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Olimpiada juniorów
Za kilka dni Tychy znajdą się
na olimpijskim szlaku. IX Zimowy
Olimpijski Festiwal Młodzieży
Europy Śląsk-Beskidy 2009, w ramach
którego w naszym mieście rozegrany
zostanie turniej hokejowy,
to po prostu Olimpiada Juniorów.
Na razie europejska, ale za rok już
w wymiarze światowym. W Tychach
i Beskidach wystartuje ponad 1000
sportowców z 47 państw.
mpreza rozpocznie się
w Tychach w najbliższy
piątek, 13 lutego, zapaleniem znicza olimpijskiego
przy lodowisku. 15 lutego
zaplanowano treningi, a turniej rozpocznie się 16 lutego.
Na sportowych arenach Tychów, Bielska-Białej, Cieszyna, Szczyrku i Wisły pojawi
się ponad 1000 zawodniczek
i zawodników (do lat 18) z 47
państw, w tym 71-osobowa
reprezentacja Polski (najliczniejsza będzie ekipa Szwajcarów – 103 osoby). Sportowcy
rywalizować będą w narciarstwie alpejskim, biegach narciarskich, biathlonie, skokach
narciarskich,
kombinacji
norweskiej, snowboardzie,
łyżwiarstwie figurowym, hokeju na lodzie i curlingu.

Hokeiści
i wolontariusze
Ekipy hokejowe będą
codziennie
dojeżdżały
do Tychów ze Szczyrku –
mówi Marcin Staniczek, dyrektor MOSiR. – Do organizacji zawodów włączyło
się wiele osób, w tym jako
wolontariusze,
uczniowie
tyskich szkół m.in. Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół
Sportowych, SP 36. Zrobimy wszystko, by nadać im-

Hokejowy
terminarzyk

prezie odpowiednią oprawę,
by na naszym obiekcie dobrze czuli się zarówno sportowcy, jak i kibice z wielu
państw Europy.

We wtorek 24 lutego,
w dodatku „Twoje Miasto” ukażą się uwagi
i komentarze mieszkańców dotyczące Flirtów,
a eksperci odpowiedzą
na zadane wcześniej
pytania oraz wyjaśnią
kwestie do tej pory niejasne i kontrowersyjne.

Nasza sztafeta
5 lutego w siedzibie
MKOl w Lozannie odbyła się uroczystość odpalenia ognia olimpijskiego,
następnego dnia znicz odpalono przed budynkiem
PKOl w Warszawie. Na Śląsk,
do Katowic, ogień trafi
13 lutego rano, a o godz.
12.30 przyjedzie do Tychów.
Sztafeta rozpocznie bieg
od budynku Powiatowej
Straży Pożarnej przy al. Niepodległości i przed urzędem miasta nastąpi przekazanie pochodni naszym
olimpijczykom. Lucyna Kałek, Dariusz Garbocz i Mariusz Czerkawski, pobiegną
wraz ze sportowcami MOSM
al. Niepodległości, ul. Grota
Roweckiego, ul. Dąbrowskiego do lodowiska, gdzie zapalony zostanie znicz.
Leszek Sobieraj

ważne
Wstęp na wszystkie areny Olimpijskiego Festiwalu jest bezpłatny.

DATA
16 lutego

Mają Państwo pytania
związane z funkcjonowaniem Szybkiej Kolei Regionalnej? Chcą podzielić się swoimi uwagami
na temat nowych pociągów kursujących na trasie
Tychy – Katowice? Mają
Państwo pomysł, jak
usprawnić system podróżowania Flirtami?
Od 10 do 17 lutego,
w godz. od 10.00 do 15.00
pracownik Urzędu Miasta Tychy będzie czekał
na Państwa propozycje i pytania. Wystarczy zadzwonić pod nr
tel. (032) 776 39 16 lub
napisać na adres: flirt@
umtychy.pl.

Ambasadorami Olimpijskiego Festiwalu Śląsk – Beskidy 2009 są najlepsi obecnie polscy
sportowcy, reprezentujący zimowe dyscypliny: Jagna Marczułajtis, Justyna Kowalczyk,
Mariusz Czerkawski, Adam Małysz, Tomasz Sikora oraz Dorota i Mariusz Siudkowie.

Andrzej Dziuba, prezydent Tychów:
Chciałbym zaprosić Państwa do udziału w IX
Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży
Europy „Śląsk-Beskidy 2009”. Jest to niewątpliwie największe wydarzenie sportowe w tym
roku w Tychach i na Śląsku. Tyskie lodowisko stanie się
areną sportowych zmagań młodych hokeistów i to w dużej mierze od nas – kibiców, zależy powodzenie polskiej
reprezentacji. Gorący doping mieszkańców, zarówno tych
najmłodszych, jak i najstarszych, z pewnością doda skrzydeł naszym zawodnikom. Myślę, że mecze pozostałych
uczestników dostarczą nam równie potężnej dawki emocji. Pokażmy, że jesteśmy dumni z Polski i z Tychów!

