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Tychy to pierwsze miasto na Górnym
Śląsku, w którym przechodzimy
z realizacją naszego projektu od słów
do czynów – powiedział dr Dariusz Łapiński,
Krajowy Koordynator ds. Współpracy
z Kibicami PZPN. – Chęć udziału wyraziło
kilka śląskich miast i klubów – GKS
Katowice, Piast Gliwice, Ruch Chorzów,
Polonia Bytom, ale do tej pory żadna
z tych inicjatyw nie została zrealizowana,
bo wszystko rozbijało się o wolę
samorządu. W Tychach wszystko zagrało...

P

rojekt Kibice Razem
(wzorowany na niemieckich „Fanprojektach”, czyli ośrodkach
aktywności kibicowskiej) został
zainicjowany w 2009 roku przez
spółkę PL.2012. Działanie to miało na celu zaangażowanie kibiców
w przygotowania Polski do EURO
2012. Z czasem projekt rozwinął
się w przedsięwzięcie, które może
być realizowane poprzez lokalne
ośrodki w całym kraju. Od kilku lat
ośrodki Kibice Razem z bardzo dobrymi efektami działają w Gdańsku,
Wrocławiu, Gdyni i Warszawie.

Ministerstwo, PZPN
i Tychy
– Ministerstwo Sportu ogłosiło konkurs na ogólnopolski projekt informacyjno-edukacyjny

Kibice Razem – wyjaśnia Iwona
Ciepał, naczelnik wydziału promocji UM Tychy. – Jego zwycięzcą okazał się Polski Związek Piłki
Nożnej. Z kolei PZPN, zwrócił
się do samorządów o tworzenie
ośrodków, które mają koordynować działania kibiców, organizować różne akcje i kampanie
społeczne. Po sukcesie przeprowadzonej przez nas akcji „Kibicujemy z klasą”, postanowiliśmy
zwrócić się do naszych organizacji
i zaprosić je do konkursu związanego z realizacją tego przedsięwzięcia w 2014 roku. Wpłynęła
tylko jedna oferta – ze Stowarzyszenia Tyski Fan.
Ośrodek będzie finansowany
ze środków ministerialnych – w wysokości 81 850 zł (warunkiem jest
wniesienie własnego wkładu finan-

sowego w wysokości minimum 50
tys. zł) oraz z miasta – w wysokości
80 tys. zł. W biurze zatrudnione
zostaną dwie osoby – jedną delegują kibice, druga wybrana zostanie w drodze konkursu. W związku
z tym, iż ośrodek dysponował będzie publicznymi środkami finansowymi, ich wydawanie będzie odbywało się pod kontrolą finansową
Urzędu Miasta oraz ministerstwa.
Tymczasową siedzibę ośrodek będzie miał na lodowisku.
– Po kolejnej wizycie, jestem
pod wrażeniem tego, co zastałem
w Tychach – stwierdził dr Dariusz Łapiński. – Wszystkie ustalenia ze spotkania grudniowego
zostały wykonane. Miasto zdało
egzamin, kibice także, choć oni
– w porównaniu z ich kolegami
z innych klubów – są w trudniejszej sytuacji, bo na mecze muszą
jeździć do Jaworzna. Kibicują hokeistom, ale to w zasadzie nie pozwala rozwinąć skrzydeł.

Doświadczenia
Jak powiedział Dariusz Łapiński, pierwsze doświadczenia
z Gdańska (Lechia), Gdyni (Arka)
Wrocławia (Śląsk) i Warszawy
(Polonia) są obiecujące.
– Gdyby tak nie było, nikt
by się w to nie bawił – dodał.
– Zrobilibyśmy program pilotażowy i tyle. Po trzech latach
klub w Gdańsku działa w spo-

sób profesjonalny, a kibice mają
ważny głos w wielu sprawach.
Kiedyś było to nie do pomyślenia, by np. prezes klubu razem z wiceprezydentem miasta
i prezesem stowarzyszenia kibiców razem jechali do wojewody,
by porozmawiać o legalnej i bezpiecznej pirotechnice na stadionie. A tak stało się w Gdańsku.
W wielu miastach kibice stają się
ważną i uznaną grupą, a ich stowarzyszenia zmieniły się w coś
w rodzaju związku zawodowego. I dzieje się wiele dobrego…
Śmiem twierdzić, że właśnie
dzięki projektowi Kibice Razem
i skupieniu wokół niego kibiców,
przetrwała Polonia Warszawa.
We Wrocławiu natomiast kibice zorganizowali rzecz bez precedensu w skali europejskiej
– klub kibica dla osób niepełnosprawnych. I na meczu Śląsk
– Legia było ok. 200 osób niepełnosprawnych z opiekunami!
Kibice zorganizowali wszystko –
pieniądze, transport, wejściówki.
Trafiają do osób po wypadkach,
które od miesięcy, a nawet lat, nie
wychodziły z domu i organizują
dla nich wyjazd na stadion.
– Są rzecz jasna różne grupy
kibiców – od frakcji chuliganów,
którzy lubią i chcą się bić i tych
chcemy odzyskać dla społeczeństwa, poprzez frakcję ultrasów, ludzi, którzy po prostu chodzą na me-

