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DroDzy tyszanie!
Imprezy sportowej o tak wysokiej randzie jeszcze w naszym mieście nie było. Do Ty-
chów przyjadą najlepsze reprezentacje piłkarskie świata z zawodnikami do 20. roku 
życia. To drugi, po mundialu pierwszych drużyn narodowych, najważniejszy turniej 
organizowany pod egidą Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej – FIFA. Możliwość 
współorganizacji turnieju to nie tylko prestiż dla miasta, ale przede wszystkim wielkie 
piłkarskie święto dla jego mieszkańców i kibiców z całego świata.

Przed dwoma laty mieliśmy przyjemność współorganizować piłkarskie Mistrzostwa 
Europy, które do dziś wspominamy z ogromnym sentymentem. Jestem przekona-
ny, że zbliżające się rozgrywki ponownie przyniosą nam równie intensywne emocje 
sportowe, wyjątkową atmosferę i narodziny nowych gwiazd światowej piłki nożnej. 
Zachęcam do udziału w meczach mistrzowskich na Stadionie Miejskim w Tychach!

    Prezydent Miasta Tychy
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24 maja
godz. 18

 Katar –  niGeria

Otwarcie bram godz. 16

25 maja
godz. 20.30

 arGentyna  – rPa

Otwarcie bram godz. 18.30

27 maja
godz. 18

 Katar  – uKraina

otwarcie bram godz. 16

Z BILETEM DOJAZD 
ZA DARMO!
Posiadacze biletów na mecze 
turnieju FIFA U20 na Stadionie 
Miejskim w Tychach będą mogli 
w dniu danego meczu bezpłatnie 
podróżować komunikacją miej-
ską. W przypadku kontroli nale-
ży okazać bilet na mecz w danym 
dniu.

JAK NAJŁATWIEJ 
DOJECHAĆ?
W rejon Stadionu Miejskiego 
najłatwiej dojechać autobusami 
i trolejbusami. Bezpośrednio pod 
stadion można dotrzeć autobu-
sami linii 21, 75, 82, 254, 273, 
262, 536, 696 oraz trolejbusa-
mi linii B, D, E, F. Aby dostać się 
na obiekt, należy wysiąść na przy-
stanku „Tychy Stadion”.

W niewielkiej odległości 
od stadionu – na przystanku „Ty-
chy Targowisko” zatrzymują się 
autobusy linii 1, 4, 21, 36, 273, 
696, a na przystanku „Tychy Park 
Niedźwiadków” linie autobusowe 
L, 4, 33, 65.

DODATKOWE 
AUTOBUSY
W dniu meczu, na dwie godziny 
przez rozpoczęciem spotkania, 
jak również krótko po jego za-
kończeniu, komunikacja miejska 
w Tychach zasilona zostanie do-
datkowymi dziewięcioma auto-
busami (linie autobusowe o ozna-
czeniu S16, S17 i S18). Autobusy 
te kursować będą z częstotliwoś-
cią co 20 minut na następujących 
trasach:
Linia S16: DWORZEC PKP – 
Gen. Andersa – E.Leclerc – Ho-
telowiec – STADION.
Linia S17: OSIEDLE „Z1” – 
Osiedle „Z” – Jezioro Paprocańskie 
– Paprocany Pętla – Paprocany 
Dymarek – Osiedle „T” – Osiedle 
„O” – Lodowisko – Tęcza – Urząd 
Miasta – Niepodległości – Elfów – 
Pływalnia – STADION.
Linia S18 (okrężna): STADION 
– Bielska – Begonii – Harcerska 

– Hetmańska – Stoczniowców 
70 – Osiedle „R” – Osiedle „L” – 
Cztery Pory Roku – Osiedle „U” 
– Brama Słońca – Dmowskiego – 
Gen. Grota-Roweckiego – Elfów 
– Pływalnia – STADION.

Po zakończeniu meczu do-
datkowe kursy autobusów rea-
lizowane będą z przystanku Ty-
chy Stadion (po stronie stadionu) 
po trasach wyżej wymienionych 
linii.

