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Informujemy, że w związku z przebudową ul. Beskidzkiej (DK1) w Tychach od po-
niedziałku 12 marca 2012 r. zostanie zamknięty wjazd i wyjazd z al. Nie-
podległości na ul. Beskidzką (obok Straży Pożarnej).  Wprowadza się za-
sadnicze zmiany w kursowaniu niektórych autobusów komunikacji miejskiej:

LINIA 1 
Autobusy będą rozpoczynać kurs na przystanku „Tęcza” i jadąc przez  
Tychy w kierunku przeciwnym do obecnego, po zatrzymaniu się na 
przystankach na osiedlach M, K, R, H dojadą do Hotelowca, gdzie skręcą 
w prawo w ul. Budowlanych, a następnie w lewo w al. Bielską i dalej do  
Katowic przez Browar i Czułów, zatrzymując się po drodze na wszystkich 
przystankach. W drodze powrotnej autobusy linii 1 będą wjeżdżać do Tychów 
od strony Czułowa i pokonywać analogiczną trasę. Pasażerowie wsiadający  
w Tychach do autobusów linii 1 muszą pamiętać, że konieczne jest przejście 
na drugą stronę ulicy.
Informujemy, że od 12 marca 2012 r.  autobusy linii 1 nie będą 
przejeżdżały przez odcinek od Dworca PKP Tychy do Hotelowca. 
Tym samym nie będą zatrzymywać się na przystankach: „Dworzec 
PKP”, „Carboautomatyka”, „E. Leclerc” jak również przystankach 
„Wartogłowiec Beskidzka” i „Szpital Wojewódzki”. 

LINIA E-1 
Autobusy będą kursować do przystanku „Tęcza”  dotychczasową trasą, skręcając 
w prawo i dojeżdżając do ul. Beskidzkiej przez ul. Wyszyńskiego, Armii Krajo-
wej i al. Piłsudskiego. Dodatkowo autobusy linii E-1 będą zatrzymywać się na 
przystanku „Wartogłowiec Beskidzka” w obu kierunkach. Trasa powrotna 
pozostaje bez zmian. 

LINIA 14 
Autobusy w kierunku Katowic pojadą od Paprocan dotychczasową trasą, aż 
do przystanku przy al. Piłsudskiego, następnie zamiast skręcić na rondzie 
w lewo w ul. Armii Krajowej (jak dotychczas) pojadą dalej prosto, zatrzymu-
jąc się na przystankach  „Paprocańska” i „P.O.D. Paprotka”, a następnie wjadą na  
ul. Beskidzką. W kierunku Katowic autobusy linii 14 nie będą przejeż-
dżać przez przystanki  „Osiedle O”  i  „Lodowisko”. Trasa powrotna pozo-
staje bez zmian.

LINIA 4 i 400 
Autobusy będą kursować dotychczasową trasą, natomiast w związku z przejaz-
dem linii 1 przez Czułów, na linii 400 liczba kursów zostanie ograniczona, a na 
linii 4  nastąpi zmiana godzin odjazdów. 

LINIA 262 i 536 
Autobusy w kierunku Lędzin za przystankiem „Tęcza” skręcą w prawo i poja-
dą do ul. Beskidzkiej przez ul. Wyszyńskiego, Armii Krajowej i Piłsudskiego, 
zatrzymując się w tym kierunku na przystankach: „Osiedle O”, „Paprocańska”  
i „P.O.D. Paprotka”.  Trasa powrotna pozostaje bez zmian.

LINIA 157 i 291
Autobusy będą kończyć i rozpoczynać kurs na przystanku „Tęcza”. Nie będą 
zatrzymywały się na przystanku „Szpital Wojewódzki”.

LINIA 31 
Autobusy będą rozpoczynać kurs na przystanku „Tęcza” i będą jechać 
przez Tychy w  kierunku  przeciwnym  do obecnego. Po zatrzymaniu 
się na przystankach na osiedlach M, K, R, H dojadą do Hotelowca, gdzie 
skręcą w prawo w ul. Budowlanych, a następnie w lewo w al. Bielską i do-
jadą do Browaru. Następnie skręcając w prawo w ul. Oświęcimską, pojadą 
w kierunku Bierunia i Jaroszowic, obsługując po drodze wszystkie przystan-
ki. W drodze powrotnej autobusy linii 31 będą wjeżdżać do Tychów od stro-
ny Browaru i będą przejeżdżać analogiczną trasę. Pasażerowie dotychczas 
wsiadający w Tychach do autobusów linii 31 muszą pamiętać, że konieczne 
jest przejście na drugą stronę ulicy.  
Informujemy, że od 12 marca 2012 r. autobusy linii 31 nie będą prze-
jeżdżały przez odcinek od Dworca PKP Tychy do Hotelowca. Tym samym 
nie będą zatrzymywać się na przystankach: „Dworzec PKP”, „Andersa”, 
„E. Leclerc”, a także „Szpital Wojewódzki”.

