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Przy ulicy Roosevelta trwają prace niezbędne
przed wznowieniem rozgrywek ekstraklasy
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Żurawie kołują
nad stadionem
Na razie są dwa, ale docelowo będzie ich aż sześć. Swoimi potężnymi ramionami otoczą cały
plac budowy. Kilkudziesięciometrowe żurawie dźwigowe pomogą w wykonaniu trybun nowego
Stadionu Miejskiego przy ul. Roosevelta w Zabrzu.
– Wykorzystywane podczas budowy żurawie będą miały od 45 do
57 metrów wysokości. Ich zasięg
waha się od 40 do 70 metrów.
Dwa najwyższe dźwigi już zostały ustawione, cztery kolejne pojawią się w najbliższym czasie.
Żurawie obejmą swym zasięgiem
cały plac budowy – mówi Tadeusz Dębicki, prezes spółki „Stadion w Zabrzu”.
Budowa stadionu idzie pełną
parą, choć za oknami zrobiło się
biało. – Śnieg stanowi pewne
utrudnienie, ale są technologie,
dzięki którym można sobie z tym
poradzić. Prace nie zostały zakłócone. Łagodna zima sprzyja
budowlańcom, a kolejna również
nie skomplikuje prac, ponieważ

za rok będą już one prowadzone
wewnątrz obiektu – podkreśla
prezes Tadeusz Dębicki.
Do tej pory pracownicy firmy Polimex Mostostal S.A. rozebrali
wszystkie trybuny objęte pierwszym etapem robót oraz obiekty
garażowe i magazynowe. Z krajobrazu zniknęły stare maszty
oświetleniowe, budynek wieży
zegarowej oraz centrum monitoringu. Wykonana została większość niezbędnych wykopów,
które zabezpieczono tzw. ściankami Larsena, czyli profilami
z blachy falistej. Na budowie
trwa wylewanie fundamentów.
– W ramach prowadzonych
prac ustawione zostały również cztery słupy tymczasowe-

go oświetlenia murawy boiska.
W tej chwili podłączana jest
do nich instalacja elektryczna. Następnie przeprowadzony zostanie pomiar natężenia
i równomierności oświetlenia
płyty stadionu. Prace budowlane
wymusiły również przełożenie istniejących instalacji ogrzewania
i nawadniania boiska. Wszystkie
one zostaną uruchomione przed
pierwszym meczem Górnika
w rundzie wiosennej, który zaplanowano na 19 lutego – zapowiada prezes Tadeusz Dębicki.
Docelowo infrastruktura związana z utrzymaniem we właściwym
stanie płyty boiska zostanie
przeniesiona do pomieszczeń
wybudowanych w nowych trybu-

nach stadionu. Zostaną również
zlikwidowane tymczasowe maszty oświetleniowe. Niezbędne jupitery będą bowiem zainstalowane w zadaszeniu stadionu.
(hm)

Adrian Dumka
z niecierpliwością
czeka, aż Górnik
Zabrze zacznie
rozgrywać mecze
na nowym
stadionie

Montaż tymczasowych masztów
oświetleniowych

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.stadion-zabrze.pl i wybrać zakładkę „Kamera
online”. Obraz z zamontowanej na stadionie kamery odświeżany
jest co 60 sekund. Na stronie udostępniona jest również panorama stadionu z perspektywy pięciu punktów do wyboru. Poruszając
myszką, można obracać się wokół własnej osi i powiększać wybrane fragmenty obiektu.

www.stadion-zabrze.pl
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