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Kwesta dla hospicjum

Książki łączą pokolenia

Tradycyjnie w okresie Wszystkich
Świętych Społeczne Stowarzyszenie
Hospicjum im. Kaliksta I w Tychach
organizuje kwestę, z której całkowity
przychód zostanie przekazany na doposażenie Domu Hospicyjnego przy ulicy Żorskiej. W tym roku pieniądze będą
zbierane już po raz siedemnasty.

Akcji tyskiego bookcrossingu przez
kilka lat towarzyszyły rozmaite
eventy, m.in. gra miejska i konkursy. W tym roku organizatorzy postawili na integrację międzypokoleniową. Tym, co połączy różne pokolenia
tyszan, mają być książki i opowieści
o dawnych Tychach.

29 i 30 października w godz. od 12.00
do 18.00 wolontariusze będą zbierać
pieniądze na cmentarzach komunalnych na Wartogłowcu i Świerczyńcu.
Z kolei 1 listopada kwesta prowadzona będzie w godz. 8–16 na cmentarzach
na Wartogłowcu i Świerczyńcu, a także na cmentarzach przy parafiach: św.
Marii Magdaleny, Ducha Świętego oraz
w Urbanowicach i Bieruniu.
ES

Do projektu „TY CHYba pamiętasz?...
czyli Tyskie Historie oczami mieszkańców” zaproszono tyskich seniorów
zgromadzonych wokół Uniwersytetu
III Wieku oraz Fundacji Internationaler Bund i licealistów. Starsi mieszkańcy podzielą się z młodzieżą swoją
wiedzą o mieście. Ponadto obie grupy
wspólnie będą uczestniczyć w warsztatach i stworzą „Międzypokoleniowy
wolontariat”.

www.bookcrossing.umtychy.pl

Bookcrossing to idea nieodpłatnego
przekazywania książek
poprzez PO
pozoBOOKCROSSING
TYSKU
stawianie ich w miejscach publicznych
po to, by znalazca mógł je przeczytać
i przekazać dalej. Pomysł bookcrossingu narodził się w USA w 2001 r. Szacuje
się, że na świecie krąży 9 mln “uwolnionych” książek.
Tyska akcja bookcrossingu
„TY PO
CHYBOOKCROSSING
TYSKU
ba czytasz? ” ruszyła 12 października
2013 r. Od tej pory „uwolnione” książki
można pozostawiać na bookcrossingowych półkach w kilkunastu punktach:
– Mediateka, al. Piłsudskiego 16
– Active Point Tychy
– Bistro Basen
– Centrum Handlowe City Point
– Tesco, ul. Towarowa
– Szpital Miejski, ul. Cicha
– Pub Underground, os. K
– Miejskie Centrum Kultury
– Gospoda pod Kogutem
– Pasaż Kultury Andromeda
– Sala zabaw Pomponik
– Apteka Crataegus
– Urząd Miasta
Osoby zainteresowane umieszczeniem bookcrossingowej półki w swoim
sklepie lub lokalu, mogą kontaktować
się z Wydziałem Informacji, Promocji
i Współpracy z Zagranicą UM Tychy: tel.
32 776 39 13, e-mail: bookcrossing@
umtychy.pl
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DODATEK WYDAWANY I FINANSOWANY PRZEZ URZĄD MIASTA TYCHY 
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Zmiany w organizacji ruchu przy cmentarzu na Wartogłowcu (patrz mapka obok)
oraz ruch jednokierunkowy przy ulicy Nowokościelnej (Stare Tychy) zostaną wprowadzone od 28 października do 2 listopada. Uwaga! 28 października do końca
dnia autobusy i trolejbusy komunikacji
miejskiej będą kursowały według stałego rozkładu jazdy. Z kolei na ulicy Kościelnej ruch jednokierunkowy zostanie
wprowadzony od 31 października do 2
listopada.
Przywrócenie stałej organizacji ruchu przy tyskich cmentarzach nastąpi
od wczesnych godzin porannych 3 listoES
pada. 
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Zbliża się 1 listopada, czyli czas w którym odwiedzamy groby naszych bliskich
zmarłych. Jak zwykle w tym okresie są
zmiany w organizacji ruchu w pobliżu
cmentarzy.
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Organizacja ruchu w okresie Wszystkich Świętych
NUyZ

