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Program 3+ liczna ro-
dzina działa już niemal 
3 lata – karty i zniż-
ki dla licznych rodzin 
wprowadzono 21 mar-
ca 2009 roku. W pro-
gramie uczestniczy już 
prawie 70 firm prywat-
nych, które chcą wspie-
rać rodziny wielodzietne 
z trójką i więcej dzieci.
æ NZOZ ARKAMEDIC 
oferuje 10 proc. rabatu 
na wszystkie usługi me-
dyczne oferowane przez 
przychodnię. Rabat nie 
łączy się z innymi pro-
mocjami.
ul.Łabędzia 67/18
tel.: (32) 216 18 66, lub 
695 728 602 
www.arkamedic.pl
æ MUCHA – AUTORY-
ZOWANY DEALER FIR-
MY OPEL oferuje rodzi-
nom 3+ 3 proc. rabatu 
na zakup nowego sa-
mochodu (nie wliczając 
w to oferty specjalnej), 
5 proc. rabatu na usługi 
serwisowe i części oraz 
15 proc. rabatu na ory-
ginalne akcesoria Opel 
i Chevrolet
ul. Beskidzka 51
tel: (32) 325 00 00
æ Pizza Klub przyznaje 
50 proc. rabatu na pizzę 
w lokalu
al. Jana Pawła II 5
tel: (32) 328 50 85
http://www.pizzaklub.pl/
Firmy na bieżąco aktu-
alizują również infor-
macje na temat zmian 
w ofercie zniżek dla Ro-
dzin 3+.
Aston Biuro nierucho-
mości powiększa rabat 
na swoje usługi. Obec-
nie posiadacze kart 3+ 
mogą liczyć na 35 proc. 
rabatu na usługi pośred-
nictwa w sprzedaży, 
kupnie oraz wynajmie 
nieruchomości.
NoveKino Tychy 
od 1 grudnia wprowa-
dza zmiany w ofercie ra-
batowej. Obecnie rabat 
3+ liczna rodzina nie do-
tyczy seansów filmów 
trójwymiarowych (3D).

Dobiegają końca 
przygotowania 
Do największej 

tegorocznej 
imprezy sportowej 

w tychach – 
hokejowych 

mistrzostw świata 
Do lat 20 Dywizji ib. 
zawoDy rozegrane 

zostaną w Dniach 
12–18 gruDnia, 

a o meDale i awans 
rywalizować 

bęDą młoDzieżowe 
reprezentacje 

chorwacji, 
Francji, japonii, 

kazachstanu, 
włoch i polski.

Leszek Sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

Od prawie dwóch tygodni 
polska reprezentacja tre-

nuje na lodowisku w Tychach. 
Wśród 29 zawodników powoła-
nych na zgrupowanie przez trene-
ra Jarosława Morawieckiego mamy 
swojego człowieka – Bartosza Ciu-
rę. To najmłodszy zawodnik w ka-
drze GKS Tychy, jedyny zresztą, 
który nie skończył jeszcze 20 lat.

Co dwa lata
Niemal co dwa lata, począw-

szy od sezonu 1990/1991, Tychom 
i MOSiR-owi powierzana jest or-
ganizacja międzynarodowych za-
wodów hokejowych mistrzowskiej 
rangi. Rozpoczynające się mistrzo-
stwa świata będą już ósmą taką im-

prezą – poprzednio kilkakrotnie 
gościliśmy mistrzostwa świata ju-
niorów, mistrzostw Europy, a także 
turniej kwalifikacyjny do Igrzysk 
Olimpijskich w Nagano i Zimowy 
Olimpijski Festiwal Młodzieży Eu-
ropy „Śląsk Beskidy 2009”.

Przygotowania
Organizatorami imprezy są 

PZHL oraz Miasto Tychy.
– Odbyły się spotkania z działa-

czami PZHL oraz w naszym gronie, 
ustalono podział obowiązków, har-
monogram i etapy przygotowań – 
powiedziała Małgorzata Madejska, 
kierownik MOSiR Tychy. – Wszyst-
ko przebiega terminowo, jednak jak 
zwykle najbardziej gorący zapowia-
da się ostatni tydzień przed zawoda-
mi. W przeszłości nigdy nie mieli-
śmy żadnych problemów, uczestnicy 

mistrzostw zawsze się u nas dobrze 
czuli. Bywało, że kiedy mistrzostwa 
zaczynały się pod koniec grudnia, 
hokeiści spędzali w Tychach Sylwe-
stra. Były więc i emocje sportowe 
i zabawa. Drużynami opiekujemy 
się od chwili przylotu – każdej re-
prezentacji przydzielamy opiekuna, 
który towarzyszył będzie hokeistom 
na co dzień, od śniadania do kola-
cji, przy wyjazdach na mecze i tre-
ningi, podczas powrotów do hotelu. 
Większość tych osób zna angielski, 
ale mamy także opiekunów włada-
jących językiem francuskim i rosyj-
skim.

