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Od 23 maja 2019 roku przez ponad trzy 
tygodnie oczy całego futbolowego świata 
skierowane będą na Polskę – gospoda-
rza Mistrzostw Świata FIFA U-20 Polska 
2019. Wszystkich, którzy chcieliby wes-
przeć organizację turnieju, zachęcamy 
do udziału w Programie Wolontariatu. 
Jeśli jesteś osobą otwartą, pomocną, lu-
biącą piłkę nożną, a także nowe wyzwania 
– czekamy właśnie na ciebie! Rekrutacja 
wystartowała 17 września. Do obsługi 
turnieju w Tychach potrzebnych będzie 
ponad 150 wolontariuszy.

Po sukcesach UEFa EUro 2012 oraz mi-
strzostw Europy UEFa U-21 2017 przed 
naszym krajem oraz Polskim związkiem 
Piłki Nożnej kolejne organizacyjne wyzwa-
nie – mistrzostwa Świata FIFa U-20 Pol-
ska 2019. Na stadionach w Bielsku-Białej, 
Bydgoszczy, Gdyni, Lublinie, Łodzi i Ty-
chach 24 zespoły z całego globu przystą-
pią do trzytygodniowej rywalizacji, która 
wyłoni najlepszych z najlepszych.
– Jako gospodarz jednego z miast orga-
nizatorów turnieju zapewniam, że doło-
żymy wszelkich starań, aby nasi goście 
czuli się w naszym mieście jak w domu. 
Liczymy, że pomogą nam w tym wolonta-
riusze – osoby pełne energii i sportowej 
pasji. To szansa nie tylko na zdobycie no-
wych doświadczeń, ale przeżycie wspa-
niałej przygody i poznanie nowych ludzi, 
dlatego zachęcam wszystkich do udziału 
w tym turnieju – mówi andrzej dziuba, 
prezydent Tychów.
– wszelkie podsumowania wydarzeń spor-
towych pokazują, że to właśnie wolontariu-
sze są najbardziej zaufanym wsparciem. 
U nich kibice najczęściej szukają pomocy. 
Ich postawa, życzliwość, zaangażowanie 
i uśmiech, jakim obdarzają wszystkich 
wokół, wznoszą każdą imprezę na wyż-
szy poziom. zawsze bardzo się cieszy-

my, gdy czujemy, 
że wolontariusze 
są integralną 
częścią naszych 
projektów – po-
wiedział prezes 
PzPN zbigniew 
Boniek.
Jeśli jesteś oso-
bą pełnoletnią, 
a maj i czerwiec 
przyszłego roku 
to termin, w któ-
rym znajdziesz 
dużo wolnego 
czasu, nie wa-
haj się ani chwili 
i aplikuj do udzia-
łu w Programie 
wolontariatu mi-
strzostw Świata FIFa U-20 Polska 2019. 
To niepowtarzalna okazja, żeby zobaczyć 
od „kuchni” organizację jednej z najwięk-
szych piłkarskich imprez na świecie, zdo-
być cenne doświadczenie, które pomoże 
w znalezieniu wymarzonej pracy w przy-
szłości, zawiązać dziesiątki nowych zna-
jomości oraz czerpać radość z pomaga-
nia innym.
– z wszystkich imprez, w których brałem 
udział, zabrałem do domu bagaż pełen 
cennych doświadczeń. dziś trudno jest 
mi sobie wyobrazić lepszy sposób na in-
westycję czasu, niż ten, który poświęciłem 
na wolontariat. Spróbujcie sami, to może 
być przygoda waszego życia – mówi je-
den z naszych wolontariuszy, Jakub Łat-
kiewicz. – zawsze cieszę się, gdy mogę 
uczestniczyć w wolontariacie. Jeśli już 
wiesz, że chcesz dołączyć do naszego 
pozytywnie zakręconego grona, gratulu-
ję decyzji! – wtóruje mu aleksandra Po-
pielska.
dla chętnych przygotowana została sze-

roka gama stanowisk i różnorodny za-
kres obowiązków: od udzielania informa-
cji na stadionach, dworcach i lotniskach, 
przez wsparcie osób z niepełnosprawnoś-
ciami, animowanie kibiców na trybunach, 
pomoc w Biurze Prasowym czy w przepro-
wadzaniu ceremonii meczowych, po asy-
stowanie zespołom w roli opiekuna i tłu-
macza. z pewnością każdy znajdzie tu coś, 
w czym będzie się czuł pewnie i w czym 
będzie się chciał realizować.
Elektroniczna rekrutacja została otwarta 
17 września 2018 i potrwa do 31 grudnia 
2018. w styczniu i lutym 2019 w miastach 
Gospodarzach przeprowadzone zostaną 
rozmowy z kandydatami, a ostateczne wy-
niki rekrutacji, wraz z przydzielonymi sta-
nowiskami, ogłoszone zostaną 28 lutego 
2019 roku. Następnie w każdym z miast 
Gospodarzy zorganizowane zostaną szko-
lenia przygotowujące do działań.
zapisy oraz szczegóły dotyczące wolonta-
riatu dostępne są na www.laczynaspilka.

