
Zabrze to miasto, które od wielu lat konsekwentnie stawia na sport. I to nie tylko ten przez duże S.  Szkolenie dzieci  
i młodzieży, pomoc stypendialna oraz rozbudowywanie bazy sportowej, to bardzo ważne aspekty wpisane w strategię roz-
woju miasta. Szeroka oferta sportowo-rekreacyjna stwarza możliwość uprawiania sportu niezależnie od wieku i rodzaju 
sprawności;
W Zabrzu organizowane są cykliczne imprezy sportowe takie jak: Akademia Orlika, Krok po kroku do Euro 2012, Rodzin-
ny piknik sportowy czy Zabrzańskie Igrzyska Sportowe.
W ostatnim czasie w Zabrzu powstały nowe, ogólnodostępne boiska, zmodernizowano istniejące obiekty, a w kolejce na 
realizację czekaja kolejne m.in. kryta pływalnia na os. Kopernika i oczywiście nowy stadion dla Górnika Zabrze. 
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Staramy się w Zabrzu tworzyć odpowiednie warunki do 
rekreacji i uprawiania sportu. Mam dla mieszkańców 
dobrą wiadomość. W ciągu najbliższych lat całkowicie 
zmieni się wygląd terenów wokół rzeki Bytomki. 

Projekt rewitalizacji tego obszaru zyskał akceptację i 
możemy otrzymać na jego realizację prawie 41 mln zł 
unijnej dotacji. Pieniądze te zostaną wykorzystane na 
stworzenie w tym rejonie atrakcyjnych terenów rekre-
acyjnych, ze ścieżkami rowerowymi oraz trasami edukacyjnymi. Projekt obejmie 
tereny od Biskupic, przez centrum miasta aż do Maciejowa. 

Na tę inwestycję miasto 
otrzymało dofinansowanie 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego woj. Śląskie-
go na lata 2007-2013 w 
wysokości prawie 2 mln 
złotych. Całkowity koszt 
realizacji zadania to ponad 
2,9 mln zł. 
Ale to nie koniec prac 
na obiekcie przy ul. Ja-
skółczej. Będzie on dalej 
przebudowywany i rozbu-
dowywany, na potrzeby 
filii Akademii Wychowania  
                      Fizycznego.

Stadion jak nowy 

Zabrzańska mło-
dzież ma już do 
dyspozycji dwa 
Orliki. 

Pierwszy obiekt znajduje się 
przy Szkole Podstawowej nr 
30 w Zabrzu-Helence. Bo-
iska z nawierzchnią poliure-
tanową o wymiarach 19,10 
x 32,10 metrów i ze sztucz-
nej trawy (o wymiarach 30,0 
x 62,00 metrów) wyposażo-
ne są w kosze oraz słupki 
do siatkówki. Jest również 
plac zabaw, szatnie i za-
plecze socjalne. Inwesty-
cja kosztowała 2,6 mln zł  
z czego 2 mln zł pochodzą  
z budżetu gminy. 

Drugi kompleks boisk od-
dano do użytku w maju w 

Orliki wylądowały

...........................................................................

Do dyspozycji pływają-
cych będzie basen spor-
towy o wymiarach 25m x 
16,0 m, podzielony na 6 
torów, o głębokości 1,20 
– 1,80m. 

W obiekcie znajdą 
się również base-
ny szkoleniowe, 
jacuzzi oraz ze-

spół saun. 
Dla dzieci, oprócz spe-
cjalnych baseników, przy-
gotowano atrakcje w po-
staci grzybków i działek 
wodnych, a dla dorosłych 
bicze wodne. Pływalnia 
będzie również posiadać 
zjeżdżalnię rurową.  

Obecnie inwestycja znaj-

duje się w fazie projektu 
budowlanego. W paź-
dzierniku ogłoszony zo-
stanie przetarg, który wy-
łoni wykonawcę obiektu. 
Całość ma być gotowa  
w 2012 roku.

Koszt inwestycji to 27-28 
mln zł. Środki pochodzić 
będą z budżetu miasta.

Pływanie pod dachem
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Najnowszą inwestycją realizowaną przez miasto jest kryta pły-
walnia na os. Kopernika. Powstanie ona po wschodniej części 
Alei Korfantego. To kontynuacja projektu „Park Jana Pawła II”, 
który powstał w tej części miasta. 

Zabrzu Maciejowie. W jego 
skład wchodzi  boisko do 
piłki nożnej, boisko do ko-
szykówki i siatkówki oraz 
szatnia i sanitariaty. Go-
spodarzem boiska jest 
Szkoła Podstawowa nr 23.
 
Orlik kosztował 1 mln zł  

z budżetu miasta, 30 tys. 
zł dołożył Urząd Marszał-
kowski, tyle samo skarb 
państwa. 
Boisko jest pierwszym eta-
pem większej inwestycji.  
W bezpośrednim sąsiedz-
twie ma powstać rekreacyj-
ny Park Rodzinny. 

Plyta stadionu zostanie 
przebudowana i dostoso-
wana do rozgrywek piłki 
nożnej, rzutu dyskiem i 
młotem, pchnięcia kulą, 
rzutu oszczepem, skoku 
wzwyż, skoku w dal i trój-
skoku oraz skoku o tyczce.

W planach jest również bu-
dowa trybun (na ok. 1680 

miejsc z sektorem 
dla VIPów i zada-
szeniem części try-
bun) oraz szatni na 
96 osób wraz z wę-
złem sanitarnym, 
pomieszczeń tre-
nerów i pomiesz-

czeń biurowych. Obiekt ma 
być dostosowany dla osób 
niepełnosprawnych. 

Stadion będzie ogrodzony, 
wyposażony w zegar i tabli-
cę świetlną oraz instalację 
nagłaśniającą. W pobliżu 
powstaną parkingi dla samo-
chodów osobowych i autobu-
sów.

Nowe boisko piłkarskie wraz z oświetleniem, trybuny dla 
500 widzów i ogrodzenie z piłkochwytami – tak prezentuje 
się zmodernizowany stadion na os. Janek. 


