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Bookcrossing na faceBooku

Za nami pierwszy ty-
dzień akcji bookcrossingu 
po tysku. Uwolnione książki 
krążą wśród mieszkańców 
miasta, a na bookcrossingo-
we półki trafiają kolejne eg-
zemplarze. My tymczasem 
przypominamy, że akcji to-
warzyszy zabawa „Ty Chyba 
Czytasz” na miejskim profilu 
facebookowym.
Dzięki aplikacji na facebooku 
czytelnicy mogą prowadzić 
kronikę przeczytanych przez 
siebie książek, dodawać re-
cenzje, a także komentować 
i oceniać recenzje innych. 
Ponadto autorzy najciekaw-
szych recenzji mogą wygrać 
atrakcyjne nagrody.

Aby wziąć udział w zaba-
wie trzeba, polubić miejską 
stronę na facebooku (www.
facebook.com/TychyDobre-
Miejsce). Dzięki dostępnej 
tam aplikacji „Ty Chyba Czy-
tasz” możemy tworzyć swo-
ją własną CrossBibliotecz-
kę, dodawać przeczytane 
książki, dzielić się opiniami 
na ich temat z innymi użyt-
kownikami. Warto też pisać 
i publikować recenzje, ponie-
waż zabawie towarzyszy 
konkurs. Najpierw sami In-
ternauci głosują na najcie-
kawsze recenzje. Spośród 
tych najwyżej ocenionych 
recenzji jury wybierze pięć 
najlepszych, których auto-
rzy otrzymają nagrody. Są 
nimi m.in. bilety do Multi-
kina i Teatru Małego w Ty-
chach, a także książki, (mo-
nografia miasta Tychy), 
karnety na zajęcia w szkole 
Tito Dance Studio i gadże-
ty – kubki, smycze, pamię-
ci USB. Konkurs trwa do 12 
listopada.

Oprócz tego, wraz ze wzro-
stem aktywności – za każdą 
dodaną książkę, recenzję, ko-
mentarz – przyznawane są 
punkty. W ten sposób awan-
sujemy w rankingu najak-
tywniejszych użytkowni-
ków i zdobywamy kolejne 
statusy, od początkującego 
do recenzenta.

Ideą bookcrossingu jest 
promowanie czytelnictwa 
poprzez pozostawianie 
książek w miejscach ogól-
nodostępnych, by znala-

zły je i przeczytały kolejne 
osoby. „Książki nie lubią być 
więzione na półkach, wolą 
krążyć z rąk do rąk i być czy-
tane” – tak brzmi motto bo-
okcrossingu, który na całym 
świecie zdobył już dużą po-
pularność.

W Tychach książki moż-
na znaleźć lub pozostawić 
na półkach znajdujących 
się w 10 punkach w mieście 
(m.in. w Urzędzie Miasta, 

na dworcu PKP, w centrach 
handlowych). Pełen wykaz 
punktów i informacje o akcji 
na stronie www.bookcros-
sing.umtychy.pl

Uwaga: Urząd Miasta Ty-
chy, jako organizator akcji 
bookcrossingu informuje, 
że zabronione jest oklejanie 
pozostawianych na półce 
książek jakimikolwiek ma-
teriałami reklamowymi.
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TY CHYBA 
CZYTASZ?

Zmieniono sposób składa-
nia reklamacji związanych 
z działalnością nowego sys-

temu zbierania odpadów ko-
munalnych. Wszelkie rekla-
macje i nieprawidłowości 
dotyczące odbioru odpadów 
komunalnych z nierucho-
mości na terenie Tychów 
będą przyjmowane tyl-
ko w formie pisemnej lub 
za pośrednictwem iBOK.

72 godziny
Czas na zgłoszenie reklama-

cji do Referatu Gospodarki Od-
padami Komunalnymi wynosi 

72 godziny od momentu niewy-
konania usługi. Po otrzymaniu 
reklamacji jest ona przekazywana 
firmie wykonującej usługę, która 
w ciągu 48 godzin ma obowiązek 
ustosunkowania się do sytuacji. 
W najbliższym czasie na stronie 
internetowej www. tego.tychy.pl 
w zakładce „przydatne adresy 
i dokumenty” znajdzie się goto-
wy do pobrania i obowiązujący 
wszystkich właścicieli i zarząd-
ców nieruchomości wzór rekla-
macji.

Dla firm
Przypominamy także, 

że harmonogram wywozu odpa-
dów komunalnych dla firm jest 
uaktualniany 15. dnia każdego 
miesiąca. Wszystkie deklaracje 
złożone po tym terminie będą 
ujmowane w harmonogramie 
w kolejnym miesiącu.

