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Dodatkowe linie autobusowe, bezpłatne 
przejazdy, ale i okresowe zamknięcia 
dróg oraz zmiany organizacji ruchu – 
tak tyskie służby komunikacyjne przy-
gotowują się do wzmożonego ruchu 
w okolicach cmentarzy, który trady-
cyjnie nastąpi na przełomie paździer-
nika i listopada.

wzorem lat ubiegłych miejski zarząd 
Komunikacji w celu ułatwienia dojaz-
du do lokalnych cmentarzy uruchamia 
w dniach 31.10 – 2.11 br. dodatkowe linie 
autobusowe. do cmentarza na warto-
głowcu dojechać będzie można liniami 
CmA, CmB i CmC, z kolei na cmentarz 
przy ul. Barwnej kursować będzie linia 
CmE. Natomiast dodatkowa linia CmD 
połączy tyski dworzec kolejowy z obydwo-
ma cmentarzami.

Bez biletu tylko w środę
Jak już informowaliśmy, decyzją prezy-
denta Tychów w dniu 1 listopada wszy-
scy pasażerowie sieci komunikacyjnej 
obsługiwanej przez mzK Tychy upraw-
nieni będą do bezpłatnych przejazdów 
zarówno liniami specjalnymi, jak i po-
zostałymi autobusami i trolejbusami. 
ważne, by pamiętać, że w pozostałe, 
sąsiadujące z dniem wszystkich Świę-
tych dni obowiązują (także na liniach 
dodatkowych oznaczonych symbolem 
„Cm”) bilety jednorazowe i okresowe 
mzK.

Więcej autobusów
Ponadto mzK informuje, że w świątecz-
ną środę nastąpią także zmiany w kur-
sowaniu niektórych linii autobusowych 
i mikrobusowych:
–  autobus linii 65 kursował będzie we-

dług rozkładu jazdy obowiązującego 
w soboty;

–  autobusy linii 655 oraz mikrobusy linii 
J i K kursować będą według roboczego 
rozkładu jazdy;

–  mikrobusy linii P będą kursowały we-
dług rozkładu jazdy na niedziele i świę-
ta;

–  autobusy linii 536 będą kursowały 
zgodnie z rozkładem jazdy obowiązu-
jącym w niedziele i święta, ze zmienio-
ną trasą na terenie mysłowic.

w dniu wszystkich Świętych oraz 
w dniach go poprzedzających i następu-
jących po nim niektóre autobusy będą 
jeździć nieco zmienioną trasą, z pomi-
nięciem niektórych przystanków.
Szczegółowe informacje na temat zmian 

w organizacji komunikacji miejskiej zna-
leźć można na stronie www.mzk.pl.

Ograniczenia i zmiany
w celu poprawy poziomu bezpieczeń-
stwa odwiedzających cmentarze wydział 
Komunikacji Urzędu miasta w Tychach 
wprowadził w okresie wszystkich Świę-
tych czasowe korekty organizacji ruchu. 
m.in. od rana w dniu 30 października 
do wieczora w dniu 2 listopada na uli-
cach Nowokościelnej i Kościelnej obo-
wiązywał będzie ruch jednokierunkowy. 
Nowe znaki (w tym zakazu zatrzymywania 
się) pojawią się czasowo na ul. Cmentar-
nej i oświęcimskiej, stąd apel do kierow-
ców, by nie jeździli „na pamięć” i zwracali 
uwagę na oznakowanie.

nowy asfalt na Stoczniowców
Dobiega końca kolejny remont prowadzony 
na zlecenie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów. 
Tym razem dotyczy on nawierzchni ulicy Stocz-
niowców 70.

Po wcześniejszym sfrezowaniu starego, pełne-
go ubytków asfaltu, w minionym tygodniu został 
na tej ruchliwej arterii położony nowy asfalt. re-
mont kosztował 150 tys. zł netto, a wykonało go 
wojewódzkie Przedsiębiorstwo robót drogowych.
 WW

medal dla wiceprezydenta
19 października br. w Sali Marmuro-
wej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
obchodzono jubileusz 20-lecia Śląskiej 
Izby Budownictwa oraz 15-lecia Ślą-
skiej Okręgowej Izby Inżynierów Bu-
downictwa.

Podczas uroczystości zostały wręczo-
ne m.in. odznaczenia państwowe i od-
znaki dla zasłużonych dla budownictwa. 
medal 20-lecia Śląskiej Izby Budownic-
twa otrzymał Igor Śmietański – zastępca 
prezydenta Tychów ds. gospodarki prze-
strzennej. Tyskiego wiceprezydenta uho-
norowano za „wspieranie działalności sa-
morządu gospodarczego budownictwa 
oraz rozwoju przedsiębiorczości”.  RP
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Minirondo w tym miejscu powinno być gotowe jeszcze w listopadzie.
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Jeszcze w tym tygodniu (być może na-
wet we wtorek, 24 października) ekipy 
budowlane wejdą na skrzyżowanie ulic 
Hlonda, Bocznej i Bocheńskiego, gdzie 
kosztem 640 tys. zł powstać ma mini-
rondo.

Na tym niby prostym i jednoznacznie ozna-
kowanym skrzyżowaniu obok Teatru ma-
łego dość często dochodziło do stłuczek 
i wypadków. Ich przyczyną była zazwyczaj 
nadmierna prędkość pojazdów zmierzają-
cych od strony ul. Budowlanych w stronę 
rynku, na którą nakładała się nieostroż-
ność kierujących, wjeżdżających na skrzy-
żowanie z ul. Bocznej lub Hlonda. aby za-
pobiec tego typu zdarzeniom w przyszłości, 
przed kilkoma miesiącami zapadła decyzja 
o budowie małego rondka, które pozwoli 
kierowcom płynniej i bezpieczniej przeje-
chać feralne skrzyżowanie.
Prace przy Teatrze małym potrwają mi-
nimum miesiąc, będą prowadzone etapa-
mi, przy założeniu utrzymania ciągłości 
ruchu. WW

rusza budowa ronda
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