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16 stycznia 
na tyskie 

lodowisko 
wracają hokeiści 

i kibice!

Na tę chwilę czekało wie-
le osób, które zapew-

ne chętnie obejrzą wtedy mecz 
GKS Tychy – Podhale, z uwagą 
przyjrzą się „nowej” hali, ocenią 
pracę projektantów oraz tyskiej 
firmy Concret, która realizowa-
ła inwestycję. Bo tak naprawdę 
to właśnie widzowie będą tutaj 
gospodarzami, oni będą tworzyć 
atmosferę hali podczas hokejo-
wych spotkań i innych imprez.

Nowe, piękne
A lodowisko mamy piękne, 

nowoczesne i bardzo funkcjonal-
ne, począwszy od widowni, po-
przez zaplecze, a na aparaturze 
do mrożenia tafli kończąc. Obiekt 
chwalili szefowie misji olimpij-
skich kilku państw, którzy zwie-
dzali lodowisko przed IX Zimo-
wym Olimpijskim Festiwalem 
Młodzieży Europy „Śląsk – Be-
skidy 2009”. To osoby organizują-
ce najpoważniejsze zawody w ca-
łej Europie, więc ich opinia jest 
miarodajna. Lodowisko i zaple-
cze podoba się także hokeistom 
i działaczom GKS. Ciekawe, ja-
kie będą opinie kibiców?

Przed remontem
Decyzję o modernizacji 

lodowiska przyspieszyła po-
ważna awaria instalacji chło-
dzącej, a wyciek amoniaku 
przesądził o konieczności za-
stąpienia starych urządzeń no-
wymi. Prawie dwa lata temu, 
przed rozpoczęciem inwe-
stycji rozważane były różne 
koncepcje remontu obiektu, 
w tym budowa nowego lodo-
wiska. Jak się jednak szybko 
okazało, z punktu widzenia 
ekonomicznego, najwłaściw-
szy był wariant, który wybra-
no – czyli modernizacja hali 
lodowej. Zdaniem fachowców, 
przy wzroście cen materiałów 
i usług budowlanych, jakie na-
stąpiły, koszt budowy lodowi-
ska wyniósłby około 70 mln zł 
W ten sposób Tychy miałyby 
tylko jedno lodowisko, a tak, 
za jedną trzecią tej kwoty (mi-
nus dofinansowanie), zmoder-

nizowano dużą halę lodową, 
a niebawem powstanie drugie, 
mniejsze lodowisko.

Jak nowe
Halę lodową wybudowano 

30 lat temu i do tej pory obiekt 
nie przechodził tak gruntowne-
go remontu. Dlatego zakres prac 
był wyjątkowo duży. Zmieniona 
została elewacja hali, dzięki cze-
mu poprawiono bilans energe-
tyczny budynku. Wymieniono 
przeszklone powierzchnie ścian 
na pełne, z fragmentami prze-
szklenia w rejonie wejść, wzmoc-
niono konstrukcję dachu, wy-
konano nową płytę lodowiska. 
W zakres modernizacji weszła 
także m.in.: wymiana instalacji 
wodno-kanalizacyjnej, przeciw-
pożarowej, centralnego ogrzewa-
nia oraz wentylacji. Na widowni 

zamontowano wygodne foteliki 
w barwach klubowych GKS.

Przebudowano gruntownie 
pomieszczenia zaplecza sporto-
wego i szatniowo-sanitarnego. 
Ponadto zainstalowano monito-
ring wizyjny, a cały obiekt dosto-
sowano do poruszania się osób 
niepełnosprawnych. Na lodowi-

sku obowiązuje też całkowity za-
kaz palenia.

Większy komfort
Zmienił się wystrój lodo-

wiska, dzięki czemu poprawi 
się komfort oglądania meczów. 
Widzowie będą mogli oglądać 
najciekawsze akcje na telebimie 

z zegarem. Lepsze jest też nagło-
śnienie i oświetlenie, a trybuny 
dostosowano do przepisów ewa-
kuacyjnych – przy fotelikach jest 
więcej miejsca. Gości lodowiska 
ucieszy pewnie fakt, że w czasie 
meczów czynne będą dwa punk-
ty gastronomiczne.

Warto wspomnieć, że w hali 
znajdą się także biura GKS i dla 
gospodarza obiektu, sala odpraw 
i salka konferencyjna, które te-
raz, podobnie jak szatnie są me-
blowane.

Obiekt oddany zostanie 
miesiąc przed rozpoczęciem IX 
Zimowego Olimpijskiego Festi-
walu Młodzieży Europy „Śląsk – 
Beskidy 2009”. Festiwal, oprócz 
meczów play off, stanie się naj-
ważniejszym wydarzeniem zi-
mowego sezonu w Tychach.

