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Kwesta dla hospicjum
Tradycyjnie w okresie Wszystkich 
Świętych Społeczne Stowarzyszenie 
Hospicjum im. Kaliksta I w Tychach 
organizuje kwestę, z której całkowity 
przychód zostanie przekazany na do-
posażenie Domu Hospicyjnego przy uli-
cy Żorskiej. W tym roku pieniądze będą 
zbierane już po raz siedemnasty.

29 i 30 października w godz. od 12.00 
do 18.00 wolontariusze będą zbierać 
pieniądze na cmentarzach komunal-
nych na wartogłowcu i Świerczyńcu. 
z kolei 1 listopada kwesta prowadzo-
na będzie w godz. 8–16 na cmentarzach 
na wartogłowcu i Świerczyńcu, a tak-
że na cmentarzach przy parafiach: św. 
marii magdaleny, ducha Świętego oraz 
w Urbanowicach i Bieruniu. ES

Książki łączą pokolenia

Zbliża się 1 listopada, czyli czas w któ-
rym odwiedzamy groby naszych bliskich 
zmarłych. Jak zwykle w tym okresie są 
zmiany w organizacji ruchu w pobliżu 
cmentarzy.

zmiany w organizacji ruchu przy cmenta-
rzu na wartogłowcu (patrz mapka obok) 
oraz ruch jednokierunkowy przy ulicy No-
wokościelnej (Stare Tychy) zostaną wpro-
wadzone od 28 października do 2 listo-
pada. Uwaga! 28 października do końca 
dnia autobusy i trolejbusy komunikacji 
miejskiej będą kursowały według sta-
łego rozkładu jazdy. z kolei na ulicy Ko-
ścielnej ruch jednokierunkowy zostanie 
wprowadzony od 31 października do 2 
listopada.
Przywrócenie stałej organizacji ru-
chu przy tyskich cmentarzach nastąpi 
od wczesnych godzin porannych 3 listo-
pada.  ES

organizacja ruchu w okresie Wszystkich Świętych

Bilety na Polska – niemcy
Tak, jak zapowiadaliśmy, w listopadzie 
gościć będzie w Tychach młodzieżowa 
reprezentacja Niemiec, która rozegra 
towarzyskie spotkanie z reprezenta-
cją U-21 Marcina Dorny.

mecz Polska – Niemcy rozegrany zosta-
nie na Stadionie miejskim we wtorek, 15 
listopada o godz. 18.30 i będzie swoistym 
testem nie tylko dla obu drużyn – finali-
stów przyszłorocznych mistrzostw Euro-
py, ale także dla obiektu przy Edukacji 7, 
który będzie jedną z aren czerwcowego 
turnieju.
Jeśli trener dorna będzie mógł skorzy-
stać ze wszystkich swoich wybrańców 
(prócz oczywiście arkadiusza milika), 
to będziemy mieć okazję zobaczyć w ak-
cji także piłkarzy z kadry adama Nawał-
ki, m.in. Piotra zielińskiego czy Karola 
Linnety. a choć milika nie ujrzymy na mu-
rawie, to kto wie, być może rekonwale-
scent z Napoli przyjedzie, by zobaczyć 
mecz z trybun...
Bilety na to spotkanie można już naby-
wać drogą internetową, na portalu www.
kupbilet.pl. w kasach stadionowych po-
jawią się one na cztery dni przed me-
czem. Kosztują 20 zł (na niektóre sek-
tory 15 zł).
organizatorzy tego sportowego wyda-
rzenia poszukują wolontariuszy, którzy 
chcieliby popracować przy meczu. Infor-
macja na ten temat znajduje się na stro-
nie www.tychyu21.pl. WW

Akcji tyskiego bookcrossingu przez 
kilka lat  towarzyszyły rozmaite 
eventy, m.in. gra miejska i konkur-
sy. W tym roku organizatorzy posta-
wili na integrację międzypokolenio-
wą. Tym, co połączy różne pokolenia 
tyszan, mają być książki i opowieści 
o dawnych Tychach.

do projektu „TY CHYba pamiętasz?... 
czyli Tyskie Historie oczami miesz-
kańców” zaproszono tyskich seniorów 
zgromadzonych wokół Uniwersytetu 
III wieku oraz Fundacji Internationa-
ler Bund i licealistów. Starsi miesz-
kańcy podzielą się z młodzieżą swoją 
wiedzą o mieście. Ponadto obie grupy 
wspólnie będą uczestniczyć w warsz-
tatach i stworzą „międzypokoleniowy 
wolontariat”.

