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mapa obiektów
Opracowano „Mapę obiek‑
tów sportowo-rekre‑
acyjnych miasta Tychy”.
Na planie miasta zazna‑
czono
bazę
sportową
w Tychach – w sumie 77
obiektów. Oprócz tych naj‑
ważniejszych – lodowi‑
ska, krytej pływalni, hali
sportowej, OW Paproca‑
ny, Stadionu Miejskiego,
są także boiska MOSiR-u,
obiekty sportowe szkół
i placówek oświatowych,
spółdzielni i wspólnot
mieszkaniowych oraz róż‑
nych stowarzyszeń i osób
prywatnych. Na odwrocie
mapy podano ich pełny
wykaz z adresami.
Na mapie zaznaczono także
trasy rowerowe i szlaki tu‑
rystyczne.

Sportowa strategia
Tyski Orlik oddany w maju do użytku, to jedno z wielu boisk wielofunkcyjnych w naszym mieście.

Rozmowa
z Marcinem
Staniczkiem,
dyrektorem
Miejskiego
Ośrodka Sportu
i Rekreacji.
W marcu ubiegłego roku
prezydent Tychów powo‑
łał 14-osobowy zespół lu‑
dzi związanych z tyskim
sportem, aby opracował
dokument, który obejmie
wszystkie dziedziny życia
sportowego i ukierunku‑
je jego rozwój na najbliższe
lata. I tak powstała „Strate‑
gia rozwoju sportu miasta
Tychy na lata 2009‑2015”.
Kto jest autorem „Strate‑
gii…”?
Marcin Staniczek: Prezy‑
dent zaprosił prezesów i działa‑
czy czołowych klubów sporto‑
wych, naczelników niektórych
wydziałów UM, dyrektorów
kilku szkół, prezesów Towa‑
rzystwa Krzewienia Kultury
Fizycznej, Polskiego Towarzy‑
stwa Turystyczno – Krajoznaw‑
czego, Szkolnego Towarzystwa
Sportowego i radnych. Ponadto
w spotkaniach brali udział m.in.
trenerzy, nauczyciele wf, przed‑
stawiciele Miejskiego Ośrodka

Sportu i Rekreacji, Miejskiego
Zarządu Oświaty, autor książ‑
ki „Tyscy mistrzowie” Dariusz
Dyrda, konsultant ds. projektów
europejskich Paweł Kasprzak.

Co
jest
najważniejsze
w „Strategii…”? Jakie okre‑
ślono cele?
MS: Zaletą dokumentu jest,
stworzenie spójnej wizji życia
sportowego w mieście, czego
do tej pory nie było, bo kluby sto‑
warzyszenia, instytucje działały
według własnych priorytetów.
Dlatego nie były to łatwe rozmo‑
wy. W czasie spotkań zespołu,
pomysłów, opinii i kontrowersji
bywało tak wiele, że niektórzy
nie wytrzymywali i wychodzili,
trzaskając drzwiami. Potem jed‑
nak wracali i zaczynaliśmy roz‑
mawiać od początku, dochodząc
do wspólnych ustaleń. Zaczęli‑
śmy od aktualnej oceny sytuacji
w naszym sporcie, określenia za‑
sad finansowania.
W sporcie wyczynowym wyzna‑
czyliśmy kilka celów, wśród któ‑
rych najważniejsze było okre‑
ślenie, jakie dyscypliny uznać
należy za strategiczne. Zapisa‑
liśmy także jakie działania na‑
leży podjąć, by zainteresować
sportem wyczynowym młodzież
uzdolnioną ruchowo, jak zapo‑
biegać porzuceniu wyczynowe‑
go uprawiania sportu w wieku
13‑17 lat, co stało się dość po‑

wszechnym zjawiskiem. Jest
też mowa o wspieraniu grup
uprawiających mniej popular‑
ne dyscypliny, o udziale tyszan
w prestiżowych zawodach spor‑
towych i podnoszeniu pozio‑
mu kadry trenersko-instruktor‑
skiej, a także o sporcie szkolnym,
sporcie osób niepełnosprawnych
i aktywności najmłodszych (pro‑
gram „Sport od Przedszkola”).

Jakie dyscypliny uznano
za strategiczne?
MS: Kryteriów jest kilka.
Po pierwsze musi to być dys‑
cyplina olimpijska oraz fakt,
że w mieście prowadzone jest
szkolenie – od grup juniorskich
po seniorów. W sportach indy‑
widualnych chodzi o dyscypliny,
w których w ostatnich dwóch la‑
tach zawodnicy zajęli co najmniej
6. miejsce w finale mistrzostw
Polski. Z kolei w grach zespoło‑
wych, uznanie sportu za „dyscy‑
plinę strategiczną” zależy od ilo‑
ści lig w kraju. Jeśli jest jedna liga
– to drużyna seniorów powinna
zdobyć co najmniej dwa razy
(w ciągu 3 lat) medal mistrzostw
Polski. Jeśli są dwie ligi –
w ciągu trzech lat co najmniej
dwukrotnie miejsce w pierw‑
szej piątce, 3‑5 lig – zespół
gra na najwyższym szczeblu
rozgrywek, powyżej 5 lig –
przynajmniej jedna drużyna
gra na szczeblu centralnym

lub w ostatnich 10 latach przy‑
najmniej dwóch tyskich wycho‑
wanków reprezentowało Polskę
na olimpiadzie Mistrzostw Świa‑
ta czy Mistrzostw Europy.

