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Organizowany przez Teatr Mały w Tychach konkurs 
fotograficzny Tychy Press Photo będzie gościł Marka 
Lapisa jako gościa specjalnego. 9 marca w Pasażu 
Kultury Andromeda odbędzie się wręczenie nagród, 
wystawa pokonkursowa oraz spotkanie z gośćmi.

– Na konkurs Tychy Press Photo 2019 organizatorzy 
otrzymali 441 zdjęć od 43 autorów. Jurorzy wybrali 
na wystawę 88 najlepszych zdjęć autorstwa 25 osób. 
wystawę marka Lapisa w galerii „obok” będzie moż‑
na oglądać od 9 marca w godzinach 10‑18. Przed sli‑
de show gościa specjalnego odbędzie się pokaz zdjęć 
przewodniczącej jury tegorocznej edycji konkursu Be‑
aty mendrek. oczywiście wstęp jest wolny – informuje 
współorganizator marcin zimnal.
marek Lapis jest członkiem związku Polskich artystów 
Fotografików i Kolektywu Fotografów aFTErImaGE oraz 
laureatem m.in. International Photography awards, 
Grand Press Photo, Bz wBK Press Foto, Leica Street 
Photo i Polskiego Konkursu Fotografii Sportowej. Pod‑
czas Tychy Press Photo odbędzie się śląska premiera 
jego książki fotograficznej „Biało‑Czerwona”.  KP

Znamy ceny biletów na najważniejszą 
imprezę sportową w historii miasta. 
W dniach od 23 maja do 15 czerwca 
w Polsce będą odbywały się Młodzie-
żowe Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 
do lat 20. Turniej rozegrany zostanie 
na sześciu polskich stadionach: w Ty-
chach, Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Gdy-
ni, Lublinie i Łodzi. Mieszkańcy Tychów 
będą mogli obejrzeć u siebie 8 spotkań, 
w tym jeden mecz ćwierćfinałowy.

Bilety na pierwszy w historii turniej 
FIFa na polskiej ziemi będą dostęp‑
ne od 26 lutego (w przedsprzedaży 
i od 7 marca w regularnej sprzedaży) 
w dwóch kategoriach. wstęp na mecze 
fazy grupowej i 1/8 finału w kategorii 
I kosztować będzie 20 zł, a w katego‑
rii II 10 zł. w przypadku wejściówek 
na spotkania ćwierćfinałowe, półfinał 
oraz mecz o trzecie miejsce ceny wy‑
niosą odpowiednio 30 i 20 zł. Bilety 
na mecz finałowy kosztować mają 40 zł 
w kat. I i 30 zł w kat. II. Jedyna oficjalna 
platforma do zakupu wejściówek bę‑
dzie dostępna pod adresem: FIFa.com/
tickets/U20wC.

Następca Messiego zagra w Tychach?

– Finały mistrzostw Świata FIFa U‑20 
to jedno z największych futbolowych 
wydarzeń. Poprzednie edycje turnieju 
wykreowały wielu wybitnych piłkarzy, 
a świat po raz pierwszy usłyszał o takich 
nazwiskach jak messi, maradona, Inie‑
sta, Griezmann, Salah czy Pique. do Pol‑
ski przyjadą najlepsi piłkarze młodego 
pokolenia ze wszystkich kontynentów. 
wśród nich z pewnością znajdą się przy‑
szłe gwiazdy światowego formatu. To dla 
kibiców wspaniała okazja, by zobaczyć 
tych zawodników na własne oczy, oczaro‑
wać się ich talentem i już bardzo wysoki‑
mi umiejętnościami. Chcemy, by trybuny 
naszych stadionów wypełniły się kibica‑

mi. do wysokiej frekwencji z pewnością 
przyczynią się atrakcyjne ceny biletów 
– mówi prezes Polskiego związku Piłki 
Nożnej, zbigniew Boniek.
o tym, jakie zespoły trafią do grupy „ty‑
skiej”, przekonamy się już w najbliższą 
niedzielę, 24 lutego, kiedy to w Gdy‑
ni odbędzie się losowanie grup finało‑
wych. oficjalnym partnerem turnieju jest 
VISa, dlatego już 26 lutego od godziny 12 
do 5 marca do godziny 12 będzie prowa‑
dzona przedsprzedaż biletów, ale tylko 
dla posiadaczy kart Visa.