LINIA 254 
Autobusy od przystanku  „Tęcza” skręcą w prawo i pojadą do ul. Beskidz-
kiej przez ul. Wyszyńskiego, Armii Krajowej i Piłsudskiego, zatrzymując 
się na przystankach: „Osiedle O”, „Paprocańska” i „P.O.D. Paprotka”. 

LINIA W 
Mikrobusy będą rozpoczynać kurs na przystanku „Szpital Wojewódzki”, na-
stępnie pojadą w kierunku Urbanowic przez al. Niepodległości, Dmowskie-
go, Piłsudskiego. W Urbanowicach po obsłużeniu przystanku „Urbanowice 
Sklep” zawrócą i pojadą ul. Urbanowicką do ul. Oświęcimskiej, zatrzymu-
jąc się na przystankach „Wygorzele Oświęcimska”, „Oświęcimska” i dalej 
jadąc ul. Kościelną do Wygorzela. Analogicznie w kierunku przeciwnym. 
Mikrobusy nie będą zatrzymywały się na przystanku „Wartogło-
wiec Wiadukt”. 

UWAGA! 
W przypadku zmieniających się utrudnień roz-
kłady jazdy linii autobusowych mogą ulec zmia-
nie. Aktualnych informacji prosimy szukać na 
stronie  www.mzk.pl

Nowe rozkłady jazdy zostaną wywieszone na przy-
stankach w dniach 9 - 11 marca pomimo, że auto-
busy będą jeszcze kursować według starych rozkła-
dów. Prosimy o zwracanie uwagi na datę obo-
wiązującą przy rozkładach jazdy i  planowanie 
podróży z wyprzedzeniem. 

ruch w jednym 
kierunkuruch w jednym 

kierunku
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Informujemy, że w związku z przebudową ul. Beskidzkiej (DK1) w Tychach od po-
niedziałku 12 marca 2012 r. zostanie zamknięty wjazd i wyjazd z al. Nie-
podległości na ul. Beskidzką (obok Straży Pożarnej).  Wprowadza się za-
sadnicze zmiany w kursowaniu niektórych autobusów komunikacji miejskiej:

LINIA 1 
Autobusy będą rozpoczynać kurs na przystanku „Tęcza” i jadąc przez  
Tychy w kierunku przeciwnym do obecnego, po zatrzymaniu się na 
przystankach na osiedlach M, K, R, H dojadą do Hotelowca, gdzie skręcą 
w prawo w ul. Budowlanych, a następnie w lewo w al. Bielską i dalej do  
Katowic przez Browar i Czułów, zatrzymując się po drodze na wszystkich 
przystankach. W drodze powrotnej autobusy linii 1 będą wjeżdżać do Tychów 
od strony Czułowa i pokonywać analogiczną trasę. Pasażerowie wsiadający  
w Tychach do autobusów linii 1 muszą pamiętać, że konieczne jest przejście 
na drugą stronę ulicy.
Informujemy, że od 12 marca 2012 r.  autobusy linii 1 nie będą 
przejeżdżały przez odcinek od Dworca PKP Tychy do Hotelowca. 
Tym samym nie będą zatrzymywać się na przystankach: „Dworzec 
PKP”, „Carboautomatyka”, „E. Leclerc” jak również przystankach 
„Wartogłowiec Beskidzka” i „Szpital Wojewódzki”. 

LINIA E-1 
Autobusy będą kursować do przystanku „Tęcza”  dotychczasową trasą, skręcając 
w prawo i dojeżdżając do ul. Beskidzkiej przez ul. Wyszyńskiego, Armii Krajo-
wej i al. Piłsudskiego. Dodatkowo autobusy linii E-1 będą zatrzymywać się na 
przystanku „Wartogłowiec Beskidzka” w obu kierunkach. Trasa powrotna 
pozostaje bez zmian. 

