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Na budowie stadioNu przy ulicy roosevelta trwają przygotowaNia 
do zaplaNowaNego Na Najbliższą Niedzielę meczu

Przed pierwszym 
gwizdkiem

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

– Generalny wykonawca otrzy-
mał już zgodę na przeprowadze-
nie niezbędnej wycinki drzew. 
Po jej dokonaniu możliwe będzie 
kontynuowanie prac związanych 
z wykonaniem wykopu pod pod-
ziemny parking – tłumaczy Tade-
usz dębicki, prezes spółki „Sta-
dion w Zabrzu”.
Wycinka drzew, która ruszy  
w najbliższym czasie, nie 
oznacza jednak, że w Zabrzu 
będzie mniej zielono. General-
ny wykonawca stadionu, czyli 
firma Polimex Mostostal S.A., 
posadzi w zamian drzewa na 
osiedlu Kopernika. – Wyzna-
czone zostały dwa hektary te-
renu, gdzie zostaną posadzone 
drzewa. Generalny wykonawca 
został również zobowiązany do 
monitorowania przez kolejne 
trzy lata czy drzewa się przyjęły  
i czy prawidłowo rosną – pod-
kreśla prezes Tadeusz Dębicki.
Prace ziemne będą mogły być 
kontynuowane, gdy tylko mróz 
choć nieco odpuści. Pełną 
parą idą z kolei przygotowania 
obiektu przy ul. Roosevelta do 
wiosennej rundy rozgrywek eks-
traklasy. – Przed niedzielnym 
meczem z Legią Warszawa uru-
chomione zostaną, przeniesio-
ne w związku z budową, insta-
lacje ogrzewania i nawadniania 
płyty boiska. W tym tygodniu 
wykonane zostaną również po-
miary oświetlenia boiska z tym-
czasowych masztów – wyjaśnia 
prezes Tadeusz Dębicki.

Tymczasem w ubiegłym tygo-
dniu szefowie spółki „Stadion 
w Zabrzu” spotkali się z przed-
stawicielami stowarzyszenia 
kibiców Górnika. – Mamy dużo 
ciekawych pomysłów, bo żyje-
my tym stadionem – podkre-
ślali kibice.

Rozmowa dotyczyła m.in. przygo-
towania trybuny dla Torcidy. Przed-
stawiciele stowarzyszenia suge-
rowali, by była ona jak najwięk-
sza i, podobnie jak na stadionie  
w Dortmundzie, znalazły się na niej 
krzesełka bez oparć. Pytali również 
o elementy mocujące do flag.

– Jesteśmy otwarci na dysku-
sję i propozycje kibiców. Po 
konsultacjach z projektantem 
będziemy mogli powiedzieć, 
które z nich i w jakim zakre-
sie będzie można zrealizować  
– podsumowuje prezes Tade-
usz Dębicki. (hm)

spotkanie z kibicami górnika zabrze

w zamian za drzewa, które zostaną wycięte 
na placu budowy, główny wykonawca 
posadzi inne na osiedlu Kopernika

w tym tygodniu przeprowadzone zostaną pomiary natężenia światła z tymczasowych masztów 
oświetleniowych. Na finiszu są prace związane z uruchomieniem przeniesionej instalacji ogrze-
wania i nawadniania płyty boiska. gdy tylko temperatura pozwoli, na placu budowy stadionu 
miejskiego przy ulicy roosevelta kontynuowane będą prace ziemne.

prace budowlane wymusiły przeniesienie 
instalacji ogrzewania i nawadniania boiska
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