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Już za niespełna dwa miesiące roz-
pocznie się największa tegoroczna 
piłkarska impreza w Polsce – Mi-
strzostwa Świata FIFA U-20. Trwa 
internetowa sprzedaż biletów, m.in. 
na mecze, które rozegrane zostaną 
w Tychach.

Jak informują organizatorzy, w pierw-
szych dniach dystrybucji już ponad sto 
tysięcy biletów na turniejowe mecze 
znalazło nabywców. Kupować je można 
za pośrednictwem strony internetowej 
FIFA.com/tickets/U20WC.
Największym powodzeniem cieszą się 
oczywiście mecz otwarcia, finał i gru-
powe mecze reprezentacji Polski, ale 
i trybuny aren pozostałych spotkań 
powoli się zapełniają. zachęcamy ty-
szan do odwiedzenia podczas świato-
wego czempionatu Stadionu miejskie-
go. Przypomnijmy, że na obiekcie przy 

ul. Edukacji 7 rozegranych zostanie 
osiem meczów:
24.05 (godz. 18) Katar – Nigeria
25.05 (20.30) argentyna – rPa
27.05 (18) Katar – Ukraina
28.05 (20.30) rPa – Korea Pd.
30.05 (20.30) USa – Katar
31.05 (20.30) Korea Pd. – argentyna
3.06 (17.30) mecz 1/8 finału
7.06 (18.30) mecz ćwierćfinałowy

mamy nadzieję, że podobnie, jak to było 
podczas młodzieżowych mistrzostw Eu-
ropy dwa lata temu, także i tym razem 
na widowni tyskiego stadionu zasią-
dą tysiące sympatyków piłki nożnej. 
zwłaszcza, że ceny biletów są bar-
dzo przystępne i wynoszą 20 zł i 10 zł 
na mecze grupowe i spotkanie 1/8 fi-
nału oraz 30 zł i 20 zł na mecz ćwierćfi-
nałowy. Kibice będą mogli wydrukować 
zakupione bilety w domu. Na obiektach 

sportowych sprzedaż wejściówek nie 
będzie prowadzona.
zważywszy na to, że pierwsze dni 
sprzedaży biletów pokazały ogrom-
ne zainteresowanie turniejem – warto 
się pospieszyć, bo nie wiadomo, kiedy 
w naszym mieście powtórzy się impreza 
tej rangi. WW

Już 1 kwietnia będzie można w Ty-
chach wypożyczać rowery miejskie. 
System ruszy po północy z niedzieli 
na poniedziałek. Do końca październi-
ka na ulicach Tychów dostępnych bę-
dzie 60 rowerów; obok jednośladów 
standardowych także rower trójkoło-
wy, rowery familijne typu cargo, tande-
my i rowerki dziecięce. Od 5 kwietnia 
wypożyczony w Tychach rower będzie 
można oddać w jednym z kilku miast 
aglomeracji – Katowicach, Sosnowcu 
lub Chorzowie.

w systemie Tyskiego roweru miejskie-
go zarejestrowanych jest ponad 6 ty-
sięcy osób. Tylko w ubiegłym sezonie 
wypożyczono w mieście rowery ponad 
22 tysięcy razy.
– Tyszanie uwielbiają jeździć na rowe-
rze, coraz częściej także wykorzystu-
ją ten środek transportu, by dojechać 
np. do pracy, dlatego inwestujemy w in-
frastrukturę dla rowerzystów, budujemy 
nowe ścieżki rowerowe, stacje napraw 

rowerów i realizujemy wiele projektów 
z myślą o cyklistach. Tyski rower miej-
ski jest jednym z nich – mówi prezydent 
Tychów andrzej dziuba.
Stacje Tyskiego roweru są zlokalizowa-
ne w kluczowych punktach miasta: przy 
dworcu PKP, stacji Tychy Lodowisko, 
na Placu Baczyńskiego, na Paproca-
nach, przy ul. Jaśkowickiej, w rejonie 
hal targowych oraz przy ul. Grota-ro-
weckiego, w okolicach Urzędu Skar-
bowego.
z Tyskiego roweru miejskiego może 
skorzystać każdy użytkownik, który 
ma konto w systemie. można je zało-
żyć m.in. poprzez aplikację mobilną Ne-
xtbike lub stronę Tyskirower.pl. Należy 
również zasilić konto kwotą co najmniej 
10 złotych, z których będą finansowane 
opłaty za przyszłe wypożyczenia. moż-
na też skorzystać z posiadanego kon-
ta Nextbike założonego w Tychach lub 
w innym systemie.
rower wypożyczamy, korzystając z apli-
kacji mobilnej Nextbike (wystarczy ze-

