Funkcjonowanie komunikacji publicznej na terenie MZKP Tarnowskie Góry
w czasie trwania wyścigu kolarskiego Tour de Pologne 2015

KOMUNIKAT
Ponieważ dokładne określenie czasu wyłączeń poszczególnych odcinków dróg i skrzyżowań jak
również stopnia zakorkowania ulic jest w praktyce nie możliwe, dlatego prosimy o potraktowanie
poniższych ustaleń jako przybliżonych, pomocnych w planowaniu przejazdów w czasie trwania
wyścigu. Bieżącą lokalizację autobusów na trasie można ustalić korzystając z zakładki „autobusy
online” na stronie: www.mzkp.pl

3 sierpnia 2015r – II ETAP
SIEWIERZ (od około godz.14:30 do 17.00 )
Autobus linii 738 odjeżdżający o godz. 14.45 z Tarnowskich Gór zakończy zadanie na skrzyżowaniu
ulicy Bytomskiej i Relaksowej w Siewierzu, gdzie po nawrocie rozpocznie kurs powrotny, w miarę
możliwości - zgodnie z planowym czasem jazdy. W następnym kursie z Tarnowskich Gór
o godz. 15.55 autobus tej linii odczeka w trasie na otwarcie wjazdu do Siewierza.
Autobusy linii nr 269 i 769 (linie KZK GOP) kursować będą w tym czasie wg odrębnych rozkładów
jazdy, przy czym dla linii 269 obowiązywał będzie również nawrót na skrzyżowaniu ulic: Bytomskiej
i Relaksowej w Siewierzu (szczegóły dotyczące tych linii zostaną zamieszczone na stronie
internetowej KZK GOP).
W godzinach od 16.00 do 18.30 autobusy linii 225, 269, 625 i 769 (oraz pozostałe kursujące
w relacji Będzin – Łagisza i odwrotnej) kończyć będą swój bieg na ul.Świerczewskiego w rejonie
Targowiska miejskiego z nawrotem na tej ulicy.

4 sierpnia 2015r – III ETAP
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Ciąg komunikacyjny: Siewierz – Ostrożnica

Linia 738
– przyspiesza się odjazd autobusu z Siewierza z godz. 14.38 na godz. 14.15 (przejazd przez
skrzyżowanie ul. Nakielskiej i Obwodnicy o godz. 15.22)
- przyspiesza się odjazd autobusu z Tarnowskich Gór z godz. 14.45 na godz. 14.20 ( o godz. 15.06
autobus na przystanku Mierzęcice Osiedle poczeka na przejazd peletonu).

Linia 179 – w kursie o godz. 14.13 z Mierzęcic autobus pojedzie bezpośrednio do Tarnowskich Gór
(nie zrealizuje postoju na przystanku Świerklaniec Park). Jego odjazd powrotny z Tarnowskich Gór
z planowej godz. 15.35 zostanie przyspieszony na godz. 15.25. Spodziewany czas zamknięcia
wyjazdu z dworca autobusowego to godzina 15.40. (nie dotyczy wyjazdu w kierunku Lasowic
- ulica Częstochowska będzie zamknięta wcześniej ! ). W razie zamknięcia skrzyżowania
w Świerklańcu autobus w tym kursie nie obsłuży przystanku „Świerklaniec Park” kierując się
bezpośrednio z ulicy Oświęcimskiej w stronę Tąpkowic.

Linie 17, 105, 246, 225, 283, 625, 646- autobusy odczekają na otwarcie poszczególnych odcinków
dróg na trasie przejazdu.
Linia 269 - autobusy kursować będą wg odrębnego rozkładu jazdy, zgodnie z którym w czasie
przejazdu peletonu przez Siewierz i Boguchwałowice zakończenie kursów nastąpi na placu
w rejonie skrzyżowania ulicy Targowej i 21 Stycznia w Przeczycach (przystanek „Przeczyce
Przystań”). Linia 107 – nastąpi skrócenie trasy kursu o godz. 14.26 z Będzina do Sączowa ,
poprzez skierowanie autobusu bezpośrednio do Sączowa przez Podsiemonię i Podsączów
(z pominięciem Celin).

