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niemcy, Czesi, Włosi i Duńczycy zagrają w tychach
Centrum Kongresowe ICE w Krako-
wie było 1 grudnia areną losowania 
fazy grupowej finałów Mistrzostw Eu-
ropy UEFA EURO U21, które zostaną 
w czerwcu przyszłego roku rozegrane 
w Polsce. Los przydzielił do grupy C, 
która mecze rozgrywać będzie w Ty-
chach i Krakowie, drużyny Niemiec, 
Czech, Danii i Włoch.

Na ceremonii obecny 
był m.in. prezydent 
Tychów, andrzej 
d z i u b a ,  k t ó r y 
po losowaniu nie 
ukrywał zadowole-
nia. – Losowanie speł-
niło nasze oczekiwania, 
bo z czterech „wymarzonych” 
przez nas zespołów, będziemy u nas 
mieli trzy – stwierdził prezydent. – Bar-
dzo liczyliśmy na Niemców, ze względu 
na ich renomę; zresztą gościliśmy ich 
niedawno w Tychach podczas towarzy-
skiego spotkania z Polską. Życzyliśmy 
sobie Czechów, naszych sąsiadów, po-
nieważ jest duża szansa, że za repre-
zentacją przyjedzie bardzo dużo kibiców, 
a oto nam przecież chodzi, by turniej był 
popularny, a stadiony pełne. Trzecią wy-
marzoną drużyną byli włosi, ze względu 
na to, że Tychy to taka polska... stolica 
włoch. mamy ponad 50 firm z kapitałem 
włoskim, mnóstwo włoskich restauracji, 
stąd ten kraj jest nam bardzo bliski.
Prezydent podkreślił też gościnność ty-
szan, o którą goście UEFa EUro U21 
mogą być spokojni.

Faworytem „naszej” grupy wydają się być 
Niemcy, którzy jak burza przeszli przez 
eliminacje. młodzieżowi mistrzowie Euro-
py z 2009 roku wygrali w swojej 7. grupie 
eliminacyjnej wszystkie mecze, pozosta-
wiając w pokonanym polu m.in. austria-
ków, Finów i rosjan.
z kolei włosi legitymują się mianem naj-
bardziej utytułowanej reprezentacji, któ-
rą zobaczymy w Tychach. Sześciokrotnie 
grali w finale młodzieżowego czempiona-
tu i 4 razy zdobyli tytuł. w swojej grupie 
eliminacyjnej wygrali 7 spotkań, a 3 prze-
grali; w tabeli wyprzedzili m.in. Serbię, 
Słowenię i Irlandię.
Czesi awansowali do EUro z grupy 1., 
dzięki siedmiu zwycięstwom, dwóm re-
misom i porażce, wygrywając rywaliza-

cję m.in. z Belgią i Czarnogórą. Na swo-
im koncie mają tytuł mistrzowski z 2002 
roku. Najmniej obfitym dorobkiem w do-
tychczasowych finałach mogą pochwalić 
się duńczycy, ale półfinaliści poprzednich 
mistrzostw zanotowali bardzo udane eli-
minacje. wygrali 9 meczów, a jeden zre-
misowali, pozostawiając za plecami m.in. 
reprezentacje Bułgarii, rumunii i walii.
Największą gwiazdą, jaką będziemy mieli 
okazję oglądać przy ul. Edukacji 7 wyda-
je się być reprezentant Niemiec, 20-let-
ni Leroy Sane. Kupiony za 50 milionów 
euro przez  manchester City zawodnik 
ma na swoim koncie mecze w drużynie 
seniorskiej, zagrał nawet kilkanaście mi-
nut w półfinałowym spotkaniu EUro 2016 
Francja – Niemcy.
Jest już gotowy terminarz meczów 
grupowych przyszłorocznego turnie-
ju. wiadomo, że na Stadionie miejskim 
w Tychach rozegrane będą spotkania: 
Niemcy – Czechy (18.06. godz. 18), Cze-
chy – włochy (21.06. godz. 20.45) i Cze-
chy – dania (24.06. godz. 20.45) oraz je-
den z meczów półfinałowych, 27 czerwca 
o godz. 18.

ankieta w sprawie 
termomodernizacji: 
wypełnij i skorzystaj

W ramach Programu Ograniczenia Ni-
skiej Emisji w Tychach dofinansowa-
no w tym roku 214 inwestycji wymiany 
kotłów c.o. i instalacji kolektorów sło-
necznych w domach jednorodzinnych. 
Być może w kolejnych latach będzie 
można ubiegać się także o dofinanso-
wanie wymiany okien i docieplenia. 
Mieszkańcy, którzy chcieliby z niego 
skorzystać, mogą już dziś wypełnić 
ankietę.

