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Już tylko około 10 tygodni pozostało 
do inauguracji piłkarskich Mistrzostw 
Świata FIFA do lat 20. To pierwsza im-
preza organizowana przez tę między-
narodową federację w Polsce. Od ubie-
głego tygodnia można już starać się 
o bilety na młodzieżowy Mundial, 
w tym na osiem spotkań, które będą 
rozgrywane w Tychach.

Turniejowe spotkania będą na przeło-
mie maja i czerwca odbywać się w Biel-
sku-Białej, Bydgoszczy, Gdyni, Lublinie, 
Łodzi i Tychach. o tytuł najlepszej dru-
żyny świata rywalizować będą 24 zespo-
ły, w tym reprezentacja Polski.
Na Stadionie miejskim przy ul. Edu-
kacji o punkty walczyć będą druży-
ny z grup d i F. Tyszanie będą mogli 
z trybun zobaczyć następujące me-
cze: Katar – Nigeria (24.05, godz. 
18), argentyna – rPa (25.05, godz. 
20.30), Katar – Ukraina (27.05, godz. 
18), rPa – Korea Południowa (28.05, 
godz. 20.30),  USa – Katar (30.05, 
godz. 20.30), Korea Południowa – 
argentyna (31.05, godz. 20.30). Po-
nadto w naszym mieście rozegrany 
zostanie mecz 1/8 finału (3.06, godz. 

17.30) oraz jeden z ćwierćfinałów 
(7.06, godz. 18.30).
od minionego czwartku można już za-
opatrywać się w bilety na mistrzowskie 
spotkania. można to robić jedynie po-
przez stronę internetową FIFA.com/ti-
ckets/U20WC.
Bilety są dostępne w dwóch kategoriach 
cenowych. Na mecze grupowe i spot-
kania 1/8 finału obowiązują ceny: 20 zł 

(kat. I) i 10 zł (kat. II). Na ćwierćfinały, 
półfinały i mecz o brązowy medal – od-
powiednio 30 i 20 zł, a na finał: 40 zł 
(kat. I) i 30 zł (kat. II).
Kibice będą mogli wydrukować bilety 
w domu, co oznacza, że każdy, kto zakupi 
wejściówki na stronie internetowej, otrzyma 
je w formie elektronicznej. Na obiektach, 
w tym na Stadionie miejskim, nie będzie 
prowadzona sprzedaż wejściówek. WW

Na tę informację tyskie środowisko 
lekkoatletyczne czekało od dawna – 
za kilkanaście miesięcy Stadion Lek-
koatletyczny w mieście ma być gotowy. 
Wykonawca – firma „Gretasport” z Dą-
browy Górniczej – ma teraz trzy miesią-
ce na przeprojektowanie obiektu, po-
tem rozpoczną się prace budowlane.

w pierwszym etapie wykonawca prze-
projektuje stadion w oparciu o wskaza-
nia Polskiego związku Lekkiej atletyki 
z pierwotnie planowanej kategorii III 
a na kategorię IV a. zgodnie z umową 
ma na to 3 miesiące.
– Stadion będzie posiadał bieżnię lek-
koatletyczną okrężną o długości 400 
metrów, rów z wodą do biegów z prze-
szkodami, skocznie do skoku w dal 
i trójskoku, skocznię do skoków wzwyż 
oraz dwie skocznie do skoków o tycz-
ce. To nie wszystko – na stadionie znaj-
dzie się także rzutnia do pchnięcia kulą, 
rzutu oszczepem oraz rzutu dyskiem 
i młotem – wylicza Elżbieta Pustelnik 
z wydziału Przygotowania i realizacji 
Inwestycji Um Tychy.
Na stadionie znajdzie się także teren 
rozgrzewkowy dla lekkoatletów (dwu-
stronna bieżnia o długości 60 m, dwu-
stronna skocznia do skoku w dal i trój-
skoku oraz rzutnia do pchnięcia kulą), 
trybuny na 500 miejsc siedzących oraz 
stanowisko dla sędziów i komentato-
rów.
– mam nadzieję, że lekkoatletyka roz-
winie się w Tychach jeszcze bardziej. 
mamy w mieście wiele ukrytych talen-

tów, które obecnie nie mają gdzie się 
rozwijać. Chciałabym, żeby więcej osób 
chodziło na treningi i żeby wzrosło ogól-
ne zainteresowanie tą dyscypliną. Być 
może inni też przekonają się, że jest 
to sport, który przynosi medale, tylko 
trzeba się do tego przyłożyć – mówi Ka-
rina Sofińska, zawodniczka moSm Ty-
chy, medalistka ostatnich mistrzostw 
Polski Juniorów w Lekkiej atletyce.

