nr 18/255 maj 2012  Tyski Informator Samorządowy

 Dodatek wydawany i finansowany przez Urząd Miasta Tychy  Adres redakcji: al. Niepodległości 49, tel.: 776 39 16, fax: 776 39 48 e-mail: redakcja@umtychy.pl

EURO przed EURO
w Tychach
Kapitanowie drużyn:

Andrzej Dziuba,
Prezydent Miasta Tychy:
Już dzisiaj w Tychach rozpoczęły się Mistrzostwa Europy Prezydentów i Burmistrzów w Piłce
Nożnej. Czekają nas wyjątkowe,
sportowe emocje. Przez cztery dni
w mieście będzie można oglądać
mecze na wysokim poziomie –
niektórzy zawodnicy to prawdziwi profesjonaliści.
Cieszę się, że to właśnie Tychom przypadła możliwość organizacji wydarzenia o międzynarodowym zasięgu – to wielki
zaszczyt, ale też odpowiedzialność. Na murawie pojawią się
zawodnicy z Niemiec, Austrii,
Włoch, Słowenii, Czech, Słowacji,
Ukrainy, a także drużyna Południowego Tyrolu. Przed kibicami
zaprezentują się też dwie drużyny reprezentacji Polski. W sumie
do naszego miasta przyjedzie
ok. 200 osób.
Wygrać cały turniej będzie
trudno, ale jestem dobrej myśli. Cztery lata temu na Mistrzostwach Europy Prezydentów i Burmistrzów rozgrywanych w Austrii
w Alpendorf zajęliśmy 8. miejsce,
ale wtedy na zawody pojechaliśmy bez treningów i odpowiedniego przygotowania. Teraz jest
inaczej – dużo ćwiczyliśmy, z całej Polski zjeżdżaliśmy na zgrupowania, jesteśmy silnym zespołem,
mamy też dodatkową motywację,
bo gramy w Polsce i przed naszą
publicznością.
Jako kapitan jednej z polskich
drużyn, mogę zapewnić, że zrobimy wszystko, by nasi zawodnicy
wypadli w rozgrywkach jak najlepiej. To zależy również od kibiców. Liczymy na gorący doping
– już teraz zapraszam wszystkich
kibiców piłki nożnej do Tychów.
Wierzę, że Mistrzostwa Europy Prezydentów i Burmistrzów
w Piłce Nożnej będą dla tyszan
i wszystkich przybyłych tu gości
przedsmakiem tego, co czeka nas
na Euro 2012!

Od dzisiaj, 15 maja,
aż do piątku, 18 maja,
na terenie naszego
miasta odbywać się
będą II Mistrzostwa
Europy Burmistrzów,
Prezydentów w Piłce
Nożnej, Tychy 2012. Impreza
ta poprzedza EURO 2012.

O

rganizatorem przedsięwzięcia jest gmina Tychy z ramienia Związku Miast Polskich. Uroczyste otwarcie mistrzostw odbędzie
się dzisiaj, 15 maja, o godz. 10, na boisku piłkarskim Kompleksu Sportowego „Paprocany” (Tychy, ul. Sikorskiego 110).
Przypomnijmy, do udziału w zmaganiach
sportowych zgłosiły się zespoły z: Polski (dwie
drużyny), Niemiec, Włoch, Ukrainy, Słowenii,
Austrii, Czech, Słowacji i Południowego Tyro-

Andrzej Dziuba – Kapitan I Drużyny Polski. Absolwent Wydziału Górniczego Politechniki Wrocławskiej. W Tychach
mieszka od ponad 30 lat. Funkcję prezydenta miasta
piastuje od 2000 roku.
Dariusz Tokarski – Burmistrz Pajęczna, miasta w województwie łódzkim, zamieszkałego przez ponad 6 tys. mieszkańców. Będzie kapitanem II Drużyny Polski.

