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Już w najbliższy czwartek tradycyj-
ny dzień Wszystkich Świętych, kiedy 
to Polacy odwiedzają groby swoich 
najbliższych. Poniżej przedstawiamy 
informacje, które powinny tyszanom 
i przyjezdnym ułatwić poruszanie się 
w okolicach miejscowych nekropolii.

Komunikacja inaczej

Jak informuje miejski zarząd Komu-
nikacji od 31.10 do 2.11 zostaną uru-
chomione dodatkowe linie autobusowe: 
do cmentarza na wartogłowcu: Cma, 
CmB, CmC, do cmentarza przy ul. Bar-
wnej: CmE oraz linia Cmd na trasie łą-
czącej tyski dworzec kolejowy i obydwa 
cmentarze. Ponadto będą dodatkowe 
kursy na linii 2. autobus linii 65 kur-
sował będzie według sobotniego roz-
kładu jazdy, natomiast autobus linii 291 
– ze zmienioną trasą przejazdu na te-
renie Żwakowa. w kursach w kierun-
ku Szpitala wojewódzkiego (w godz. 
od 7.11 do 19.12) obsługiwane będą 
dodatkowo przystanki „Tychy Żwaków 
Nowa”, „Tychy Żwaków Św. Elżbiety”, 
„Tychy Żwaków Cmentarz” i „Tychy Żwa-
ków rondo”. w tym czasie nie będzie 
obsługiwany przystanek „Tychy Żwa-
ków Kościół”. z kolei autobusy linii 536 
będą kursowały zgodnie z rozkładem 
jazdy w niedziele i święta, ze zmienio-
ną trasą na terenie mysłowic. autobus 
po obsłużeniu przystanku „mysłowice 
dworzec PKP” pojedzie dalej ulicami 
mikołowską, Janowską, Chopina, mo-
niuszki, wielka Skotnica do przystan-
ku „mysłowice Kopalnia” wraz z obsłu-
gą po drodze przystanków „mysłowice 
Cmentarz”, „mysłowice Tesco”, „Ćmok 
rondo/Janowska”, „Janów osiedle Cho-
pina Park”, „mysłowice Staszica”, „my-
słowice wielka Skotnica”, „mysłowice 
Chopina”. dalej według obowiązującej 
trasy. Tego dnia w godzinach między 
7.30 a 19.30 nie będzie obsługiwany 
przystanek „mysłowice Katowicka”.
Na dodatkowych liniach Cma, CmB, 
CmC, Cmd i CmE (31.10 – 02.11) obo-
wiązują bilety jednorazowe i okresowe. 
Natomiast 1.11 pasażerowie uprawnieni 
są do bezpłatnych przejazdów.

W rejonie cmentarzy

w rejonie cmentarzy nastąpią zmiany 
w organizacji ruchu. Przystankiem po-
czątkowym i końcowym dla linii 2 i 254 
będzie przystanek „Tychy wartogłowiec 
Cmentarz”. Nie będą obsługiwane przy-
stanki: „Tychy wartogłowiec Pętla”, „Ty-
chy wartogłowiec Szkoła”, „Tychy war-
togłowiec Beskidzka”. autobus linii 2 
będzie realizował odjazdy z przystanku 

„Tychy wartogłowiec Cmentarz” zgodnie 
z rozkładem jazdy z przystanku „Tychy 
wartogłowiec Beskidzka”.
w dniach od 30.10.2018 r. do 31.10.2018 r. 
oraz w dniu 02.11.2018 r. autobus linii 
131 po obsłużeniu przystanku „Tychy 
wartogłowiec Kościół” do przystan-
ku „Tychy wartogłowiec wiadukt” po-
jedzie ul. Cmentarną wraz z obsługą 
przystanku zastępczego „Tychy warto-
głowiec Szkoła” (przeniesionego w re-
jon skrzyżowania z ul. dzwonkową), 
ul. Goździków, Cmentarną, dzwonko-
wą, Beskidzką. analogicznie w kierunku 
przeciwnym. w kursach tych nie będą 
obsługiwane przystanki: „Tychy war-
togłowiec Pętla”, „Tychy wartogłowiec 
Cmentarna”.
z kolei 1.11 autobus linii 131 od przy-
stanku „Tychy zwierzyniec wiosen-
na” będzie kursował ulicami Czarną 
i oświęcimską z pominięciem przystan-
ków: „Tychy wartogłowiec zwierzynie-
cka”, „Tychy wartogłowiec Kościół”, 
„Tychy wartogłowiec Szkoła”, „Tychy 
wartogłowiec Pętla”.
od 30.10 – 31.10 oraz 2.11 autobus li-
nii „L” po obsłużeniu przystanku „Tychy 
wartogłowiec Cmentarz” do przystanku 
„Tychy wartogłowiec Kościół” będzie 
kursował ulicami Beskidzką, Goździ-
ków, Cmentarną, dzwonkową wraz z ob-
sługą przystanku zastępczego „Tychy 

