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Którędy autobusem? – Prosto!
Po upływie okresu trwałości projektu związanego z rewitalizacją Alei Najświętszej Maryi Panny,
mamy przyjemność poinformować Państwa, że w grudniu 2021 r. zostanie wprowadzone znaczące
ułatwienie przejazdu w rejonie śródmiejskim – autobusy MPK zostaną całkowicie wycofane
z ulic: Katedralnej, Garibaldiego i Wilsona (znikną stamtąd również przystanki), za to pojadą przez
I Aleję Najświętszej i… Plac Daszyńskiego. Zapraszamy do lektury!

Na wyjeździe z I Alei na Plac Daszyńskiego, autobusy MPK w kierunku Zawodzia
i Wyczerp pojadą na wprost, by zatrzymać się na reaktywowanym po 8 latach przystanku
na dotychczasowym parkingu. Przystanek „Stary Rynek” na początku ul. Mirowskiej
zostanie zlikwidowany.
Na 10 grudnia 2021 r. zaplanowano pełne otwarcie dla autobusów w obu kierunkach ulicy
Mirowskiej, która od początku wakacji jest nieprzejezdna pomiędzy Nadrzeczną a Faradaya.
Pozwoli to większości linii autobusowych wrócić na stałe trasy na Zawodzie. Skrócone do centrum
przesiadkowego przy ul. Piłsudskiego pozostanie tylko 31. Prosto z II Alei i przez Plac
Daszyńskiego do Mirowskiej pojadą zatem linie: 11, 13, 18, 21, 26 i 27.
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Linia nr 28 pomiędzy Zakładem Energetycznym a Placem Daszyńskiego również wróci na swoją
stałą trasę, czyli przez Rondo Trzech Krzyży. Wszystkie linie kursujące w kierunku Wyczerp
i ulicy Drogowców (14, 17, 30 i 37) będą kursować w obu kierunkach przez
I Aleję Najświętszej Maryi Panny, Plac Daszyńskiego oraz: Mirowską i Nadrzeczną w stronę
Aniołowa oraz ulicą Warszawską w kierunku centrum (oprócz „30”, której trasa nie ulegnie
zmianie).
Linia nr 10 również będzie w obu kierunkach kursować przez I Aleję, przy czym jadąc od Galerii
Jurajskiej, zatrzyma się na przystanku „Plac Daszyńskiego”, a jadąc z Parkitki, obsłuży – jako
jedyna – przystanek „I Aleja Najświętszej Maryi Panny”, po czym skręci w ulicę Ogrodową.
Przystanki zlikwidowane:
- Garibaldiego, Wilsona, Katedralna oraz Stary Rynek (na ulicy Mirowskiej);
Nowy przystanek:
- Plac Daszyńskiego na południowej stronie placu, w miejscu wykorzystywanym od kilku lat jako
parking;
Zmiany w układzie przystanków na liniach nr 11, 13 i 30:
- Jadąc od strony Alei Wolności, autobusy zamiast zatrzymywać się na przystankach I Aleja
Najświętszej Maryi Panny oraz Stary Rynek, obsłużą wyłącznie nowy przystanek – na
południowej stronie Placu Daszyńskiego.
Aby ułatwić Państwu korzystanie z komunikacji miejskiej w centrum miasta, na początku grudnia
na przystankach pojawią się schematy połączeń w tej części Częstochowy. Ponadto prosimy
zwrócić uwagę na termin wprowadzenia zmian, ponieważ autobusy powrócą na ulicę Mirowską i
Plac Daszyńskiego, a jednocześnie przestaną kursować przez Katedralną, Garibaldiego i Wilsona
w tym samym momencie. Według obecnego stanu wiedzy, ma to nastąpić od piątku 10 grudnia,
natomiast z racji niestabilnej o tej porze roku pogody, termin ten może ulec nieznacznej korekcie.
Dlatego prosimy o śledzenie bieżących komunikatów Biura Inżyniera Ruchu Urzędu Miasta
Częstochowy.