łukasz sobala

Kibice razem

cze, po tych, którzy chcą działać
i zrobić coś dla środowiska – kontynuuje. – Kiedy spotykam się z kibicami, od razu stawiam sprawę jasno: „W ośrodkach nie będziemy
wspierać działań „anty”. Robimy
wszystko dla klubu, więc jeśli macie
jakieś pomysły na zwalczanie czegokolwiek lub kogokolwiek, to po prostu do nas nie przychodźcie”.

Dla wszystkich
kibiców
Tomasz Baranowski, prezes
Stowarzyszenia Kibiców GKS Tychy Tyski Fan twierdzi, iż formuła
projektu Kibice Razem jest szersza

niż stowarzyszenia. Ma szanse objąć
wszystkie grupy kibiców.
– Tyski Fan to prawna –
bo oficjalnie zgłoszona jako stowarzyszenie – reprezentacja kibiców. Mamy coś do powiedzenia
wśród całej kibicowskiej braci
i jest to głos znaczący, choć nie
decydujący. Ośrodek, który powstanie, będzie działał na rzecz
całego środowiska, wszystkich kibiców i GKS Tychy. Będzie miał
za zadanie promować kibicowanie
w mieście i klub poprzez różne
formy, np. spotkania w szkołach,
turnieje, zawody, konkursy i akcje.
Pomysłów jest bardzo dużo…

Warto wiedzieć
Celem projektu Kibice Razem jest zachowanie konkurencji między kibicami, która stanowi o kolorycie futbolu i czyni go jedynym w swoim rodzaju widowiskiem,
lecz równocześnie oczyszczenie jej z elementów nienawiści i przemocy. Ma na celu zminimalizowanie stosowania przemocy fizycznej i przekonań o charakterze
rasistowskim.
Środki finansowe przeznaczone będą na prowadzenie
lokalnego ośrodka projektu, wsparcie pozytywnych inicjatyw kibiców GKS, upowszechnianie sportu jako formy
spędzania czasu wolnego, rozwijania zachowań prospołecznych, profilaktyki uzależnień, upowszechnianie rodzinnego uczestnictwa w sporcie i kibicowaniu, wspieranie rozwoju wolontariatu sportowego, upowszechnianie
mechanizmów współpracy między miastem, klubem
sportowym a kibicami.

N a m o de r n izowan e j D K 1

Na modernizowanym odcinku DK 1 – jak w piłkarskich klubach: dobiega końca okres przygotowawczy,
niebawem rozpocznie się
runda wiosenna. W związku ze sprzyjającą aurą,
prawdopodobnie jeszcze
w marcu rozpoczną się prace bitumiczne. Wykonawca – Polimex Mostostal SA
– prowadzi obecnie roboty w dolnych warstwach
nawierzchni, kończy także prace przy obiektach
wzdłuż ul. Beskidzkiej.

J

ak informuje Miejski Zarząd
Ulic i Mostów, sprzyjający sezon zimowy umożliwił prowadzenie części robót drogowych na DK 1,
jednak nie wszystkich. Prac bitumicznych nie można było wykonywać, ale Polimex Mostostal SA
wykorzystał ten czas na przygotowanie dolnych warstw nawierzchni
oraz prace przy obiektach, w tym
przy najważniejszym – estakadzie,
powstającej w rejonie skrzyżowania ul. Beskidzkiej z al. Niepodległości, która rozdzieli ruch lokalny
od ruchu tranzytowego. Do obiektu
doprowadzono już nasypy, a ro-

boty koncentrują się na głównym
ciągu drogi.
Dobiega modernizacja wiaduktu nad torami PKP, trwa przebudowa wiaduktu nad al. Piłsudskiego,
kontynuowane są także roboty przy
przejściach podziemnych. W rejonie ul. Edukacji budowane są mury
oporowe na zejściach, a przy przejściu w rejonie ul. Przemysłowej, wykonywana jest konstrukcja oporowa z pali wierconych. Tempo prac
jest dobre, postęp widać również
po ilości zainstalowanych latarni,
ekranów akustycznych oraz barier
rozdzielających jezdnie.
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Przed finiszem…

Estakada powstająca w rejonie skrzyżowania ul. Beskidzkiej z al. Niepodległości, rozdzieli ruch
lokalny od tranzytowego.

