
MZK Tychy 

27 July 2018 06:57  

Utrudnienia ruchu w dniach od 05.08.2018 r. do 07.08.2018 r. w związku z 

organizacją 75 Tour de Pologne 

Szanowni Pasażerowie! 

Uprzejmie informujemy, że w związku z organizacją wyścigu 75 Tour de Pologne przez rejon 

naszej sieci będą przebiegały trasy etapu II w dniu 05 sierpnia 2018 r., etapu III w dniu 06 

sierpnia 2018 r. oraz etapu IV w dniu 07 sierpnia 2018 r. Wobec powyższego w tych dniach 

wystąpią utrudnienia komunikacyjne na naszych liniach autobusowych. W tych dniach 

wprowadzamy następujące zmiany do organizacji ruchu autobusów MZK: 

1. Etap II (utrudnienia w Katowicach w dniu 05 sierpnia 2018 r.) 

Zamknięcie ulic w Katowicach nastąpi w godzinach od ok. 12:00 do ok. 21:00. 

Autobusy linii 1, 4 wyjeżdżające z Tychów w niżej wymienionych godzinach od przystanku 

„Katowice Kolonia Zuzanna” pojadą prosto, do przystanku „Zawodzie Waleriana” 

obsługując po drodze przystanek „Katowice Porcelanowa”.  Autobusy te zakończą bieg na 

przystanku „Zawodzie Waleriana”, po czym bez postoju wykonają nawrót na węźle 

drogowym Murckowska – Roździeńskiego, zabiorą pasażerów z przystanku „Zawodzie 

Waleriana”, i pojadą w kierunku Tychów według obowiązującej trasy przejazdu i godzin 

rozkładowych. Na tych przystankach autobusy w miarę możliwości odczekają na swój planowy 

rozkładowy czas odjazdu. 

W związku z tym, iż na przystanku „Zawodzie Waleriana” możliwości postoju będą bardzo 

ograniczone, autobusy ww. linii  będą wyjeżdżać z Tychów do Katowic z 5 minutowym 

opóźnieniem, w następujących godzinach: 

 autobusy linii 1 z przystanku „Szpital Wojewódzki” od godziny 10:27 do 20:07; 

 autobusy linii 4 z początkowych przystanków od godziny 10:50 do godziny 19:45; 

W związku z tym w w/w godzinach nie będą obsługiwane następujące przystanki: „Katowice 

Osiedle Paderewskiego Graniczna”, „Katowice Osiedle Paderewskiego Powstańców”, 

„Katowice Francuska”, „Katowice Mariacka”, „Katowice Szkolna”, „Katowice Aleja 

Korfantego”, „Katowice Strefa Kultury NOSPR”, „Katowice Strefa Kultury”. 

 Autobusy linii 29, 45 wyjeżdżające z Mikołowa w kierunku Katowic będą kończyć bieg na 

przystanku „Brynów W. Pola”, po czy będą dokonywać nawrotów na węźle Mikołowskim  

i odjeżdżać z przystanku „Brynów W. Pola” w kierunku Mikołowa w miarę możliwości 

według planowej godziny odjazdu. 

Autobusy ww. linii będą wyjeżdżać z pierwszych przystanków do Katowic z 5 minutowym 

opóźnieniem, w następujących godzinach 

 autobusy linii 29 w godzinach od 13:17 do 18:19; 

 autobusy linii 45 w godzinach od 14:07 do 20:10. 
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Autobusy odjeżdżające z Mikołowa do Katowic w ww. godzinach nie będą obsługiwać 

przystanków: „Katowice AWF”, „Katowice Mikołowska”, „Katowice Mikołowska Sąd”, 

„Katowice Andrzeja Dworzec”, „Katowice Kopernika Dworzec”. 

2. Etap III (utrudnienia w rejonie Rudy Śląskiej, Mikołowa, Ornontowic, Orzesza, 

Gierałtowic w dniu 06 sierpnia 2018 r.) 

Autobus linii K w kursach o godzinach 14:30, 15:30 z przystanku początkowego „Mikołów 

Dworzec PKP” dojedzie do przystanku „Mikołów Ogród Botaniczny” wykona nawrót, 

następnie pojedzie 

do przystanku „Mikołów Paniowy Kościół” ulicami Sosnową, Grudniową, Mokierską 

następnie po jego obsłudze zawróci ulicami Wolności i Żurawią i pojedzie do przystanku 

„Mikołów Dworzec PKP” swoją pierwotną trasą. W tych godzinach autobus nie obsłuży 

przystanków „Mikołów Mokre Sosnowa”, „Mikołów Paniowy Starokościelna”, „Mikołów 

Paniowy Staromiejska”, „Mikołów Paniowy Graniczna”, „Mikołów Paniowy Sklep”, 

„Mikołów Wygoda Skrzyżowanie”, „Mikołów Paniowy Darwina”, „Mikołów Paniowy 

Kąty”, „Mikołów Bujaków Osiedle”, „Mikołów Bujaków Posesja”, „Mikołów Bujaków 

Kościół”, „Mikołów Bujaków Ośrodek Zdrowia”, „Mikołów Bujaków Dworcowa”, 

„Ornontowice Polna”, „Ornontowice Szkoła”, „Ornontowice Centrum” 

Autobus linii P w kursach o godzinach 15:05, 16:10 z przystanku początkowego „Mikołów 

Dworzec PKP” dojedzie do przystanku „Mikołów Mokre Sosnowa I” który będzie jego 

przystankiem końcowym. W tych godzinach autobus nie obsłuży przystanków: „Mikołów 

Bujaków Posesja”, „Mikołów Bujaków Kościół”, „Mikołów Bujaków Ośrodek Zdrowia”, 

”Mikołów Bujaków Dworcowa”, „Mikołów Bujaków Osiedle”, „Mikołów Paniowy Kąty”, 

„Mikołów Paniowy Darwina”, „Mikołów Wygoda Skrzyżowanie”. 

Na trasach autobusów linii 82, 69, 605, 620, 655, 33 w trakcie trwania wyścigu w godzinach 

ok. 14:30 – 17:00 mogą wystąpić opóźnienia. 

3. Etap IV (utrudnienia w rejonie Mysłowic, Imielina, Chełmu Śląskiego, Oświęcimia 

w dniu 07 sierpnia 2018 r.) 

Autobusy linii 536 w kursach z godzin 9:50, 11:05 z przystanku początkowego „Tychy Dw. 

PKP” dojadą tylko do przystanku „Lędziny Hołdunów Pętla”, gdzie poczekają na swój 

planowy odjazd w kierunku Tychów. Nie będą wykonane kursy z Mysłowic w godzinach 

12:29, 14:15. W tych godzinach nie będą obsługiwane przystanki w Mysłowicach. 

Autobusy linii 54 w kursie o godzinie 10:16, 11:24 z przystanku „Tychy Lodowisko”  

w kierunku Imielina pojadą tylko do przystanku „Bieruń Osiedle” a następnie prosto do 

przystanku „Bieruń Pętla”, gdzie zawrócą i poczekają tak, aby planowo włączyć się na 

przystanek „Warszawska Skrzyżowanie” w kierunku Tychów. Autobusy w ww. godzinach 

nie będą obsługiwać przystanków w Imielinie, Chełmie Śląskim i Kopciowicach. 

Na trasie autobusu linii 686 w kursie z godziny 12:35 z przystanku początkowego „Oświęcim 

Dąbrowskiego Miasto” w kierunku Tychów mogą wystąpić utrudnienia . 

Prosimy o planowanie podróży z uwzględnieniem powyższych zmian. 

Za utrudnienia przepraszamy. 

 