Biletów w kasach nie będzie

Począwszy od 7 marca od południa, aż 
do meczu finałowego 15 czerwca prowa‑
dzona będzie regularna sprzedaż, a fani 
będą mogli aplikować po bilety na zasa‑
dzie „kto pierwszy, ten lepszy”.
Kibice będą mogli wydrukować w domu 
wejściówki, co oznacza, że każdy, kto na‑
będzie bilety na platformie FIFa.com/
tickets/U20wC, dostanie je w formie 
elektronicznej, a to umożliwi ich wydru‑
kowanie w formacie a4. Każdy bilet bę‑

dzie zawierał unikalny kod, który będzie 
sprawdzany przy wejściu na stadion.
Na stadionach nie będzie prowadzona 
sprzedaż wejściówek!
Na czterech obiektach: w Bielsku‑Bia‑
łej, Łodzi, Lublinie i Tychach będą rów‑
nież dostępne pakiety biznesowe. więcej 
informacji dotyczących wykupu miejsc 
w lożach na tyskim stadionie można zna‑
leźć na stronie PzPN.

24 chętnych na trofeum

Poza Polską, która jest gospodarzem 
imprezy, do turnieju zakwalifikowa‑
ły się: arabia Saudyjska, argentyna, 
Ekwador, Francja, Honduras, Japonia, 
Katar, Kolumbia, Korea Południowa, 
mali, meksyk, Nigeria, Norwegia, Nowa 
zelandia, Panama, Portugalia, rPa, Se‑
negal, Tahiti, Ukraina, Urugwaj, USa 
i włochy. Jak widać, brak w tym gronie 
takich tuzów „dorosłej” piłki jak Brazy‑
lia, anglia czy Hiszpania; są natomiast 
egzotyczne ekipy Kataru, mali czy Ta‑
hiti. To będą z pewnością interesujące 
mistrzostwa!

tychy Press Photo bliskie rozstrzygnięcia

młodzieżowy mundial w przystępnej cenieWtorkowa mammografia
We wtorek, 19 lutego w godz. 10-17.30 
będzie możliwość wykonania bezpłatne-
go badania mammograficznego, pomoc-
nego przy wczesnym wykrywaniu raka 
piersi.

mobilna pracownia mammograficzna bę‑
dzie oczekiwała na tyszanki przy sklepie 
auchan, przy al. Bielskiej 107.
do badania uprawnione są panie w wie‑
ku 50‑69 lat, które są ubezpieczone, nie 
są leczone z powodu raka piersi, a tak‑
że nie miały wykonanej mammografii 
w ramach tego programu w ciągu ostat‑
nich 24 miesięcy lub są w grupie ryzyka 
i w roku poprzedzającym otrzymały pi‑
semne wskazanie do wykonania ponownej 
mammografii po upływie 12 miesięcy.
aby uniknąć oczekiwania w kolejce 
i sprawdzić uprawnienie do badania, 
prosimy o wcześniejszą rejestrację pod 
nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.
mammo.pl/formularz.
Przy rejestracji telefonicznej NFz wymaga 
weryfikacji uprawnień do badania na pod‑
stawie podanego numeru PESEL. Prosi‑
my o przygotowanie dowodu osobistego 
przed połączeniem telefonicznym. Bada‑
nie nie wymaga skierowania lekarskiego.
 UM

Zdjęcie autorstwa Radosława Kaźmierczaka z ubiegłorocznej edycji TPP.

Wnioski jeszcze tydzień
Jeszcze tylko tydzień pozostał tym 
wszystkim, którzy zamierzają zgłosić 
swój projekt do szóstej edycji Budżetu 
Partycypacyjnego.

Jeśli ktoś ma pomysł, jak wydać zagwa‑
rantowane w budżecie miasta pieniądze 
na uczynienie swojej okolicy bardziej 
przyjazną, może zgłosić swój projekt 
do 25 lutego. można go złożyć osobiście 
w punkcie konsultacyjnym, listownie 
(Urząd miasta Tychy, al. Niepodległo‑
ści 49, z dopiskiem „Budżet Partycypacyj‑
ny”) lub elektronicznie na stronie www.
razemtychy.pl.
Pod tym adresem internetowym można 
znaleźć wszelkie niezbędne informacje 
na temat idei Budżetu Partycypacyjne‑
go, punktów konsultacyjnych i procedury 
zgłaszania projektów. WW
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