2

Ciąg komunikacyjny: Ostrożnica - Miasteczko Śląskie – Tarnowskie Góry

Przyspiesza się wyjazdy autobusów z dworca w Tarnowskich Górach:
linii nr 87: z godz. 14.55 na godz. 14.49
linii nr 145: z godz. 14.45 na godz. 14.41
W pozostałych kursach autobusy odczekają na otwarcie poszczególnych odcinków dróg na
przystankach końcowych. Linie nr 87, 151, 614 w czasie zamknięcia skrzyżowania ulic Nakielskiej
i Obwodnicy będą wjeżdżać i wyjeżdżać z dworca autobusowego ulicą Częstochowską. Informację
o czasie otwarcia poszczególnych skrzyżowań kierowcy będą mogli uzyskać od dyspozytora ruchu
dyżurującego na dworcu w Tarnowskich Górach.
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Ciągi komunikacyjne:

Stare Tarnowice (Gliwice) – Tarnowskie Góry oraz Krupski Młyn – Tarnowskie Góry
Przyspiesza się wyjazdy autobusów z dworca w Tarnowskich Górach:
linii nr 129: z godz. 15.43 na godz. 15.28
linii nr 180: z godz. 15.44 na godz. 15.29
linii nr 671: z godz. 15.35 na godz. 15.30

linii nr 1: z Osady Jana z godz. 15.35 na godz. 15.25 (wyjazd z dworca o godz. 15.31)
Pozostałe autobusy odczekają na otwarcie poszczególnych odcinków dróg na trasie przejazdu
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Ciąg komunikacyjny: Zbrosławice, Repty Śl. (Gliwice, Zabrze) – Tarnowskie Góry

Przyspiesza się wyjazdy autobusów z dworca w Tarnowskich Górach:
linii nr 80: z godz. 15.33 na godz. 15.30
linii nr 158: z godz. 15.35 na godz. 15.32
linii nr 191: z godz. 15.40 na godz. 15.26
linia 135 : w przypadku zamknięcia skrzyżowania ulic Gliwickiej i Wyszyńskiego (kurs z Bytomia
o godz. 15.07 lub inne) dopuszcza się możliwość przejazdu trasą skróconą tj. Obwodnicą
Tarnowskich Gór z pominięciem obsługi przystanku „Tarnowskie Góry Gliwicka” oraz przystanków
przy ulicy Wyszyńskiego.

Linie: 83, 112, 735 - autobusy jadące w kierunku Tarnowskich Gór po wjeździe na Kolonię Staszica
w Tarnowskich Górach, skręcą na skrzyżowaniu w prawo w ulicę Nową (obsługa przystanku
„Tarnowskie Góry Kolonia Staszica”), po czym zakończą kurs i odczekają przewidziany postój
eksploatacyjny na ul. Szczęść Boże na - odcinku pomiędzy ul.Nową a Gliwicką. Po wyjeździe, na
ul.Gliwickiej na przystanku „Tarnowskie Góry Kolonia Staszica” włączą się w planowe rozkłady jazdy
lub po odczekaniu czasu na otwarcie skrzyżowania będą kontynuowały jazdę do przystanku
końcowego. Informację o otwarciu skrzyżowania kierowcy mogą uzyskać telefonicznie od
dyspozytora ruchu na dworcu w Tarnowskich Górach.
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Ciąg komunikacyjny: Bytom (Radzionków) – Tarnowskie Góry