GDZIE ZAPARKOWAĆ
W dniach, w których rozgrywa-
ne będą mecze turnieju FIFA U20 
w Tychach, parkingi przy Stadio-
nie Miejskim będą dostępne wy-
łącznie dla samochodów posia-
dających specjalne uprawnienia 
(organizatorzy, wozy techniczne, 
służby, goście, przedstawiciele 
mediów ze specjalnymi kartami 
parkingowymi itp.). Dla kibiców 
udostępnione będą bezpłatnie 
następujące parkingi (otwarte 
najpóźniej dwie godziny przed 
meczem):
– ul. Starokościelna – parking nad 
potokiem – 20 autokarów i 250 
samochodów osobowych;
– ul. Sadowa – parking przy Gieł-
dzie Kwiatowej – 150 samocho-
dów;
– ul. Edukacji – plac „pod żyrafą” 
– 30 autokarów, a w przypadku 
braku konieczności zapewnie-
nia miejsc dla autokarów – moż-
liwość ustawienia samochodów 
osobowych;
– al. Niepodległości – parking 
przy Urzędzie Miasta – 300 sa-
mochodów osobowych.
Dodatkowo skorzystać można 
z parkingów wielopoziomowych 
przy dworcu PKP (352 samocho-
dy osobowe) i przy lodowisku 
(322 samochody osobowe).

ZAMKNIĘTE ULICE
Organizatorzy oraz Straż Miejska 
proszą mieszkańców o nieparko-
wanie samochodów przy ul. Ba-
ziowej w dniach meczowych (24, 
25, 27, 28, 30, 31 maja oraz 3 i 7 
czerwca) – od godz. 6.
W dniach 24, 27 maja oraz 3 i 7 
czerwca nie będzie możliwości 
wyjazdu z parkingu i dróg we-

wnętrznych wzdłuż ul. Eduka-
cji w godz. od 11.30 do 22.30, 
natomiast w dniach 25, 28, 30 
i 31 maja – w godz. od 14.30 
do 0.30.

Na sześć godzin przed każdym 
meczem i dwie godziny po me-
czu wyłączona z ruchu samo-
chodowego będzie ul. Baziowa 
oraz ul. Edukacji (od skrzyżowa-
nia z al. Bielską do skrzyżowania 
z ul. Grota-Roweckiego). Odcin-
ki te będą dostępne wyłącznie dla 
pojazdów komunikacji miejskiej 
(autobusów i trolejbusów).

OTWARCIE BRAM
W dniu meczu bramy Stadionu 
Miejskiego będą otwarte dla pub-
liczności na dwie godziny przed 
rozpoczęciem spotkania. Wszy-
scy kibice proszeni są o przyjście 
na stadion możliwie jak najwcześ-

niej, celem uniknięcia zatłoczenia 
przy wejściach.

BEZPIECZEŃSTWO 
NA STADIONIE
Na terenie stadionu należy stoso-
wać się do poleceń oznakowanych 
służb dbających o bezpieczeństwo 
kibiców, przede wszystkim ste-
wardów, służb medycznych oraz 
policji.

Organizator stanowczo odra-
dza zabierania ze sobą jakichkol-
wiek przedmiotów (poza np. sza-
likiem, portfelem, telefonem), 
a w szczególności przedmiotów 
wielkogabarytowych oraz okre-
ślonych jako zabronione. Nie na-
leży zabierać ze sobą jakichkol-
wiek toreb/walizek/plecaków, 
których sprawdzanie może opóź-
niać wejście na stadion.

Lista przedmiotów zabronionych 
oraz regulamin imprezy/stadio-
nu zostaną wywieszone przy 
bramach wejściowych na obiekt. 
Regulamin imprezy masowej do-
stępny jest również na stronie in-
ternetowej pl.fifa.com.

Stewardzi są uprawnieni 
do kontrolowania zarówno kibi-
ców, jak i ich bagażu.

Należy pamiętać, że przecho-
dząc przez którąkolwiek ze stref 
kontroli i następnie wychodząc, 
kibic nie będzie uprawniony 
do powrotu na stadion.