Dlaczego tak ważne jest
określenie
dyscypliny
strategicznej?
MS: Bo z tym wiążą się
przywileje: pierwszeń‑
stwo w otrzymywaniu
nagród i stypendiów
za wybitne osiągnię‑
cia,
pierwszeństwo
w dostępie do infra‑
struktury,
priorytet
w ubieganiu się
o miejskie dota‑
cje, gwarancje
kontynuowa‑
nia szkolenia
aż do ukoń‑
czenia wie‑
ku juniora.
Po każ‑

Kasa i baza
W latach 2005‑2008 wydatki na kulturę fi‑
zyczną i sport wzrosły z 9,6 mln do 48,2
mln! Najwięcej przeznaczono na inwesty‑
cje – odpowiednio – 1,7 mln do 36,3 mln zł,
natomiast stosunkowo niewiele wzrosły
wydatki na utrzymanie obiektów – z 1,5
mln do 1,7 mln.

W

ostatnich latach znacząco poprawiła się
baza sportowa w mieście. Zakończono bu‑
dowę hali sportowej przy al. Piłsudskiego, zmo‑
dernizowano lodowisko, od 2002 roku powstało
lub zostało zmodernizowanych kilkanaście boisk
piłkarskich lub wielofunkcyjnych.
Jeśli chodzi o sport wyczynowy, w „Strate‑
gii…” zapisano trzy najważniejsze inwestycje:
przebudowa Stadionu Miejskiego i zmiana jego

funkcji z ogólnosportowej na piłkarską, budowa
stadionu lekkoatletycznego oraz budowa drugiej
tafli przy Stadionie Zimowym.
W dokumencie zapisano też kilka innych
przedsięwzięć, jak rozbudowa ośrodka piłkar‑
skiego przy ul. Andersa, dokończenie moderniza‑
cji obiektu w Czułowie, rozbudowa OW „Papro‑
cany” i ośrodka przy ul. Brzozowej, stworzenie
infrastruktury sportowej w Parku Północnym,
rozbudowa sieci tras rowerowych, budowa dru‑
giej krytej pływalni, kameralnych hal sportowych,
rozbudowa sportowej infrastruktury szkolnej.
Przyjęto zasadę, że przy nowych szkołach po‑
winny powstawać obiekty sportowe, spełniające
wymogi sportu kwalifikowanego. „Strategia…”
zakłada wybudowanie przy szkołach dwóch no‑
wych hal sportowych.

dym sezonie nastąpi jednak we‑
ryfikacja dyscyplin.
W strategii znalazł się także za‑
pis dotyczący systematycznych
badań uczniów pod kątem zdol‑
ności do uprawiania sportu.
Ich wyniki staną się podstawą
do przyjęcia strategii
na kolejne lata lub
zmian w obec‑
nej, bo doku‑
ment ma cha‑
rakter otwarty.

wyż i… niż
Poważny wpływ
na strategię rozwoju
sportu ma demografia.
Liczba dzieci urodzo‑
nych w Tychach w la‑
tach 2000‑2007 wzrosła
o 25 proc., co oznacza,
że w latach 2009‑2014
liczba uczniów w szko‑
łach
podstawowych
zwiększy się o 800.
W gimnazjach nato‑
miast i szkołach śred‑
nich nastąpi poważny
spadek, bo o ponad 1.000
uczniów w gimnazjach
i 2.000 – w szkołach po‑
nadgimnazjalnych.
„Strategia…” uwzględ‑
nia
zatem
rosną‑
cą liczbę sportowców
w najmłodszych gru‑
pach wiekowych oraz
przez kilka najbliższych
lat – do 2015 r. – mniej‑
szą liczbę zawodników
w grupach nastolatków.
Te proporcje będzie mu‑
siał uwzględniać m.in.
rozwój bazy, choć, jak
zapisano w strategii,
„malejąca liczba mło‑
dzieży wcale nie musi
oznaczać malejącej licz‑
by młodzieży uprawia‑
jącej sport”.

Tyskie atuty
Opracowanie „Strategia rozwoju sportu…”
rozpoczyna diagnoza stanu kultury fizycz‑
nej: wyczynu – sportu młodzieżowego i se‑
niorskiego, sportu masowego oraz obiek‑
tów sportowo-rekreacyjnych.

W

iększość młodzieży uprawia sport w Miej‑
skim Ośrodku Sportów Młodzieżowych
w 10 sekcjach: boks, kajakarstwo, koszykówka,
lekka atletyka, pływanie, piłka nożna, piłka ręcz‑
na kobiet, siatkówka, tenis stołowy i zapasy.
W sporcie seniorskim tyskimi atutami są:
drużyny hokejowe mężczyzn i kobiet GKS Ty‑
chy, walcząca o ekstraklasę ekipa koszykarzy
Big Stara, II-ligowi piłkarze GKS Tychy, lek‑
koatleta, reprezentant Polski na 400 m Witold
Bańka, liczące się zespoły w sportach nieolim‑

pijskich – futsal i unihokej oraz ekipa kajaka‑
rzy.
Jeśli chodzi o sport masowy, najpopularniej‑
szymi dyscyplinami wśród tyszan są: sport rowe‑
rowy (turystyka i rowery górskie), gry zespołowe
(działa jedna z najstarszych i najliczniejszych lig
w kraju – Amatorska Ligi Piłki Nożnej, jest ama‑
torska drużyna hokejowa), sporty walki, jogging,
narciarstwo alpejskie, tenis, pływanie, łyżwiarstwo,
trekking, squash.
Co roku MOSiR organizuje amatorskie mi‑
strzostwa miasta w różnych dyscyplinach, choć
w ostatnich latach ilość tych imprez maleje z uwagi
na zmniejszające się zainteresowanie zorganizowa‑
ną rywalizacją.
Teksty przygotował: Leszek Sobieraj