Już w najbliższy weekend Miasto Tychy 
wraz z partnerami organizują Rodzinny 
Festiwal Książki pod hasłem „TY CHYba 
czytasz? ”. Atrakcji dla rodzin z dziećmi 
na pewno nie zabraknie.

Festiwal odbywać się będzie w mediate-
ce przy al. Piłdudskiego 16, czyli w sie-
dzibie miejskiej Biblioteki Publicznej. 
Tam, w sali koncertowej aUKSo, w pią-
tek (28 września) festiwal rozpocznie 
się koncertem „Budyń Julka Tuwima”, 
podczas którego będziemy mieli okazję 
poznać ulubionych bohaterów Tuwima 
– m.in. Słonia Trąbalskiego czy dyzia 
marzyciela – z nowej, łobuzerskiej stro-
ny. Piątkowy koncert w mediatece zapla-
nowano na godz. 18.
Festiwalowe apogeum przypadnie na so-
botę, 29 września, kiedy to będzie można 
spędzić w mediatece niemal cały dzień 
z książkami i nie tylko. Szczegółowy pro-
gram publikujemy obok.

rodzinny Festiwal Książki „TY CHYba 
czytasz? ” jest elementem prowadzonej 
przez miasto Tychy od kilku lat kampa-

nii propagującej książki i czytelnictwo 
„Bookcrossing po tysku”.
 WW
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Babciu, dziadku – 
zaszczepcie się!

Już od trzech lat Miasto Tychy realizuje 
program bezpłatnych szczepień profi-
laktycznych przeciw grypie dla seniorów 
i nie tylko.

Program skierowany jest do miesz-
kańców Tychów powyżej 65. roku ży-
cia, przewlekle chorych i o niskich do-
chodach.
w Cm „Hipokrates” można zaszczepić się 
od poniedziałku do środy w godz. 11-18 
oraz w czwartek i piątek w godz. 14-18. 
z kolei „Paprocany” przyjmują seniorów 
do szczepienia we wtorki (godz. 10-14), 
środy (14-18), czwartki (9-13) i piątki 
(10-13).
oba podmioty szczepią beneficjentów 
szczepionką Vaxigrip Tetra produkowa-
ną przez Sanofi Pasteur – największą 
na świecie firmę zajmującą się szcze-
pionkami dla ludzi. WW

roweLove tychy
Dla uczczenia końca Europejskie-
go Tygodnia Zrównoważonego Trans-
portu, a jednocześnie przypadającego 
22 września Międzynarodowego Dnia 
bez Samochodu, Urząd Miasta wraz 
z MOSiR-em, Tyskimi Liniami Trolejbu-
sowymi oraz NOL-TYCHY zorganizował 
w Parku Suble przy pumptracku Festi-
wal Mobilności „roweLOVE Tychy”.

Promowanym środkiem transportu był 
oczywiście rower, ale także komunikacja 
miejska. z tej okazji specjalny trolejbus 
linii 22 dowoził tyszan na miejsce impre-
zy z terenu całego miasta.
Największym powodzeniem cieszyły się 
„zwariowane rowery” (monocykl, bicykl, 
tandemem, rower z dwiema kierownica-
mi, rower przeciwskrętny), ale nie bra-
kowało też innych atrakcji.
dzień zakończył się Tyskim Nocnym raj-
dem rowerowym. KP

rodzinnie wokół książki

Rodzinny Festiwal Książki w Mediatece

28 września
godz. 18 – koncert „Budyń Julka Tuwima”
29 września
godz. 10 – „Bułka z masłem” – śniadanie literackie;
godz. 10, 11, 12, 12, 14 – „Tajemnica zaginionej książki” – animowany spacer dla 
rodzin po mediatece z detektywem Luppą;
godz. 10 – „opowieści futbolowe”;
godz. 11 – „muzyk to reżyser filmowy” – warsztaty muzyczne;
godz. 12 – „Urodziny Prosiaczka” – czytanie dla maluchów;
godz. 13.30 – „dłuuugie książki” – warsztaty tworzenia książek dla dzieci;
godz. 15 – „Komiksowo” – warsztaty dla młodzieży;
godz. 16 – „Bunt!” – warsztaty ilustratorskie.
UWAGA! w ramach Festiwalu, w dniach 25-28 września mBP organizuje animowane 
spacery „Tajemnica zaginionej książki” dla uczniów tyskich szkół podstawowych (co-
dziennie o godz. 10, 11, 12, 13). Przewidywany czas spaceru: 45 minut, sugerowany 
wiek uczestników: 7-12 lat. obowiązują zapisy: 32 438 04 81 lub 32 438 04 11.

Weekend za pół ceny
„Weekend za pół ceny” to akcja orga-
nizowana dwa razy w roku przez Mini-
sterstwo Sportu i Turystyki oraz Polską 
Izbę Turystyczną. Jej celem jest promo-
cja odkrywania piękna naszego kraju 
w korzystnych cenach.

do akcji, która polega na 50-procentowej 
obniżce cen, miasto Tychy zaprosiło lo-
kalne instytucje i firmy. do projektu, któ-
ry realizowany będzie w dniach 5-7 paź-
dziernika, zgłosiły się muzeum miejskie 
i paprocańska kawiarnia „Promenada”.
Po szczegóły oferty odsyłamy na stronę 
www.polskazobaczwiecej.pl. WW
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