Mecz Polska – Niemcy rozegrany zostanie na Stadionie Miejskim we wtorek, 15
listopada o godz. 18.30 i będzie swoistym
testem nie tylko dla obu drużyn – finalistów przyszłorocznych mistrzostw Europy, ale także dla obiektu przy Edukacji 7,
który będzie jedną z aren czerwcowego
turnieju.
Jeśli trener Dorna będzie mógł skorzystać ze wszystkich swoich wybrańców
(prócz oczywiście Arkadiusza Milika),
to będziemy mieć okazję zobaczyć w akcji także piłkarzy z kadry Adama Nawałki, m.in. Piotra Zielińskiego czy Karola
Linnety. A choć Milika nie ujrzymy na murawie, to kto wie, być może rekonwalescent z Napoli przyjedzie, by zobaczyć
mecz z trybun...
Bilety na to spotkanie można już nabywać drogą internetową, na portalu www.
kupbilet.pl. W kasach stadionowych pojawią się one na cztery dni przed meczem. Kosztują 20 zł (na niektóre sektory 15 zł).
Organizatorzy tego sportowego wydarzenia poszukują wolontariuszy, którzy
chcieliby popracować przy meczu. Informacja na ten temat znajduje się na stronie www.tychyu21.pl.
WW

weź książkę r przeczytaj r odłóż na półkę
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Tak, jak zapowiadaliśmy, w listopadzie
gościć będzie w Tychach młodzieżowa
reprezentacja Niemiec, która rozegra
towarzyskie spotkanie z reprezentacją U-21 Marcina Dorny.

BOOKCROSSING PO TYSKU

Opowieści mieszkańców
W tym roku akcję bookcrossingu wzbogaci też projekt „TY CHYba pamiętasz?...
czyli Tyskie Historie oczami mieszkańców”. Jego ideą również jest nawiązanie
interakcji międzypokoleniowej – tym razem poprzez historie opowiadane młodzieży przez starszych mieszkańców. Seniorzy opowiedzą, jak kiedyś wyglądały
Tychy, czym żyli mieszkańcy, gdzie lubili
spędzać czas, jak wyglądało ich codzienne życie i jak się zmieniało samo miasto.
Dwanaście takich opowieści zostanie nagranych. Będzie ich można wysłuchać
w specjalnie zaprojektowanych stanowiskach multimedialnych, które staną
w Urzędzie Miasta, Mediatece oraz Andromedzie. Dla młodzieży będzie to okazja, by czerpać wiedzę o mieście z najlepszego źródła – wspomnień swoich
dziadków i ich rówieśników.
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Bilety na Polska – Niemcy

Razem dla miasta
Głównym wydarzeniem akcji będą
warsztaty dla młodzieży i seniorów
w Mediatece, które odbędą się 29 października (sobota) w godzinach 15–19.
W ramach „Międzypokoleniowego wolontariatu”, seniorzy i licealiści zastanowią się – pod okiem specjalisty –
jakie działania mogą wspólnie podjąć
na rzecz lokalnej społeczności. Wynikiem tego warsztatu może być np. zorganizowanie zajęć dla dzieci z wybranej
dzielnicy Tychów lub dzieci ze świetlicy środowiskowej. Ale wszystko zależeć będzie od inicjatywy uczestników
warsztatów, od ich zdolności, umiejętności i pasji. Można np. zorganizować zajęcia stolarskie, ogrodnicze czy
fotograficzne, może być to też akcja
wspólnego czytania książek i stworzenia międzypokoleniowego klubu czytelniczego. Na zrealizowanie wybranego
projektu grupa otrzyma wsparcie finansowe.

Meble z recyklingu
Międzypokoleniowa współpraca będzie
też sednem warsztatów „Wygodnie mi!
”. Grupa seniorów i młodzieży wspólnie stworzy wygodny kącik czytelniczy,
który pozostanie własnością Mediateki.
Urządzaniu kącika towarzyszyć będzie
idea recyklingu; meble będą wykonywane ze starych, niepotrzebnych już nikomu rzeczy. Pracę grupy nadzorować
będzie projektant.
Tego samego dnia w Mediatece odbędą się warsztaty multimedialne. Wraz
z przewodnikiem będzie można zwiedzić nową siedzibę Miejskiej Biblioteki
Publicznej i dowiedzieć się, jak korzystać z jej bogatych zasobów, tradycyjnych i multimedialnych.
Udział w warsztatach jest bezpłatny,
ale liczba miejsc ograniczona. Zapisy
są prowadzone pod numerem telefonu
i adresem e-mail: 662 819 799 j.chwolka@parkinterakcje.pl
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