Razem dla miasta
Głównym wydarzeniem akcji będą 
warsztaty dla młodzieży i seniorów 
w mediatece, które odbędą się 29 paź-
dziernika (sobota) w godzinach 15–19.
w ramach „międzypokoleniowego wo-
lontariatu”, seniorzy i licealiści zasta-
nowią się – pod okiem specjalisty – 
jakie działania mogą wspólnie podjąć 
na rzecz lokalnej społeczności. wyni-
kiem tego warsztatu może być np. zor-
ganizowanie zajęć dla dzieci z wybranej 
dzielnicy Tychów lub dzieci ze świetli-
cy środowiskowej. ale wszystko zale-
żeć będzie od inicjatywy uczestników 
warsztatów, od ich zdolności, umie-
jętności i pasji. można np. zorganizo-
wać zajęcia stolarskie, ogrodnicze czy 
fotograficzne, może być to też akcja 
wspólnego czytania książek i stworze-
nia międzypokoleniowego klubu czytel-
niczego. Na zrealizowanie wybranego 
projektu grupa otrzyma wsparcie fi-
nansowe.

Meble z recyklingu
międzypokoleniowa współpraca będzie 
też sednem warsztatów „wygodnie mi! 
”. Grupa seniorów i młodzieży wspól-
nie stworzy wygodny kącik czytelniczy, 
który pozostanie własnością mediateki. 
Urządzaniu kącika towarzyszyć będzie 
idea recyklingu; meble będą wykony-
wane ze starych, niepotrzebnych już ni-
komu rzeczy. Pracę grupy nadzorować 
będzie projektant.
Tego samego dnia w mediatece odbę-
dą się warsztaty multimedialne. wraz 
z przewodnikiem będzie można zwie-
dzić nową siedzibę miejskiej Biblioteki 
Publicznej i dowiedzieć się, jak korzy-
stać z jej bogatych zasobów, tradycyj-
nych 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.chwol-
ka@parkinterakcje.pl

Opowieści mieszkańców
w tym roku akcję bookcrossingu wzbo-
gaci też projekt „TY CHYba pamiętasz?... 
czyli Tyskie Historie oczami mieszkań-
ców”. Jego ideą również jest nawiązanie 
interakcji międzypokoleniowej – tym ra-
zem poprzez historie opowiadane mło-
dzieży przez starszych mieszkańców. Se-
niorzy opowiedzą, jak kiedyś wyglądały 
Tychy, czym żyli mieszkańcy, gdzie lubili 
spędzać czas, jak wyglądało ich codzien-
ne życie i jak się zmieniało samo miasto. 
dwanaście takich opowieści zostanie na-
granych. Będzie ich można wysłuchać 
w specjalnie zaprojektowanych stano-
wiskach multimedialnych, które staną 
w Urzędzie miasta, mediatece oraz an-
dromedzie. dla młodzieży będzie to oka-
zja, by czerpać wiedzę o mieście z naj-
lepszego źródła – wspomnień swoich 
dziadków i ich rówieśników.

Bookcrossing to idea nieodpłatnego 
przekazywania książek poprzez pozo-
stawianie ich w miejscach publicznych 
po to, by znalazca mógł je przeczytać 
i przekazać dalej. Pomysł bookcrossin-
gu narodził się w USa w 2001 r. Szacuje 
się, że na świecie krąży 9 mln “uwol-
nionych” książek.
Tyska akcja bookcrossingu „TY CHY-
ba czytasz? ” ruszyła 12 października 
2013 r. od tej pory „uwolnione” książki 
można pozostawiać na bookcrossingo-
wych 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 umieszcze-
niem 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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weź książkę  przeczytaj  odłóż na półkę
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