Wszelkie podejrzane zachowa-
nia czy też pakunki pozostawio-
ne bez opieki należy niezwłocznie 
zgłaszać stewardom lub policji. 
W przypadku ogłoszenia o ewa-
kuacji/zakończeniu imprezy, na-
leży spokojnie udać się w stronę 
najbliższego dostępnego wyjścia. 

Należy wykonywać polecenia ste-
wardów i spikera imprezy.

KIBICE 
NIEPEŁNOSPRAWNI
Kibice poruszający się na wóz-
kach lub z ograniczeniami rucho-
wymi muszą kierować się do de-
dykowanej bramy w okolicach 
wejścia na sektory A i B.

DZIECI
Osoby małoletnie do lat 13 wejdą 
na teren imprezy tylko pod opie-
ką osoby pełnoletniej. W celu 
uzyskania dostępu na stadion, 
każdy widz, niezależnie od wieku 
musi okazać ważny bilet. W sytu-
acji zagubionego dziecka, należy 
niezwłocznie skontaktować się 
z najbliższym stewardem w zie-
lonej kamizelce. ●

28 maja
godz. 20.30

 rPa – Korea PD.

Otwarcie bram godz. 18.30

30 maja
godz. 20.30

 usa – Katar

Otwarcie bram godz. 18.30

31 maja
godz. 20.30

 Korea PD. – arGentyna

Otwarcie bram godz. 18.30

BiLETY na STROniE PL.FiFa.COM
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na kilka dni przed 
rozpoczęcieM 
Mistrzostw Świata FiFa 
U20 w polsce poznaliŚMy 
ostateczne skŁady 
reprezentacji na ten 
tUrniej.

Do 24 reprezentacji zostało powo-
łanych 504 piłkarzy, którzy będą 
podążać śladami takich gwiazd 
jak Diego Maradona, Lionel Mes-
si, Paul Pogba i wielu innych, któ-
rzy po raz pierwszy pokazali się 
światu właśnie na takim mun-
dialu. Wszystkie oczy będą teraz 
zwrócone na Polskę, aby prze-
konać się, kto z Pokolenia 2019 
ma szansę zajść tak wysoko, jak 
wymienione wcześniej gwiazdy.

– Spodziewamy się turnieju 
na bardzo wysokim poziomie, 

ponieważ w składach są gracze, 
którzy już biorą udział w wielkiej 
piłce, w najlepszych ligach świata. 
Są też tacy, którzy zdążyli wystą-
pić w seniorskich reprezentacjach 
swoich krajów. Oczekuję otwartej, 
fantastycznej rywalizacji, bo wiele 
zespołów ma ambicje i możliwo-
ści, aby zajść daleko, co uczyni ten 
turniej jeszcze bardziej ekscytują-
cym – powiedział Zvonimir Bo-
ban, Sekretarz Generalny FIFA ds. 
Futbolu, który kiedyś sam (z ka-
drą Jugosławii w 1987 roku) wy-
grał młodzieżowy mundial.

– Turniej w Chile w 1987 roku 
był jednym z najważniejszych mo-
mentów mojej kariery i jestem 
przekonany, że wielu piłkarzy bę-
dzie mogło tak powiedzieć o turnie-
ju w Waszym kraju – dodał Zvoni-
mir Boban. – Polska i polskie miasta 

będą fantastycznymi gospodarzami. 
PZPN, który obchodzi w tym roku 
100-lecie istnienia, na czele z le-
gendą futbolu Zbigniewem Boń-
kiem, pracował bardzo ciężko, aby 
we współpracy z FIFA zorganizo-
wać ten świetny turniej.

