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Tyski obiekt znalazł się w gronie 22 no-
minowanych aren piłkarskich z piętna-
stu krajów. wszystkie wybrane obiekty 
łączą dwie wspólne cechy – pojem-
ność  powyżej 10 tysięcy widzów oraz 
pełne otwarcie stadionu w 2015 roku. 
Na liście znalazły się m.in. takie gigan-
ty, jak chińskie zhanjiang olympic Cen-
ter Stadium czy Haixia olympic Cen-
ter Stadium, są obiekty m.in. w USa, 
arabii Saudyjskiej, Japonii, a w Euro-
pie – we Francji, Niemczech, Słowacji, 
Turcji, Holandii.
Głosować można poprzez stronę sta-
diony.net. z jednego adresu IP moż-

na zagłosować tylko raz, przyznając 
pięciu wybranym stadionom gwiazdki 
(w kolejności: 5, 4, 3, 2, i 1), które na-
stępnie zostaną przeliczone na punk-
ty. Głosowanie potrwa do 19 lutego 
włącznie. zwycięzcę poznamy trzy 
dni po zakończeniu głosowania. Ty-
tuł Stadionu roku 2015 otrzyma rów-
nież obiekt wybrany przez specjal-
nie powołane Jury, w skład którego 
wchodzą architekci z całego świata 
z doświadczeniem w projektowaniu 
obiektów piłkarskich. wybór Jury 
przebiega niezależnie od głosowa-
nia publicznego.

Przypomnijmy, iż widownia Stadionu 
miejskiego w Tychach może pomieścić 
15 150 widzów, obiekt spełnia wymogi 
UEFa oraz FIFa, został on przystoso-
wany do organizacji nie tylko meczów 
i imprez sportowych, ale także kon-
certów i innych wydarzeń kulturalno-
artystycznych. Powierzchnia płyty sta-
dionu to 10 000 m2. zaplecze stanowią 
3 sale konferencyjne, 11 punktów ga-
stronomicznych, siłownia, 18 szatni, 
w tym dwie główne, pomieszczenia 
medyczne i in. Powierzchnia komer-
cyjna to 5 363 m2.

Leszek sobieraj

dwadzieścia cztery pary małżeńskie 
odebrały w czwartek (21 stycznia) z rąk 
darii Szczepańskiej, I zastępcy prezy-
denta miasta ds. społecznych, medale 
za długoletnie Pożycie małżeńskie. od-
znaczenie przyznawane jest małżonkom, 
którzy przeżyli razem 50 lat i więcej.
Uroczystość odbyła 21 stycznia w Go-
spodzie pod Kogutem. wiceprezydent 
daria Szczepańska gratulowała jubi-
latom, a następnie udekorowała ich 
odznaczeniami. Po części oficjalnej, 
wychowankowie młodzieżowego domu 
Kultury nr 1 przedstawili program ar-
tystyczny. dla jubilatów przygotowano 
też poczęstunek oraz drobne upominki. 
w imieniu nagrodzonych, podziękowa-
nia złożył mieczysław Hadaś.
medal za długoletnie Pożycie małżeń-
skie to odznaczenie państwowe usta-
nowione jako nagroda dla osób, które 

przeżyły 50 lat w jednym związku mał-
żeńskim. Nadawane jest przez Prezy-
denta rzeczypospolitej Polskiej. Jubi-
latom wręcza odznaczenia prezydent, 
burmistrz lub wójt gminy.
Co ważne, medale nie są przyznawane 
z urzędu, ale na wniosek zaintereso-

wanych osób. aby odebrać odznacze-
nie, małżonkowie, którzy obchodzili 50 
rocznicę ślubu, muszą zgłosić ten fakt 
w Urzędzie miasta (mogą to zrobić tak-
że ich dzieci lub wnuki). Uroczystość 
wręczenia medali odbywa się co kilka 
miesięcy. sW

Pobiegli dla miłosza

Ponad 160 uczestników wystartowało 
w Biegu dla miłosza, który rozegrano 
w ow Paprocany. Jego organizatorami 
były Stowarzyszenie Promocji Lekkiej 
atletyki i moSir.
– Serdecznie chciałam podziękować 
wszystkim, którzy wystartowali, a tak-
że organizatorom i sponsorom biegu – 
powiedziała anna wolna, mama cięż-
ko chorego 3-letniego chłopca. – Nie 
spodziewałam się, że w biegu weźmie 
udział aż tyle osób, że impreza będzie 
tak dobrze zorganizowana. raz jeszcze 
serdecznie dziękuję.
Impreza odbyła się pod patronatem Fun-
dacji SPINa, zebrano ponad 3.800 zł. 
Kwota ta pozwoli na opłacenie pół-
rocznej opieki neurologopedycznej dla 
miłosza.
Biegano na dystansie 10 km, z kolei 
nordic walking – 7 km. Na trasie biegu 
najszybszy okazał się Paweł Lis, przed 
marcinem Gajdą i mariuszem Piekutem. 
wśród pań wygrała Katarzyna Piechula, 
przed Nicole Głuszak i anną Lubowic-
ką. w nordic walking wygrał mariusz 
witusik przed dariuszem różewiczem 
i agnieszką ziębą. Ls

oddaj krew
regionalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Katowicach za-
chęca do honorowego oddawania krwi 
w Tychach. można to zrobić w dwóch 
punktach zlokalizowanych na terenie 
naszego miasta.
akcje poboru krwi prowadzone będą 
w każdy piątek w godzinach od 9.00 
do 16.30 w ambulansie zlokalizowa-
nym obok sklepu „auchan” (al. Bielska 
107) oraz w każdą środę w godzinach 
od 9.00 do 16.00 w ambulansie przy 
Supermarkecie „Stokrotka” (ul. gen. 
Grota roweckiego 53).

es

oddaj głos na stadion!
Stadion Miejski Tychy został nominowany w plebiscycie na Stadion Roku 2015, który organizują portale 
Stadiony.net oraz StadiumDB.com.

Złote gody tyszan 
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