
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 za-
kładkę „Kamera online”. Obraz 
z zamontowanej na stadionie 
kamery odświeżany jest co 60 
sekund. Na stronie udostęp-
niona jest również panorama 
stadionu z perspektywy pięciu 
punktów do wyboru. Porusza-
jąc myszką, można obracać się 
wokół własnej osi i powiększać 
wybrane fragmenty obiektu.

www.stadion-zabrze.pl
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– Zależy nam, by nowy Stadion 
Miejski był miejscem, które przy-
ciąga całe rodziny. Obiektem,  
w którym można poczuć się bez-
piecznie i ciekawie spędzić wolny 
czas – podkreśla prezydent Za-
brza Małgorzata Mańka-
-Szulik.
Prezes spółki „Sta-
dion w Zabrzu” Ta-
deusz Dębicki zwra-
ca uwagę, że bez-
pieczeństwo było 
jednym z priorytetów 
przy projektowaniu no-
wego stadionu. – Podsta-
wowym elementem systemu 
bezpieczeństwa jest monitoring. 
Na stadionie będą działać 222 
kamery, które swym zasięgiem 
obejmą każdy fragment obiektu 

– zaznacza prezes Tadeusz Dę-
bicki. – Monitoring będzie miał 
charakter dwufunkcyjny. Będzie 
wykorzystywany podczas me-
czów i innych imprez masowych, 
a jednocześnie będzie stanowił 

system bezpieczeństwa 
na co dzień. W jednej 

z trybun zostanie zlo-
kalizowana centrala 
monitoringu, w któ-
rej obraz przesyłany 
z kamer przez całą 

dobę będą śledzić 
dyżurujący pracownicy 

– dodaje.
W obiekcie powstanie nowo-

czesny system przeciwpożarowy 
z instalacją zraszającą oraz gro-
dziami pożarowymi w podziem-
nym garażu. Zarządzanie wszyst-

kimi systemami będzie możliwe  
z jednego miejsca.
Ale nie tylko poczucie bezpie-
czeństwa ma zachęcić do wizyty 
na stadionie. – Na trybunach 
zostanie wydzielony sektor ro-
dzinny, na który będą oferowa-
ne bilety w specjalnych cenach. 
Chcemy, by dzięki temu atmos-
ferę meczu mogły poczuć całe 
rodziny – zapowiada prezes 
Tadeusz Dębicki. – Nie zapomi-
namy także o osobach z małymi 
dziećmi. Z myślą o nich przy-
gotowane zostanie mini-przed-
szkole, gdzie będzie można 
zostawić pod fachową opieką 
pociechę, która nie ma ochoty 
oglądać meczu – dodaje.
Całości ma dopełnić bogata ofer-
ta punktów gastronomicznych 

oraz handlowo-usługowych. – Już 
pierwszy etap budowy stadionu 
przewiduje przygotowanie pod 
działalność komercyjną 
9 tysięcy metrów 
kwadratowych. 
J e s z c z e 
większa po-
wierzchnia 
na ten cel 
pows tan ie  
w ramach 
d r u g i e g o 
etapu prac 
– podsu-
m o w u j e 
p r e z e s 
T a d e u s z 
Dębicki.
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Rozbudowane systemy bezpieczeństwa, sieć punktów gastronomicznych i usługowych a nawet mini-
przedszkole dla najmłodszych to propozycje, które mają sprawić, że nowy Stadion Miejski w Zabrzu 
będzie chętnie odwiedzany nie tylko przez kibiców. Ciekawie będą mogły tu spędzić czas całe rodziny.

Nowy Stadion Miejski będzie nie tylko bezpieczny, 
ale zaoferuje też szereg atrakcji dla najmłodszych

222 
KaMeRy 

ZaMONTOWaNe 
bęDą Na NOWyM 

STaDiONie

Na mecz całą 
rodziną

Beata i Jan 
Romanowie, 

rodzice  
8-letniego 
Olivera już 

cieszą sie na 
wspólny wy-
pad na nowy 

stadion


