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1 listopada w Tychach
W najbliższą niedzielę, 1 listopada, obchodzić będziemy
uroczystość Wszystkich Świętych. Jak będą kursowały
autobusy? Jakie bilety będą uprawniać do przejazdu?
Jak będą wyglądały objazdy? W jakich godzinach będzie
prowadzona doroczna kwesta dla hospicjum? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w naszym specjalnym
informatorze.

Policyjna akcja Znicz 2015
– Zbliżająca się uroczystość Wszystkich Świętych to okres wzmożonego ruchu zarówno przy cmentarzach, gdzie odwiedzamy groby bliskich, ale także na drogach dojazdowych do miast w całym
w kraju. Właśnie z powodu wzmożonego ruchu na drogach i zmiany jego organizacji w okolicach nekropolii powinniśmy zachować
szczególną ostrożność. Aby spokojne przetrwać ten czas pamiętajmy
o podstawowych zasadach bezpieczeństwa – mówi Agnieszka Semik
z Komendy Miejskiej Policji w Tychach.
Policyjna akcja ZNICZ 2015 rozpocznie się o godzinie 6.00, 30 października i trwać będzie do 2 listopada do godz. 22.00. Już prawdopodobnie 31 października wielu z nas wyruszy w podróż, aby na 1
listopada dotrzeć do miejscowości, w których będziemy odwiedzać
groby bliskich. Często jest to wielogodzinna podróż do odległych
miejscowości. Należy więc pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w podróży – apelują tyscy policjanci.
Pamiętajmy! Wybierając się w długą drogę, bądźmy wypoczęci.
Trasę pokonujmy etapami, robiąc co pewien czas przerwę na odpoczynek (po 2 godzinach jazdy co najmniej 15 minutowa przerwa).
W podróży dopilnujmy, żeby wszyscy pasażerowie mieli zapięte pasy
bezpieczeństwa, sami także nigdy o tym nie zapominajmy!
W okolicach cmentarzy w tych dniach jest również bardzo tłoczno. Aby bezpiecznie tam dojechać i wrócić do domu kierujmy się
następującymi zasadami:
1. W miarę możliwości korzystajmy ze środków komunikacji publicznej. Specjalne linie autobusowe, tramwajowe, będą „uprzywilejowane” w ruchu i dojedziemy nimi tam, gdzie samochód prywatny
nie będzie mógł wjechać, a tym bardziej zaparkować.
2. Prowadząc samochód nie jedźmy na pamięć. W rejonach cmentarzy, na drogach dojazdowych do nekropolii, niekiedy na głównych ciągach komunikacyjnych, zostanie wprowadzona czasowa
zmiana organizacji ruchu drogowego. Zwracajmy uwagę na znaki
drogowe!
3. Należy pamiętać, iż polecenia policjanta kierującego ruchem są
ważniejsze od sygnałów świetlnych, znaków drogowych. Jeżeli
policjant zabroni wjazdu, to nie ma czasu na dyskusje i wdawanie
się w polemikę. Trzeba stosować się do poleceń.
4. Parkujmy samochód z głową, zgodnie z przepisami, w dozwolonych
miejscach. Samochodem nie wjedziesz na cmentarz, z wyjątkiem
osób posiadających specjalne zezwolenia. Zadbajmy o to, aby samochód nie blokował wjazdu lub wyjazdu z drogi bądź dostępu
do wcześniej prawidłowo zaparkowanego pojazdu. Przypominamy,
że samochody pozostawione w miejscach, gdzie jest to zabronione
i utrudniające ruch lub zagrażające bezpieczeństwu, będą usuwane na koszt właściciela.
Aby w tych dniach nie paść ofiarą pospolitych przestępstw zwróćmy uwagę na swoje rzeczy osobiste i pozostawione bez nadzoru
mieszkania:
1. Zwracajmy baczną uwagę na nasze torebki czy siatki – bagaż pozostawiony bez opieki nawet na krótki czas szybko może „zmienić” właściciela.
2. Nie pozostawiajmy w zaparkowanym samochodzie wartościowych
przedmiotów w widocznym miejscu. Mogą one stać się łatwym
łupem złodziei. Jeśli mimo wszystko padniemy ofiarą przestępstwa,
poinformujmy o tym natychmiast policję, nie zacierajmy śladów
i starajmy się zapamiętać jak najwięcej szczegółów mogących pomóc policjantom w ujęciu sprawcy.
3. Wyjeżdżając z domu do rodziny lub na groby pamiętajmy o dokładnym pozamykaniu drzwi i okien. Poprośmy sąsiadów o doglądanie
naszego mieszkania podczas naszej nieobecności. W przypadku,
kiedy mimo wszystko dojdzie do włamania, pamiętajmy żeby nie
robić w mieszkaniu żadnych porządków – w ten sposób możemy
zatrzeć ślady należące do złodziei. Jak najszybciej zadzwońmy
za to na policję.
4. Uważajmy także na oszustów, którzy prosząc o wsparcie wykorzystują różne metody działania. Przypominamy, że prawdziwi kwestorzy
posiadają identyfikatory i zaplombowane puszki, a o prowadzonych
akcjach charytatywnych informują m.in. parafie i lokalne media.
Apelujemy także o ostrożną i rozsądną jazdę, o dostosowywanie
się do oznakowań ograniczających prędkość, zakazujących parkowanie pojazdów czy nakazujących ruch jednokierunkowy.

