
Szanowni Państwo, 

Droga Krajowa nr 86 (DK86, ul. Pszczyńska) - na wysokości Giszowca  została zamknięta w 

sobotę ze względów bezpieczeństwa w dwóch kierunkach - zarówno w stronę Tychów, jak i 

w stronę Sosnowca. Ulewne deszcze, które spadły w nocy z piątku na sobotę naruszyły nasyp, 

na którym znajduje się wiadukt. Najważniejsze, że nikt nie został poszkodowany. Natomiast 

konieczne stało się wyznaczenie objazdów – opis najważniejszych relacji poniżej.  

Najważniejsze informacje dotyczące zmian w organizacji ruchu:  

1. DK86 na wysokości Giszowca (ul. Pszczyńska) zostaje zamknięta do odwołania w obie 
strony (odcinek nad pierwszym wiaduktem za węzłem Murckowskim - nad linią 
kolejową). 

2. Otwarty dla ruchu pozostaje przejazd pod DK86 (łączący ul. Kolistą z 73 Pułku 
Piechoty). 

3. Otwarty dla RUCHU LOKALNEGO pozostaje dojazd z Tychów drogą DK86 do Murcek / 
Giszowca (istnieje możliwość prawoskrętu w Kolistą) / Kostuchny. 

4. RUCH LOKALNY do Murcek / Giszowca – od strony Sosnowca / centrum Katowic – 
może odbywać się przez Szopienice/Zawodzie – w kierunku na Nikiszowiec (wzdłuż ul. 
Szopienickiej) lub z ul. Murckowskiej (DK86) - poprzez ul. Gospodarczą/Górniczego 
Dorobku – na Nikiszowiec - dalej do Giszowca/Murcek, analogicznie ruch lokalny z 
Murcek/Giszowca do centrum Katowic może odbywać się z DK86 ulicami Mysłowicką, 
Szopienicką/Górniczego Dorobku/Gospodarczą, odpowiednio w kierunku 
Szopienic/Zawodzia lub ulicy Murckowskiej DK86. 

5. RUCH TRANZYTOWY. Wyznaczane są objazdy. Na kierunku Tychy -> Sosnowiec należy 
zjechać w Tychach na S1. Z S1 można skręcić w autostradę A4 i kierować się na 
Katowice lub Kraków lub kontynuować podróż drogą S1 – w kierunku Dąbrowy 
Górniczej - do autostrady A1. Z kolei jadąc z Katowic – należy zjechać na autostradę 
A4 na Kraków – a następnie odbić na S1 w Mysłowicach w kierunku na Tychy. Pojazdy 
jadące od strony Siewierza na Tychy – powinny na wysokości Podwarpia skręcić w S1. 
Ruch tranzytowy z ulicy Kościuszki DK81 od skrzyżowania z ulicą Kolejową w kierunku 
autostrady A4 kierowany będzie ulicami Brynowską i Mikołowską. 

6. Dla pracowników przedsiębiorstw znajdujących się wzdłuż wyłączonego odcinka 
DK86 bez możliwości dojazdu od strony Giszowca lub ul. 73 Pułku Piechoty 
wykonawca zapewnił dojazd, który koordynuje policja i pracownik ochrony.  

Rozpoczęły się już prace zespołu ekspertów, który analizuje uszkodzenia. Jak tylko 

otrzymamy więcej informacji w zakresie wstępnego terminu przywrócenia ruchu – 

przekażemy je Państwu niezwłocznie. Należy jednak mieć na uwadze, że w najbliższym 

tygodniu ruch na pewno nie zostanie przywrócony. Zarówno Koleje Śląskie, jak ZTM pracują 

nad doraźną zmianą tras komunikacji miejskiej. Bieżące informacje można śledzić na stronie 

ZTM – w zakładce komunikaty oraz na stronie Kolei Śląskich. 
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