LINIA 14 
Autobusy w kierunku Katowic pojadą od Paprocan dotychczasową trasą, aż 
do przystanku przy al. Piłsudskiego, następnie zamiast skręcić na rondzie 
w lewo w ul. Armii Krajowej (jak dotychczas) pojadą dalej prosto, zatrzymu-
jąc się na przystankach  „Paprocańska” i „P.O.D. Paprotka”, a następnie wjadą na  
ul. Beskidzką. W kierunku Katowic autobusy linii 14 nie będą przejeż-
dżać przez przystanki  „Osiedle O”  i  „Lodowisko”. Trasa powrotna pozo-
staje bez zmian.

LINIA 4 i 400 
Autobusy będą kursować dotychczasową trasą, natomiast w związku z przejaz-
dem linii 1 przez Czułów, na linii 400 liczba kursów zostanie ograniczona, a na 
linii 4  nastąpi zmiana godzin odjazdów. 

LINIA 262 i 536 
Autobusy w kierunku Lędzin za przystankiem „Tęcza” skręcą w prawo i poja-
dą do ul. Beskidzkiej przez ul. Wyszyńskiego, Armii Krajowej i Piłsudskiego, 
zatrzymując się w tym kierunku na przystankach: „Osiedle O”, „Paprocańska”  
i „P.O.D. Paprotka”.  Trasa powrotna pozostaje bez zmian.

LINIA 157 i 291
Autobusy będą kończyć i rozpoczynać kurs na przystanku „Tęcza”. Nie będą 
zatrzymywały się na przystanku „Szpital Wojewódzki”.

LINIA 31 
Autobusy będą rozpoczynać kurs na przystanku „Tęcza” i będą jechać 
przez Tychy w  kierunku  przeciwnym  do obecnego. Po zatrzymaniu 
się na przystankach na osiedlach M, K, R, H dojadą do Hotelowca, gdzie 
skręcą w prawo w ul. Budowlanych, a następnie w lewo w al. Bielską i do-
jadą do Browaru. Następnie skręcając w prawo w ul. Oświęcimską, pojadą 
w kierunku Bierunia i Jaroszowic, obsługując po drodze wszystkie przystan-
ki. W drodze powrotnej autobusy linii 31 będą wjeżdżać do Tychów od stro-
ny Browaru i będą przejeżdżać analogiczną trasę. Pasażerowie dotychczas 
wsiadający w Tychach do autobusów linii 31 muszą pamiętać, że konieczne 
jest przejście na drugą stronę ulicy.  
Informujemy, że od 12 marca 2012 r. autobusy linii 31 nie będą prze-
jeżdżały przez odcinek od Dworca PKP Tychy do Hotelowca. Tym samym 
nie będą zatrzymywać się na przystankach: „Dworzec PKP”, „Andersa”, 
„E. Leclerc”, a także „Szpital Wojewódzki”.

LINIA 254 
Autobusy od przystanku  „Tęcza” skręcą w prawo i pojadą do ul. Beskidz-
kiej przez ul. Wyszyńskiego, Armii Krajowej i Piłsudskiego, zatrzymując 
się na przystankach: „Osiedle O”, „Paprocańska” i „P.O.D. Paprotka”. 

LINIA W 
Mikrobusy będą rozpoczynać kurs na przystanku „Szpital Wojewódzki”, na-
stępnie pojadą w kierunku Urbanowic przez al. Niepodległości, Dmowskie-
go, Piłsudskiego. W Urbanowicach po obsłużeniu przystanku „Urbanowice 
Sklep” zawrócą i pojadą ul. Urbanowicką do ul. Oświęcimskiej, zatrzymu-
jąc się na przystankach „Wygorzele Oświęcimska”, „Oświęcimska” i dalej 
jadąc ul. Kościelną do Wygorzela. Analogicznie w kierunku przeciwnym. 
Mikrobusy nie będą zatrzymywały się na przystanku „Wartogło-
wiec Wiadukt”. 