ankieta jest dostępna na stronie http://
umtychy.pl/niskaemisja, zarówno w wer-
sji do wydruku, jak i w elektronicznej. 
Jej wypełnienie zajmie zaledwie chwilę 
i ma charakter wyłącznie informacyjny 
– nie stanowi jeszcze deklaracji udziału 
w programie. Na jej podstawie urzędnicy 
ocenią, jakie mogłoby być zainteresowa-
nie mieszkańców dofinansowaniem prac 
termomodernizacyjnych.
w ramach Programu (PoNE), osoby, 
które zdecydują się na wymianę stare-
go kotła na bardziej ekologiczny (ko-
cioł na ekogroszek, biomasę, gazowy 
lub pompę ciepła), mogą liczyć na do-
finansowanie tej inwestycji do 7200 zł. 
Program będzie realizowany etapami 
do 2020 roku i niewykluczone, że zo-
stanie rozszerzony o dofinansowania 
termomodernizacji budynków miesz-
kalnych (domów jednorodzinnych). w tej 
sprawie Urząd miasta Tychy przepro-
wadza właśnie ankietę wśród miesz-
kańców.
wyniki ankiety pozwolą oszacować, ja-
kie byłoby zainteresowanie mieszkań-
ców programem dofinansowania prac 
termomodernizacyjnych (np. ocieplenie 
budynku, wymiana okien). Jeżeli okaże 
się ono duże, miasto będzie w przyszłym 
roku starać się o środki na to dodatko-
we zadanie. Jeżeli uda się je pozyskać, 
wówczas pierwsze wnioski o dofinanso-
wanie termomodernizacji można byłoby 
składać w 2018 roku.
zachęcamy mieszkańców miasta 
do wypełnienia ankiety w terminie 
do 30.01.2017 r.

oprac. SW Zapraszamy na Jarmark Bożonarodzeniowy!

ankietę dotyczącą termomoderniza-
cji budynków jednorodzinnych w for-
mie papierowej można wypełnić i zło-
żyć w Urzędzie miasta Tychy przy al. 
Niepodległości 49, w Biurze obsłu-
gi Klienta lub w wydziale Komunal-
nym ochrony Środowiska i rolnictwa 
(VIII p. pok. 803).
można ją również wypełnić w formie 
elektronicznej, na stronie http://umty-
chy.pl/niskaemisja
w razie pytań i uwag związanych z an-
kietą lub Programem informacje moż-
na uzyskać pod nr tel: (32) 776 38 31, 
(32) 776 38 06.

Zostań wolontariuszem
Trwają zapisy na wolontariat mistrzostw Europy UEFa EUro U21. Program wolontariatu 
obejmować będzie przygotowania i obsługę meczów mistrzostw, ale także organizację 
wydarzeń towarzyszących turniejowi. zgłosić się można do 31 grudnia, wypełniając 
formularz rekrutacyjny, dostępny na stronie https://u21poland.com/rekrutacja

Koncerty, pokazy, animacje dla naj-
młodszych i wielkie świąteczne goto-
wanie – to tylko niektóre atrakcje, ja-
kie czekają na uczestników 8. Tyskiego 
Jarmarku Bożonarodzeniowego, który 
odbędzie się w dniach 15–18 grudnia 
na placu Baczyńskiego. Zapraszamy!

W czwartek, 15 grudnia zapraszamy 
na program interaktywny dla dzieci 
„wielkie przygotowania do Świąt” Fa-
bryki Kultury, a później na wielkie go-
towanie z restauracją „U Przewoźnika”. 
Na zakończenie odbędzie się koncert 
tyskiego chóru gospelowego God’s Pro-
perty.
W piątek, 16 grudnia maluchy będą mo-
gły zobaczyć program animacyjny „Pin-
gwiny z mroźnej krainy”. zaplanowano 

również koncert Stowarzyszenia ognisk 
artystycznych oraz występ grupy wiano. 
dla miłośników reggae wystąpią maleo 
reggae rockers, a na finał obejrzymy 
fireshow.
W sobotę, 17 grudnia na placu Ba-
czyńskiego wystawione będą „Śląskie 
Jasełka” Teatru Trip. Po animacji sce-
na zamieni się w gigantyczną kuchnię, 
w której przygotowywane będą oryginal-
ne świąteczne potrawy. Na zakończenie 
dnia dwa koncerty: Sióstr wajs i zespołu 
Trubadurzy.
ostatniego dnia jarmarku (niedzie-
la, 18 grudnia)  organizatorzy za-
praszają na koncert kolęd tradycyj-
nych we współczesnych aranżacjach. 
wielką atrakcją dla łasuchów będzie 
z pewnością pokaz kulinarny Pascala 

Brodnickiego. zaraz po nim nastąpi 
ogłoszenie wyników tegorocznej edy-
cji Tyskiego Banku Kultury. Na finał 
VIII Tyskiego Jarmarku Bożonarodze-
niowego wystąpi zespół zakopower. 
Kilka minut przed koncertem życze-
nia świąteczne mieszkańcom naszego 
miasta złożą włodarze. dla wytrwa-
łych po koncercie gwiazdy wieczoru 
przygotowano niespodziankę – laser-
show.
Szczegółowy program Jarmarku opu-
blikujemy za tydzień. oprac. ES
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