Komunikat
Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach

W związku z rozpoczęciem prac drogowych (asfaltowanie warstwy ścieralnej) i
całkowitym zamknięciem drogi nr 907 na odcinku Toszek – Wielowieś, wprowadza się
następujące zmiany w funkcjonowaniu komunikacji w gminie Wielowieś i Toszek:
Etap I.
Od 08.09.2014r do ok. 09.09.2014r – brak przejazdu drogą nr 907 na odcinku od
skrzyżowania z drogą 901 do pierwszego skrzyżowania z drogą do Wiśnicza bez
zajęcia tego skrzyżowania.
W tych dniach autobusy linii 747, 748 i 152 (w kursach okrężnych) zostaną skierowane na
trasę skróconą (ul. Wolną jak linia 737) bez obsługi Wiśnicza, Gajowic i Błażejowic z
utrzymaniem planowego rozkładu jazdy - co związane jest z koniecznością odczekania
dodatkowego postoju na przystanku Świbie Poczta.
W celu skomunikowania sołectw: Błażejowice, Gajowice i Wiśnicze uruchomiona
zostanie linia wahadłowa „BIS” ze Świbia Poczty skoordynowana z przyjazdami
autobusów pozostałych linii w Świbiu. Dla mieszkańców Błażejowic zostanie
uruchomiony dodatkowy przystanek w rejonie pierwszego skrzyżowania z drogą do
Wiśnicza.
Uwaga : Linia wahadłowa będzie utrzymywana do momentu zajęcia tego skrzyżowania
przez maszyny drogowe.
Po godzinie 16.30 (od kursu o godz. 16.18 z Pyskowic) w dotychczasową trasę autobusów
linii 152 od Świbia Poczty zostanie włączona pętla wykonywana do tej godziny przez
dodatkowy autobus na linii wahadłowej z trasą przez: Wiśnicze, Błażejowice (z obsługą
przystanku tymczasowego), Gajowice, z powrotem przez Wiśnicze do Świbia i dalej
zgodnie z kierunkiem docelowym. Dopuszcza się występowanie kilkunastominutowych
opóźnień.
Etap II.
~10.09.2014r brak przejazdu drogą nr 907 na odcinku od Błażejowic do Kotliszowic
z odblokowaniem pierwszego zjazdu do Wiśnicza i bez zajęcia pierwszego
skrzyżowania z drogą w głąb Kotliszowic (tj. miejsca, od którego nie obowiązuje
nazwa „Wiejska” drogi nr 907).
Linia wahadłowa zostaje wycofana. Do czasu przejścia z pracami drogowymi przez
skrzyżowanie z drogą do Gajowic, autobusy linii nr 152, 747 i 748 po obsłużeniu tego
sołectwa powracają do Wiśnicza skąd łącznikiem kierują się do Błażejowic lub odwrotnie.

Etap III.
~11.09.2014r asfaltowanie drogi nr 907 w Kotliszowicach z zajęciem pierwszego
skrzyżowania z drogą w głąb wsi i nie zajętym drugim skrzyżowaniem z drogą do
Kotliszowic zlokalizowanym w odległości ok 350m przed wiaduktem kolejowym
(droga 288).
Dojazd autobusów linii nr 206 do przystanku „Kotliszowice Wieś” odbywał się będzie
bezpośrednio z wyżej opisanego skrzyżowania drogą wiodącą przez pola. Przystanek
„Kotliszowice” nie będzie w tym czasie obsługiwany.
Etap IV.
~12.09.2014r asfaltowanie drogi nr 907 w Toszku z zajęciem skrzyżowania, o którym
mowa w pkt III, bez odcinka pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Wilkowicką i
Gliwicką w Toszku.
Dojazd autobusów linii nr 206 do przystanku „Kotliszowice Wieś” odbywał się będzie
trasą objazdową przez Wilkowiczki wg odrębnych rozkładów jazdy. Zadania zostaną
podzielone w taki sposób, że wóz pierwszy będzie obsługiwał trasę Ciochowice –
Pisarzowice -Toszek bez zmiany czasów odjazdu autobusu, natomiast wóz drugi trasę
Toszek – Kotliszowice z korektą czasów odjazdu dostosowaną do połączeń
przesiadkowych. Przystanek „Kotliszowice” nie będzie w tym czasie obsługiwany.
Etap V.
~13.09.2014r asfaltowanie drogi 907 na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami
Wilkowicką i Gliwicką
Żadna linia MZKP nie kursuje.