UWAGA! 
W przypadku zmieniających się utrudnień roz-
kłady jazdy linii autobusowych mogą ulec zmia-
nie. Aktualnych informacji prosimy szukać na 
stronie  www.mzk.pl

Nowe rozkłady jazdy zostaną wywieszone na przy-
stankach w dniach 9 - 11 marca pomimo, że auto-
busy będą jeszcze kursować według starych rozkła-
dów. Prosimy o zwracanie uwagi na datę obo-
wiązującą przy rozkładach jazdy i  planowanie 
podróży z wyprzedzeniem. 

ruch w jednym 
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LINIA 1:  Autobusy będą rozpoczynać kurs 
na przystanku „Tęcza” i jadąc przez Tychy w kie-
runku przeciwnym do obecnego, po zatrzyma-
niu się na przystankach na osiedlach M, K, R, 
H dojadą do Hotelowca, gdzie skręcą w prawo 
w ul. Budowlanych, a następnie w lewo w al. 
Bielską i dalej do Katowic przez Browar i Czu-
łów, zatrzymując się po drodze na wszystkich 
przystankach. W drodze powrotnej autobusy 
linii 1 będą wjeżdżać do Tychów od strony Czu-
łowa i pokonywać analogiczną trasę. Pasażero-
wie wsiadający w Tychach do autobusów linii 
1 muszą pamiętać, że konieczne jest przejście 
na drugą stronę ulicy. Informujemy, że od 12 
marca 2012 r. autobusy linii 1 nie będą prze-
jeżdżały przez odcinek od Dworca PKP Tychy do 

Hotelowca. Tym samym nie będą zatrzymywać 
się na przystankach: „Dworzec PKP”, „Carboau-
tomatyka”, „E. Leclerc” jak również przystan-
kach „Wartogłowiec Beskidzka” i „Szpital Wo-
jewódzki”. 
LINIA E-1: Autobusy będą kursować do 
przystanku „Tęcza” dotychczasową trasą, skrę-
cając w prawo i dojeżdżając do ul. Beskidzkiej 
przez ul. Wyszyńskiego, Armii Krajowej i al. Pił-
sudskiego. Dodatkowo autobusy linii E-1 będą 
zatrzymywać się na przystanku „Wartogłowiec 
Beskidzka” w obu kierunkach. Trasa powrotna 
pozostaje bez zmian. 
LINIA 14 Autobusy w kierunku Katowic 
pojadą od Paprocan dotychczasową trasą, aż 
do przystanku przy al. Piłsudskiego, następnie 

zamiast skręcić na rondzie w lewo w ul. Armii 
Krajowej (jak dotychczas) pojadą dalej prosto, 
zatrzymując się na przystankach „Paprocańska” 
i „P.O.D. Paprotka”, a następnie wjadą na ul. Be-
skidzką. W kierunku Katowic autobusy linii 14 
nie będą przejeżdżać przez przystanki „Osiedle 
O” i „Lodowisko”. Trasa powrotna pozostaje bez 
zmian. 
LINIA 4 I 400 Autobusy będą kurso-
wać dotychczasową trasą, natomiast w związku 
z przejazdem linii 1 przez Czułów, na linii 400 
liczba kursów zostanie ograniczona, a na linii 4 
nastąpi zmiana godzin odjazdów. 
LINIA 262 I 536 Autobusy w kie-
runku Lędzin za przystankiem „Tęcza” skręcą w 
prawo i pojadą do ul. Beskidzkiej przez ul. Wy-

szyńskiego, Armii Krajowej i Piłsudskiego, za-
trzymując się w tym kierunku na przystankach: 
„Osiedle O”, „Paprocańska” i „P.O.D. Paprotka”. 
Trasa powrotna pozostaje bez zmian. 
LINIA 157 I 291 Autobusy będą koń-
czyć i rozpoczynać kurs na przystanku „Tęcza”. 
Nie będą zatrzymywały się na przystanku „Szpi-
tal Wojewódzki”. 
LINIA 31 Autobusy będą rozpoczynać 
kurs na przystanku „Tęcza” i będą jechać przez 
Tychy w kierunku przeciwnym do obecnego. Po 
zatrzymaniu się na przystankach na osiedlach 
M, K, R, H dojadą do Hotelowca, gdzie skręcą w 
prawo w ul. Budowlanych, a następnie w lewo 
w al. Bielską i dojadą do Browaru. Następnie 
skręcając w prawo w ul. Oświęcimską, pojadą 

