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ANULOWANIE POŁĄCZENIA AUTOBUSOWEGO LINII NR 2

Niniejszym informujemy mieszkańców Miasta i Gminy Siewierz, iż w związku z opracowywaną nową
koncepcją organizacji linii autobusowych na terenie Zawiercia decyzją Władz Miasta Zawiercie z dniem 1
sierpnia bieżącego roku przestaje funkcjonować połączenie autobusowe linii „2” – Siewierz – Żelisławice –
Poręba (Niwki) – Zawiercie.
W uzasadnieniu powyższej decyzji Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Zawierciu
poinformował Gminę Siewierz, że cytuję: „…utrzymanie dotychczasowego rozkładu jazdy z Siewierza do
Zawiercia (ta sama liczba kursów w dni robocze i w dni wolne, ta sama trasa przejazdu) nie jest możliwe,
przy utrzymaniu dotychczasowego poziomu kosztów, a dodatkowo w obecnym kształcie nie wpisuje się w
opracowywaną, nową organizację linii miejskich na terenie Zawiercia.”
Informujemy również, iż staraniem Gminy Siewierz aktualnie prowadzone są rozmowy pomiędzy
gminami objętymi porozumieniem. Celem prowadzonych rozmów jest utrzymanie istniejących lub
uruchomienie nowych linii autobusowych na odcinku Siewierz – Poręba – Zawiercie.
Jedna z koncepcji rozważanych do wdrożenia przewiduje uruchomienie bezpośredniej linii autobusowej
na odcinku Siewierz – Łysa Góra – Poręba – Zawiercie (dworzec PKP). W ramach tej koncepcji przewiduje
się zwiększenie ilości kursów na linii Siewierz – Żelisławice – Leśniaki – Myszków. Zwiększenie ilości
kursów na tej linii ma na celu ułatwienie dojazdu mieszkańcom Leśniaków, Żelisławic i Czekanki do
Siewierza, a następnie w dowolnym kierunku, tj.: do Zawiercia, Będzina czy Tarnowskich Gór.
Gmina Siewierz dołożyła i nadal dokłada wszelkich starań, aby umożliwić naszym mieszkańcom
dogodny dojazd do Zawiercia oraz Poręby. Wiele osób z gmin objętych porozumieniem również związana
jest z Gminą Siewierz. Są to osoby dojeżdżające do pracy do Siewierza, a także młodzież dojeżdżająca do
szkoły. Podobnie przedstawia się sytuacja ze strony mieszkańców naszej Gminy. Dojeżdżają do Zawiercia
do pracy, do szpitala, do szkoły i do wielu innych instytucji i miejsc.
Informujemy jednocześnie, 22-23 lipca bieżącego roku odbędzie się test nowego - aktualnie
uzgadnianego rozkładu jazdy na linii Siewierz – Łysa Góra – Poręba – Zawiercie. Przejazd autobusami ZKM
Zawiercie w dniach testów jest BEZPŁATNY.

Urząd Miasta i Gminy Siewierz, 42-470 Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16, tel. 32 64 99 400, e-mail: siewierz@siewierz.pl
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz mgr Zdzisław Banaś