8 przystanków zmienia nazwy, korekty rozkładów jazdy
Wraz z powyższymi zmianami w rejonie Placu Daszyńskiego, przewidziano wprowadzenie zmian
ośmiu nazw przystanków w Częstochowie. Są to zmiany związane z aktualizacją obiektów, przy
których się znajdują, czy też rozbudowy niektórych ulic. Lista zmienionego nazewnictwa
przystanków jest następująca:
L.p.
Nazwa dotychczasowa
Nowa nazwa
1
DROGOWCÓW
DROGOWCÓW – RONDO
2
TESCO
DROGOWCÓW
3
KOKSOWNIA
ODLEWNIKÓW
4
KUSIĘCKA – KSSE
KSSE KUSIĘCKA
5
ŚW. KINGI
ZACISZAŃSKA
6
STADION MIEJSKI
STADION ŻUŻLOWY
7
ŚW. BRATA ALBERTA
OSIEDLE BRZOZOWY PARK
8
PZU
D.H. SEZAM
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Wraz z nowymi nazwami przystanków, na wniosek pasażerów Biuro Inżyniera Ruchu wprowadzi
niewielkie korekty rozkładów jazdy na liniach nr 25 i 31, poprawiając godziny kursów
ułatwiających powroty po pracy w godzinach popołudniowych i wieczornych, natomiast na linii
nr 32 nastąpi korekta czasu przejazdu, której celem jest poprawa punktualności kursowania.
Godziny odjazdów zostaną przesunięte o 0-3 minuty.
Opis wprowadzanych zmian oraz określenie dokładnego ich terminu zostaną zawarte w
odpowiednim komunikacie Biura Inżyniera Ruchu, dlatego prosimy o śledzenie informacji
przekazywanych na przystankach, na stronach internetowych i w lokalnych mediach.

Zmiany w komunikacji miejskiej od stycznia 2022 r.
Wraz z początkiem roku 2022, Biuro Inżyniera Ruchu UM Częstochowy przygotowuje niewielkie
zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. W niedziele i święta na linii nr 19 przewidziano
przedłużenie dwóch dodatkowych kursów do Walcowni, natomiast tramwaje na liniach nr 2 i 3
będą kursować nieco częściej w soboty i niedziele.

10 + 24 = 124
W ramach działań optymalizacyjnych, od 1 stycznia przewidziano również połączenie linii
autobusowych nr 10 i 24 w jedną linię, noszącą numer „124”. Oznacza to czasowe usunięcie
„dziesiątki” z sieci połączeń w Częstochowie – rolę tej linii od Galerii Jurajskiej do szpitala na
Parkitce przejmie nowe „124”. Dodajmy, że od prawie pół roku obie linie są skrócone do ulicy
Krakowskiej, ze względu na przebudowę Alei Wojska Polskiego. Tak więc od stycznia linia nr
124 będzie kursować w relacji Kukuczki – Galeria Jurajska – Parkitka Szpital, kursując od
poniedziałku do soboty co 20 minut (rano w dni robocze – co 15 min.)
Zaznaczamy, że połączenie linii nr 10 i 24 ma charakter doraźny – po przywróceniu możliwości
przejazdu pomiędzy ulicą Krakowską a Aleją Wojska Polskiego, obie linie zostaną ponownie
rozdzielone i powrócą na swoje stałe trasy w kierunku Błeszna.
Szczegółowy komunikat w powyższej sprawie zostanie przedstawiony przed Świętami Bożego
Narodzenia.

Przypomnienie dotyczące pandemii Covid-19
Jak wiemy, pandemia koronawirusa nadal utrudnia nam normalne funkcjonowanie i chociaż
unikamy dotychczas następnego lockdownu, warto we własnym zakresie zadbać o zdrowie swoje
i naszych najbliższych. Dlatego, oprócz rekomendowanych szczepień, przypominamy pasażerom
o obowiązku noszeniu maseczek w tramwajach i autobusach. Według stanu na dzień 29.11.2021
r., nie zostały wprowadzone limity ilości pasażerów w pojazdach MPK, natomiast w
Częstochowie, wzorem wielu innych polskich miast, przywrócono doraźnie strefy separacyjne za
kabinami kierujących tramwajami i autobusami. Ponadto zalecane jest mycie rąk po każdym
powrocie do domu, gdy wcześniej przebywamy w przestrzeni publicznej, niezależnie czy to jest
tramwaj, autobus, sklep, szkoła czy urząd.

Pracownicy Biura Inżyniera Ruchu Urzędu Miasta Częstochowy życzą
wszystkim Pasażerom i Pracownikom częstochowskiej komunikacji miejskiej
zdrowych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia!
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Biuro Inżyniera Ruchu UM Częstochowy życzy Państwu udanego roku 2022 
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