Moc atrakcji dla rodziców

To już pewne. Prace przy budowie nowego stadionu przy ul. Roosevelta
w Zabrzu ruszą na wiosnę 2011 roku.

z dziećmi Stadion coraz bliżej
Na parkingu Multikina przez cały
dzień akcji czekać będą pokazy jazdy na motocyklu, zabawy
na zamku dmuchanym dla dzieci, pokazy psów policyjnych, a
WPOR Katowice będzie prowadził kurs udzielania pierwszej
pomocy dla dzieci i dorosłych.
Dodatkowo każde dziecko będzie
mogło wykonać sobie zdjęcia na
WOPR-owskiej motorówce oraz
quadzie.
Dzieci odwiedzi policyjna maskotka Sznupek, który będzie mówił
o bezpiecznym zachowaniu się
na ulicy. W trakcie imprezy dzięki firmie Telemedycyna Polska
S.A. będą wykonywane bezpłatne
badania serca przez lekarzy kardiologów.

Już 26 września, fundacja „POMAGAMY
Z UŚMIECHEM” zaprasza na wspólną zabawę dzieci wraz z rodzicami do zabrzańskiego
Multikina.
gdzie profesjonalnych porad
będą udzielały konsultantki,
a dla taty i syna gry XBox.
Dla pierwszych 100 dzieci bilety
na poranki Multikina gratis.

Odbędzie się tam całodniowa impreza charytatywna, której celem
jest pomoc w zbiórce pieniędzy
na zakup pomp infuzyjnych ratujących życie wcześniaków Oddziału Patologii Noworodka zabrzańskiego Szpitala Klinicznego.
Rozpoczęcie imprezy zaplanowane jest na godzinę 10.00.

Między innymi budowę bezpiecznego miasta ze specjalnych
jadalnych klocków PlayMats,
malowanie buziek, pokazy tańca
dziecięcego, występy cheerleaderek, kącik fotografii (z postaciami
filmowymi), pokaz pierwszej pomocy, rodzinne gotowanie (dzieci będą uczyły się samodzielnie
przygotowywać proste posiłki)
oraz pokaz mody, w których modelami będą niepełnosprawne
oraz zdrowe dzieci.

O godzinie 14.00 rozpocznie się
wspólne krojenie tortu, spotkanie z piłkarzami Górnika Zabrze,
którzy będą licytować gadżety
zespołu oraz rozdawać autografy. Potem występ tanecznej
grupy EGO znanej z programu
„Jaka to melodia”. W godzinach
późno popołudniowych czeka na
odwiedzających Multikino kolejna
porcja atrakcji: wizyta zespołu
reprezentującego Football Amerykański, a dla lubiących dobrą
zabawę występ Teatru Młodzieżowego Carpe Diem z Pyskowic.

Rodzice też nie powinni się nudzić. Dla rodziców przygotowano m.in. kącik urody dla mam,
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Patronat Honorowy nad Wydarzeniem objęła Pani Prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka- Szulik, która poprowadzi na miejscu
jedną z licytacji. W ciągu całego
dnia imprezy będą rozstawione
skarbonki oraz prowadzone licytacje na rzecz Fundacji.
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Na ostatniej sesji zabrzańscy
radni podjęli uchwałę zgodnie z
którą, spółka Stadion w ciągu
15 lat otrzyma od miasta 276
mln zł na wykup obligacji. Mają
one pokryć koszty modernizacji
miejskiego stadionu.
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Obecny stadion Górnika powstał w latach 30 ubiegłego
wieku. Na mecze klubu, który
14-krotnie zdobywał tytuł Mistrza Polski, przychodziło nawet 40 tys. kibiców.

W głosowaniu wzięło udział 23
radnych, 17 poparło uchwałę,
5 wstrzymało się od głosu,
a 1 był przeciw jej podjęciu.
Miasto wniesie również do
spółki Stadion wkład w postaci
nieruchomości zabudowanych
oraz dokumentacji projektowej
modernizacji stadionu im. Ernesta Pohla.

- Mam nadzieję, że nowy obiekt
będzie areną takich właśnie
spotkań jak za dawnych lat mówi Łukasz Mazur, prezes
Górnika Zabrze, który z zadowoleniem przyjął uchwałę
radnych. - Jeśli finansowanie
inwestycji jest zapewnione, to
możemy być optymistami. Cieszę się, że przebudowa stadionu już wkrótce się rozpocznie.

- Najbardziej utytułowany klub
piłkarski w Polsce, jakim jest
Górnik i jego kibice, zasługują
na to, by mecze rozgrywane
były na nowoczesnym obiekcie,
spełniającym wszystkie wymogi
bezpieczeństwa – podkreśla
Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Nowy stadion w Zabrzu ma pomieścić 25 - 30 tysięcy widzów
i spełniać wymogi UEFA dla
obiektu kategorii “Elite”. Ażurowa konstrukcja przyszłego stadionu przypomina powstające
w ostatnim czasie na świecie
stadiony m.in. słynną Allianz
Arenę.
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Prace przy modernizacji obiektu rozłożono na 3 etapy. W
pierwszym ma powstać m.in.
zadaszona trybuna w kształcie
litery C, budynek klubowy oraz
podziemny parking.
Ten etap kosztować będzie ok.
200 mln zł.
W dwóch kolejnych uzupełniona
zostanie trybuna zachodnia, a
obiekt ma być dostosowany do
wymogów UEFA (m.in. kwestia
oświetlenia i wyposażenia szatni).
Jak informuje Dariusz Krawczyk, naczelnik Wydziału Kontaktów Społecznych UM Zabrze, prace przebiegają zgodnie
z przyjętym terminarzem. Kolejny przetarg na wybór inżyniera
kontraktu i wykonawcę robót
budowlanych zostanie ogłoszony prawdopodobnie na przełomie września i października.

Nina Drzewiecka
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