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Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 10 sierpnia 2007r.

w sprawie: organizacji meczów rozgrywek Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012
na Stadionie Narodowym w Chorzowie

Na podstawie art. 6 ust' 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( tekst  jednol i ty  Dz.U.  z2001 r .  Nr 142 poz.  1591 z pÓż.n 'm zm. )

Rada Gminy P ie t rowice  Wie lk ie
uchwala

s1
Rada Gminy Pietrowice Wie|kie v,tyraża swoje stanowisko w sprawie organizacji EURO 2012 według
ponizszej treści:

Radni Rady Gminy Pietrowice Wielkie z ogromnym zadowoleniem przyleli fakt przyznania
Po|sce i Ukrainie prawa do organizacji EoRo 2012. Niestety nasze zaniepokojenie wywołuje
informacja, że na podstawowej |iście miast, które gośció będą uczestników mistrzostw nie zna|af sie
Chorzów. Nie wiemy jakie argumenty zdecydowały, że zna|aż sie on dopiero na |iście rezerwowej.
Trudno zna|eŹc racjonalne uzasadnienie podjęcia takiej decyzji' Stadion Narodowy w Chorzowie
zajmuje w sercach kibiców piłki noznej miejsce szczegó|ne. Tu rozgryłano najwazniejsze mecze w
dziejach po|skiej pitki. Pub|icznośÓ tu zgromadzona potrafiła stworzyć niespotykaną na innych
obiektach atmosferę, ktÓra niosła nasza druzynę do waznych zwycięstw, jak chociazby ostatni mecz
z Pońuga|ią. Jeś|i magia tego stadionu nie działa na decydentów podejmujących decyzję o miejscu
rozgrywania meczów to powinny zadziałaÓ wzg|ędy praktyczne.

Stadion w Chorzowie jest jedynym obiektem obok Poznania' który Wymaga modernizacji, a nie
praktycznego budowania od podstaw. odpadają więc kłopot|iwe sprawy projektów, wykupu terenów
itp.
Miasto posiada doskonała |oka|izację - bliskość |otniska autostrad w promieniu ki|kudziesięciu
ki|ometrów jest odpowiednia baza hote|owa czy treningowa, ktora z powodzeniem sprawdziła
się w stosunku do naszej reprezentacji, największych gwiazd piłki noznej, które rozgrywały mecze na
,,ś|ąskim,'czy kibiców druzyn przyjezdnych. Wreszcie ogromny potencjał |udzki- setki tysięcy kibiców
zam ieszkujących agIomerację ś|ąską.

Mając na uwadze powyzsze Rada Gminy Pietrowice Wie|kie udzie|a swego poparcia i ape|uje
o włączenie Chorzowa na podstawową |istę miast, w których rozgrywane będą mecze w ramach
EURO 2012

s2
Upowaznia się Wójta Gminy Pietrowice Wie|kie do przesłania stanowiska na ręce: Prezesa ministrów
Przewodniczącego Komitetu organizacyjnego EURo2012 Ministra Spońu, Par|amentarzystów
z okręgu wyborczego Rybnik i Wojewody S|ąskiego oraz do upowszechniania treści niniejszego
stanowiska Rady Gminy

s3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

s4
Uchwała wchodziw życie po uptywie 14 dni od ogłoszenia.w Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa
S|ąskiego.
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