Funkcjonowanie komunikacji publicznej na terenie MZKP Tarnowskie Góry
w czasie trwania wyścigu kolarskiego Tour de Pologne 2017
w dniu 30.07.2017r

Ponieważ dokładne określenie czasu zamknięcia poszczególnych odcinków dróg i skrzyżowań jest
w praktyce niemożliwe, dlatego prosimy o traktowanie poniższych ustaleń jako wytycznych dla kierowców
i dyspozytorów ruchu, a dla pasażerów jako pomoc w planowaniu podróży w czasie trwania wyścigu.
Dla linii nie wymienionych nie przewiduje się odrębnych zmian rozkładowych

TARNOWSKIE GÓRY (zamknięcie ulic od ok. godz.12:15 do ok. 14.15)
ZBROSŁAWICE (zamknięcie ulic od ok. godz.12:45 do ok. 14.00)
TARNOWSKIE GÓRY (przejazd powtórny)
NOWE CHECHŁO, ŚWIERKLANIEC (zamknięcie ulic od ok. godz.13:15 do ok. 14.20)
PIEKARY ŚLĄSKIE dzielnice: Kozłowa Góra, Szarlej, Osiedle Wieczorka, Józefka
(zamknięcie ulic od ok. godz. 13.10 do ok. 14.30)
PIEKARY ŚLĄSKIE dzielnice: Dąbrówka Wielka, Brzeziny, Kamień, Szarlej
(zamknięcie ulic od ok. godz. 13.30 do ok. 15.00)
dalsza trasa etapu: BYTOM – CHORZÓW – SIEMIANOWICE – KATOWICE (informacja KZK GOP)

Linia nr 1:
wóz 1. Kurs o godz. 12.04 ze Starych Tarnowic zostaje skrócony do Dworca Autobusowego, ponowne
włączenie się w planowy rozkład nastąpi o godz. 15.24 – kurs do Starych Tarnowic,
wóz 2. Kurs o godz. 11.48 z Osady Jana zostaje skrócony do Dworca Autobusowego, ponowne włączenie
się w planowy rozkład nastąpi o godz. 13.54 – kurs do Starych Tarnowic,
wóz 3. Kurs o godz. 13.24 z Dworca Autobusowego do Starych Tarnowic i powrotny o godz. 14.04 zostaje
zawieszony, ponowne włączenie się w planowy rozkład nastąpi o godz. 14.21 – kurs z Dworca
Autobusowego do Osady Jana;
Linia nr 5: obowiązuje specjalny rozkład jazdy na dzień 30.07.2017r
Linia nr 20 – autobus w kursie o godz. 13.10 z Bytomia po obsłudze przystanku „Górniki Pętla” zostaje
skierowany na trasę objazdową przebiegającą przez Wieszowę i Glinice ( ul.ul. DK 78, DK 94, Mickiewicza),
gdzie na przystanku „Zbrosławice Kościół” włączy się w trasę planową.
W Bytomiu w godz. od 12.45 do godz. 15.15 obowiązywać będzie trasa skrócona do przystanku „Bytom
Tarnogórska”.
Linia nr 53 – kursy o godz. 13.06 z Sączowa oraz o godz. 14.28 z Bytomia nie będą wykonywane.
Linia nr 64: Autobus bezpośrednio po wykonaniu kursu o godz. 11.44 do Starych Tarnowic, zrealizuje kurs
powrotny do Dworca Aut.o godz. 12.02 w zamian za planowy kurs o godz. 12.38. Autobus nie wykona
kursów o godz. 13.02 z Dworca Autobusowego i o godz. 13.21 ze Starych Tarnowic.
Linia nr 80: Przyspiesza się odjazd wozu 1 z Dworca Autobusowego w Tarnowskich Górach z godz. 12.20
na godz. 12.13. Wyrównanie czasu nastąpi na przystanku Zbrosławice Kościół.
Wóz 2, w kursie o godz. 12.31 z Gliwic zostaje skrócony do przystanku Kamieniec Szkoła, skąd o godz.
14.13 wykona planowy kurs powrotny do Gliwic.

