
Funkcjonowanie komunikacji publicznej na terenie MZKP Tarnowskie Góry

w czasie wyścigu kolarskiego Tour de Pologne 2018

w dniu 05.08.2018r

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.

W przypadku linii nie wymienionych, których trasa przejazdu autobusów koliduje z trasą Tour de Pologne

należy liczyć się z utrudnieniami w podróży wynikającymi z chwilowego wstrzymania ruchu na drogach.

TRASA I ORIENTACYJNY CZAS ZAMKNIĘCIA DRÓG 

TARNOWSKIE GÓRY

Centrum - zamknięcie ulic od ok. godz.14:20 do ok. 16.20,

Sowice, Czarna Huta - zamknięcie ulic od ok. godz.15:10 do ok. 15.50,

Strzybnica, Opatowice, Stare Tarnowice - zamknięcie ulic od ok. godz.15:15 do ok. 16.55,

ZBROSŁAWICE, Ptakowice – zamknięcie ulic od ok. godz.15:20 do ok. 16.00,

TARNOWSKIE GÓRY

Repty Śląskie - zamknięcie ulic od ok. godz.15:25 do ok. 16.10,

Centrum – przejazd powtórny

Lasowice - zamknięcie ulic od ok. godz.15:30 do ok. 16.20,

NOWE CHECHŁO, ŚWIERKLANIEC  - zamknięcie ulic od ok. godz.15:35 do ok. 16.25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- wg informacji KZK GOP

PIEKARY ŚLĄSKIE dzielnice: Kozłowa Góra, Szarlej, Osiedle Wieczorka, Józefka

DOBIESZOWICE,  BOBROWNIKI

PIEKARY ŚLĄSKIE  dzielnice: Dąbrówka Wielka, Brzeziny, Kamień, Szarlej

BYTOM – CHORZÓW – SIEMIANOWICE – KATOWICE

Numer linii Odstępstwa od planowego rozkładu jazdy

1 Przerwa w kursowaniu pomiędzy godz. 14:21 a 15:54.

5

Obowiązuje odrębny rozkład jazdy zakładający utrzymanie ciągłości ruchu autobusów na niezamkniętych odcinkach

trasy.

Od  godz.  4:30  do  ok.  22:30  autobusy  nie  będą  kursować  Al.  Korfantego  na  odcinku  od  Pętli  Słonecznej  do

ul.Sokolskiej w Katowicach a trasa objazdu dwukierunkowo będzie przebiegała ulicami: Słoneczną, Iłłakowiczówny,

Misjonarzy  Oblatów,  Grażyńskiego,  Morcinka,  Sokolską.  Autobusy  nie  będą  zatrzymywały  się  na  przystankach

„Katowice Słoneczna” i „Katowice GIG”. W zamian będą obsługiwać wszystkie przystanki na trasie objazdu.

W godzinach 15:00 – 22:30 autobusy zakończą relację na przystanku „Katowice Chorzowska” (kier. Plac Wolności).

Rozpoczęcie kursu powrotnego nastąpi ze stanowiska tego przystanku po przeciwnej  stronie ulicy (nawrót ulicą

Chorzowską do skrzyżowania z ul.Stęślickiego i z powrotem).

Od godz. 15.30 do godz. 17.00 autobusy kursujące od strony Katowic zakończą kurs w Michałkowicach na pętli przy

ul. Bytomskiej.

W godz. 14:30 – 15:30 wyjazdy i wjazdy z dworca w Tarnowskich Górach będą odbywać się ul. Częstochowską.

17

Dojazd do Bytomia w godz. 15:45 – 17:30 z zakończeniem trasy na ul. Tarnogórskiej (wjazd ul. Chrzanowskiego,

wyjazd ul. Legionów).

W Świerklańcu autobusy odczekają na przejazd kolarzy.



19

W  czasie  przejazdu  peletonu  będzie  utrzymana  komunikacja  na  odcinku  Bytom  ul.  Tarnogórska  –  Bobrowniki

Śląskie.  Po  przyjeździe  z  Bytomia  autobus  w  Bobrownikach  Śląskich  skręci  w  ul.  Radzionkowską  (z  obsługą

wszystkich  przystanków)  a  nawrót  zostanie  wykonany  na  nowo  wybudowanym  rondzie  na  ul.Knosały

w Radzionkowie. Po zrealizowaniu przerwy postojowej  w zatoce na przystanku : „Bobrowniki Śl. Radzionkowska”

autobus rozpocznie kurs powrotny do Bytomia od przystanku „Bobrowniki Śląskie”.

53
W godz. 15:45 – 17.30 autobusy będą kursowały na trasie skróconej do przystanku „Dobieszowice Skrzyżowanie:

bez obsługi części przystanków w gminie Bobrowniki oraz Piekarach Śląskich i Bytomiu.

