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Jak świeże bułeczki rozchodzą się bilety na mecze finałowego turnieju Mistrzostw Europy U21, które w czerwcu
zostaną rozegrane w sześciu polskich
miastach, w tym w Tychach.
Sprzedaż biletów prowadzona jest za pośrednictwem portalu bilety.u21.poland.
com, gdzie można znaleźć także wszelkie
informacje na temat turniejowych meczów. Przypomnijmy, że ceny wejściówek
na mistrzostwa rozpoczynają się od 15
złotych, więc nie są zaporą nawet dla
najmłodszych kibiców, którzy chcieliby
zobaczyć obecne i przyszłe gwiazdy futbolu na żywo.
W Tychach na Stadionie Miejskim rozegrane zostaną w czerwcu trzy spotkania „naszej” grupy C: Niemcy – Czechy
(18.06), Czechy – Włochy (21.06) i Czechy
– Dania (24.06) oraz jeden z dwóch półfinałów (27.06).
Jak poinformowali organizatorzy UEFA
EURO U21, polski turniej cieszy się sporym zainteresowaniem kibiców drużynfinalistów. Do UEFA wpłynęły zamówienia
na tysiące biletów dla kibiców zagranicznych – najwięcej ze Szwecji, Słowacji, Anglii, Czech, Danii, Serbii i debiutującej
na wielkiej imprezie Macedonii.
Jak się dowiedzieliśmy, zostały w sprzedaży już tylko ostatnie bilety na tyski półfinał oraz potyczkę Czechów z Niemcami.
Nieco więcej wejściówek czeka na chętnych do obejrzenia spotkań Czechów
z Danią i Włochami.
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Rusza wypożyczalnia rowerów miejskich
zdjęcia: nextbike
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W tym roku Tychy dołączą do grona śląskich miast posiadających sieć wypożyczalni rowerów miejskich. Za niewielką
opłatą będzie można łatwo i szybko wypożyczyć rower w jednej z czterech stacji
i zwrócić go w innej.
Takie wypożyczalnie działają już m.in.
w Katowicach i Chorzowie. W Tychach
ruszą od 1 maja. Na razie, jak mówi radny
miasta Tychy Michał Kasperczyk (znany
z promowania transportu przyjaznego
zdrowiu i środowisku), będzie to testowa wersja systemu. Jeżeli spodoba się
tyszanom, w następnych latach stacji i rowerów może być więcej.
Nie wiemy jeszcze, jak się to sprawdzi
w Tychach – mówi Michał Kasperczyk. –
Nie jest to miasto studenckie, nie mamy
też dużej turystyki biznesowej. System
jest tworzony z myślą o mieszkańcach
miasta. Europejski trend rowerowy daje
się zauważyć również w Tychach. Coraz
więcej ludzi jeździ na rowerach, stąd inwestycje, takie jak stacje naprawy, czy
właśnie wypożyczalnia rowerów miejskich.
Testowy rok
Na razie rowery będzie można wypożyczać i zwracać w czterech punktach: w Paprocanach przy pętli trolejbusowej, przy
dwóch parkingach wielopoziomowych Park&Ride (Lodowisko i Dworzec PKP) oraz
przy Placu Baczyńskiego. W każdej stacji
będzie dostępnych 10 rowerów i 12 stanowisk (by umożliwić rotację jednośladów
pomiędzy stacjami). Wypożyczając rower
w jednej stacji, będzie można go zwrócić

w dowolnej innej. Nawet – jak podkreśla
Michał Kasperczyk – w jednej ze stacji
w Katowicach czy Chorzowie, gdyż operatorem systemu we wszystkich trzech
miastach będzie ta sama firma.
Jeśli system się sprawdzi i mieszkańcy będą z niego korzystać, w przyszłości
całą kompleksową usługę może przejąć
miejska spółka PKM Tychy – mówi radny.
– Zainwestujemy we własną infrastrukturę, co w dłuższej perspektywie bardziej
się opłaci niż wynajmowanie do tego firmy zewnętrznej. Jednak najpierw chcemy
sprawdzić, jakie będzie zainteresowanie
tyszan.