GODZINA
godz. 14.30
godz. 18.00
godz. 14.30
godz. 18.00

DRUŻYNY
Finlandia – Białoruś
Rosja – Polska
Białoruś– Szwajcaria
Polska – Słowacja

WPISZ WYNIK
...:... (..:.., ..:.., ..:..)
...:... (..:.., ..:.., ..:..)
...:... (..:.., ..:.., ..:..)
...:... (..:.., ..:.., ..:..)

W turnieju hokejowym
17 lutego
Olimpijskiego
Festiwalu
wystąpi sześć zespołów.
W grupie A: Rosja, Słowagodz. 14.30
Szwajcaria – Finlandia
...:... (..:.., ..:.., ..:..)
18 lutego
cja i Polska, w grupie B:
godz.
18.00
Słowacja
–
Rosja
...:... (..:.., ..:.., ..:..)
Finlandia, Szwajcaria i Białoruś.
Pierwsze treningi zapla- Grupa A: 1. ................., 2. ........................., 3. .....................
nowano na 15 lutego: 9.00
– 10.00 Finlandia, 10.15 – Grupa B: 1. ................., 2. ........................., 3. .....................
11.15 Białoruś, 11.30 – 12.30
godz. 10.00
mecz o 5. miejsce
A3 – B3 ...:... (..:.., ..:.., ..:..)
Polska, 11.45 – 13.45 Rosja, 14.00 – 15.00 Słowacja,
19 lutego
godz.13.30
półfinał
A1 – B2 ...:... (..:.., ..:.., ..:..)
15.15 – 16.15 Szwajcaria,
godz. 17.00
półfinał
B1 – A2 ...:... (..:.., ..:.., ..:..)
16.30 – 17.00 sędziowie.
godz. 10.00
mecz o 3. miejsce
............-............ (..:.., ..:.., ..:..)
Od 16 do 18 lutego treningi
20 lutego
będą się odbywać w godz.
godz. 13.30
finał
............-............ (..:.., ..:.., ..:..)
8.45 – 13.00.
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Flirt
bez tajemnic

Dodatkowo w numerze
umieścimy również rozkład jazdy Flirtów i autobusów komunikacji
miejskiej zintegrowanej
z pociągami Szybkiej
Kolei Regionalnej.

Zagrają w Tychach

Kibicuj naszym!
Hokejową
reprezentację
Polski do lat 17 powołano
specjalnie na tę imprezę.
Niestestety, nie ma w niej
zawodnika GKS Tychy, a śląski hokej jest reprezentowany tylko przez Adama Domogałę z HC GKS Katowice.

Ani

w MOSM Tychy,
ani w innych śląskich klubach nie ma w roczniku 1992 wyróżniających
się zawodników – powiedział
Janusz Kwiatkowski, trener
MOSM Tychy, były asystent
trenera kadry U-17. – Dobrych hokeistów mają Stoczniowiec Gdańsk, Nowy Targ,
Krynica.
W turniejach juniorskich
trudno mówić o zdecydowanych faworytach i nie można
tego odnosić do drużyn seniorskich. Bardziej wyrównany jest też poziom rywalizacji, tutaj nie ma takich różnic,
jak w przypadku seniorów.
W polskiej reprezentacji zagrają: Sebastian Mrugała, Łukasz Gacek, Mateusz Michalski, Kamil Wcisło, Damian

Kapica, Dariusz Gaczoł, Daniel Kolasa – wszyscy MMKS
Nowy Targ), Bartosz Aleniewski, Jakub Serwiński, Kamil
Pogorzelski, Jakub Stasiewicz,
Arnold Szymczewski, Oskar
Lehmann – GKS Stoczniowiec Gdańsk, Damian Kran,
Łukasz Bułanowski, Maciej
Jenrych, Karol Szaniawski –
UHKS Mazowsze/Legia Warszawa, Łukasz Sznotala, Wojciech Błaszków – Orlik Opole,
Kamil Pawlik, Bartłomiej Pociecha, Marek Kachniarz (zaw.
rezerwowy), Norbert Kukulak
(zaw. rezerwowy) – wszyscy
KTH KM Krynica, Michał Stokłosa – UKS Sielec Sosnowiec,
Adam Domogała – HC GKS
Katowice, Kamil Kalinowski,
Bartosz Skólmowski (zaw. rezerwowy) – obaj MKS Sokoły Toruń, Kacper Jankowski
(zaw. rezerwowy) – THK Nesta Toruń, Marcin Laszczak –
UKH Unia Oświęcim, Marek
Wypasek – IFK Ore Furundal,
Szwecja, Michał Karcz – MKS
Cracovia. Trenerami drużyny
są Zbigniew Stajak i Marian
Pysz.

Program oraz informacje na temat Festiwalu na stronach www.slask-beskidy.pl i www.umtychy.pl

