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Budynek Hospicjum

Hospicjum im. św. Kaliksta I 
w Tychach to placówka, która ma charakter opieki domowej.
Zespół Hospicyjny opiekuje się dorosłymi osobami nieuleczalnie
chorymi  w terminalnym stanie choroby nowotworowej. Hospicjum
służy pacjentom onkologicznym wszechstronną i indywidualnie
dopasowaną pomocą: medyczną, psychologiczną i duchową.
Personel sprawuje również opiekę nad rodzinami pacjentów. Dla
tych osób odbywają się spotkania terapeutyczne, okolicznościowe
oraz integracyjne. Stowarzyszenie organizuje na terenie miasta
Tychy różne akcje promocyjne i edukacyjne.

  Karolina Krawieczek

Wolontariat (łac. voluntarius – dobrowolny) – dobrowolna,
bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego
społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-
przyjacielskie. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie
wolontariatu.

Kinga Zaborowska
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Do krzyżówki:
1 - inaczej "wolna wola"
2 - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu
3 - synonim słów działanie, czynności
4 - może być drogowa
5 - Dom Pomocy …
6 - dobroczynny
7 - bez niej "nie ma kołaczy"
8 - niezdrowy
9 - w Tychach jest im. św. Kaliksta I
10 - może być do nauki
11 - katolicka organizacja charytatywna

Instytucje udzielające
wsparcia potrzebującym:
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ,
DOMY DZIENNEGO POBYTU,
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ,
POGOTOWIA OPIEKUŃCZE,
DOMY MAŁYCH DZIECI,
RODZINNE DOMY DZIECKA,
POLSKI CZERWONY KRZYŻ,
CARITAS,
INSTYTUCJE WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY,
INSTYTUCJE POMAGAJĄCE W LECZENIU
UZALEŻNIEŃ,
INSTYTUCJE WSPARCIA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Amelia Wiśniewska

Maria Bula
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Wykreślanka
Znajdź i zakreśl słowa w diagramie. Po wykreślance możesz poruszać się w pionie, poziomie i po skosie.
Uważaj! Niektóre wyrazy "wsiadły do windy".

I Charytatywny Biegu z
Sercem wraz z piknikiem
rodzinnym
Harmonogram:
8:30- 9:45 odbiór pakietów –
biegi dziecięce,
8:30- 11:30 odbiór pakietów –
bieg główny
9:45-9:55 rozgrzewka - biegi
dziecięce
10:00-11:30 biegi dziecięce

11:30-11:40 rozgrzewka - bieg
główny
12:00-12:30 bieg główny na
Sublach
13:15-13:45 rozdanie nagród
dla najlepszych biegaczy w
biegach dziecięcych (junior,
młodziak, młodzież)
14:30-14:50 losowanie nagród
dla uczestników biegu
głównego (według numerów
startowych)

Największe atrakcje:
11:30-15:00 konkurencje sportowe
wraz z nagrodami, chusta
animacyjna
11:30-14:30 zabawa z Tychy
Falcons (futbol amerykański)
12:00-13:15 występ zespołu
rockowego Black Unicorns
14:00-14:30 występ Soul Hunters
Gospel Choir pod dyrekcją
Katarzyny "Pumy" Piaseckiej

Kinga Zaborowska
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