Linia nr 83: kurs wozu 1 o godz. 11.48 z Zabrza zostaje skrócony do przystanku „Repty Śląskie
Skowronków” (wjazd w ul.Skowronków), skąd o godz. 13.08 wykona planowy kurs powrotny do Zabrza
(wyjazd ul.ul. Myśliwską i Żeromskiego),
Linia nr 85 – zawiesza się kursowanie linii w godz. od 13.27 (Pyrzowice Port Lotniczy) do godz. 15.16
(Dobieszowice Skrzyżowanie, gdzie autobus rozpocznie planowy kurs w kierunku portu lotniczego).
Linia nr 87: Do obsługi linii w tym dniu operator skieruje autobus w taborze średniopojemnym (BN). W
kursie o godz. 12.40 wyznacza się dojazd do przystanku „Lasowice Częstochowska” ul.ul. Fabryczną,
3 Maja i Korfantego, po czym autobus na poszerzeniu pobocza (ok. 200m dalej) odbędzie postój
eksploatacyjny. Kurs powrotny do Miasteczka Śląskiego o godz. 13.26 autobus rozpocznie z przystanku
„Lasowice Częstochowska” po wykonaniu przejazdu ulicami wyżej wymienionymi.
UWAGA: W związku ze zmianą trasy autobus nie będzie zatrzymywał się na przystankach „Stara”,
„Ks.Siwca” i „Lasowice Osiedle” w Tarnowskich Górach. Pracowników zatrudnionych w Hucie Miasteczko Śl.
prosi się o podejście na przystanki przy ul.Częstochowskiej.
Linia nr 142: Zawiesza się kursy o godz. 11.18 z Dworca Aut. oraz o godz. 12.36 ze Strzybnicy
Linia nr 145: Podobnie jak w przypadku linii nr 87 trasa linii w kursie o godz. 12.00 z Bibieli zostaje skrócona
do przystanku „Lasowice Częstochowska” z podjazdem do przystanku ul.ul. Fabryczną, 3 Maja i Korfantego.
Odjazd powrotny z tego przystanku zostanie wykonany zgodnie z rozkładem jazdy o godz. 12.52.
Linia nr 179: Kurs o godz. 12.21 z Mierzęcic będzie wykonywany tylko do przystanku Świerklaniec Park,
skąd o godz. 14.14 wykona kurs do Tarnowskich Gór Dworca, gdzie włączy się w swój plan rozkładowy.
Linia nr 192 – zawiesza się kursowanie linii od godz. 12.25 do godz. 14.38
Linia nr 615 wóz 2: Przyspiesza się odjazd autobusu z przystanku Rybna Lotników z godz. 12.17 na godz.
11.51 z równoczesnym opóźnieniem kursu powrotnego z Miasteczka Śl. Osiedla z godz. 13.14 na godz.
14.00
Linia nr 671: Autobusy w czasie zamknięcia skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Styczyńskiego w kursach do
dworca autobusowego od ulicy Kościuszki będą kursować ulicami Sienkiewicza i Bohaterów Monte Cassino
a w kursach z dworca autobusowego ul. Bohaterów Monte Cassino (bez obsługi przystanku „Tarnowskie
Góry Sienkiewicza”).
Linia nr 780: kurs o godz. 12.58 ze Starych Tarnowic zostaje opóźniony o 60 min. z jednoczesnym
skróceniem trasy do przystanku „Świerklaniec Park”, skąd o godz. 15.03 wykona planowy kurs do Starych
Tarnowic.

. Ciąg Bytom (Radzionków) – Tarnowskie Góry
W czasie zamknięcia ulicy Bytomskiej / Piłsudskiego w Tarnowskich Górach dla linii nr nr: 19, 94, 158, 820
obowiązywać będzie od godz. 12.10 do godz. 14.15 (czas obsługi przystanku Os.Jana) skrócona trasa z
przystankiem końcowym (i początkowym) „Tarnowskie Góry Słoneczników” - wjazd od strony alei Kwiatów .
Autobusy ww. linii na ul.Słoneczników zrealizują postój eksploatacyjny, po którym zgodnie z rozkładem jazdy
rozpoczną kurs powrotny.
Linie nr nr: 17, 19, 94, 820 będą kursowały w Bytomiu od 12.45 do 15.15 na trasie skróconej, z przebiegiem
do Bytomia od ul.Strzelców Bytomskich, ulicami: Chrzanowskiego i Tarnogórską (przystanek końcowy).
Kursy z Bytomia będą przebiegały od ul.Tarnogórskiej, Aleją Legionów do ul. Strzelców Bytomskich, z
obsługą przystanku „Bytom Legionów NŻ”. Równocześnie na terenie Radzionkowa i Bytomia trasa linii nr 94
ulegnie tymczasowej zmianie w obu kierunkach, z przebiegiem od ul.Kurzaja w Radzionkowie ulicami:
Sikorskiego i Strzelców Bytomskich z obsługą wszystkich istniejących przystanków autobusowych przy tych
ulicach. Nie bedą obsługiwane przystanki: „Radzionków Rojca Muzeum Chleba”, „Radzionków Rojca Baza
Paliw”, Radzionków Rojca Szarlejka NŻ”, „Bytom Dworska NŻ”, „Bytom Baza Transportowa NŻ” i „Bytom
Dom Pogrzebowy”.

Linia nr 820
Od godz. 10.00 do ok. godz. 19.30 w kierunku centrum Katowic – po obsłudze przystanku „Dąb Huta
Baildon” autobusy skierowane zostaną w ul.Grundmanna, gdzie linia będzie kończyć trasę przejazdu.
Przystankiem początkowym (końcowym) będzie przystanek „Katowice Grundmanna”. W kierunku powrotnym
wyjazd odbywał się będzie ulicami: Grundmanna, Gliwicką, Bracką, Chorzowską z włączeniem się na swoją
rozkładową trasę.

W godzinach od 12.45 do 16.15 linia będzie obsługiwana autobusami tylko na odcinku TARNOWSKIE
GÓRY – BYTOM Tarnogórska, tj. bez obsługi Rozbarku, Chorzowa i Katowic.

UWAGA!
W godz. 12.00 - 16.00 zostaną wygaszone tablice elektroniczne systemu dynamicznej informacji
pasażerskiej obowiązujący w MZKP (tj. tablice na dworcu autobusowym w Tarnowskich Górach, Świerklańcu
i Wielowsi). Z uwagi na możliwość podglądu w czasie rzeczywistym pozycji autobusów przez
zainteresowanych pasażerów (aplikacja na smartfony „imzkp” oraz dostępna na stronie internetowej MZKP zakładka autobusy online) kierowców obowiązuje utrzymywanie pojazdów w stanie zalogowania do systemu
DIP MZKP.