Zobaczenie na żywo w akcji naj-
lepszych na świecie piłkarzy do lat 
20 to nie lada gratka dla kibiców 
w Tychach. Przypominamy, że bi-
letów na mundialowe spotkania 
nie będzie można kupić w kasach 
Stadionu Miejskiego. Jedyną dro-
gą zaopatrzenia się w bilet i wzię-
cia udziału w drugiej najważniej-
szej światowej imprezie piłkarskiej 
jest wizyta na stronie internetowej 
pl.fifa.com i kupno biletu onli-
ne. Ich ceny na mecze grupowe 
mistrzostw – już od 10 złotych. 
ww ●
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3 czerwca
godz. 17.30

mecz 1/8 finału

Otwarcie bram godz. 15.30

7 czerwca
godz. 18.30

ćwierćfinał

Otwarcie bram godz. 16.30

? ? ? ?
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Oprócz tego zostały przygoto-
wane komunikaty głosowe w ję-
zyku angielskim, które mają po-
móc kibicom w poruszaniu się 
po mieście. Lektor poinformu-
je o liniach, którymi można do-
trzeć na stadion oraz o przybli-
żonym czasie dojazdu, a także 
będzie kierował do dworca ko-
lejowego czy szpitala.

– Bardzo się cieszymy, że na-
sze miasto po raz drugi jest go-

spodarzem dużej międzyna-
rodowej piłkarskiej imprezy. 
Tyskie Linie Trolejbusowe włą-
czają się aktywnie w obchody 
tego wydarzenia – mówi Marcin 
Rogala, prezes spółki. – Chce-
my, aby goście, którzy przyjadą 
do Tychów, zobaczyli, że nasza 
komunikacja stoi na europej-
skim poziomie i mogli bez prze-
szkód językowych z niej korzy-
stać. rn ●

Stadion Miejski w Tychach otrzy-
mał nową murawę. Już 24 maja 
na świeżej nawierzchni po raz 
pierwszy zagrają piłkarze mło-
dzieżowych reprezentacji Kata-
ru i Nigerii. Obiekt przy Edu-
kacji jest jedną z sześciu aren 
Mistrzostw Świata U20. Z tej 
właśnie okazji władze klubu, 
po wcześniejszych konsultacjach 
z organizatorem mistrzostw, zde-
cydowały się na taki krok.

– Operacja wymiany murawy 
rozpoczęła się 2 maja. 4 maja za-
kończyła się pierwszy etap, po-
legający na usunięciu istnieją-
cej darni wraz z glebą o łącznej 

grubości około 3 cm. W kolej-
nych dwóch dniach nawierzch-
nia została wyrównana, a pod-
łoże przygotowane na ułożenie 
nowej warstwy murawy. Prace 
zakończyły się w piątek, 10 maja. 
Następnie trawa będzie podle-
wana, nawożona oraz czeka 
ją szereg zabiegów pielęgnacyj-
nych – mówi Krzysztof Trzo-
sek, rzecznik prasowy Tyskiego 
Sportu SA. Murawa na Stadion 
Miejski została przywieziona 
ze Słowacji. Dostarczyło ją po-
nad 20 tirów, co ciekawe – trawa 
musiała wcześniej rosnąć około 
półtora roku.kp ●

munDial na 
nowej trawie

Nowa murawa na Stadionie Miejskim jest już 
gotowa na przyjęcie uczestników FIFA U20.
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wychodząc naprzeciw kibicoM, którzy przyjadą 
do tychów DoPINgowAć SwoJE DrużyNy Z uSA, 
KorEI PołuDNIowEJ, ArgENTyNy, rPA, NIgErII cZy 
KATAru, TySKIE LINIE TroLEJbuSowE wProwADZą 
NA cZAS MISTrZoSTw DwuJęZycZNą IDENTyFIKAcJę LINII 
I KIEruNKów w SwoIch PoJAZDAch.

trolejBusy 
Po anGielsKu
tablice kierUnkowe w trolejbUsach będą 
wyŚwietlaŁy nazwy przystanków docelowych 
po polskU i angielskU. dodatkowo wszystkie linie 
przejeżdżające przez przystanek stadion będą 
opatrzone piktograMeM piŁkarza, aby nawet 
osoby nieznające języka angielskiego Łatwo 
MogŁy się zorientować, że wŁaŚnie ten konkretny 
trolejbUs jedzie w kierUnkU stadionU.
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