w kierunku Bierunia i Jaroszowic, obsługując po 
drodze wszystkie przystanki. W drodze powrot-
nej autobusy linii 31 będą wjeżdżać do Tychów 
od strony Browaru i będą przejeżdżać analo-
giczną trasę. Pasażerowie dotychczas wsiada-
jący w Tychach do autobusów linii 31 muszą 
pamiętać, że konieczne jest przejście na drugą 
stronę ulicy. Informujemy, że od 12 marca 2012 
r. autobusy linii 31 nie będą przejeżdżały przez 
odcinek od Dworca PKP Tychy do Hotelowca. 
Tym samym nie będą zatrzymywać się na przy-
stankach: „Dworzec PKP”, „Andersa”, „E. Leclerc”, 
a także „Szpital Wojewódzki”. 
LINIA 254 Autobusy od przystanku „Tę-
cza” skręcą w prawo i pojadą do ul. Beskidzkiej 
przez ul. Wyszyńskiego, Armii Krajowej i Piłsud-

skiego, zatrzymując się na przystankach: „Osie-
dle O”, „Paprocańska” i „P.O.D. Paprotka”. 
LINIA W Mikrobusy będą rozpoczynać 
kurs na przystanku „Szpital Wojewódzki”, na-
stępnie pojadą w kierunku Urbanowic przez 
al. Niepodległości, Dmowskiego, Piłsudskiego. 
W Urbanowicach po obsłużeniu przystanku 
„Urbanowice Sklep” zawrócą i pojadą ul. Urba-
nowicką do ul. Oświęcimskiej, zatrzymując się 
na przystankach „Wygorzele Oświęcimska”, 
„Oświęcimska” i dalej jadąc ul. Kościelną do Wy-
gorzela. Analogicznie w kierunku przeciwnym. 
Mikrobusy nie będą zatrzymywały się na przy-
stanku „Wartogłowiec Wiadukt”

Informujemy, że w związku z przebudową ul. Beskidzkiej (DK1) w Tychach od poniedziałku 12 marca 2012 r. zostanie zamknięty wjazd i wyjazd  
z al. Niepodległości na ul. Beskidzką (obok Straży Pożarnej). Wprowadza się zasadnicze zmiany w kursowaniu niektórych autobusów komunikacji miejskiej:
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pas wyłączony z ruchu
pas po którym odbywa się ruch

Przebudowa ul. Beskidzkiej (DK1/DK86)  
w obrębie miasta Tychy jest współ�nansowana przez Unię 
Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach 
Programu Infrastruktury i Środowiska.  

Obecnie cała wartośćprojektu to ok. 190 mln zł  
(85% wkład UE) . Wkład miasta ok. 30 mln zł.  
Celem projektu jest oddzielenie ruchu lokalnego od 
tranzytowego, a tym samym poprawę płynności ruchu 
i skrócenie czasu przejazdu przez miasto. Przewidziana 
jest wymiana nawierzchni i budowa wiaduktów. Ponadto 
inwestycja ograniczy negatywne oddziaływanie na 
środowisko i mieszkańców – powstaną ekrany akustyczne 
oraz tzw. cicha nawierzchnia i system odwodnień. W 
ramach poprawy bezpieczeństwa zostaną zmodernizowane 
skrzyżowania i wybudowane podziemne przejścia dla 
pieszych oraz bezkolizyjne węzły.
Finał prac planowany jest na koniec 2013 roku.Zmiana tras linii 

autobusowych - 
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PRZEBUDOWA  
UL. BESKIDZKIEJ (DK1/DK86)

Informujemy, że w związku z przebudową ul. Beskidzkiej (DK1/DK86) w Tychach od 
poniedziałku 12 marca 2012 r. zostanie zamknięty wjazd i wyjazd z al. Niepodległości 
na ul. Beskidzką (obok Straży Pożarnej).

Przedstawione utrudnienia 
obowiązują do 11 kwietnia 2012 r. 

Aktualne informcje ma strone:

W związku z przebudową ul. Beskidzkiej  (DK1/DK86) nastąpią utrudnienia w ruchu. 
Zalecany jest objazd na odcinku Katowice–Bielsko-Biała drogami A4, DK81, S1 przez Żory 
i Skoczów. Tablice objazdowe zostaną ustawione w:

Katowicach (węzeł „Murckowska”)
Mysłowicach (węzeł „Brzęczkowice”)
Bielsku Białej (węzeł „Komorowice”)
Skoczowie (węzeł „Harbutowice”)

Treść tablic objazdowych i trasa objazdu uwzględniają zarówno roboty drogowe w Tychach, 
jak i na innych odcinkach DK1, tj. w Pszczynie i Goczałkowicach, gdzie kierowcy również 
muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu.

Ważne!Ważne! Zmiana tras lini autobusowych


