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W ostatni weekend września nasze mia-
sto opanowane zostanie przez miłoś-
ników literatury i spędzania wolnego 
czasu przy lekturze. 28 i 29 września 
Miasto Tychy wraz z partnerami orga-
nizują Rodzinny Festiwal Książki pod 
hasłem „TY CHYba czytasz? ”.

Koncert na początek
miejscem festiwalu będzie – bo jakżeby 
inaczej – mediateka przy al. Piłdudskie-
go 16, czyli siedziba miejskiej Bibliote-
ki Publicznej. Tam, w sali koncertowej 
aUKSo, w piątek (28 września) festiwal 
rozpocznie koncert „Budyń Julka Tuwi-
ma”.
To koncert nie tylko dla najmłodszych 
tyszan. Połączenie humoru Juliana Tu-
wima z żywiołową muzyką lidera grupy 
Pogodno Jacka „Budynia” Szynkiewicza 
to danie, które z pewnością przypadnie 
do gustu także starszym słuchaczom. 
dzięki współczesnym, zabawnym pa-
rafrazom wierszy Tuwima, napisanym 
przez plejadę współczesnych autorów li-

teratury dziecięcej, będziemy mieli oka-
zję poznać ulubionych bohaterów – m.in. 
Słonia Trąbalskiego czy dyzia marzyciela 
– z nowej, łobuzerskiej strony. Piątko-
wy koncert w mediatece zaplanowano 
na godz. 18.

Sobota z książką
Festiwalowe apogeum przypadnie jed-
nak na sobotę, 29 września, kiedy to bę-
dzie można spędzić w mediatece niemal 
cały dzień z książkami i nie tylko. rozpo-
cznie go o godz. 10 „Bułka z masłem”, 
czyli śniadanie literackie, podczas któ-
rego będzie można przy stole spotkać 
się z twórcami książek. Będą rozmowy, 
wspólne czytanie i rysowanie.

miłośnicy zagadek i tajemnic z pewnoś-
cią też pojawią się w mediatece o tej 
porze, bo organizatorzy zaproszą ich 
na wspólne poszukiwanie zaginionej, 
cennej książki w towarzystwie szalo-
nego detektywa Luppy. Kolejne grupy 
poszukiwaczy przygód rozpoczynać będą 
swoje śledztwo o każdej pełnej godzi-
nie, począwszy od godz. 10, a skończyw-
szy na godz. 14. z kolei kibice sportowi 
spotkają się z Jarkiem Kaczmarkiem, 
który będzie miał dla nich „opowieści 
futbolowe”.
o godz. 11 Joanna Bronisławska aka asi 
mina poprowadzi tradycyjne warsztaty 
muzyczne z cyklu „aUKSo4KIdS”, zaś 
w samo południe najmniejsze dzieciaki 
(od lat dwóch) wezmą udział w „Uro-
dzinach Prosiaczka” – bohatera książek 
aleksandry wolańskiej-Płocińskiej.
Na warsztaty tworzenia książek „dłuuu-
gie książki” ilustratorka dominika Czer-
niak-Chojnacka zaprosi dzieci o godz. 
13.30, natomiast twórcy komiksów ma-
ciej Kur i Piotr Bednarczyk zaproszą na-
stolatków na warsztaty z tego gatunku 
literackiego o godz. 15.
Festiwal zakończą warsztaty ilustrator-
skie „Bunt! ” prowadzone przez Pawła 
mildnera.
rodzinny Festiwal Książki „TY CHYba 
czytasz? ” jest elementem prowadzo-
nej przez miasto Tychy od kilku lat kam-
panii propagującej książki i czytelnictwo 
„Bookcrossing po tysku”. więcej infor-
macji i szczegółowy program wrześnio-
wej imprezy znaleźć można na stronie 
www.umtychy.pl/bookcrossing. WW

Rozpoczęty w minioną sobotę rajdem 
rowerowym na trasie z Tychów do Bie-
runia i z powrotem Europejski Tydzień 
Zrównoważonego Transportu zakończy 
przypadający 22 września Międzynaro-
dowy Dzień bez Samochodu.