Mistrzostwa od… 
szatni

Podczas mistrzostw rozegra-
nych zostanie 15 spotkań, które po-
prowadzi czterech sędziów głów-
nych, siedmiu liniowych oraz 18 
arbitrów pomocniczych. Na każ-
dym spotkaniu obecny będzie le-
karz i dwóch ratowników medycz-
nych, podczas treningów – dwóch 
ratowników.

– Kontrolę antydopingową 
prowadził będzie lekarz z IIHF 
(Międzynarodowa Federacja Ho-
keja na Lodzie), ale musi mieć 
do pomocy dwóch asystentów, 
którzy po meczu, wprost z ławki 
rezerwowych doprowadzać będą 

zawodników na badania – doda-
je Małgorzata Madejska. – Każ-
da drużyna będzie miała swoją 
szatnię, gdzie będzie wyłącznym 
gospodarzem. Ciekawostką jest, 
iż przed każdym spotkaniem ze-
społy otrzymają po 6 kg owoców 
– banany, pomarańcze, manda-
rynki, kiwi, winogrona, które fun-
duje PZHL. W poprzednich mi-
strzostwach tego nie było, ale teraz 
wprowadzono taki wymóg. Z kolei 
do nas należy dbanie o stroje dru-
żyn – po każdym meczu zostaną 
zebrane do worka i przewiezione 
do pralni, by na następne spotka-
nie były czyste i suche.

Na trybunach

MOSiR oraz Urząd Miasta 
zajmie się także oprawą mi-
strzostw, organizując m.in. ce-
remonie otwarcia i zamknię-
cia.

Urząd Miasta wraz z Tyskim 
Sportem SA prowadzą kam-
panię społeczną „Kibicujemy 
z klasą”, do której dołączyło się 
także Stowarzyszenie Kibiców 
GKS Tychy „Tyski Fan”. 

Czekamy zatem na emo-
cje, kolorowy doping, zabawę 
i – miejmy nadzieję dobrą grę 
i awans biało – czerwonych.

Urząd Miasta Tychy i spółka Tyski Sport 
realizują akcję, której celem jest pokazanie 
naszego miasta, jako miejsca, gdzie na sta-
dionach można czuć się bezpieczne, a kibico-
wanie jest kulturalną formą dobrej zabawy.

W ramach kampanii, m.in. zorganizowane zo-
stały dwa konkursy z nagrodami. Jeden skie-

rowany był do tyskiej młodzieży, drugi do miesz-
kańców.

Konkurs na kulturalny doping adresowa-
ny był do szkół ponadgimnazjalnych – wyjaśnia 
Iwona Ciepał, naczelnik Wydziału Informacji, 
Promocji i Współpracy z Zagranicą UM Tychy. 
– Ideą zmagań konkursowych jest kibicowanie 
jednej z drużyn, które przyjeżdżają do Tychów 

na Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie do lat 
20 – tłumaczy.

Walka o nagrody
Uczniowie mieli do wyboru drużyny z Japonii, 

Kazachstanu, Chorwacji, Francji, Włoch i Polski.
Do uczestnictwa zgłosiły się: II Liceum Ogól-

nokształcące im. C.K. Norwida, III Liceum Ogólno-
kształcące im. S. Wyspiańskiego, Zespół Szkół nr 1, 
Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół nr 6 i Zespół Szkół 
nr 7.

Ocena jurorów
W ocenie „najlepszych dopingów” jury będzie 

brało pod uwagę m.in.: uczestnictwo we wszystkich 
meczach MŚ, ilość zaangażowanych osób, ciekawe 

informacje na temat drużyn publikowane na profi-
lu fb, a także oryginalne sposoby kibicowania (ak-
cesoria, gadżety do kibicowania, hasła, przyśpiewki, 
podejmowane działania, przebrania w barwach na-
rodowych itd.). – Po zakończonych mistrzostwach, 
komisja konkursowa wyłoni zwycięzców – dodaje 
Iwona Ciepał.

