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„Wolontariat – 
bezcenny dar” 

Seminarium  
w UM Tychy

15 grudnia, w godz. 
10.00‑12.00, w Sali Se‑
syjnej Urzędu Miasta 
Tychy odbędzie się se‑
minarium pn. „Wolon‑
tariat – bezcenny dar”, 
który zainauguruje eu‑
ropejski Rok Wolonta‑
riatu w Tychach.

W czasie seminarium 
będzie mowa o wolon‑
tariacie jako elemencie 
kształtującym społe‑
czeństwo obywatelskie, 
społeczno‑psychologicz‑
nym profilu wolontariu‑
sza na przykładzie Ho‑
spicjum św. Kaliksta I 
w Tychach, działalności 
Szkolnego Klubu Wolon‑
tariatu w ZS nr 7. Za‑
prezentowane zostaną 
realizowane  w naszym 
mieście projekty pn. 
„Akademia Wolontaria‑
tu” i „Akademia Aktyw‑
ności Społecznej”.

Organizatorem semi‑
narium jest Inkubator 
Społecznej Przedsię‑
biorczości w Tychach 
przy Wydziale Spraw 
Społecznych i Zdrowia 
Urzędu Miasta Tychy. 
Współorganizatorem – 
Fundacja Internationa‑
ler Bund Polska. Osoby 
zainteresowane udzia‑
łem w seminarium 
proszone są o zgłosze‑
nie uczestnictwa do 10 
grudnia pod nr telefonu 
32 322 03 51, 776 36 36 
lub drogą elektroniczną, 
e‑mail: ngo@umtychy.pl

Rok 2011 został ustano‑
wiony przez Radę Unii 
Europejskiej „Europej‑
skim Rokiem Wolonta‑
riatu Propagującego Ak‑
tywność Obywatelską”. 
Aktywne uczestnictwo 
w jego obchodach daje 
możliwość rozwoju wo‑
lontariatu w naszym 
mieście. Organizowane 
seminarium to początek 
działań w tym temacie, 
które będą realizowane 
w przyszłym roku w Ty‑
chach.

Informacje o semina‑
rium znajdują się rów‑
nież na stronie Urzę‑
du Miasta Tychy www.
umtychy.pl w dziale 
Aktualności, www.ngo.
umtychy.pl oraz w sie‑
dzibie Inkubatora Spo‑
łecznej Przedsiębior‑
czości przy ul. Barona 
30/209 (I piętro).

I pIłkarskI, I lekkoatletyczny

Dwa stadiony
W przyjętej przez Radę Miasta poprzedniej ka‑
dencji „Sportowej strategii miasta” założono 
usunięcie z modernizowanego Stadionu Miej‑
skiego bieżni lekkoatletycznej. Przewiduje się 
„budowę stadionu lekkoatletycznego wraz z za‑
pleczem o standardzie umożliwiającym przepro‑
wadzenie zajęć dla wszystkich grup wiekowych 
oraz przeprowadzenie zawodów średniej rangi”. 
Obiekt ma powstać w miejscu boiska treningo‑
wego, na tzw. hasioku.

W dokumencie mamy także krótkie wyjaśnienie, 
dlaczego Stadion Miejski projektowany jest jako 

obiekt piłkarski: „W XXI wieku stadiony piłkarskie bu-

duje się bez bieżni, aby maksymalnie przybliżyć boisko 
dla kibiców”. Rzecz jasna „Strategia...” nie jest spisana raz 
na zawsze. W każdej chwili można wprowadzić do niej 
zmiany i modyfikacje, jednak za rozdziałem funkcji Sta-
dionu Miejskiego przemawiają także względy praktycz-
ne.

– Budowa stadionów typowo piłkarskich to dziś 
na świecie standard i taki powinien powstać w Ty-
chach – mówi Marcin Staniczek, dyrektor MOSiR. – 
Będzie przeznaczony do gry najlepszej tyskiej druży-
ny seniorskiej, a także na wyjątkowe mecze innych 
grup wiekowych i wielkie imprezy kulturalne. Tym-
czasem stadion lekkoatletyczny ma z założenia być 
obiektem ogólnodostępnym, tętnić życiem przez cały 

dzień: lekcje wf szkół różnych szczebli, treningi za-
wodników MOSM, zawody szkolne, itd. Nie wyobra-
żam sobie, by to miało się odbywać na wielkim sta-
dionie piłkarskim. Bo jak to pogodzić? Jeśli będzie 
rozgrywany jakiś turniej piłkarski, czy jakikolwiek 
mecz, nie będzie zajęć lekkoatletycznych. A gdzie 
prowadzić treningi np. rzutu młotem – na mura-
wie piłkarskiej? Poza tym – po co dla lekkiej atle-
tyki kilkunastutysięczna widownia? W organizacji 
mistrzostw Polski nie przebijemy Bydgoszczy. Z każ-
dego punktu widzenia lepiej będzie, jeśli lekkoatle-
tyka będzie miała swój obiekt, a piłka nożna swój – 
ze wspólnym zapleczem szatniowym.  