wartogłowiec Szkoła” (przeniesionego 
w rejon skrzyżowania z ul. dzwonkową). 
w kursach tych nie będzie obsługiwany 
przystanek: „Tychy wartogłowiec Pętla”. 
1.11 przystankiem początkowym i koń-
cowym dla linii „L” będzie przystanek 
„Tychy wartogłowiec Cmentarz”. Nie 
będą obsługiwane przystanki na od-
cinku od „Tychy wartogłowiec Pętla” 
do „Tychy Czułów Narcyzów”.
od 30.10 do 2.11 autobusy nie będą 
wjeżdżać na parking cmentarza przy 
ul. Barwnej.
– Prosimy w tym czasie korzystać 
z przystanków zastępczych przy głów-
nej drodze – mówi andrzej ochman, dy-
rektor mzK Tychy. – w związku z tym, 
iż piątek 2.11 jest w większości szkół 
dniem wolnym, zawieszone zostaną li-
nie szkolne: Sz1, Sz2, Sz3, Sz4, 95, 252, 
253. Pozostałe autobusy i trolejbusy linii 
mzK Tychy w dniach 30.10 – 31.10 oraz 
2.11 będą kursowały zgodnie z rozkła-
dem jazdy obowiązującym w dni robo-
cze, natomiast 1.11 – zgodnie z sobotnio
-niedzielnym rozkładem jazdy.

Uwaga na znaki

Nastąpi również kilka ważnych zmian 
w organizacji ruchu. Na ul. Nowokoś-
cielnej od 30.10 (od godz. 8.) do 2.11, 
a na ul. Kościelnej od 31.10 będzie się 
odbywał ruch jednokierunkowy. z kolei 
na ul. oświęcimskiej zostaną ustawio-
ne dwa znaki „zakazu zatrzymywania 
się” z tabliczkami: „Nie dotyczy auto-
busów mzK”. Na tej samej ulicy (przed 
skrzyżowaniem z ulicą Bratków) pojawią 
się znaki „zakazu skrętu w lewo” oraz 
na wlocie do ulicy Bratków znak „nakaz 
jazdy w prawo za znakiem”. Na ulicy 
Jaskrów w rejonie posesji nr 44 i 62 
pojawi się znak „zakazu zatrzymywania 
się” (30.10 – 2.11). LS

1 listopada: Bezpłatna komunikacja i zmiany w organizacji ruchu

Urząd w sobotę
Informujemy, że zgodnie z zarządze-
niem Prezydenta miasta Urząd miasta 
Tychy będzie otwarty w sobotę, 10 li-
stopada w godzinach od 7.30 do 15.30, 
natomiast w wigilię Bożego Narodzenia 
24 grudnia urząd będzie nieczynny.

Udany sezon tyskiego 
roweru miejskiego

W środę, 31 października, kończy się 
sezon Tyskiego Roweru Miejskiego. 
Przez ponad pięć miesięcy tyszanie 
wypożyczyli rowery przeszło 22 tysią-
ce razy! W systemie zarejestrowanych 
jest aż 6 tysięcy osób.

Tyski rower miejski po raz pierwszy wy-
jechał na ulice miasta w ubiegłym roku. 
Program pilotażowy był na tyle udany, 
że w tym roku uruchomiony został peł-
nowymiarowy system składający się z 7 
stacji wypożyczeń i 60 rowerów, w tym ro-
werów miejskich, familijnych typu cargo, 
tandemów, rowerków dziecięcych i rowe-
ru trójkołowego. Przez ponad pięć mie-
sięcy wypożyczono je łącznie ponad 22 
tysiące razy.
– muszę przyznać, że te wyniki nie są dla 
mnie zaskoczeniem. Tyszanie uwielbiają 
jeździć na rowerze, coraz częściej tak-
że wykorzystują ten środek transportu, 
by dojechać np. do pracy, dlatego inwe-
stujemy w infrastrukturę dla rowerzy-
stów, tworzymy nowe ścieżki rowerowe, 
stacje napraw rowerów i wspieramy wiele 
innych inicjatyw tworzonych z myślą o cy-
klistach. Tyski rower jest jednym z takich 
projektów, dlatego po zimowej przerwie 
od kwietnia znów będzie można z niego 
skorzystać – mówi andrzej dziuba, pre-
zydent Tychów.
z Tyskiego roweru miejskiego może ko-
rzystać każdy zarejestrowany użytkownik. 
Tylko w tyskim systemie konta utworzyło 
ponad 6 tysięcy osób. z roweru miejskiego 
w Tychach korzystali również ci miesz-
kańcy, którzy mieli konto w innym syste-
mie Nextbike, np. w Katowicach.
w tym sezonie użytkownicy najchętniej 
wypożyczali rowery na stacjach Papro-
cany, Piłsudskiego Targowisko i Plac Ba-
czyńskiego. Najpopularniejszą trasą była 
przejażdżka ze stacji Piłsudskiego Targo-
wisko do stacji Paprocany i z powrotem. 
Średni czas jednego wypożyczenia w Ty-
chach wyniósł ponad 46 i pół minuty.
Tyski rower miejski będzie można wypo-
życzać do środy do północy. Potem sta-
cje zostaną wyłączone, a rowery trafią 
na zimę do magazynu. Na ulicach poja-
wią się z powrotem 1 kwietnia. RP

1 listopada bez biletu
w tym roku, po raz kolejny, 1 listopada pasażerowie tyskiej komunikacji miejskiej 
będą podróżować za darmo. w październiku ubiegłego roku prezydent andrzej 
dziuba podpisał zarządzenie w tej sprawie, aby zachęcić mieszkańców do pozosta-
wienia swoich samochodów w miejscu zamieszkania i skorzystania z autobusów 
i trolejbusów. mniejsza liczba pojazdów na drogach usprawni dojazd do cmentarzy 
i zmniejszy problemy na parkingach przy tyskich nekropoliach.
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