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Bilety okresowe po nowemu
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Przed nami kolejny etap komunikacyj-
nej rewolucji w Górnośląsko-Zagłę-
biowskiej Metropolii. Zmiany zaczną 
obowiązywać od 1 kwietnia, ale warto 
już teraz przygotować się na ich wej-
ście w życie, zwłaszcza planując zakup 
kolejnych biletów okresowych.

– Po wprowadzeniu wspólnych biletów 
jednorazowych przed nami ciąg dal-
szy komunikacyjnej rewolucji, spra-
wiającej, że podróżowanie komunikacją 
miejską po metropolii będzie jeszcze 
prostsze. od 1 kwietnia zaczną obo-
wiązywać nowe, wspólne bilety okreso-
we – zapowiada Kazimierz Karolczak, 
przewodniczący zarządu Górnośląsko-
zagłębiowskiej metropolii.
Ujednolicenie taryf – a co za tym idzie 

wspólne bilety – jest możliwe dzięki 
porozumieniu, które w połowie grud-
nia 2017 roku zostało zawarte pomię-
dzy metropolią a trzema organizatora-
mi transportu publicznego – KzK GoP, 
mzK Tychy oraz mzKP Tarnowskie Góry. 
To komunikacyjna rewolucja, bo pasaże-
rowie, którzy regularnie korzystają z pu-
blicznego transportu, nie muszą się już 
martwić, czy posiadają odpowiedni bilet, 
by pojechać danym autobusem, tram-
wajem lub trolejbusem konkretnego or-
ganizatora, gdyż wspólne bilety okre-
sowe będą uprawniać do swobodnego 
podróżowania autobusami, trolejbusa-
mi i tramwajami jeżdżącymi w barwach 
wszystkich trzech organizatorów.
Kolejną nowością jest stopniowe wyco-
fywanie ze sprzedaży tradycyjnych, pa-

pierowych biletów okresowych. w taki 
bilet miesięczny będzie się można za-
opatrzyć najpóźniej do 31 maja, z ter-
minem ważności do końca czerwca 
(bilety kwartalne będą sprzedawane 
do 31 marca). Po tej dacie wszystkie 
bilety średnio- i długookresowe będą 
dostępne wyłącznie na karcie ŚKUP. 
Tym wszystkim, którzy jeszcze nie po-
siadają takiej karty, pozostaje już coraz 
mniej czasu na to, by ją wyrobić. a zro-
bić to można bezpłatnie m.in. w dwóch 
miejscach w Tychach: w placówkach 
Kolportera przy ul. dąbrowskiego 87 
i przy ul. Konfederatów Barskich 19. 
obie placówki są czynne od poniedział-
ku do piątku w godz. 8–18 oraz w so-
boty w godz. 9–15. aby złożyć stosowny 
wniosek, wystarczy mieć ze sobą dowód 
osobisty, formalności przyspiesza też 
przyniesienie własnego zdjęcia (w przy-
padku jego braku fotografia zostanie 
wykonana na miejscu).
Nie ulegnie zmianie cena biletu okre-
sowego, ważnego na terenie jednego 
wybranego miasta (gminy). Tak, jak 
do tej pory, będzie on kosztował 93 zł. 
minimalnie wzrośnie natomiast cena 
30-dniowego biletu ważnego na tere-
nie dwóch i więcej gmin. zamiast do-
tychczasowych 120 zł zapłacimy 126 zł, 
ale posiadacz takiego biletu zyskuje to, 
że nie jest ograniczony do linii obsłu-
giwanych przez tyski mzK, lecz za tę 
kwotę może podróżować autobusa-
mi i trolejbusami po całej metropolii. 
Gdyby chciał włączyć do tego jeszcze 
wszystkie metropolitalne tramwa-
je, wtedy będzie musiał nabyć bilet 
za 138 zł. WW

W piątek (16 marca) na ok. 800-metro-
wym odcinku ul. Oświęcimskiej, pomię-
dzy węzłem Wartogłowiec a skrzyżowa-
niem z ul. Długą, wprowadzono zmianę 
w organizacji ruchu – został zawężony 
prawy pas jezdni w kierunku Oświę-
cimia.