Czesi przyjadą z Farną
Młodzieżowa reprezentacja Czech
wszystkie swoje mecze podczas UEFA
EURO U21 rozegra w Tychach, nic więc
dziwnego, że naszym południowym sąsiadom zależy na sympatii i dopingu tutejszych fanów futbolu.
Między innymi pozyskaniu tyskich kibiców
służyć ma spotkanie i prezentacja czeskiej drużyny narodowej w Pasażu Kultury Andromeda, na którą piłkarze zapraszają w sobotę, 25 marca. O szczegółach
napiszemy w tym miejscu za tydzień, ale
już dzisiaj możemy zdradzić, że reprezentacji towarzyszyć będzie popularna w obu
krajach wokalistka Ewa Farna, która da
w Andromedzie krótki koncert dla tyszan.
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Kolejne inwestycje
Zachęcić do korzystania z rowerów
miejskich ma m.in. przystępna taryfa (dokładne stawki podamy w jednym
z najbliższych numerów) oraz kolejne inwestycje w rozwój infrastruktury
w mieście. – Sama wypożyczalnia to nie
wszystko – przyznaje Michał Kasperczyk
– potrzebne są wygodne ścieżki rowerowe czy stojaki. Często po prostu nie
ma gdzie tych rowerów bezpiecznie zostawić. Mam nadzieję że to wszystko będzie się szybko rozwijało i tak jak stojaki
pojawiły się przy tyskich szkołach, tak
samo pojawią się przed budynkami użyteczności publicznej.
Wszystkie rowery z miejskiej sieci będę
monitorowane, co z jednej strony pomoże ustrzec je przed kradzieżą czy wandalizmem, a z drugiej dostarczy cennych
danych o tym, jak często mieszkańcy
z nich korzystają, jak długo i daleko
podróżują. To pozwoli stwierdzić, czy
system się sprawdza i czy jest potrzeba zwiększenia liczby stacji i rowerów
w kolejnym roku.
Wypożyczalnia będzie działać przez
5 miesięcy – od 1 maja do końca września. W tym roku system i jego obsługa
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kosztować będzie 150 tys zł.

Prawie 800 wolontariuszy na UEFA EURO U21
Jak poinformował Polski Związek Piłki Nożnej, po niemal dwóch miesiącach
rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, Lokalny Komitet Organizacyjny Mistrzostw Europy UEFA EURO U21 Polska
2017 zakończył rekrutację wolontariuszy na czerwcowy turniej.
– Zgłosiło się mnóstwo wartościowych
osób. Niestety, nie będziemy w stanie zaangażować każdej z nich – żałuje koordynator programu Damian Witkowski.
Procedura rekrutacyjna otwarta została
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na początku września ub. roku. Najpierw
chętni wypełniali w internecie specjalny formularz, a potem każdy kandydat,
który przeszedł weryfikację formalną,
zapraszany był na indywidualną rozmowę. Ze względu na duże zainteresowanie, w każdym z miast-gospodarzy,
a więc także w Tychach, zdecydowano
się na dwie tury takich rozmów.
Ostatecznie kwalifikację do programu uzyskało 785 wolontariuszy, którzy
w czerwcu przystąpią do działań operacyjnych w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie,

Kielcach, Lublinie i Tychach. 58 procent
z nich to kobiety, 67% wolontariuszy
to osoby w wieku od 18 do 30 lat. Najstarszy zakwalifikowany wolontariusz
ma 69 lat!
Kolejnym etapem przygotowań będzie
seria weekendowych szkoleń z pierwszej pomocy oraz topografii miasta
i stadionu, które zaplanowano na marzec i maj. Do właściwych turniejowych
działań pierwsi wolontariusze przystąpią
10 czerwca, na niespełna tydzień przed
meczem otwarcia turnieju.
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