Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2012 w Chorzowie
Wystąpienie Z-cy prezydenta Miasta dr inż. J. OTTE na sesji Rady
Miasta w dniu 30.03.06r.
Uchwałą Rady Ministrów RP z dnia 25 stycznia 2005 rozpoczęto wspólną
drogę Polski i Ukrainy do organizacji w roku 2012 Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej. 8 listopada 2005 roku Komitet Wykonawczy UEFA zakwalifikował do
II-giej fazy trzy kandydatury: Polska i Ukraina, Włochy, Węgry z Chorwacją.
Obecnie trwa II etap przygotowań oferty Polski i Ukrainy. Do 31 maja 2006
roku rząd, PZPN oraz miasta gospodarze wspólnie opracowują szczegółowe
dokumenty i gwarancje dotyczące m.in. kosztów i planów inwestycyjnych w
zakresie stadionów, dróg, hoteli i lotnisk, które pozwolą przyjąć wielu kibiców
z całej Europy. Portugalia podczas Euro 2004 gościła pół miliona fanów
futbolu. Ważnym elementem jest obecnie stworzenie pozytywnej atmosfery
społecznej dla idei Euro 2012 w Polsce, gdyż silne przekonanie społeczne jest
ważnym argumentem dla UEFA.
Czy przyznanie Polsce organizacji Euro 2012 jest możliwe? Oczywiście, że tak.
W swojej polityce UEFA podkreśla bardzo mocno, że imprezy mistrzowskie
powinny odbywać się w tych krajach i regionach, gdzie jeszcze nie miały
miejsca, tak aby nowo powstała i zmodernizowana

infrastruktura mogła

wspierać rozwój piłki nożnej. W Portugalii wzniesiono 10 nowych stadionów,
które

są

obecnie

wykorzystywane

jako

ważne

obiekty

sportowe.

Paradoksalnie, wysoka stopa bezrobocia też może być argumentem na „tak”,

gdyż UEFA zależy na tym, aby organizacja mistrzostw była dla miast i państw
goszczących motorem rozwoju gospodarczego i bodźcem do tworzenia
nowych miejsc pracy. W Portugalii przy organizacji Euro 2004 przez 4 lata
zatrudnionych było 36000 osób. Na polską kandydaturę składa się oferta 6
miast: Chorzów, Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Kraków, Poznań.

Naszym

atutem jest przede wszystkim Stadion Śląski, na którym rozegrano wiele
fascynujących pojedynków i który gościł największe znakomitości piłkarskie.
Już w 2008 roku po zadaszeniu Stadion będzie spełniał wymogi UEFA.
Stadion K.S. Ruch Chorzów zaproponowany został jako jedno z centrów
treningowych.
Dla miasta i regionu będzie to niezapomniane wydarzenie, szansa na rozwój i
modernizację infrastruktury sportowej i turystycznej oraz na organizację w
przyszłości innych znaczących wydarzeń sportowych i rozrywkowych na
Śląsku. Najważniejszymi terminami procedury decyzyjnej są:
31 maja 2006r. – dostarczenie do UEFA ostatecznej dokumentacji
ofertowej do wyboru kandydata do organizacji Euro 2012 zgodnej z
wymogami przedstawionymi przez UEFA w grudniu 2005r. (w tym
uzgodnienia odpowiedniej oprawy tego wydarzenia)
8 grudnia 2006r. – dokonanie wyboru gospodarza mistrzostw Europy 2012
W związku z kandydaturą Polski i Ukrainy do organizacji finałów Mistrzostw
Europy w Piłce nożnej EURO 2012 oraz Chorzowa jako jednego z miast
goszczących, kluczowe jest poparcie społeczności lokalnej, a w szczególności
władz samorządowych. Poparcie w formie pisemnej deklaracji jest także
integralną częścią dokumentacji ofertowej, którą składa każde z miast
kandydujących.
Uprzejmie proszę Wysoką Radę o udzielenie poparcia dla kandydatury Polski
do organizacji finałów Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012, które mają się
odbywać między innymi w Chorzowie.