Jak informuje miejski zarząd Ulic i mo-
stów, to efekt wprowadzenia kolejnego 
etapu tymczasowej organizacji ruchu, 
związanej z przebudową drogi krajowej 
nr 44. w tym miejscu obowiązuje ograni-
czenie prędkości do 30km/h oraz zakaz 
wyprzedzania.
zawężenie jest konieczne, by wykonaw-
ca inwestycji – firma Eurovia Polska Sa 
– mógł przystąpić do robót drogowych. 
Chodzi głównie o wykonanie nasypu, 
drenażu i kanalizacji oraz poszerzenie 
drogi.
w najbliższym czasie podobne rozwią-
zanie będzie wprowadzone na kolejnym 
odcinku dK-44, od skrzyżowania z ul. 
długą do skrzyżowania z ul. Główną 
(o dokładnym terminie mzUim poinfor-
muje w oddzielnym komunikacie).

Przypomnijmy, że w dalszym ciągu zam-
knięty jest ponadkilometrowy odcinek 
ul. Turyńskiej, od wysokości przejścia dla 
pieszych przy halach fabryki FCa do skrzy-
żowania dK-44 z ul. Kościelną i Główną.

mzUim prosi kierowców o ostrożną 
jazdę i przeprasza za wszelkie nie-
dogodności związane z realizacją in-
westycji.
 LS

Zwężenie za węzłem Wartogłowiec
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Przy muzyce 
o bezpieczeństwie

12 marca w Teatrze Małym uczniowie 
tyskich gimnazjów i szkół ponadgim-
nazjalnych wzięli udział w spotkaniu 
zorganizowanym przez Komendę Wo-
jewódzką Policji w Katowicach i Miej-
skie Centrum Oświaty w Tychach.

wydarzenie było elementem dwóch 
skierowanych do młodzieży kampanii: 
„z młodym kierowcą w drodze po do-
świadczenie” oraz „wkraczasz w do-
rosłość – wybieraj”. Pierwsza z nich 
ma na celu profilaktykę z zakresu 
bezpieczeństwa młodych ludzi w ru-
chu drogowym, z kolei druga dotyczy 
problematyki uzależnień dotykających 
współczesną młodzież.
oprócz prelekcji i wykładów uczniowie 
na własnej skórze przekonali się – przy 
pomocy alkogogli – jak widzi i reaguje 
kierowca pod wpływem alkoholu, ochot-
nicy zostali też przebadani prezentowa-
nymi na spotkaniu urządzeniami typu 
alcosensor i drugtest. atrakcją imprezy 
było rockowo-smyczkowe show w wy-
konaniu duetu Need for Strings.
 WW

Strajkowe wspomnienia
Muzeum Miejskie zaprasza 21 marca 
do Starego Magistratu przy pl. Wolno-
ści 1 na kolejne spotkanie z cyklu Mo-
zaika Górnośląska.

ważnym elementem lokalnej tożsamo-
ści historycznej jest pamięć o wydarze-
niach z grudnia 1981 roku, po wpro-
wadzeniu stanu wojennego. o głośnym 
strajku górników w kopalni „ziemowit” 
opowiedzą podczas spotkania w mu-
zeum: alojzy Lysko – znawca historii 
i kultury regionu oraz antoni Piszczek, 
ówczesny dyrektor „ziemowita”. dys-
kusję poprowadzi jak zwykle dzienni-
karz i rodowity tyszanin, marek Piech-
niczek.
Spotkanie zatytułowane „o strajku gór-
ników pod ziemią” będzie szóstym w ra-
mach cyklu historycznego pn. „mozaika 
Górnośląska”, zainaugurowanego przez 
muzeum miejskie we wrześniu ub. roku. 
Podczas spotkań z historykami, pasjo-
natami różnych dziedzin życia i świad-
kami wydarzeń, poruszane są tematy 
skupione wokół historii, kultury, tradycji 
i zwyczajów, a przede wszystkim wokół 
mieszkańców Górnego Śląska, ich pasji, 
zainteresowań i losów. WW
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