Przyspiesza się wyjazdy autobusów z dworca w Tarnowskich Górach:
linii nr 820: z godz. 15.45 na godz. 15. 33
linii nr 19: z godz. 15.49 na godz. 15. 35
linii nr 94: z godz. 15.55 na godz. 15. 35
a ponadto:
Linia nr 19 – w Bobrownikach Śląskich autobusy przyjeżdżające z Bytomia, wjadą w ul. Główną
a następnie wykonają nawrót przez objazd placu. Obsłużony zostanie przystanek „Bobrowniki Śl. I”
(wysiadanie) oraz „Bobrowniki Śl.” (pierwszy przystanek w kursie powrotnym), na którym kierowcy
zrealizują postój eksploatacyjny.
Linia 158 – zasady jak w przypadku linii nr 19
Linia nr 94 – autobusy tej linii po wjeździe do Bobrownik Śl. skręcą w ulicę Wolskiego, a następnie
ulicami: Sikorskiego i Bolesława Śmiałego dojadą do skrzyżowania z ul. Stefana Batorego, gdzie

wykonają nawrót i zakończą kurs na przystanku „Bobrowniki Śl. Pawilon Handlowy” z realizacją
postoju eksploatacyjnego. Wyjazd na ul. Radzionkowską w kursie powrotnym powinien odbywać się
ulicą Piotra Skargi. Kierowcy uzyskają informację o czasie otwarcia skrzyżowania ulicy Korola
i Obwodnicy od dyspozytora dyżurującego na dworcu w Tarnowskich Górach.
Linia nr 820 – autobusy po wjeździe do Bobrownik Śl. skręcą w ulicę Radzionkowską, po czym
obsłużą przystanek „Bobrowniki Śl.” i rozpoczną kurs powrotny przez Radzionków do Os.Stroszek
ulicami: Knosały, Śródmiejską i Długą z obsługą wszystkich przystanków na trasie objazdu.

W Katowicach autobusy linii numer: 820 jadące w kierunku centrum Katowic po obsłudze
przystanku „Dąb Huta Baildon” skierowane zostaną w ulicę Grundmanna, gdzie zakończą trasę
przejazdu. Przystankiem początkowym dla nich będzie „Katowice Grundmanna”. W kierunku
powrotnym pojadą ulicami: Grundmanna, Gliwicką, Bracką i Chorzowską, gdzie włączą się na swoją
rozkładową trasę. Linie obsługiwać będą wszystkie przystanki autobusowe zlokalizowane na trasie
przejazdu. Około godziny 17.00 komunikacja na tej linii zostanie wstrzymana z powodu przejazdu
peletonu przez Chorzów.
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Ciąg komunikacyjny: Katowice - Piekary Śląskie – Tarnowskie Góry

Przyspiesza się wyjazdy autobusów z dworca w Tarnowskich Górach:
linii nr 5: z godz. 15.35 na godz. 15. 25
linii nr 192: z godz. 15.50 na godz. 15. 35
Linie: 5, 179, 192, 246, 738 - po otwarciu skrzyżowania ulic: Częstochowskiej i Obwodnicy a po
zamknięciu skrzyżowania ul.Nakielskiej i Obwodnicy autobusy kursować będą do dworca i z dworca
w Tarnowskich Górach trasą alternatywną przez Świerklaniec i Nowe Chechło z wjazdem
i wyjazdem na dworzec od ulicy Częstochowskiej.
Od godziny 4.30 do godziny 21.30 autobusy linii numer: 5, 119, nie będą kursować aleją Korfantego
w Katowicach na odcinku od Pętli Słonecznej do Ronda. W kierunku centrum Katowic skierowane
zostaną ulicami: Słoneczną, Iłłakowiczówny, Misjonarzy Oblatów, Sokolską. Przejazd ww. ulicami
będzie obowiązywał również w kierunku powrotnym. Linie nie będą obsługiwać przystanków:
„Katowice Słoneczna” i „Katowice GIG”. W zamian zatrzymają się na wszystkich przystankach na
trasie objazdu. W trakcie wyłączenia ulic z ruchu, w godzinach 12.30-20.00, linie te zakończą relację
na przystanku „Katowice Chorzowska”. Przystanek ten będzie dla tych linii przystankiem końcowym
i początkowym. Ponieważ trasa wyścigu pokrywa się na znacznym odcinku z przebiegiem linii
nr 5, a kierowcy zmuszeni są do odczekania na przejazd kolarzy w miejscu wstrzymania
ruchu, to przerwa w kursowaniu może przedłużyć się nawet do 2 godzin !

