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Dzień Wszystkich 
ŚWiętych 

i zaDuszki 
to czas refleksji 

i Wspomnień. 
Żeby nie zakłócić 

atmosfery ŚWięta 
prozaicznymi 

problemami, 
publikujemy 

krótki 
informator, 

który pozWoli 
spraWnie Dotrzeć 

na cmentarze 
i poruszać się 

po mieŚcie  
oD 31 paźDziernika 

Do 2 listopaDa.

D obrym pomysłem bę‑
dzie zrezygnowanie tego 

dnia z samochodu i skorzysta‑
nie z publicznego transportu. 
Miejski Zarząd Komunikacji 
uruchomi na czas Wszystkich 
Świętych dodatkowe połącze‑
nia autobusowe do głównych 
nekropolii w mieście. W oko‑
licach Cmentarza Komunal‑
nego wprowadzone zosta‑
ną zmiany organizacji ruchu. 

Ze względu na prace kanali‑
zacyjne prowadzone w War‑
togłowcu, w tym roku kłopo‑
ty z dojazdem do cmentarza 
mogą być jeszcze większe niż 
zwykle. To dodatkowy argu‑
ment, by skorzystać raczej 
z autobusu.

Sprzątanie 
grobów

Przygotowania do święta 
zmarłych to oczywiście porząd‑
kowanie rodzinnych grobów. 
Nie zostawiajmy sprzątania 
na ostatnią chwilę. Służby po‑

rządkowe apelują, aby zrobić 
to kilka dni wcześniej. Ogrom‑
ne ilości odpadów, jakie w tym 
okresie gromadzą się w cmen‑
tarnych kontenerach, muszą 
być regularnie wywożone – są 
z tym duże trudności, jeżeli 
wszyscy decydują się na po‑
rządki w przeddzień święta.

Uwaga 
na złodzieja

Przed 1 listopada po‑
licja apeluje o ostrożność 
i rozwagę na drodze, ale tak‑
że… na parkingu i cmenta‑
rzu. Tam, gdzie gromadzi się 
tłum, tam zawsze są i kie‑
szonkowcy. Uważajmy za‑
tem na torebki, nie trzymaj‑
my portfela w zewnętrznej 
kieszeni i nie zostawiajmy 
cennych przedmiotów w za‑
parkowanym samochodzie, 
a uchronimy się przed niemi‑
łym epizodem zakłócającym 
święto zadumy.

Kwesta po raz 
dziesiąty

Od 2000 roku w dzień 
Wszystkich Świętych na tyskich 
cmentarzach spot kać możemy 

wolontariuszy kwestujących 
na rzecz budowy Hospicjum 
im. św. Kaliksta I w Tychach. 
Również w tym roku, 31 paź‑
dziernika i 1 listopada staną 
przy bramach wejściowych 
na cmentarzach w Warto‑
głowcu oraz na Świerczyńcu 
przy ul. Barwnej, w godzinach 
8.00‑16.00. Będzie to głównie 
młodzież szkolna. Wolonta‑
riusza hospicjum rozpoznamy 
po identyfikatorze ze zdjęciem 
oraz zaplombowanej puszce 
hospicyjnej.

Dotychczas na budowę 
tyskiego hospicjum zebrano 
ok. 1,7 mln zł. Potrzeba 10,5 
mln. zł – Co roku zastrzykiem 

finansowym jest przekazany 
1 proc. podatku dochodowe‑
go oraz kwesta na Wszyst‑
kich Świętych – mówi Ilona 
Słomian z Hospicjum im. św. 
Kaliksta I.

Sylwia ZawadZKa

mirosława kloc nie czekała na uporządkowanie grobu swoich rodziców do ostatniej chwili, postanowiła zadbać o niego 
wcześniej.

Wolontariusze hospicium im. św. kaliksta i będą zbierać 
datki 31 października i 1 listopada.

1. linia Cma: Wartogłowiec 
Cmentarz, Polna, Czarna Dro‑
ga, Browar, Rynek, Andersa, 
Dw. PKP, Carboautomatyka,  
E. LECLERC, Hotelowiec Be‑
gonii, Harcerska, Żwakowska, 
al. Jana Pawła II, Grota Rowec‑
kiego, Apteka, Urząd Miasta, 
Tęcza, Wartogłowiec Cmen‑
tarz.

2. linia CmB: Wartogłowiec 
Cmentarz, Polna, Czarna Dro‑
ga, Browar, Rynek, Hotelowiec 
Begonii, Harcerska, Stocz‑

niowców, Osiedle R, Osiedle 
K, Skałka, Hale Targowe Cen‑
trum, Szkoła 35, Piłsudskiego, 
Osiedle O, Lodowisko, Warto‑
głowiec Cmentarz.

3. linia CmC: Wartogłowiec 
Cmentarz, Polna, Czarna Dro‑
ga, Browar, Hotelowiec (Sąd), 
Technikum, Elfów, Grota Ro‑
weckiego, Dmowskiego, Hale 
Targowe Centrum, Szkoła 35, 
Piłsudskiego, Osiedle T, Dy‑
marek, Paprocany Pętla, Os. Z, 
Targiela, Osiedle Z1, Paproca‑

ny Osiedle, Piramida Paproca‑
ny, Paprocany Pętla, Dymarek, 
Osiedle T, Osiedle O, Lodowi‑
sko, Wartogłowiec Cmentarz.

