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Głosuj na siłownię od Nestlé

Półfinał Euro w Tychach

Przypominamy – wyłącznie od aktywności internautów zależy, gdzie pojawi
się 16 siłowni terenowych ufundowanych w ramach jubileuszowego programu „Nestlé porusza Polskę”. W całym
kraju można głosować na 710 lokalizacji zgłoszonych przez gminy do konkursu.

6 czerwca w sali konferencyjnej stadionu Wisły w Krakowie, tuż przed
ostatnim przed „dorosłymi” Mistrzostwami Europy meczem polskich piłkarzy z Litwą, odbyła się konferencja
„A Year To Go”, zorganizowana na rok
i 10 dni przed inauguracją młodzieżowego czempionatu UEFA Under 21
Championship – Poland 2017, który odbywać się będzie także w Tychach.

Tychy zgłosiły Park Południowy – pomiędzy ulicą Uczniowską, Tischnera i Sikorskiego. Głosowanie trwa do 6 lipca. Każdego dnia można oddać jeden głos. Pełna
lista lokalizacji znajduje się na www.NestlePorusza.pl. Jak głosować? Na www.
NestlePorusza.pl w sekcji „Głosowanie”
należy wpisać województwo, miasto lub
kod pocztowy i sprawdzić, czy ta lokalizacja bierze udział w konkursie. Po wysłaniu głosu, otrzymamy e-mail z linkiem
weryfikującym.
W siłowniach od Nestlé znajdzie się
9 urządzeń, takich jak: surfer i twister
– wzmacnia koordynację ruchową, orbitrek i biegacz – pobudza ruchy bioder,
barków, ramion oraz nóg, wioślarz –
wzmacnia mięśnie nóg, ramion i górnej
partii pleców, poręcze i podciąg nóg –
wzmacnia mięśnie ramion oraz mięśnie
brzucha, rower i jeździec – wzmacnia
wydolności serca i płuc, poprawia koordynację ruchową.
ES

Kręć kilometry i wygraj
stojaki rowerowe
Trwa kolejna edycja kampanii społecznej „Kręć Kilometry” Fundacji
Allegro All For Planet, w której rowerzyści z całej Polski mają szansę
powalczyć o stojaki rowerowe dla swoich miejscowości. O tym, czy pojawią
się w Tychach, zdecydują mieszkańcy
i ich przejechane kilometry.
Do wygrania jest 300 stojaków rowerowych! Pojawią się one w 20 miastach,
które zgromadzą do końca września największy dystans. Tychy powalczą o nie
z 657 miastami z całej Polski.
Aby wziąć udział w akcji wystarczy ściągnąć bezpłatną aplikację „Kręć Kilometry” na smartfona i używać jej w trakcie
rowerowych podróży. Każdy przejechany kilometr trafia na konto wybranego
przez nas miasta.
W czasie kampanii w aplikacji pojawiać
się będą wyzwania, których ukończenie pozwoli na zdobycie także nagród
indywidualnych, w tym między innymi
specjalnie zaprojektowanej apteczki rowerowej. Więcej na www.kreckilometry.
pl/.
ES

W konferencji, oprócz przedstawicieli władz Polskiego Związku Piłki Nożnej z prezesem Zbigniewem Bońkiem
i sekretarzem generalnym związku
Maciejem Sawickim, wziął udział Dyrektor Departamentu Rozgrywek UEFA
Giorgio Marchetti oraz prezydenci miast-gospodarzy, na terenie których będą
rozegrane mistrzostwa: Rafał Bruski
(Bydgoszcz), Wojciech Szczurek (Gdynia), Wojciech Lubawski (Kielce), Jacek
Majchrowski (Kraków), Krzysztof Żuk
(Lublin) i Andrzej Dziuba (Tychy).
– Przed nami, już za rok 21. edycja młodzieżowego EURO, ale pierwsza, w której weźmie udział 12 zespołów – mówił
Giorgio Marchetti. – Będziemy gościć
w sześciu pięknych miastach, na sześciu
naprawdę fantastycznych stadionach.
Podczas poprzednich mistrzostw w Czechach w 2015 roku, średnia frekwencja
na meczach wynosiła ok. 11 tysięcy, mamy
nadzieję, że w Polsce będzie jeszcze lepiej
– podkreślił przedstawiciel UEFA.
– Wśród tych, których łączy piłka, nie
trzeba mówić jak ważny jest futbol dla
Śląska – powiedział podczas konferencji prezydent Andrzej Dziuba. – Potencjał, fantastyczna infrastruktura oraz
wspaniały zespół ludzi dał ten wielki
sukces, jakim jest przyznanie Tychom
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Prezydent Andrzej Dziuba odbiera od prezesa Zbigniewa Bońka tzw. umowę
stadionową.
prawa organizacji rozgrywek jednej
z grup – dodał.
Jak się okazało w dalszej części konferencji, nasze miasto zostało dodatkowo docenione przez organizatorów mistrzostw. Oprócz trzech meczów grupy
C, które rozegrane zostaną 18, 21 i 24
czerwca przyszłego roku, na Stadionie
Miejskim przy ul. Edukacji zostanie
rozegrany także jeden z półfinałów (27
czerwca), co jest ogromnym wyróżnieniem dla miasta.
– Gdy budowaliśmy stadion na 15 tysięcy miejsc, nie brakowało głosów, że jest
to obiekt za duży. Teraz, gdy na mecze II
ligi przychodzi 10–11 tys., to wydaje się,
że mógłby być większy – z uśmiechem
prezydent odpowiadał na pytania dziennikarzy podczas briefingu. – Jeszcze nie
wiadomo, kto będzie u nas grał, ale chcemy z prezydentem Gdyni rozmawiać z piłkarskimi władzami, żeby poszczególne