Kwesta dla
hospicjum
31 października i 1 listopada Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. Kaliksa I organizuje tradycyjną
kwestę na rzecz budowanego
w Tychach Domu Hospicyjnego przy ul. Żorskiej 17.
Kwesta listopadowa odbędzie
się w tym roku po raz 16. Jak
co roku datki będą zbierane
do zaplombowanych puszek
i skarbon kwestarskich.
31 października (sobota)
kwesta będzie prowadzona
w godz. 12–18 przy bramach
cmentarzy komunalnych
w Tychach Wartogłowcu,
Świerczyńcu oraz parafialnym parafii pw. Ducha św.
w Tychach.
1 listopada (niedziela)
kwesta będzie prowadzona
w godz. 8–16 przy bramach
cmentarzy komunalnych
w Tychach Wartogłowcu
i Świerczyńcu oraz parafialnych: parafii pw. św. Marii
Magdaleny w Tychach, parafii pw. Ducha Św. w Tychach,
parafii pw. Matki Bożej Pośredniczki Wszelkich Łask
w Urbanowicach, parafii pw.
Najświętszej Maryi Panny
Uzdrowienia Chorych w Bojszowach Nowych i parafii pw.
Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Bojszowach Starych.

Komunikacja miejska
Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach informuje, że wzorem
lat ubiegłych, w celu ułatwienia dojazdu do lokalnych cmentarzy
od soboty 31 października do poniedziałku 2 listopada zostaną
uruchomione dodatkowe linie autobusowe, a mianowicie tradycyjne linie:
•
do cmentarza na Wartogłowcu: CmA, CmB, CmC,
•
do cmentarza przy ul. Barwnej: CmE
oraz linia CmD (w dniach 31 października i 1 listopada) na trasie łączącej tyski dworzec kolejowy i obydwa cmentarze, z obsługą
wszystkich przystanków, w tym między innymi: „Dworzec PKP”,
„Andersa”, „Rynek”, „Browar”, „Wartogłowiec Cmentarz”, „Wygorzele
Oświęcimska”, „Fiat Auto HIT”, „Barwna Cmentarz”.
Ponadto informujemy, że od 30 października do 3 listopada,
do godziny 7.00 w rejonie cmentarzy nastąpi zmiana organizacji
ruchu, a mianowicie:
Przystankiem początkowym i końcowym dla linii L, 2 i 254 będzie przystanek „Wartogłowiec Cmentarz” przy ul. Oświęcimskiej
(po stronie południowej). Nie będzie obsługiwany przystanek „Wartogłowiec Kościół”, „Wartogłowiec Pętla”, „Wartogłowiec Szkoła”,
„Wartogłowiec Beskidzka”.
Autobus linii 131 od 30 października do 3 listopada do godziny
7.00 będzie kursował ulicą Czarną i Oświęcimską, z pominięciem
przystanków: „Wartogłowiec Zwierzyniecka”, „Wartogłowiec Kościół”, „Wartogłowiec Szkoła”, ” Wartogłowiec Pętla”.
Od 30 października do 3 listopada autobusy nie będą wjeżdżać
na parking cmentarza przy ul. Barwnej. Prosimy w tym okresie
korzystać z przystanków zastępczych przy głównej drodze.
W dniach od 31 października do 2 listopada ruch autobusu
linii W na ulicy Kościelnej będzie się odbywał wyłącznie w kierunku Wygorzela. W kierunku centrum miasta autobus tej linii będzie
kursować od przystanku „Jaroszowice Szkoła” do przystanku „Urbanowice” ulicami: Jaroszowicką, Mysłowicką, Oświęcimską.
Informujemy również, że 1 listopada niezależnie od dodatkowych
linii CmE i CmD, do cmentarza przy ul. Barwnej będzie można
dojechać także autobusem linii 65, który będzie kursować według
sobotniego rozkładu jazdy.
Rozkłady jazdy dodatkowych linii zostaną umieszczone na obsługiwanych przez nie przystankach 28 – 29 października, można
się też z nimi zapoznać na stronie internetowej www.mzk.pl

Bilety
autobusowe
Na liniach CmA, CmB, CmC,
CmD, CmE obowiązują bilety
jednorazowe i okresowe MZK
Tychy. Dla wygody pasażerów
31 października i 1 listopada
w specjalnie oznakowanych samochodach MZK będzie prowadzić sprzedaż biletów jednorazowych na przystankach:
„Wartogłowiec Cmentarz” oraz
„Barwna Cmentarz”.

Utrudnienia
w ruchu
Uwaga kierowcy! Utrudnienia
w ruchu na tyskich drogach:
• utrudnienia na Wartogłowcu
– patrz mapka
• ruch jednokierunkowy na ul.
Nowokościelnej od 30.10.2015
do 2.11.2015
• ruch jednokierunkowy
na ul. Kościelnej od 31.10.2015
do 2.11.2015 do godz. 7.00
Ponadto w niedzielę, 1 listopada
w momencie rozpoczęcia kierowania ruchem policja na skrzyżowaniu ulic Mikołowskiej,
Katowickiej i Oświęcimskiej
przełączy sygnalizację świetlną
w tryb „żółte migowe”. Uwaga!
Więcej informacji o utrudnieniach w ruchu znajdziesz na
stronie: www.policja.tychy.pl
Oprac. Ewa Strzoda

Utrudnienia w ruchu przy Cmentarzu Komunalnym Wartogłowiec