Adresy, telefony...
Biuro Obsługi Klienta 

TEGO mieści się w biurow-
cu przy al. Piłsudskiego 12 

(bezpłatna infolinia: 800 889 
803).
æ rozliczenia finansowe – spół-
dzielnie, wspólnoty: 32/776 30 60
æ rozliczenia finansowe: jednostki 
gospodarcze, klienci indywidual-
ni: 32/776 30 60
æ nadzór nad usługą: tel. 32/776 
30 61
æ iBOK, obsługa deklaracji on-
line: 32/776 30 62
æ kontrola, wezwania, upomnie-
nia, rozliczanie usługi – tel. 32/776 
30 63

æ zgłoszenie reklamacji usługi, 
zamawianie kontenerów: 32/776 
30 64,
æ harmonogram, obsługa klientów 
indywidualnych: 32/776 30 65.

Biuro Obsługi Klienta TEGO 
czynne jest: w poniedziałki, 
wtorki, środy od 7.30 do 15.30, 
w czwartki od 7.30 do 17.30, w piąt-
ki od 7.30 do 13.30.
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Reklamacje na piśmie lub przez iBOK

www.tego.tychy.pl

Na stronie internetowej 
Urzędu Miasta Tychy moż-
na znaleźć pełne informacje 
o tyskich cmentarzach umoż-
liwiające lokalizację danego 
grobu na cmentarzu.

Jak co roku 1 listopada w Dzień 
Wszystkich Świętych odwie-

dzamy groby naszych bliskich, 
znajomych, przyjaciół. Jeżeli ro-
bimy to systematycznie, nie mamy 
kłopotu z ich odszukaniem. Pro-
blem pojawia się wtedy, gdy chce-
my odwiedzić czyjś grób po la-
tach. Szukamy w pamięci miejsca 
pochówku, lecz często nie pamię-
tamy, przy której alejce, lub w któ-
rej kwaterze się znajduje. Tutaj 
pomocą służy Internetowy Plan 
Miasta – warstwa „Cmentarze”. 
Funkcjonalność ta umożliwia do-
kładną lokalizację szukanego gro-
bu na cmentarzu – mówi Alicja 
Kulka, zastępca prezydenta miasta 
ds. gospodarki przestrzennej.
Wyjaśnijmy, chodzi o dane cmen-
tarzy: komunalnego przy ul. 
Barwnej, parafialnego przy ko-
ściele pw. św. Marii Magdaleny, 
parafialnego Żwakowskiego przy 
parafii pw. św. Ducha. – Najwięk-
szy cmentarz komunalny w Ty-

chach Wartogłowcu ma już swoją 
stronę w internecie – dodaje.

Po nitce do kłębka
Jak tłumaczy Alicja Kulka, prace 
nad nową warstwą rozpoczęły się 
od skierowania próśb do probosz-
czów parafii, którzy administru-
ją cmentarzami o udostępnienie 
danych dotyczących miejsca po-
chówku i osoby, która w danym 
miejscu została pochowana. – 
Te informacje następnie zostały 
umieszczone na interaktywnej 
warstwie miasta, gdzie mamy 
możliwość podpięcia m.in. tzw. 
ortofotomapy, czyli zdjęć satelitar-
nych oraz planu miasta– wyjaśnia 
zastępca prezydenta.

Jak to działa?
Na stronie naszego urzędu (www.
umtychy.pl), wybieramy zakładkę 
„plan miasta”, a następnie warstwę 
„Cmentarze”.
– Na opracowanej przez nas war-
stwie można znaleźć informacje 
o położeniu grobu zmarłej oso-
by po uprzednim wprowadzeniu 
jej nazwiska i imienia. Wyświetli 
się wówczas informacja określa-
jąca cmentarz, numer grobu oraz 
sektora, w którym jest położony. 

W następnej kolejności, po zaak-
ceptowaniu, w wyświetlonej tabeli 
poszukiwanej zmarłej osoby, uka-
żą się dane tej osoby, przedsta-
wiające daty urodzenia i śmierci, 
a także informacje dodatkowe 
o zmarłej osobie lub o pełnionej 
przez nią funkcji np. ksiądz dzie-
kan – tłumaczy Alicja Kulka.

Co jeszcze?
Do wymienionych informa-
cji w niektórych przypadkach, 
np. przy zmarłych osobach zna-
nych lub gdy rodzina wyraziła 
taką wolę, podpięte zostały zdję-
cia nagrobków.
– Obecnie jesteśmy w trakcie 
opracowania cmentarza parafial-
nego przy kościele pw. św. Ma-
rii Magdaleny zlokalizowanego 
przy ul. Nowokościelnej. Prowa-
dzimy w tym zakresie systema-
tyczną współpracę z kancelarią 
parafialną. Po zebraniu danych 
i zakończeniu prac, informacje 
zostaną dołączone do istniejącej 
warstwy cmentarzy na interneto-
wym planie miasta i będą dostęp-
ne dla wszystkich zainteresowa-
nych – podsumowuje prezydent 
Kulka.

EWA STRZODA

cmentarze 
w sieci
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