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Budowa stadionu przy ul. roosevelta to największa pod względem 
kuBaturowym inwestycja w historii zaBrza

Stadion odkrywa 
tajemnice

zobacz budowę  
w Internecie!

jesteś ciekaw, co się dzieje na budowie stadionu? 
nie musisz ruszać się z domu, żeby być na bieżąco! 
wystarczy wejść na stronę internetową www.sta-
dion-zabrze.pl i wybrać zakładkę „kamera online”. 
obraz z zamontowanej na stadionie kamery odświe-

żany jest co 60 sekund. na stronie udostępniona 
jest również panorama stadionu z perspektywy pię-
ciu punktów do wyboru. poruszając myszką, można 
obracać się wokół własnej osi i powiększać wybra-
ne fragmenty obiektu.

www.stadion-zabrze.pl

chociaż trzaskający mróz uniemożliwił kontynuowanie robót ziemnych, na placu 
budowy nowego stadionu miejskiego w zabrzu nikt nie siedzi z założonymi rękami. 
instalowana jest przeniesiona zza dawnej trybuny północnej wymiennikownia, której 
zadaniem jest podgrzewanie płyty boiska. elektrycy pracują nad instalacją zasilania 

tymczasowych masztów oświetleniowych. a my, czekając na zmianę pogody, 
przypominamy kilka ciekawostek dotyczących budowanego obiektu...

dwa poziomy trybun

Trybuny nowego stadionu będą miały dwa poziomy. Na dolny  
z nich prowadzić będzie 20 wejść, rozmieszczonych równomier-
nie wokół niecki obiektu. Dostęp na górny poziom trybun zapew-
ni 28 wejść. Narożniki obiektu ukształtowano tak, by zapewnić 
jak najlepszą widoczność z trybun na boisko. Żelbetowe trybu-
ny, oprócz całkowitego zadaszenia, zostaną okryte ażurową 
elewacją. Narożniki zewnętrznej powłoki zostaną zaokrąglone. 

takie są 
liczBy:

31.871 miejsc siedzących znajdzie się 
na nowym stadionie

24.935 miejsc powstanie w ramach 
pierwszego etapu prac

120.983 m2 to powierzchnia terenu inwestycji
4 kondygnacje nadziemne i 1 podziemną 

będzie miał nowy stadion
20,95 m to maksymalna wysokość obiektu

325.079 m3 to łączna 
kubatura obiektu

1.382 miejsca parkingowe powstaną 
w podziemnym garażu

157,6 mln zł to wartość pierwszego 
etapu budowy

20 miesięcy potrwa pierwszy 
etap prac

dla zawodników i trenerów

Na parterze zachodniego skrzydła stadionu powstanie zespół 
szatni zawodników, m.in. z salami odnowy biologicznej i roz-
grzewki. Dla drużyny rezydującej w obiekcie przewidziano do-
datkowo pralnię i suszarnię strojów sportowych. Zapewniono 
również szatnię dla trenerów oraz salkę odpraw wyposażoną 
w sprzęt do omawiania planowanej podczas meczu taktyki. 
W pierwszym etapie inwestycji, do czasu powstania głównych 
szatni dla zawodników, zaprojektowano szatnie tymczasowe  
w południowej części stadionu.

w trzech etapach:
i etap budowy:
• rozbiórka kolidujących z pracami budowli oraz urządzeń 
•  budowa trybuny północnej, wschodniej i południowej oraz naroż-

ników stadionu z częściami podziemnymi oraz zadaszeniem
• budowa garażu podziemnego pod głównym placem wejściowym
• budowa głównego placu wejściowego
• budowa placu wejściowego w części południowo-zachodniej
• przebudowa ul. Olimpijskiej

•  budowa placu wejściowego dla kibiców drużyny przyjezdnej  
w części północno- zachodniej

ii etap budowy:
• rozbiórka kolidujących z pracami budowli oraz urządzeń
•  budowa trybuny zachodniej wraz z częściami podziemnymi  

i zadaszeniem
• budowa parkingu dla wozów transmisyjnych 
• budowa drogi wewnętrznej obsługującej część VIP 
iii etap budowy
• budowa parkingu naziemnego po zachodniej stronie stadionu 
• budowa parkingu po przeciwnej stronie ul. Roosevelta 


