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KOMUNIKACJA MIEJSKA NA TERENIE MIASTA I GMINY SIEWIERZ

   Na terenie Miasta i Gminy Siewierz od lat funkcjonuje komunikacja miejska, która ma za zadanie zaspakajać potrzeby naszych mieszkańców związane z
łatwym i przyjemnym podróżowaniem po terenie gminy, jak również do miast ościennych, takich jak: Dąbrowa Górnicza, Będzin, Zawiercie, Myszków,
Poręba i Tarnowskie Góry. W tegorocznym budżecie Gminy Siewierz na funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego zostały zabezpieczone środki
finansowe w kwocie 2.153.000,00 zł. Głównym organizatorem publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Siewierz jest KZK GOP w Katowicach.
Organizatorem linii w kierunku Zawiercia jest Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu, a w kierunku Myszkowa Urząd Gminy Myszków.

   Linie komunikacji miejskiej po Gminie Siewierz, które obsługuje KZK GOP w Katowicach przebiegają następująco:

linia nr 619 kursuje przez: Siewierz – Nowa Wioskę – Dziewki – Brudzowice i z powrotem do
Siewierza,
linia nr 969 kursuje przez: Siewierz - Chmielowskie – Tuliszów – Podwarpie – Marcinków –
Wojkowice Kościelne – Podskale – Sulików i z powrotem do Siewierza,
linia nr 637 kursuje przez: Siewierz – Sulików – Gołuchowice do Dąbrowy Górniczej,
linia nr 2 kursuje przez: Siewierz – Żelisławice – Leśniaki do Myszkowa,
linia nr 635 kursuje przez: Wojkowice Kościelne – Marcinków – Podwarpie – Karsów do Dąbrowy
Górniczej,
linia nr 175 kursuje przez: Podwarpie – Karsów – Wojkowice Kościelne do Dąbrowy Górniczej,
linia nr 269 kursuje przez: Siewierz – Warężyn do Będzina,
linia nr 625 kursuje przez: Marcinków – Wojkowice Kościelne do Będzina,
linia nr 769 kursuje przez: Siewierz – Podwarpie – Wojkowice Kościelne do Będzina,
linia nr 738 kursuje przez: Siewierz do Tarnowskich Gór oraz Świerklańca.

   Szczegółowy rozkład jazdy tych autobusów zamieszczony jest na stronie internetowej KZK GOP w
Katowicach – www.kzkgop.com.pl - w zakładce Rozkłady jazdy, która to strona na bieżąco przy
dokonywanych zmianach w kursowaniu autobusów jest aktualizowana.

   Natomiast od dnia 8 stycznia 2018 roku zmianie uległ rozkład jazdy i przebieg linii numer 1 relacji
Siewierz – Zawiercie. Od tego dnia, linia nr 1 straciła charakter połączenia ekspresowego, a autobus
zatrzymuje się na wszystkich przystankach na trasie. Większość autobusów linii nr 1 kursuje z Zawiercia,
natomiast pięć kursów zostało wydłużonych i rozpoczynają się one z Blanowic. Linia nr 1 dociera do
Siewierza, a potem do Leśniaków przez Żelisławice lub do Sulikowa. Zmianie uległ również przystanek
przy dworcu PKP w Zawierciu z którego linia nr 1 odjeżdża w kierunku Siewierza, gdyż podróżni oczekują
teraz na autobus po stronie fontanny. Szczegółowy rozkład jazdy tego autobusu znajduje się na stronie
internetowej Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zawierciu – www.zkm-zawiercie.com.pl, natomiast tabliczki
z informacją o wprowadzonych zmianach i godzinach odjazdów zostały zamieszczone na przystankach
parę dni przed wprowadzonymi zmianami.

   Należy również nadmienić, iż przewoźnicy co pewien czas przeprowadzają badania obłożenia taboru na
obsługiwanych przez nich liniach. Przeprowadzane badania są wykorzystywane do oceny rentowności linii
oraz zasadności jej utrzymywania. Takie badania zostały przeprowadzone również na nowo uruchomionej
linii Siewierz centrum – Siewierz ulica Długa. Niestety, wyniki badań jednoznacznie świadczą o nikłym, a
w większości kursów zerowym zainteresowaniu tą linią. Mieszkańcy ulicy Długiej sugerowali natomiast,
aby zorganizować kurs dowożący dzieci do szkoły. W nowym rozkładzie jazdy sugestia mieszkańców ulicy
Długiej w tej kwestii została uwzględniona. Dzieci mają autobus dowożący je do szkoły, a po zajęciach
dzieci również mają autobus dowożący je do domu. Wprowadzone zmiany mają na celu dogodniejsze
korzystanie ze zbiorowej komunikacji publicznej w obrębie gminy i poza nią.
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