicami Częstochowską, Lasowicką i Obwodnicą z obsługą wszystkich przystanków na trasie
objazdu. W tym czasie nie będzie obsługiwany przez autobusy linii 179 i 780 przystanek Lasowice Osiedle (na
którym w zamian będą zatrzymywały się autobusy linii nr 5) oraz przystanki przy ulicy Nakielskiej.
Przepraszamy pasażerów za wszelkie niedogodności związane ze zmianą organizacji ruchu.
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