skanować kod Qr z roweru) lub poprzez 
terminal. Należy w nim wpisać swój nu-
mer telefonu, kod PIN (otrzymujemy 
go podczas rejestracji) i numer rowe-
ru. rower zwracamy na dowolnej stacji 
Tyskiego roweru miejskiego.
Pierwsze 15 minut każdego wypoży-
czenia jest bezpłatne. Potem opłaty 
są naliczane zgodnie z cennikiem – 
od złotówki za pierwszą godzinę, 2 zł 
za drugą, 3 zł za trzecią, do 4 złotych 
za każdą kolejną rozpoczętą godzinę.
Tyski rower miejski to niejedyny sy-
stem Nextbike w regionie. – w tym 
roku jesteśmy m.in. w Gliwicach, 
Chorzowie, Katowicach i Sosnow-
cu. ze wszystkich naszych systemów 
w regionie można korzystać za pomo-
cą jednego konta. To wygodne roz-
wiązanie szczególnie dla osób, któ-
re na co dzień poruszają się między 
miastami – mówi robert Lech, prezes 
Nextbike Polska.
od 5 kwietnia dzięki podpisanej przez 
Górnośląsko-zagłębiowską metropolię 
i firmę Nextbike umowie użytkownicy 
będą mogli wypożyczać rowery w jed-
nym mieście i oddawać w innym. do-
tyczy to miast: Katowice, Sosnowiec, 
Tychy i Chorzów. Koszty przemieszcze-
nia każdego roweru między miastami 
pokryje metropolia.
– osoby korzystające z wypożyczalni 
muszą natomiast pamiętać, że możli-
wość relokacji będzie dotyczyć wyłącz-
nie rowerów standardowych. To zna-
czy, że rowery typu tandem, dziecięcy, 
familijny albo cargo dalej będzie moż-
na wypożyczać i oddawać wyłącznie 
w obrębie jednej gminy – mówi Ewa 
Grudniok, rzecznik prasowy Urzędu 
miasta Tychy.
wynika to z faktu, że oferta dotycząca 
typów rowerów w poszczególnych wy-
pożyczalniach nie jest jednolita. RU

Już ponad 100 tysięcy biletów sprzedanych!

tyski rower miejski powraca od 1 kwietniaPumptrack – renowacja
Wybudowany przed dwoma laty w Par-
ku Suble pumptrack, czyli tor do ro-
werowej jazdy terenowej, przejdzie 
w tym roku renowację. Jego użytko-
wanie oraz warunki pogodowe sprawi-
ły, że w wielu miejsca tor jazdy został 
zdegradowany.

Prace remontowe rozpoczną się 
w kwietniu. Ubytki na torze uzupełnio-
ne zostaną kruszywem, nastąpi też wy-
równanie skarpy. administrowany przez 
Tyski zakład Usług Komunalnych obiekt 
systematycznie jest sprzątany – z toru 
oraz ze studni chłonnych usuwane są 
zanieczyszczenia. Ls

tężnia solankowa 
od poniedziałku

Po zimowej przerwie tężnia solanko-
wa w Parku Rodzinnym Błogosławio-
nej Karoliny zostanie wkrótce urucho-
miona. Trwa wypompowywanie wody 
oraz czyszczenie zbiornika na wodę 
solankową i koryt głównych z liści 
i nieczystości, tak by z końcem marca 
można było uruchomić pompy i napeł-
nić zbiornik solanką, która przyjedzie 
do Tychów z Uzdrowiska Ustroń.

mikroklimat powstały wokół tężni wykorzy-
stywany jest m.in. w profilaktyce i leczeniu 
schorzeń górnych dróg oddechowych, za-
palenia zatok, rozedmy płuc, nadciśnienia 
tętniczego, alergii i w przypadku ogólnego 
wyczerpania. Korzystanie z tyskiej tężni jest 
bezpłatne. RU
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