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NOWY CENNIK BILETÓW MZK TYCHY

Ile zapłacimy za przejazd?
Od 1 sierpnia obowiązywać będzie 
nowy cennik biletów MZK Tychy. 
Taką uchwałę podjęli 30 czerwca 
tyscy radni.

P odniesienie cen biletów podyk-
towane jest wzrostem cen pali-

wa, a tym samym kosztów usługi prze-
wozowej. Jak wyjaśnił Lucjan Dec 
z Miejskiego Zarządu Komunikacji, ten 
wzrost wyniósł w ostatnim czasie około 
15,5 proc. Dzięki podwyżce, do budżetu 
miasta wpłynie około 750 tys. zł więcej 
z tytułu sprzedaży biletów.

Nowe ceny
Za bilet jednorazowy normalny za-

płacimy od 1 sierpnia: do 20 minut – 

2,80 zł (drożej o 0,20 zł) do 40 minut 
– 3,40 zł (drożej o 0,40 zł) do 90 minut 
– 4,40 zł (drożej o 0,40 zł)

Bilety ulgowe to odpowiednio 
50 proc. każdej z tych kwot.

– Wprowadzone zostaną też bilety 
uzupełniające w cenie 0,20 zł i 0,10 zł 
– mówi Lucjan Dec. – To pozwoli pa-
sażerom wykorzystać po 1 sierpnia 
zakupione już stare bilety jednora-
zowe.

Bilet dobowy „D” zdrożeje o zło-
tówkę (ulgowy o 0,50 zł) a bilet tygo-
dniowy „W” – o 2 zł (ulgowy o 1 zł).

Za bilety okresowe imienne zapłaci-
my: Bilet na jedną gminę „T – 1” – 86 zł 
(ulgowy 43 zł) Bilet na 2 i więcej gmin 
„T – 2” – 110 zł (ulgowy 55 zł)

A za bilety okresowe na okaziciela: 
Bilet na jedną gminę „TO – 1” – 95 zł Bi-
let na 2 i więcej gmin „TO – 2” – 140 zł

O 0,20 zł zdrożeje również bilet 
na przewóz bagażu i zwierząt, nie zmie-
ni się natomiast cena biletu za przejazd 
autobusem pośpiesznym. Zmianie nie 
ulegną też ceny biletów w Taryfie Po-
marańczowej.

W weekendy z rodziną
W nowym cenniku zostaną też 

wprowadzone nowości, mające zachę-
cić pasażerów do częstszego korzystania 
z komunikacji miejskiej. – W soboty, 
niedziele i dni świąteczne bilety nor-
malne jednorazowe do 90 minut i bile-
ty normalne dobowe będą upoważniały 

do przejazdu dwóch osób – mówi Lu-
cjan Dec. – Natomiast bilety okresowe 
normalne będą upoważniały rodzica 
(lub opiekuna prawnego) do przewozu 
bez dodatkowej opłaty dowolnej liczby 
własnych dzieci do 16 roku życia.

W nowym cenniku będą też obo-
wiązywać wyższe stawki opłat dodat-
kowych za przejazd lub przewóz baga-
żu bez ważnego biletu lub dokumentu 
uprawniającego do ulgi. Więcej infor-
macji na www.mzk.pl.

Wspólny bilet
Od 1 sierpnia zmienią się również 

ceny biletów w KZK GOP. – Po podwyż-
ce, ceny biletów oraz stawki opłat do-
datkowych w MZK Tychy będą zbliżone 

do poziomu cen w KZK GOP – mówi 
Lucjan Dec.

– Zmierzamy do zintegrowania ko-
munikacji z KZK GOP i wprowadzenia 
w przyszłości wspólnego biletu – mówi 
prezydent Tychów Andrzej Dziuba. – 
Jest przygotowany harmonogram dzia-
łań związanych z ujednoliceniem bile-
tu, ważne jest stopniowe zmniejszanie 
dysproporcji pomiędzy obiema taryfa-
mi. W KZK GOP zapadła już decyzja 
o zmianie taryfy strefowej na czasową, 
podobną do tej, jaka obowiązuje w Ty-
chach. Warunki do tego, by rozpocząć 
działania zmierzające w stronę zintegro-
wania komunikacji w regionie są więc 
sprzyjające.

SylWIa WITMaN

To wydarzenie 
od kilku miesięcy 

elekTryzuje 
najmłodszych 

Tyskich hokeisTów 
– 27-29 lipca 

miejski ośrodek 
sporTu i rekreacji 

organizuje 
międzynarodowy 

camp hokejowy, 
podczas kTórego 

zajęcia prowadzić 
będą hokejowe 
znakomiTości – 

kanadyjski Trener 
ken Tyler, mariusz 

czerkawski 
i dariusz 

wieczorek, 
od kilku laT 

Trenujący małych 
hokeisTów 
w zurychu.

W zajęciach weźmie udział 
około 90 hokeistów 

z grup młodzieżowych MOSM, 
którzy będą mieli okazję dowie-
dzieć się m.in. jak trenują ich ró-
wieśnicy w Kanadzie.