TeksTy: Leszek sobieraJ

æ 2 PUNkTy GasTroNoMiCzNe będą czyn-
ne podczas meczów hokejowych.
æ 4 MoNiToroWaNe WeJśCia prowadzą do 
hali lodowiska.
æ 11 szaTNi przeznaczono dla hokeistów wszyst-
kich grup wiekowych oraz osób korzystających ze 
ślizgawki. Największe szatnie mają po 70 metrów 
kwadratowych i przeznaczone są dla drużyny 
GKS oraz gości. W szatniach znajdują się suszar-
nie, pomieszczenia magazynowe i zaplecze sani-
tarne.
æ 29,5 M x 60 M – takie są wymiary nowej ta-
fli (minimalnie większej od poprzedniej – 29,4 x 
59,6 m). Otacza ją banda z osłonami wykonany-
mi w technologii „bezsłupkowej”.
æ 45 kaMer zamontowano w systemie monito-

ringu. Umieszczone są przede wszystkim w hali 
i mogą śledzić każdego kibica od pojawienia się 
przy wejściu do chwili opuszczenia lodowiska.
æ 2.600 WidzóW pomieści widownia. Drewnia-
ne krzesła zastąpione zostały składanymi siedzi-
skami polipropylenowymi w barwach klubowych, 
umocowanymi na stalowej konstrukcji. Od strony 
wschodniej jest nowa trybuna dla VIP-ów – 42-45 
miejsc, z  zapleczem socjalno-gastronomicznym.
æ 1.400 LUksóW będzie miało nowe oświetle-
nie, regulowane w czterech poziomach natęże-
nia. 
æ 27,6 MiLioNóW złoTyCh kosztowała mo-
dernizacja lodowiska, z czego pawie 15 mln sta-
nowiło dofinansowanie ze środków pozabudże-
towych.

Zimowa arena zaprasza
Festiwalowa 
szansa
aNdrzeJ dziUba, 
PrezydeNT TyChóW:
Mo d e r -
n i z a c j a 
lodowi-
ska w tak 
krótkim 
c z a s i e 
i w takim 
zakresie 
nie była-
by moż-
liwa, gdyby nie przyznanie 
Tychom organizacji turnie-
ju hokejowego w ramach 
IX Zimowego Olimpijskie-
go Festiwalu Młodzieży 
Europy „Śląsk – Beskidy”. 
Impreza okazała się dużą 
szansą dla obiektu, który 
wymagał pilnego i gene-
ralnego remontu. Cieszę 
się więc, że tę szansę udało 
nam się wykorzystać. Dzię-
ki temu, w naszym mie-
ście odbywa się nie tylko 
znacząca impreza sporto-
wa, ale dodatkowo pozy-
skaliśmy 10 milionów zło-
tych z Ministerstwa Sportu 
oraz 4,5 miliona złotych 
od Marszałka Wojewódz-
twa Śląskiego, co pozwoliło 
wykonać taki remont, aby 
powstał najlepszy w kraju 
stadion zimowy.

lodowisko na początku prac remontowych...

1968 – oddanie do użyt-
ku lodowiska. był to 
obiekt odkryty, z nie-
wielką, drewnianą try-
buną.

1978 – zakończenie prac 
związanych z zadasze-
niem hali lodowej.

1992 – pierwsza moder-
nizacja lodowiska, m.in. 
została wymieniona 
płyta tafli, orurowanie, 
unowocześniono sys-
tem chłodzenia.

2005 – w sierpniu na-
stąpiła awaria stare-
go systemu chłodzenia, 
opartego na amoniaku. 
zamontowano tymcza-
sową aparturę do mro-
żenia tafli, z wykorzy-
staniem glikolu.

2006 – zainstalowa-
nie nowoczesnego, kon-
tenerowego agregatu 
mrożeniowego.

2007 – rozpoczęcie 
pierwszego etapu re-
montu.

2009 – 16 stycznia – 
pierwszy mecz hoke-
jowy po modernizacji 
Gks Tychy – Podhale 
Nowy Targ.

historia
w pigułce

Nowe sZatNie, widowNia, oświetleNie...

Lodowisko w liczbachæ ix zimowy olimpijski Festiwal Młodzieży eu-
ropy „śląsk – beskidy 2009” będzie niewątpliwie 
największą imprezą hokejową, jaka do tej pory 
rozegrana została w Tychach. W przeszłości nie 
brakowało jednak zawodów mistrzowskiej rangi.

æ Czterokrotnie gościliśmy uczestników mi-
strzostw świata juniorów grupy b – w 1991 
i 1992 roku organizatorami zawodów były Tychy 
i oświęcim, a w 1996 i 1998 roku – Tychy i so-
snowiec.

æ W 2001 roku w Tychach odbył się turniej ho-
kejowy ogólnopolskiej olimpiady Młodzieży, 
a w 2006 roku, w ramach światowych zimowych 
igrzysk Polonijnych, rozegrano zawody w short 
tracku (łyżwiarstwo szybkie na krótkim torze). 
rywalizację 100 zawodniczek i zawodników ob-
serwowały ok. 2 tysiące kibiców.

mistrzowskie imprezy

obok dużej hali lodowej (od strony hotelu „arena”), po-
wstanie druga płyta lodowiska. będzie to obiekt kryty, 
tworzący architektoniczną całość z obecnym lodowi-
skiem, przeznaczony głównie na treningi hokejowe i łyż-
wiarskie. będzie też pełnić funkcje tafli rozgrzewkowej 
podczas turniejów. amatorzy ślizgawki i uczestnicy za-
jęć na lodowisku (z różnych grup wiekowych) będą mieli 
możliwość spróbowania swoich sił w mało popularnym 
w Polsce sporcie, jakim jest curling. Na tafli zostaną wy-
tyczone specjalne tory z przeznaczeniem do curlingu.

tafla – bis

na tyskim lodowisku trenują już hokeiści Gks tychy. Pierwszy mecz rozegrają tu 16 stycznia.

...i teraz.
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