wykonawca na budowę stadionu, któ-
ry ma kosztować prawie 15,3 miliona 
złotych (miasto na ten cel uzyskało do-
finansowanie z ministerstwa Sportu 
i Turystyki w wysokości ok. 6 milionów 
złotych), ma czas do 30 czerwca 2020 
roku. właśnie taka data zakończenia 
inwestycji została wskazana w podpi-
sanej kilkanaście dni temu umowie. 
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Bilety na mundial już w sprzedaży

Jest umowa, będzie stadion!
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nauka i sport
Na absolwentów szkół podstawowych 
i gimnazjum już od przyszłego roku 
szkolnego czekają dwie klasy mistrzo-
stwa sportowego. Rekrutację będzie 
prowadził Zespół Szkół nr 1 Tychach, 
a oficjalnym patronem projektu został 
Tyski Sport SA.

– Postanowiliśmy wyjść naprzeciw 
oczekiwaniom rodziców i uczniów. 
do tej pory otrzymywaliśmy od nich 
wiele sygnałów, że takich klas braku-
je w naszym mieście. dzięki porozu-
mieniu z zespołem Szkół nr 1 otwiera-
my nowy etap w szkoleniu młodzieży. 
mamy nadzieję, że już za kilka lat ucz-
niowie klas mistrzostwa sportowego 
będą stanowić o sile GKS Tychy – mówi 
Krzysztof woźniak, wiceprezes Tyski 
Sport Sa.
zadowolenia nie ukrywa też dyrektor 
zespołu Szkół nr 1, Grażyna Jurek: 
– Bardzo cieszymy się na nowe ot-
warcie, mamy doświadczenie w pra-
cy z młodzieżą uzdolnioną sportowo, 
obecnie w szkole uczą się już piłka-
rze GKS Tychy. w klasach mistrzostwa 
sportowego chodzi o to, aby młodym 
ludziom zapewnić wysoką jakość edu-
kacji i wspierać karierę sportową. Na-
uka i sport umiejętnie pójdą ze sobą 
w parze, tak aby każdy uczeń odniósł 
sukces na miarę swoich indywidualnych 
umiejętności, zgodnie również z misją 
szkoły „nieważne kim byłeś, u nas od-
kryjesz siebie”.
zespół Szkół nr 1 wspólnie z GKS Ty-
chy uruchomią dwie klasy sportowe. 
Na absolwentów gimnazjum czeka 
15 miejsc, z kolei uczniowie po szko-
le podstawowej mogą liczyć na przy-
jęcie 20 osób. rekrutacja rozpocznie 
się 13 maja. dziesięć dni później klub 
przeprowadzi testy dla wszystkich chęt-
nych. młodzi piłkarze będą oceniani nie 
tylko na boisku.
– Naszym hasłem przewodnim jest: 
„piłkarz równa się dobry uczeń”. 
Bardzo ważnym elementem będzie 
dla nas podejście ucznia do obo-
wiązków szkolnych. w związku z tym 
wspólnie ze szkołą postanowiliśmy 
rozszerzyć przedmioty  matural-
ne i  dać możliwość nauki drugie-
go języka obcego. Niezwykle istot-
ny jest również zintegrowany plan 
zajęć z treningami. Często rodzic 
musi wybierać, co jest ważniejsze. 
w naszych klasach nie będzie miał 
takiego problemu – podkreśla Piotr 
mrozek, koordynator grup młodzie-
żowych GKS Tychy.
Ponadto na uczniów czeka 16 specja-
listycznych godzin lekcyjnych w ty-
godniu, które będą prowadzone pod 
okiem wykwalifikowanej kadry tre-
nerskiej. zajęcia będą odbywać się 
również na terenie obiektów GKS 
Tychy. młodzi piłkarze będą bardzo 
blisko pierwszej drużyny, każdy kto 
będzie się wyróżniał, otrzyma zapro-
szenie do treningów z pierwszoligo-
wym zespołem.
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