64 Zawieszone kursowanie od godz. 13:39 do godz 16:20.

80
Autobus w kursie o godz. 13:51 z Gliwic dojedzie tylko do przystanku „ Stare Tarnowice Osiedle Przyjaźń” (nawrót na

rondzie), gdzie zrealizuje postój międzykursowy i skąd o godz. 15:11 planowo odjedzie w kierunku Gliwic.

83

Autobus w kursie o godz. 14:08 z Zabrza dojedzie tylko do przystanku „Tarnowskie Góry Kol. Staszica” (ul.Nowa), po

czym, po wyjeździe z ul. Szczęść Boże na ul. Gliwicką wykona postój na poszerzeniu pobocza przy stanowisku tego

przystanku  obowiązującym  dla  kierunku  do  Gliwic  (przed  sklepem  ze  skuterami).  Odjazd  do  Zabrza  nastąpi

o godz. 15:23

85
W godz. 15:45 – 17.30 autobusy będą kursowały na trasie skróconej do przystanku „Dobieszowice Skrzyżowanie:

bez obsługi części przystanków w gminie Bobrowniki oraz Piekarach Śląskich i Bytomiu.

94

W  czasie  przejazdu  peletonu  przez  Bytom  autobusy  zostaną  skierowane  na  trasę  objazdową  ul.  Sikorskiego

i Strzelców Bytomskich w Bytomiu. Podobnie jak dla linii nr 17 i 19 końcowym przystankiem w godzinach przejazdu

kolarzy będzie  „Bytom Tarnogórska”.  W kursie  o  godz.  14:23 z  Bytomia  autobus  dojedzie  tylko  do przystanku

„Bobrowniki Śląskie Pawilon Handlowy”, skąd o godz. 15:30 rozpocznie kurs powrotny do Bytomia.

129
Ulega  skróceniu  do  przystanku  „Tarnowskie  Góry  Tesco”  trasa  kursu  o  godz.  14:30  z Tworoga.  W  kierunku

Krupskiego Młyna autobus odjedzie z tego przystanku przyspieszony o godz. 15:05 !

134 Przerwa w kursowaniu pomiędzy godz. 14:25 a 16:30 (Tarnowskie Góry Dworzec).

142 Zawieszenie kursowania po godz. 13:16 (przyjazd na dworzec w Tarnowskich Górach)

158
Zakończenie kursu o godz. 14:12 z Rokitnicy Pętli będzie miało miejsce na przystanku Bobrowniki Śląskie Pawilony.

Odjazd autobusu w kierunku powrotnym nastąpi o godz. 15:32.

179
Wyjazd autobusu z dworca w Tarnowskich Górach o godz. 14:34 ul.Częstochowską (bez obsługi przystanków przy

ul. Nakielskiej i „Lasowic Osiedla”).

191 Przyspieszenie odjazdu z „Tarnowskich Gór Dworca” do „Kamieńca Szkoły” z godz. 14:19 na godz:14:10

192
5.08.2018 | zawieszenie kursowania w godz. 14:38 – 17:50

6.08.2018 | w godz. 15:21 – 16:08 skrócenie trasy do przystanku Chorzów Rynek.

614 / 615
W czasie przejazdu kolarzy kursy z Miasteczka Śl. i Żyglina zostają skrócone tylko do dworca w Tarnowskich Górach

a wjazd i wyjazd będzie odbywał się ul. Częstochowską.

671

Zawiesza się parę kursów: o godz. 15:06 z Pniowca oraz o godz. 15:40 z Tarnowskich Gór, a wyjazd autobusu

z Tarnowskich  Gór  o  godz.  14.35  będzie  odbywał  ul.  Bohaterów  Monte  Cassino  z  pominięciem  przystanku

„Tarnowskie Góry Sienkiewicza”.

780 Kursowanie linii tylko do godz. 15:03 (ostatni kurs o godz. 14.38 z Piekar Śl. do Świerklańca).

820

W godzinach od ok. 14:20 do ok. 17:20 autobusy na terenie MZKP będą kursowały tylko do przystanku „Bobrowniki

Śląskie” (przyjazd i odjazd ze stanowiska w kierunku Bytomia), przy czym wjazd do Bobrownik będzie miał miejsce

od strony Radzionkowa (ul. Knosały).

W czasie przejazdu peletonu przez Bytom trasa linii zostanie skrócona do przystanku „Bytom Tarnogórska”. 

Ponadto w godzinach od ok.12:21 do ok. 20:53 przystankiem końcowym dla tej linii w Katowicach będzie „Katowice

Grundmanna”.