grupy przyporządkować miastom dopiero
po losowaniu, zaplanowanym na 1 grudnia – przekonywał Andrzej Dziuba. – Chodzi o kibiców z zagranicy, bo np. kibicom
czeskim, słowackim, czy niemieckim łatwiej byłoby dotrzeć do Tychów i Krakowa
(ma tu grać grupa C – przyp. red.), niż
do Gdyni i Bydgoszczy, gdzie grać będzie
grupa B. Z kolei kibicom ze Skandynawii,
choćby ze Szwecji znacznie bliżej jest nad
Bałtyk niż na Śląsk.
Na razie wiadomo tylko na pewno, że reprezentacja Polski zagra w grupie A –
w Lublinie i Kielcach.
Podczas konferencji prezydenci miast-gospodarzy odebrali podpisane tzw.
umowy stadionowe, dotyczące organizacji mistrzostw, a zebrani mogli obejrzeć
spoty reklamowe wszystkich miast, które – obok innych informacji o turnieju –
są już dostępne na stronie internetowej
www.U21Poland.com

może nad OW Paprocany zapanuje długa, bo trwająca rok, ciemna Noc. W grze
mogą wziąć udział dzieci (od 10 lat),
młodzież oraz dorośli. Na zwycięzców
czekają nagrody.
Rejestracja i szkolenie drużyn odbędzie
się w godz. 16.30–17.00. Drużyny zgłaszać można także drogą elektroniczną
przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia na adres tyskiewianki@gmail.com.
Rozpoczęcie (godz. 17) i uroczyste zakończenie gry (godz. 20.00), podczas
którego wręczone zostaną nagrody dla
zwycięskich drużyn nastąpi na scenie
głównej w centrum OW „Paprocany”
przy ul. Parkowej 17 w Tychach. Regulamin gry terenowej dostępny jest
na www.umtychy.pl.

18.00 – Otwarcie imprezy „Tyskie Wianki”
18.10–19.00 – Wielkoformatowa Gra
planszowa „W Tychy graj” (przed sceną)
19.15–20.05 – Spektakl plenerowy „Opowieści z ulicy Brokatowej” w wykonaniu
grupy teatralnej Dzieci Zagłębia
20.10 – Ogłoszenie wyników podchodów, konkursów na najpiękniejszy wianek wśród dzieci i dorosłych, w konkursie plastycznym dla najmłodszych oraz
wręczenie nagród
20.30–21.45 – Koncert – Asteya Dec
wraz z zespołem
21.00 – Tańce i śpiewy przy ognisku
w wykonaniu grupy „Miedarzanie”
21.45 – Parada Świętojańska – Korowód niewiast z wiankami na głowach
i chłopców z pochodniami, puszczenie
wianków ze świecami na jeziorze
22.05 – Pokaz laserowy na jeziorze
22.30 – Projekcja filmu „Spacer po linie”

Tyskie Wianki 2016
Urząd Miasta Tychy zaprasza na Tyskie
Wianki 2016, imprezę plenerową nawiązującą do tradycji zabaw podczas
najkrótszej nocy w roku, która odbędzie się 18 czerwca na terenie Ośrodka
Wypoczynkowego Paprocany.
Na uczestników tej wyjątkowej nocy czekać będą różne atrakcje, między innymi:
warsztaty artystyczne dla dzieci, w tym
nauka plecenia wianków oraz konkurs
na najpiękniejszy wianek wśród dzieci
i wśród dorosłych, konkursy plastyczne,
animacje na placu zabaw, pokaz wielkich baniek mydlanych, wielkoformatowa gra planszowa „W Tychy graj”.
W programie także Podchody Świętojańskie, czyli gra terenowa „Słońce
i księżyc”, w której uczestnicy wcielą
się w rolę wysłanników Słońca i wysłanników Księżyca, dwóch antagonistycznych sił dążących do zdobycia przewagi
na Nieboskłonie. Zmagania uczestników podczas gry przesądzą o tym, czy
to Słońce zdobędzie przewagę, czy też
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Tyskie Wianki 2016 – program
imprezy
16.30 – Zbiórka drużyn biorących udział
w grze terenowej pn. „Słońce i Księżyc”
17.00 – Rozpoczęcie gry terenowej

Ewa Strzoda
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