– To będzie jeden z pierw-
szych campów hokejowych 
w Polsce, jeśli w ogóle nie pierw-
szy – powiedziała Małgorza-
ta Madejska, kierownik MOSiR 
Tychy – Uczestnicy obozu po-
dzieleni zostaną na trzy grupy, 
według formacji w jakich grają: 

atak, obronę i bramkarzy. Zajęcia 
odbywać się będą na lodowisku, 
w sali Zespołu Szkół Sportowych 
oraz w terenie. Dodatkowo za-
prosimy trenera motoryki, który 
poprowadzi zajęcia poprawiają-
ce sprawność ruchową.

Także trenerzy
Od kilku lat z młodymi ho-

keistami MOSM pracuje Krzysz-
tof Majkowski, obrońca GKS Ty-
chy.

– Na udziale w campie sko-
rzystają nie tylko nasi podopiecz-
ni, ale także my – trenerzy – po-
wiedział. – To jedna z niewielu 
okazji, by dowiedzieć się czegoś 
nowego, wzbogacić i urozmaicić 
prowadzone przez nas treningi. 

Szkoda, że obóz potrwa niecałe 
trzy dni, będzie wymagał dobrej 
i sprawnej organizacji, by wszy-
scy jak najwięcej mogli sko-
rzystać z zajęć. Byłoby dobrze 
organizować takie przedsięwzię-
cie co roku, bo zainteresowanie 
nimi jest bardzo duże. Kilku na-
szych zawodników jeździ zresztą 
na trzy- lub sześciodniowe cam-
py do Czech i Słowacji.

Trener i… sponsor
Dariusz Wieczorek, były 

bramkarz GKS i reprezenta-
cji Polski pracuje z młodzieżą 
w GCK Lions Zurych. Często 
odwiedza jednak Tychy i przy 
okazji przywozi sprzęt dla naj-
młodszych. Ubrał w miniatu-

rowe stroje przedszkolaków 
z Przedszkola nr 5, gdzie pro-
wadzone są zajęcia hokejowe. 
Przywiózł ponad 30 komple-
tów strojów i dzieci w wieku 4‒5 
lat mogą już stawiać na lodzie 
pierwsze kroki.

– Takich maluchów na cam-
pie nie będzie, ale cieszę się mogę 
wziąć w nim udział – powiedział. 
– Z tego co wiem, będę prowa-
dził zajęcia z bramkarzami. Te-
mat zajęć będzie zależał od wie-
ku zawodników. Najmłodszym 
chcę pokazać jak powinni tre-
nować, jak się ustawiać, trzymać 
kij, wychodzić z bramki i wracać 
do niej, a starszym – jak reago-
wać na określone zagrania na-
pastników, skutecznie bronić 

Hokej po kanadyjsku

MarIuSZ CZerKaWSKI: Dla 
każdego młodego zawodnika spo-
tkanie z trenerem z Kanady będzie 
dużym przeżyciem. Sam jestem 
ciekaw, co Ken Tyler zaproponu-
je zawodnikom, jakie zajęcia, jakie 
treningi. Do tej pory nie miałem 
z nim jeszcze okazji współpracować. 
Wiem tylko, że prowadzi podobne 
campy m.in. w Austrii i w Czechach. 
Kiedy padł pomysł, by zorganizować takie przedsięwzięcie w Pol-
sce, od razu pomyślałem o Tychach. Pokazałem mu miasto, oglą-
daliśmy obiekty, rozmawialiśmy z dyrekcją MOSiR-u i cieszę się, 
że camp dojdzie do skutku. Będziemy wspomagać trenera Taylora 
razem z Darkiem Wieczorkiem. Standardowo camp powinien 
trwać tydzień, ale myślę, że i takie spotkanie powinno przynieść 
efekty szkoleniowe.

przy akcjach z bliska, strzałach 
z dystansu, itd.

Do organizacji campu włą-
czyli się także rodzice, działają-
cy w stowarzyszeniu Tyskie Lwy 
MOSM.

– Zbieramy zamówienia 
na specjalne koszulki z oka-
zji campu i muszę przyznać, 
że zainteresowanie jest bardzo 
duże – powiedział Mariusz 
Kostyła. – Na treningi czeka-

ją przede wszystkim dzieci, 
bo nieczęsto mają okazję spo-
tkać się z byłymi zawodnika-
mi, którzy są ich idolami. Ci 
najmłodsi bardzo to przeżywa-
ją. Jeden z rodziców zadzwonił 
do mnie, czy syn może przyjść 
chociaż na jeden dzień, bo ro-
dzina wyjeżdża na wczasy, a on 
się uparł, by być z kolegami 
na campie.

leSZeK SObIeraj

przedmeczowe wskazówki trenera Tomasza kurzawy na pewno okażą się przydatne

jak przechytrzyć bramkarza? Tego napastnik musi się uczyć od 
najmłodszych lat


