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W tym roku chce-
my przypomnieć 
o tyskim book-
crossingu i za-

prosić tyszan do Miasta Litera-
tury – rodzinnej gry terenowej 
oraz Literackiego Trolejbusu, 
który przez trzy dni stanie się 
strefą relaksu z książką i miej-
scem, gdzie będzie można posłu-
chać audiobooków w specjalnie 
przygotowanych do tego stano-
wiskach – mówi Iwona Ciepał, 
naczelnik Wydziału Informacji, 
Promocji i Współpracy z Zagra-
nicą Urzędu Miasta Tychy. – Dla 
mieszkańców, którzy włączą się 
w akcję i wezmą udział w grze 
miejskiej lub będą podróżować 
w Literackim Trolejbusie przygo-
towaliśmy różne atrakcje, w tym 
kilkaset kodów na bezpłatne au-
diobooki.

Miasto literatury
Rodzinna gra terenowa 

„Miasto Literatury” odbędzie się 
w sobotę, 21 listopada. Uczestnicy 
przeniosą się do przyszłości, a tam 
czekać będzie na nich Zatroska-
ny Literat, który przekaże im in-
formacje, jaki los spotkał książki 
w przyszłości. Niestety Tychami 
zawładnął czarownik, który uwię-
ził wszystkie książki w specjalnych 

schowkach, do których nikt nie 
ma dostępu, a na dodatek na część 
z nich rzucił zaklęcie i zmienił 
w dziwne obrazki tak, by nikt nie 
mógł ich odczarować i przeczytać. 
Dlatego potrzebna będzie pomoc 
uczestników gry którzy, wykonu-
jąc różne zadania, będą się starali 
uwolnić książki i sprawić, by Ty-
chy znowu stały się miastem li-
teratury.

Do udziału w grze mogą zgło-
sić się zespoły liczące od 2 do 5 
osób. – Do zabawy zapraszamy 
szczególnie rodziny z dziećmi, ale 
w grze mogą wziąć udział również 
grupy przyjaciół czy znajomych – 
mówi Iwona Ciepał.

Uwaga: Ze względu na ko-
nieczność przemieszczania się po-
między stacjami gry, które zlokali-
zowane będą w różnych miejscach 
miasta, co najmniej jeden z człon-
ków zespołu (kapitan) musi być 
osobą pełnoletnią.

Punkty i nagrody
Zadaniem uczestników bę-

dzie odwiedzenie wszystkich 
sześciu stacji gry (w dowolnej 
kolejności). Na każdej stacji 
do wykonania będą różnego ro-
dzaju zadania o tematyce literac-
kiej. Dodatkowe punkty będzie 
można zdobyć również w 4 bezob-

sługowych miejscach partnerskich 
oraz w Literackim Trolejbusie.

Stacje gry będą się znajdo-
wać w następujących miejscach: 
Urząd Miasta Tychy, Miejskie 
Centrum Kultury, Pasaż Kultu-
ry Andromeda, Stadion Miejski 
Tychy, Active Point Fitness Club 
i Hale Targowe.

– Dodatkową atrakcją dla 
biorących udział w zabawie może 
być to, że jedną ze stacji będzie 
wejście-tunel na murawę Stadionu 
Miejskiego Tychy – dodaje Iwona 
Ciepał. – To niepowtarzalna oka-
zja, by znaleźć się miejscu zazwy-
czaj niedostępnym dla kibiców.

Na uczestników gry czekać 
będą nagrody: bony do salonu 
Empik, kody do bezpłatnych au-
diobooków ze specjalnej kolekcji 
„TY CHYba słuchasz” w serwisie 

Audioteka, zaproszenia do Multi-
kina, książki z Wydawnictwa De-
bit oraz księgarni Matras, gadże-
ty miejskie (w tym miejska gra 
planszowa „W Tychy graj”) oraz 
wejściówki do Centrum Nauki 
i Zabawy Eugeniusz.

Aby wziąć udział w zabawie 
należy wydrukować i wypełnić 
formularz zgłoszeniowy dostęp-
ny na stronie www.umtychy.pl 
(Dla mieszkańców → Bookcros-
sing po tysku) i przesłać go (skan 
lub zdjęcie) do 19 listopada 2015 r. 
włącznie na adres bookcrossing@
umtychy.pl. Organizator w wia-
domości potwierdzającej udział 
poinformuje o godzinie startu 
danego zespołu.

Jeśli w dniu gry (21 listopada) 
zostaną jeszcze wolne miejsca, or-
ganizator dopuszcza możliwość 

zgłoszenia dodatkowych zespo-
łów tuż przed startem. Informa-
cja o wolnych miejscach zosta-
nie umieszczona na stronie www.
umtychy.pl oraz w miejskich me-
diach społecznościowych.