Dla tyszan
Konkurs dla mieszkańców został już rozstrzy-

gnięty.
Zadaniem uczestników zabawy skierowa-

nej do tyszan, było nakręcenie spotu promującego 
Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie do lat 20. 
Jury oceniło, że z tego zadania najlepiej wywiąza-
ły się Gabrysia Mucha i Agnieszka Sajdak. Ich film 

wyróżniał się spośród nadesłanych prac, przede 
wszystkim, pomysłem, ciekawym scenariuszem 
i zaangażowaniem zarówno autorek, jak i koleżanek 
i kolegów ze szkoły. Spełniał również wymagania za-
warte w regulaminie konkursu. Dziewczyny się na-
pracowały i nagroda jak najbardziej się im należy – 
mówi naczelnik.

W skład jury weszli: Tomasz Mól, realizator 
i producent filmów, Patrycja Hołojda ze spółki Ty-
ski Sport SA, Iwona Ciepał, z Wydziału Informacji, 
Promocji i Współpracy z Zagranicą UM Tychy.

Warto dodać, że obie laureatki są uczennicami 
Zespołu Szkół nr 1 w Tychach. W nagrodę dostaną 
1000 złotych. Film ich autorstwa będzie też umiesz-
czony na miejskich portalach, jako spot promujący 
MŚ. EWA STRZODA

TrWa kampania „kibicujemy z klasą”

Tychy przyjazne dla sportu

Nowości 3+Owoce dla hokeistów

Andrzej Dziuba, prezydent Tychów:  
– Cieszę się, że w tym roku to Tychom przypada organi-
zacja zawodów międzynarodowej rangi. Możliwość gosz-
czenia młodych sportowców, działaczy i sympatyków ho-
keja to zaszczyt dla naszego miasta, które coraz częściej 
jest gospodarzem ogólnopolskich czy międzynarodowych 
imprez sportowych. Na Stadionie Zimowym w Tychach 
rozgrywane są prestiżowe imprezy hokejowe, a na tafli 
naszego lodowiska już wielokrotnie rywalizowali młodzi 
hokeiści, którzy dostarczali nam wielu sportowych wra-
żeń. Zachęcam fanów hokeja zarówno z Polski jak i zagra-
nicy, do obecności na tyskim lodowisku i dopingowania 
wszystkich zawodników. Zapraszam wiernych kibiców 
– to hokej wysokiej rangi, warto być świadkiem sporto-
wych wrażeń na najwyższym, światowym poziomie. 

æ 12 grudnia: Francja – Włochy (godz. 13), Japonia – Ka-
zachstan (16.30), Polska – Chorwacja (20).
æ 13 grudnia: Włochy – Japonia (13), Chorwacja – Francja 
(16.30), Kazachstan – Polska (20).
æ 14 grudnia – dzień wolny.
æ 15 grudnia: Francja – Japonia (13), Kazachstan – Chor-
wacja (16.30), Włochy – Polska (20).
æ 16 grudnia: Kazachstan – Francja (13), Chorwacja – Wło-
chy (16.30), Japonia – Polska (20).
æ 17 grudnia – dzień wolny.
æ 18 grudnia: Chorwacja – Japonia (13), Włochy – Kazach-
stan (16.30), Polska – Francja (20).

Adam Bagiński, hokeista 
GKS Tychy:
– Chętnie wybiorę się 
na mecze mistrzostw 
świata, zwłaszcza, 
na spotkania Polski. Trze-
ba wspomóc dopingiem 
nasz zespół, a przede 
wszystkim Bartka Ciurę. 
W ostatnim czasie zro-
bił duże postępy i z po-
winien być jednym z li-
czących się zawodników 
w zespole narodowym. 
20-latkowie to bezpo-
średnie zaplecze kadry 
i kibice z pewnością będą 
chcieli się przekonać jaką 
perspektywę będzie miał 
nasz hokej w najbliż-
szych latach.

Będę dopingował
Bartka

Zapraszam na mistrzostwa

Do mistrzostw świata reprezentacja polski od dwóch tygodni przygotowuje się na tyskim lodowisku.