Stanko Glazar (50 LAT) – zastępca
Burmistrza gminy Hajdina, liczącej 3 tys.
mieszkańców, położonej w północno–zachodniej części Słowenii. Z zawodu nauczyciel matematyki. Będzie kapitanem 14-osobowej drużyny słoweńskiej.
Fabio Fecci (47 lat) – członek samorządu gminy Noceto w prowincji Parma na północy Włoch, liczącej ok. 10 tys.
mieszkańców. Będzie kapitanem 24-osobowej włoskiej drużyny.
Herbert Schrittwieser (60 LAT) –
Burmistrz 3-tysięcznego miasta Lilienfeld,
położonego nad rzeką Traisen w północnowschodniej części Austrii. Będzie kapitanem drużyny
austriackiej złożonej z 18 zawodników.
Jan Jilek (40 LAT) – Starosta miasteczka Jankov w południowo-zachodnich Czechach. Zapalony piłkarz, sędzia piłki nożnej. Będzie kapitanem 20-osobowej czeskiej drużyny.

Roman Sukenik (46 LAT) – Starosta
miejscowości Zemianskie Sady należącego
do regionu Galanta w południowo-zachodniej Słowacji. Jest kapitanem 20-osobowej drużyny.

lu. W związku z tym, planowane są rozgrywki
na dziesięć drużyn, które podzielone zostały
na dwie grupy A i B.
Drużyny z Polski zostały rozstawione
na miejscu pierwszym w grupie A (Polska I)
oraz piątym w grupie B (Polska II). Ukraina
została umieszczona na pierwszym miejscu
w grupie B. Pozostałe drużyny są obsadzone
zgodnie z losowaniem, które odbyło się 7 maja
w Urzędzie Miasta Tychy – mówi Marcin Staniczek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach.
W Grupie A zagrają: 1. Polska I, 2. Włochy,
3. Słowacja, 4. Południowy Tyrol, 5. Słowenia.
W Grupie B spotkają się: 1. Ukraina, 2. Niemcy,
3. Austria, 4. Czechy, 5. Polska II.
Warto wspomnieć, że w pierwszej polskiej
drużynie zagra i jednocześnie będzie pełnił rolę
kapitana prezydent Andrzej Dziuba.
Grupa A będzie rozgrywać mecze na boisku piłkarskim Kompleksu Sportowego Paprocany (ul. Sikorskiego 110). Natomiast grupa B
na terenie boiska piłkarskiego Zespołu Boisk

Piłkarskich im. Alfreda Potrawy (Tychy, ul.
Andersa 22). Początek rozgrywek codziennie
od godz. 11.
Mecze rozgrywane będą na połowie boiska
dwa razy po 30 minut z dziesięciominutową
przerwą.
Półfinały „B”, czyli o miejsca 5–8, odbędą się 17 maja na boisku przy Sikorskiego 110,
o godz. 11. Natomiast półfinały „A”, czyli o miejsca 1–4, w tym samym dniu i miejscu, o godz.
13.30. Mecz o 9. miejsce rozegrany zostanie także 17 maja, o godz. 11, na terenie Zespołu Boisk
Piłkarskich im. Alfreda Potrawy.
Ostatnie cztery mecze II Mistrzostw Europy Burmistrzów, Prezydentów w Piłce Nożnej
2012 odbędą się 18 maja w Kompleksie Sportowym Paprocany. Mecz o 7. miejsce o godz.
11.30, o 5. miejsce – godz. 11.30, o 3. miejsce –
godz. 15. Najlepsi zmierzą się w wielkim finale
o godz. 17.
Wstęp dla kibiców na wszystkie spotkania
piłkarskie jest bezpłatny. Zapraszamy do kibicowania.
Ewa Strzoda

Oleksandr Sokolov (50 lat) – ukraiński działacz młodzieżowy i samorządowiec,
wieloletni pracownik administracji miejskiej
i obwodowej, od 2002 roku jest burmistrzem Czernihowa – miasta w północnej części Ukrainy. Będzie kapitanem 20-osobowej drużyny.
Rolf Reinhard (50 lat) – Burmistrz
gminy Abtsteinach w południowo-zachodnich Niemczech. Będzie przewodniczył
drużynie niemieckiej złożonej z 17 zawodników.

Siegfried Gatterer (50 LAT) – zastępca Burmistrza, włoskiego, 3-tysięcznego miasta Pfalzen, położonego w Południowym Tyrolu, gdzie miejscowa ludność
posługuje się językiem niemieckim. Będzie kapitanem 12-osobowej
drużyny Południowego Tyrolu.

