KOMUNIKAT MZKP
WYKAZ ZMIAN ROZKŁADOWYCH OD 01.07.2016R – LINIE TARNOGÓRSKIE

W odpowiedzi na zgłaszane przez mieszkańców Tarnowskich Gór potrzeby komunikacyjne MZKP
przygotował pakiet zmian rozkładowych obejmujący linie o numerach: 1, 19, 78, 142, 174, 189, 614 i 780,
który zostanie wdrożony z dniem 01.07.2016r.
Linia nr 1: Z powodu opóźnień w kursowaniu autobusów spowodowanych brakiem postojów na przystankach
końcowych dodano do obsługi linii dodatkowy autobus. W rozkładzie jazdy obowiązującym w dni robocze
ustalono

regularną

dwudziestominutową

częstotliwość

dla

porannego

i

popołudniowego

szczytu

komunikacyjnego z jednoczesnym wycofaniem w tych porach obsługi przystanku przy markecie Tesco.
Poprawiono również koordynację z linią 820. W dni wolne od pracy dodano do rozkładu jazdy 8 par kursów
poprawiając połączenia z Centrum Rehabilitacji w Reptach Śląskich.
Linia nr 19: Wprowadzono rozróżnienie w rozkładach jazdy pomiędzy dniami roboczymi z nauką szkolną i
dniami wolnymi od nauki szkolnej, oraz zmniejszono ilość kursów uzyskując minimalną 10 minutową
częstotliwość wspólną na liniach 19 i 820 w Tarnowskich Górach w dni robocze oraz 15 minutową

częstotliwość w dni wolne od pracy. Zrealizowano również postulat dotyczący uruchomienia kursów
nocnych (koordynacja z linią 830N).
Linia nr 78: W nowym rozkładzie jazdy dokonano zmiany trasy linii. Od przystanku „Strzybnica Park
Hutnika” autobusy pojadą ul. Powstańców Warszawskich w Rybnej do Miedar, gdzie z przystanku
„Miedary Posesja 17” rozpoczną kurs powrotny. Powodem zmiany jest zgłaszana przez mieszkańców
i władze dzielnicy niewystarczająca ilość połączeń Rybnej z centrum Tarnowskich Gór, ograniczona
tylko do linii nr 180. Z powodów technicznych dokonano również korekt czasów odjazdów.
Linia nr 142: Na wniosek mieszkańców dokonano zmiany trasy przejazdu autobusu w taki sposób aby
z możliwości dojazdu do Parku Wodnego oraz Hali Sportowej korzystała jak największa liczba
mieszkańców. Nowa trasa obejmuje przejazd przez trzy duże osiedla trasą: „Strzybnica Kościelna” z
objazdem osiedla, następnie ulicą Starowapienną (w dwóch parach kursów po godz. 17.00 również z
obsługą przystanków w Rybnej), ul.ul. Pastuszki, Wiejską, Janasa, Aleją Jana Pawła II (z wjazdem na
ul. Litewską) i dalej do Parku Wodnego (Hali Sportowej i Castoramy), skąd autobus skierowany
zostanie na przejazd ul. Szczęść Boże (Kopalnia Zabytkowa) do Bobrownik i przez Os.Jana do dworca
autobusowego. W kursie powrotnym autobus pojedzie tą samą trasą. Rozkład jazdy zakłada równy, co
80 minutowy przejazd przez Park Wodny we wszystkie dni tygodnia a kursy będą wykonywane małym
autobusem miejskim.

Linia nr 174. W zamian za wycofane kursy linii nr 1 – wariant przejazdu przez Bobrowniki Śląskie,
dodano dwie pary kursów relacji Tarnowskie Góry Dworzec - Bobrowniki Śląskie.
Linia nr 189 i nowa linia nr 289. Na wniosek mieszkańców wschodniej części Rept Śląskich oraz
uwzględniając postulaty mieszkańców rejonu ul.Szczęść Boże (obie lokalizacje są związane z
dynamicznym rozwojem osiedli domków jednorodzinnych) MZKP uruchamia nową linię o numerze 289
relacji Tarnowskie Góry Dworzec Autobusowy – Repty Śląskie (z objazdem wschodniej części
dzielnicy). Równocześnie z powodu braku możliwości rozkładowych zostaje skrócona ze Strzybnicy do
dworca autobusowego trasa linii nr 189.
Linia nr 614 i nowa linia nr 615. Z uwagi na wielowariantowość przebiegu trasy linii 614 (obecnie 32
różne trasy), utrudniającą pasażerom orientację w rozkładzie jazdy, kursy linii 614 zostały podzielone
na dwa numery tj. 614 i 615 (zadanie łączone) w taki sposób, że każdy kurs z wjazdem do GCR Repty
Śląskie (lub na pętlę Stare Tarnowice Szpital) wykonywany będzie przez autobus linii nr 614,
natomiast bez tego wjazdu przez autobus linii nr 615.
Linia nr 780. Z uwagi na powielanie trasy i czasów odjazdu pierwszego kursu tej linii (dotychczasowy
odjazd ze Świerklańca o godz. 6.59) z odjazdami linii nr 5, 129 i 142, zmienia się trasę i czas tego
kursu ustalając wyjazd na godz. 6.22 z dworca autobusowego w Tarnowskich Górach z bezpośrednim
przejazdem do GCR (bez Strzybnicy).

