Gwarki Tarnogórskie 2018
Funkcjonowanie komunikacji w czasie przejścia pochodu historycznego
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że w czasie obchodów „Gwarków Śląskich 2018” tj. w dniach
7, 8,9.09.2018r. obowiązywać będą planowe rozkłady jazdy, przy czym do obsługi
najbardziej obciążonych kierunków będą wyznaczone dodatkowe autobusy kursujące
zgodnie z poleceniami dyżurującego na dworcu w Tarnowskich Górach dyspozytora.
W dniu 9.09.2018r. (niedziela) w godzinach 10.45 – 13.15 tj. w czasie przjścia pochodu historycznego przez
Tarnowskie Góry obowiązywać będą następujące odstępstwa od planowych rozkładów jazdy:
Autobusy przyjeżdżające od strony Bytomia (linie nr: 19, 94, 142, 158 i 820) na Osadzie Jana wjadą w ul.Aleja
Kwiatów, gdzie po obsłużeniu przystanku „Osada Jana Pawilon” skierują się w ul. Słoneczników. Zakończenie
kursu oraz rozpoczęcie następnego będzie miało miejsce na przystanku „Osada Jana Słoneczników” (ww.
przystanki będą obowiązywały w tym czasie dla obu kierunków jazdy).
Dla linii nr 1 będzie obowiązywał odrębny rozkład jazdy zakładający kursowanie tylko na odcinku Stare
Tarnowice – Tesco / Dworzec Autobusowy.
Dla autobusów linii nr: 64, 80, 134, 191 jadących od strony Starych Tarnowic ul. Wyszyńskiego ustala się
końcowy przystanek „Tarnowskie Góry Wyszyńskiego”, na którym kierowcy odczekają do planowego odjazdu z
przystanku po stronie przeciwnej w kursie powrotnym (nawrót na rondzie im. „NSZZ Solidarność”). Postój na ww.
przystanku będzie dotyczył kursów: linii 64 (o godz. 11.02 i 12.38 ze Starych Tarnowic), linii 80 (o godz. 9.51 i
11.11 z Gliwic), 191 (o godz. 11.10 z Kamieńca). Autobus linii 134 rozpocznie swoje zadanie o godz. 12.13 z
przystanku „Tarnowskie Góry Wyszyńskiego” – możliwy dojazd do przystanku od Obwodnicy i ul.Gliwickiej.
Autobusy linii 83 w kursach o godz. 10.28 i 11.48 z Zabrza od ronda im.„ Ks.Blachnickiego” pojadą
ul. Bytomską w kierunku Os.Jana a po skręcie w Aleję Kwiatów i obsłudze przystanku „Osada Jana Pawilon”
zakończą kurs na przystanku przy ul. Słoneczników (jak linie 19, 94, 142, 158 i 820). Po kilku minutach z tego
miejsca rozpoczną w planowym czasie kursy powrotne do Zabrza.
Autobusy przyjeżdżające do Tarnowskich Gór od strony Strzybnicy tj. linie nr nr: 1, 129 zakończą kursy na
przystanku „Tarnowskie Góry Tesco” po czym na placu parkingowym -w południowej jego części, odczekają do
planowego czasu odjazdu w kierunku przeciwnym. Kurs powrotny rozpocznie się również z przystanku
„Tarnowskie Góry Tesco” w czasie zgodnym z obowiązującym rozkładem jazdy.
Powyższe dotyczy kursu autobusu linii 129 o godz. 10.11 z Krupskiego Młyna (i odjazdu powrotnego) oraz
odjazdu autobusu linii nr 1 o godz. 10.34 ze Starych Tarnowic (i powrotnego). Dla linii nr 1 będzie obowiązywał
odrębny rozkład jazdy, zgodnie z którym w czasie przejścia pochodu nie będą wykonywane kursy z dworca
autobusowego do Os.Jana a ponadto nie zostanie wykonana para kursów o godz. 11.24 z dworca autobusowego w
Tarnowskich Górach do Starych Tarnowic i o godz. 12.04 ze Starych Tarnowic. Autobus linii 180 odczeka na
otwarcie przejazdu ul. Opolską na trasie.
Autobusy wjeżdżające planowo do Tarnowskich Gór ulicą Nakielską tj. linie nr: 5, 179 i 780 a obecnie
kursujące trasami objazdowymi pojadą zgodnie z rozkładem jazdy.
Autobusy przyjeżdżające do Tarnowskich Gór z Miasteczka Śląskiego:
W czasie przejścia pochodu historycznego autobusy linii 614/615 dojeżdżać będą do dworca ul. Częstochowską z
obsługą przystanków usytuowanych przy tej ulicy. Skrócenie trasy dotyczy kursów o godz. 11.20 z Tarnowskich
Gór, o godz. 12.17 z Rybnej oraz o godz. 12.04 i 13.14 z Miasteczka Śląskiego.
Informujemy ponadto, że w godzinach od 10.30 do 13.30 wygaszone zostaną tablice elektroniczne na dworcu w
Tarnowskich Górach.