Urząd miasta wraz z moSir-em, Tyskimi 
Liniami Trolejbusowymi oraz NoL Ty-
chy organizuje tego dnia w godz. 14-19 
Festiwal mobilności „roweLoVE Tychy”, 
który odbędzie się w Parku Suble przy 
pumptracku. 22 września promowanym 
środkiem transportu będzie oczywiście 
rower, ale także trolejbus. Specjalny po-
jazd o numerze linii 22 dowoził będzie 
tyszan na miejsce imprezy z terenu ca-
łego miasta.
Główną atrakcją imprezy będą zwario-
wane rowery (z monocyklem, bicyklem, 
tandemem, rowerem z dwiema kierow-

nicami, mini-bikiem, rowerem przeciw-
skrętnym). Będzie okazja wyprodukować 
samemu sok z sokowirówki napędza-
nej... rowerem, sprawdzić się w symu-
latorze jazdy jednośladem, skorzystać 
z drobnych usług serwisu oraz wybu-
dować z dziećmi rowerowe miasto przy-
szłości. Na sublańskim pumptracku bę-

dzie czekał instruktor (dla uczestników 
obowiązkowy jest kask), a dzieci uczą-
ce się jazdy rowerem w gąszczu przepi-
sów drogowych będą mogły się doszkolić 
w miasteczku rowerowym prowadzonym 
przez tyską Straż miejską. Imprezie bę-
dzie towarzyszyć strefa gastronomiczna 
z zimnymi i ciepłymi przekąskami oraz 
aromatyczną kawą.
Specjalnym punktem programu jest 
promocja elektromobilności wpisującej 
się w nurt zrównoważonego transportu. 
opowie o niej Polskie Stowarzyszenie 
Elektromobilności (PSEm) w ramach 
kampanii „Kobieta za kółkiem elektry-
ka”. Przy tej okazji zaplanowano również 
testy skuterów elektrycznych.
dzień zakończy Tyski Nocny rajd rowe-
rowy – start o godz. 19 z Parku Suble, 
meta: dzika Plaża, gdzie będzie można 
się ogrzać i posilić przy ognisku. KW
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Wizyta przed mundialem
W Tychach gościli w ub. tygodniu przed-
stawiciele Międzynarodowej Federacji 
Piłkarskiej FIFA oraz Polskiego Związku 
Piłki Nożnej. Wizyta miała związek z za-
planowanymi na przyszły rok w Polsce 
Mistrzostwami Świata do lat 20.

Goście byli m.in. na stadionie, gdzie bę-
dzie rozgrywana ta prestiżowa impreza 
oraz w Urzędzie miasta, na spotkaniu 
z gospodarzem miasta – prezydentem 
Tychów andrzejem dziubą, któremu 
przekazali podpisaną przez FIFa umowę 
na organizację mistrzostw Świata FIFa 
U20 Polska 2019.
wizyta przedstawicieli FIFa miała przede 
wszystkim na celu m.in. weryfikację przy-
gotowania infrastruktury obiektów spor-
towych w Tychach do przyszłorocznej im-
prezy. – To była nasza pierwsza poważna 
inspekcja w Tychach – mówi Jaime Yarza, 
dyrektor Turnieju ze strony FIFa. – Pod 
naszą wnikliwą lupą znalazł się m.in. sta-
dion przy ulicy Edukacji 7, a także centra 
treningowe. Stadion Tychy zrobił na nas 
bardzo dobre wrażenie i byliśmy usatys-
fakcjonowani tym, co dotychczas na nim 
zobaczyliśmy. Tym bardziej cieszymy się, 
że mogliśmy dziś oficjalnie potwierdzić, 
że Tychy będą miastem-Gospodarzem 
mistrzostw – dodaje działacz FIFa.
– Bardzo cieszymy się, że po raz kolejny 
zostaliśmy obdarzeni zaufaniem i może-
my zorganizować tak dużą imprezę spor-
tową. zdobyte wcześniej doświadczenie 
z pewnością nam w tym pomoże. mogę 
zapewnić, że zrobimy wszystko, by orga-
nizacja turnieju w naszym mieście była 
na najwyższym, światowym poziomie. 
Liczę też na kibiców i fantastyczną at-
mosferę, jaką potrafią stworzyć – powie-
dział andrzej dziuba, prezydent Tychów. 
 RN

młodzieżowa rada na finiszu
Kończąca swoją roczną kadencję Mło-
dzieżowa Rada Miasta przedstawi-
ła w ostatnich dniach sprawozdanie 
ze swojej działalności od listopada 2017 
roku.

Członkowie mrm organizowali lub 
współorganizowali szereg imprez i in-
nych wydarzeń na terenie Tychów; czę-
sto pracowali podczas nich jako wolon-
tariusze. wymienić można m.in. I Tyską 
wigilię dla Potrzebujących, koncerty 
wielkiej muzycznej Pomocy, I zjazd Sa-
morządów Szkół Podstawowych, konkurs 
„młode talenty” i wiele innych. Chętnie 
dzielili się także swoimi doświadczenia-
mi z innymi organami tego typu, biorąc 
udział w posiedzeniach młodzieżowych 
rad w Bielsku-Białej czy Żywcu. Tyskiej 
młodzieży nie zabrakło też podczas kon-
ferencji młodzi 2.0 w Sejmie rP.
młodzieżowa rada miasta w Tychach 
pracowała pod kierunkiem przewodni-
czącego Konrada Kasperka.  WW

Sobota bez samochodu
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