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Uczniowie i ich rodzice zamieszkujący teren Gminy Gierałtowice (Przyszowice, 

Paniówki i Chudów), zgłaszają do naszej szkoły problemy z utrudnionym dojazdem na 

zajęcia lekcyjne, związane z wprowadzeniem nowej linii 647 i modyfikacją trasy linii 636. 

Do naszej szkoły uczęszcza 39 uczniów mieszkających w Gminie Gierałtowice. 

Dotychczas uczniowie dojeżdżali do szkoły na zajęcia lekcyjne na godz. 8:00 

autobusem linii 636, który na przystanku Ornontowice Centrum był o godzinie 7:46 i jadąc 

z Knurowa przejeżdżał przez Gierałtowice, Przyszowice, Paniówki i Chudów. Od 1 lutego 

autobus 636 kursuje bezpośrednio z Gierałtowic do Ornontowic, natomiast został 

wprowadzona nowa linia łącząca Ornontowice z Zabrzem, która przejeżdża przez Chudów 

i Paniówki jednakże omijaj Przyszowice. Linia ta nie jest dostosowana do godzin 

rozpoczynania zajęć lekcyjnych w ZSP Ornontowice. Uczniowie, którzy zaczynają lekcje 

o 8:00 są w Ornontowicach już o 7:12 (następny autobus przyjeżdża do Ornontowic 

o 8:12) i do lekcji pierwszej muszą długo czekać (lub dość znacznie się spóźnią). 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wprowadzenie drobnych zmian 

w  rozkładach jazdy autobusu linii 647 polegających na: 

1. Przyspieszeniu kursu 201@ o 20 minut z Ornontowic (z 6:55 na 6:35) tym samym 

kurs 202@ z Zabrza będzie przyspieszony o 20 minut (z 7:35 na 7:15), dzięki czemu 

autobus w Ornontowicach będzie o 7:52 i uczniowie zdążą na lekcję „1”. 

Jeśli byłaby taka możliwość, to godziny odjazdu z Zabrza mogłyby pozostać 

niezmienione, pod warunkiem wprowadzenia zmian w kursowaniu polegających na 

włączeniu do trasy przystanków w Przyszowicach, które obecnie linia ta omija (autobus 

po zatrzymaniu na przystanku Paniówki Skrzyżowanie skręciłby w ul. Zwycięstwa 
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i dojechałby wtedy do ul. Gliwickiej i dalej obsłużyłby przystanki Paniówki Rogatka, 

Przyszowice Kościół, Przyszowice Polna. Przyszowice Brzeg, Chudów Zamek następnie 

ulicą Topolową dojechałby do ul. Zabrskiej w Chudowie do swojej trasy). Dzięki temu 

autobus zabrałby uczniów z Przyszowic, co wydłużyłoby trasę jego przejazdu o ok. 20 

minut, i byłby w Ornontowicach później. 

2. Przyspieszenie kursu 109@ o 10 - 15 minut z Ornontowic - z 15:35 na 15:25 lub 

15:20, tak, żeby uczniowie nie musieli zbyt długo czekać na autobus po skończeniu 

lekcji 8 (o 15:00). 

W imieniu rodziców i uczniów zwracamy się z prośbą o przeanalizowanie ww. zmian 

i wprowadzenie ich do rozkładu jazdy od września, aby uczniowie mogli z nich jak 

najszybciej skorzystać. 

 

 

 

 

 

 