Literacki trolejbus
W dniach 19 – 21 listopada 

2015 r. po tyskiej linii trolejbuso-
wej E będzie kursował specjalnie 
oznaczony Literacki Trolejbus. 
Będzie można w nim znaleźć stre-
fę relaksu z książką, stanowiska 
do odsłuchiwania audiobooków, 
a obecni tam animatorzy zapro-
ponują podróżnym zabawy, quizy 
i zagadki literackie. Nagrodami 
będą kody do pobrania bezpłat-
nych audiobooków.

Trolejbus będzie dodatko-
wą linią E – nie uwzględnioną 

w normalnym rozkładzie jazdy. 
W dniach 19–20 listopada będzie 
kursował w godzinach 13–18. Na-
tomiast 21 listopada trolejbus bę-
dzie kursował w godzinach od 11 
do 15.

Akcja ma na celu przypo-
mnienie mieszkańcom Tychów 
o miejskiej kampanii bookcrossin-
gu i jej zasadach, ale też zachęcić 
do częstszego sięgania po książki 
– zarówno te w tradycyjnej, papie-
rowej formie, jak i audiobooki.

Zachęta z pewnością się przy-
da. Według danych Biblioteki Na-
rodowej, aż 19 mln Polaków nie 
przeczytało w ubiegłym roku ani 
jednej książki (6,2 mln nie prze-
czytało także niczego w prasie), 
a około 10 mln nie ma żadnych 
książek w domu.
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Gra terenowa  
i Literacki Trolejbus

Jesienią 2013 r. W Tychach ruszyła akcJa 
bookcrossingu, czyli „uWalniania” 

książek. W ciągu dWóch laT mieszkańcy 
uWolnili Tysiące książek, kTóre krążą 
pomiędzy 14 regałami W całym mieście.

Pierwszy w Tychach „psi 
park” został już oddany 
do użytku. Od piątku (13.11) 
czworonogi mogą już korzy-
stać z ogrodzonego wybiegu 
i urządzeń do zabawy.

psi park został zlokalizowany 
na osiedlu „B”, na skwerze 

przy ul. Hlonda, w rejonie po-
toku Reglowiec (dawna nazwa 
Potok Browarniany), w nieda-
lekim sąsiedztwie parafii ewan-
gelicko-augsburskiej i ogrodów 

działkowych „Barbara”. Ogrodzo-
na powierzchnia psiego parku 
to 2000 mkw. W ubiegły piątek 
miał miejsce odbiór techniczny 
obiektu.

Na obiekcie znajdują się 
urządzenia do zabawy i trenin-
gu z psami; tunel, przeszkody, 
pochylnie itp. Dla wygody wła-
ścicieli czworonogów, zamonto-
wane zostały ławki i wiata. Są też 
oczywiście „psie stacje” – kosze 
na śmieci i pojemniki na torebki 
(na terenie parku, podobnie jak 

w całym mieście, na właścicielach 
psów ciąży obowiązek sprzątania 
nieczystości).

Budowa psiego parku koszto-
wała 183.270 zł. Wykonawcą robót 
została firma HOKA HEY Piotr 
Snaczke z Chorzowa, wyłoniona 
w drodze przetargu nieograniczo-
nego, w trybie „projektuj buduj”.

Ze względów procedural-
nych, osobnym zadaniem wyko-
nanym w późniejszym terminie 
będzie oświetlenie terenu.
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Psi park już otwarty

Uwaga, Konkurs!
Wszystkich miłośników literatury zapraszamy do udziału 
w konkursie. Pierwszych 5 osób, które dzisiaj (wtorek, 17.11.) 
o godzinie 14. przyślą e-mail na adres: j.mazurkiewicz@two-
jetychy.pl z prawidłową odpowiedzią na pytanie konkurso-
we, zostanie nagrodzonych kodami na pobranie bezpłatnego 
audiobooka z kolekcji „Ty chyba słuchasz? bookcrossing 
po tysku” w serwisie audioteka.pl.
A OTO PyTAnie KOnKUrSOWe: podaj trzy miejsca w Tychach, 
w których znajdują się miejskie półki bookcrossingowe.

W pierwszym w Tychach psim parku znajdują się urządzenia do zabawy i ćwiczeń 
z czworonogiem.
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Akcja bookcrossingu ruszyła w Tychach w 2013 roku. W mieście znajduje się 14 regałów z których można „pożyczać” książki 
do przeczytania, można też pozostawiać na nich własne, niepotrzebne już książki.
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