 LS

Uzgodnienia 
na finiszu

Kończy się 
przygotowanie 

doKumentacji 
dotyczącej budowy 

stadionu miejsKiego. 
obecnie trwają 

procedury związane 
z uzysKaniem 

pozwolenia na budowę. 
doKumentacja 

budowlana 
z Kosztorysami 

inwestorsKimi, ma być 
gotowa do Końca roKu, 

wówczas rozpocznie 
się proces weryfiKacji 

doKumentacji. 
ogłoszenie przetargu 

zaplanowano 
na przełom pierwszego 

i drugiego Kwartału 
przyszłego roKu.

taki jest stan przygotowań do największej 
tyskiej inwestycji sportowej. 
W ciągu kilku lat zmodernizowane 

zostało lodowisko, dzięki adaptacji po-
mieszczeń po niedokończonej szkole mu-
nicypalnej powstała hala sportowa, przy 
ul. Borowej jest piłkarski Orlik z zaple-
czem, przy ul. Edukacji boisko treningowe 
z podgrzewaną płytą i ponad 30 boisk wie-
lofunkcyjnych. Teraz pora na obiekt, któ-

ry ma być najważniejszą sportową areną 
miasta.

Procedury, uzgodnienia, 
opinie

W wywiadzie dla „Twoich Tychów” 
(TT nr 148) prezydent Andrzej Dziuba 
stwierdził, że jeśli wszystko pójdzie zgod-
nie z planem, w połowie przyszłego roku, 
powinny rozpocząć się prace budowlane. 
Zastrzegł jednak, że ze względu na możliwe 

procedury odwoławcze w prawie zamówień 
publicznych nie można mówić o stuprocen-
towej pewności co do terminów. Ale co się 
odwlecze...

Stadionowa dokumentacja gromadzona 
jest z dnia na dzień. Jak nas poinformowała 
Joanna Kudela, naczelnik Wydziału Przygo-
towania i Realizacji Inwestycji, jest już opi-
nia Polskiego Związku Piłki Nożnej, a nie-
bawem mają ją także wydać UEFA i FIFA 
(stadion znajdzie się w tzw. III kategorii 
UEFA, co pozwala na rozgrywanie spotkań 
Ligi Mistrzów czy eliminacji mistrzostw 
Europy). W przypadku federacji piłkar-
skich chodzi przede wszystkim o względy 
bezpieczeństwa, dlatego trafiły do nich pla-
ny uwzględniające dane o rozwiązaniach 
komunikacyjnych wokół projektowanego 
obiektu, usytuowania parkingów (wyjazdów 
i wjazdów), dróg pożarowych, włączenia się 
do ruchu, itd. oraz na jego terenie – drogi 
dojścia, wyjścia (zawodników, kibiców, grup 
gości), drogi ewakuacyjne, zabezpieczenie 
sektorów.

Uzgodnienia
– Przy takich inwestycjach ważne 

jest uzyskanie tzw. decyzji środowisko-
wej – wyjaśnia Katarzyna Książek, in-

spektor w Wydziale Przygotowania i Re-
alizacji Inwestycji. – Przygotowaliśmy 
szczegółowy raport oddziaływania inwe-
stycji na środowisko, który skierowany 
został do Regionalnej Dyrekcji Ochro-
ny Środowiska. Równocześnie trwa-
ły uzgodnienia z kilkoma wydziałami 
Urzędu Miasta oraz z właścicielami sieci 
i trafiły już one do Regionalnego Dyrek-
tora Ochrony Środowiska w Katowicach, 
który w najbliższych dniach ma zatwier-
dzić raport, będący podstawą wydania 
decyzji środowiskowej.

Budżetowe przymiarki
Projekt stadionu (15 tys. widzów), 

którego koszt oszacowano wstępnie na 100 
mln złotych, przygotowuje Perbo-Projekt 
Sp z o.o. z Krakowa. Jak stwierdził prezy-
dent Andrzej Dziuba, miasto ma środki, 
by zrealizwać inwestycję – w przyszło-
rocznym budżecie na ten cel zarezerwo-
wano 45 milionów złotych, w 2012 roku 
– 40 milionów.

– Liczymy jednak także na dofinanso-
wanie z Ministerstwa Sportu, podobnie jak 
to było w przypadku hali i modernizacji lo-
dowiska – dodał.

LESZEK SOBIERAj

stadion przy ul. edukacji będzie najważniejszą sportową areną miasta.

obiekt pomieści 15 tys. widzów.
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