4. linia Cmd (kursuje wy‑
łącznie 1 listopada): Mikołów 
Dw. PKP, Plac 750‑lecia, Kra‑
kowska, Gronie I, Gronie II, 
Wilkowyje Posesja 25, Wilko‑
wyje Wierzbowa, Wilkowyje 
Gospoda, Tychy Chłodnia, 
Radziejówka, Tychy Andersa, 
Tychy Dw. PKP, Carboautoma‑
tyka, E. LECLERC, Hotelowiec 

(Sąd), Targowisko, Browar, 
Czarna Droga, Polna, War‑
togłowiec Cmentarz. W kie‑
runku powrotnym linia CmD 
będzie kursować przez Rynek, 
z pominięciem przystanku Ty‑
chy Targowisko.

5. linia CmE: Tychy Dwo‑
rzec PKP, Carboautomatyka,  
E. LECLERC, Hotelowiec Be‑
gonii, Harcerska, Stoczniow‑
ców, Osiedle R, Osiedle K, 
Skałka, Dmowskiego, Grota 
Roweckiego, Apteka, Urząd 

Miasta, Tęcza, Osiedle O, 
Osiedle T, Dymarek, Paproca‑
ny Jezioro, Paprocany Osiedle, 
Paprocany Os. Z, Paprocany 
Wiadukt, Cielmice Łącznik, 
Cielmice Bar, Cielmice Jana, 
Cielmice Posesja, Tychy Ciel‑
micka, Tychy Barwna Cmen‑
tarz, Świerczyniec Pętla.

UwaGa! Na liniach CmA, 
CmB, CmC, CmD, CmE obo‑
wiązują wyłącznie bilety jed‑
norazowe. Na tych liniach nie 
obowiązują bilety wieloprze‑

jazdowe (tygodniowe, dobowe) 
i bilety okresowe. Bilety wielo‑
przejazdowe i okresowe zacho‑
wują swoją ważność we wszyst‑
kich liniach zwykłych w tym 
także linii 2, 254 i T.

31 października i 1 listopada 
na przystanku „Wartogłowiec 
Cmentarz” uruchomiony zo‑
stanie punkt sprzedaży biletów 
jednorazowych. 1 listopada 
sprzedaż biletów będzie rów‑
nież prowadzona na przystan‑
ku „Tychy Barwna Cmentarz”.

Informator  
na 1 listopada

31 października – 2 listopada miejski Zarząd Komunikacji w Tychach uruchomi dodatkowe linie:

Cmentarz Komunalny 
na wartogłowcu: o go-
dzinie 14.00 spod kaplicy 
cmentarnej rusza procesja, 
która kończy się o 15.00 
mszą św. przed kaplicą.
Cmentarz przy ul. Barwnej 
– Świerczyniec: o godzinie 
14.00 spod kaplicy rusza 
procesja. O 15.00 msza św. 
przed kaplicą.
Parafia pw. św. marii mag-
daleny: o 13.00 msza św. 
w kościele. Po mszy pro-
cesja po cmentarzu para-
fialnym.
Cmentarz Paprocański – 
nabożeństwo za zmarłych 
o 15.30.
Parafia pw. matki Bożej 
Pośredniczki wszelkich 
Łask przy ul. Kościelnej 30 
– nabożeństwo rozpocznie 
się o godzinie 14.30 i za-
kończy się procesją po pa-
rafialnym cmentarzu.
Cmentarz w Cielmicach 
przy ul. Targiela – o 14.30 
msza, potem procesja na 
cmentarzu.
Cmentarz przy Parafii 
pw. ducha Świętego - na-
bożeństwo na cmentarzu 
o 14.00, po nim procesja, 
a następnie msza św. za 
zmarłych zalecanych.

Zmiany organizacji ruchu przy cmen-
trzach w okresie wszystkich Świę-
tych;
æ  r u c h  j e d n o k i e r u n k o w y 
na ul. nowokościelnej od 30.10.2009 
do 02.11.2009;
æ ruch jednokierunkowy na ul. Cmen-
tarnej od 30.10.2009 do 02.11.2009;
æ ruch jednokierunkowy na ul. Kościel-
nej od ul. Oświęcimskiej do ul. Krzywej 
w dniu 01.11.2009;
æ na ul. Oświęcimskiej po północnej 
stronie będą ustawione znaki zakazu 
zatrzymywania się od 31.10 do 01.11. 
Zakaz nie będzie dotyczył autobusów 
mZK;
æ na parkingu przy cmentarzu central-
nym, przy krawędzi od strony ul. Oświę-
cimskiej będą ustawione znaki „TaXi” 
i „Koniec postoju TaXi” tylko w dniach 
31.10 do 01.11.;
æ znaki „zakaz skrętu w lewo” oraz „za-
kaz skrętu w prawo” na ul. Oświęcim-

skiej przed skrzyżowaniem z ul. Brat-
ków – od 31.10 do 01.11.;
æ na wlocie do ul. Bratków stanie znak 
„zakaz wjazdu” by wyjazd z parkin-
gu był dozwolony tylko w jednym kie-
runku oraz znak „nakaz jazdy w prawo 
za znakiem” na wylocie z ul. Bratków 
do ul. Oświęcimskiej w dniach 31.10 
do 01.11.;
æ 01.11. ruchem na skrzyżowaniu ulic 
dK-1 Goździków/dzwonkowa oraz 
na skrzyżowaniu ul. mikołowskiej, Ka-
towickiej, Oświęcimskiej, będzie kie-
rować policja. Sygnalizacja świetlna 
zostanie przełączona w tryb „żółte mi-
gowe”.
Od 26 października do 3 listopada 
wstrzymane zostaną prace kanali-
zacyjne w okolicach cmentarza przy  
ul. Barwnej na Świerczyńcu. na-
wierzchnia drogi dojazdowej do cmen-
tarza zostanie doprowadzona do stanu 
dobrej przejezdności.

msze święte
i procesje 
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