
  



  

Ramy czasowe realizacji inwestycji:

Rozpoczęcie → marzec 2001 roku

Zakończenie → 20 sierpień 2007 roku



  

Wartość projektu:

Prognozowana 13.126.000,00 PLN

Faktyczna 13.478.000,00 PLN



  

Dla realizacji przedsięwzięcia Gminie Miejskiej 
Zgorzelec udało się pozyskać środki z:

► Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
     w kwocie       3.300.000,00 PLN

► Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego 
     w ramach Programu INTERREG III A 
     Polska - Saksonia w kwocie                        5.156.310,26 PLN

           Pozostałe środki w kwocie: 5.021.689,74 PLN 
pochodzą 
                                                           z budżetu Miasta Zgorzelec



  

18 września 2003 roku 
podpisano umowę nr 92/03/84 

o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego 
ze środków 

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

01 czerwca 2006 roku 
podpisano umowę nr IG-2004/PL-SN/2.02/B2-1/U-83/06 

o dofinansowanie projektu ze środków 
Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu INTERREG III A Polska - Saksonia



  

1. Arena sportowa o powierzchni 24,072 m2, w tym:

1.1. Bieżnia

1.2. Płyta główna

1.3. Boczne boisko treningowe

1.4. 3 boiska wielofunkcyjne

1.5. Obiekty wyposażone w stałe urządzenia 
sportowe



  

1.1. Bieżnia
- sześciotorowa wraz z zakolami

- nawierzchnia poliuratenowa 

bieżnia 
oraz płyta główna boiska 
przed modernizacją



  

bieżnia 
oraz płyta główna boiska 
w trakcie modernizacji

zakola 
w trakcie modernizacji



  
bieżnia oraz zakola po modernizacji



  
bieżnia po modernizacji



  

1.2. Płyta główna
- nawierzchnia trawiasta

- wymiary 115 x 72 m

bieżnia 
oraz płyta główna boiska 
przed modernizacją



  

płyta główna boiska 
w trakcie modernizacji



  
płyta główna oraz bieżnia po modernizacji



  
płyta główna po modernizacji, w tle trybuna zachodnia



  

1.3. Boczne boisko treningowe
- nawierzchnia ze sztucznej trawy

- wymiary 115 x 63 m

boczne boisko 
treningowe 
przed modernizacją



  

boczne boisko 
treningowe 
w trakcie modernizacji



  
boczne boisko treningowe po modernizacji



  
boczne boisko treningowe po modernizacji



  

1.4.  trzy boiska wielofunkcyjne
- 2 boiska o wymiarach 36 x 36 o nawierzchni ze sztucznej trawy

- 1 boisko o wymiarach 40 x 40 o nawierzchni poliuretanowej

boisko wielofunkcyjne  
przed modernizacją



  

boisko wielofunkcyjne  
w trakcie modernizacji



  
boisko wielofunkcyjne po modernizacji



  
boisko wielofunkcyjne po modernizacji



  

1.5. Obiekty wyposażone w stałe urządzenia sportowe
- skocznia do skoku o tyczce i skoku wzwyż

- rów z wodą

- rzutnie do: rzutu oszczepem, pchnięcia kulą, rzutu dyskiem i młotem

- skocznia do skoku w dal i trójskoku

skocznia do skoku w dal przed 

modernizacją

rzutnia do pchnięcia kulą przed modernizacją



  rzutnia do pchnięcia kulą oraz rzutu oszczepem po modernizacji



  
skocznia do skoku w dal po modernizacji



  
rów z wodą po modernizacji



  rzutnia do rzutu dyskiem i młotem po modernizacji



  

2. Trybuny:

2.1. Trybuna wschodnia wraz z sektorem
wydzielonym, zabezpieczonym dla kibiców 
drużyny przeciwników

2.2. Trybuna zachodnia

Łączna ilość miejsc siedzących 1.913 
oraz 150 miejsc bez siedzisk w sektorze 
wydzielonym



  

trybuna wschodnia 
przed 
modernizacją

2.1. Trybuna wschodnia



  
trybuna wschodnia po modernizacji



  

2.1. Trybuna zachodnia
- wybudowana wraz z budynkiem zaplecza socjalnego dla zawodników 
   i wieżą sędziowską

- częściowo zadaszona – trybuna główna dla wipów

trybuna zachodnia 
wraz z wieżą sędziowską
przed modernizacją



  trybuna zachodnia w trakcie modernizacji



  
widok na trybunę zachodnią, wraz z budynkiem socjalnym dla zawodników 
i wieżą sędziowską po modernizacji



  
trybuna zachodnia: zadaszona trybuna dla vipów po modernizacji



  

3. Obiekty kubaturowe:

3.1. Budynek zaplecza socjalnego dla zawodników 
wraz z wieżą sędziowską

3.2. Budynek zaplecza technicznego i sanitariaty 
  dla widzów

3.3. Budynek kasowy



  

3.1. Budynek zaplecza socjalnego dla zawodników 
wraz z wieżą sędziowską
- budynek dwukondygnacyjny
- powierzchnia użytkowa – 534 m2 
- kubatura – 3.952 m2 

wieża sędziowska 
przed modernizacją



  

budynek zaplecza socjalnego 
dla zawodników 
wraz z wieżą sędziowską 
i trybuną zachodnią 
w trakcie modernizacji



  widok na trybunę zachodnią, wraz z budynkiem socjalnym dla zawodników 
i wieżą sędziowską po modernizacji



  widok na trybunę zachodnią, wraz z budynkiem socjalnym dla zawodników 
i wieżą sędziowską po modernizacji



  

3.2. Budynek zaplecza technicznego i sanitariaty dla widzów 

- budynek parterowy z poddaszem użytkowym
- powierzchnia użytkowa – 335,9 m2 
- kubatura – 1.411,42 m2 

budynek zaplecza 
technicznego 
i sanitariaty dla widzów 
przed modernizacją



  

budynek zaplecza 
technicznego 
i sanitariaty dla widzów 
w trakcie modernizacji



  

wnętrze budynku 
zaplecza technicznego 
po modernizacji



  
budynek zaplecza technicznego i sanitariaty dla widzów po modernizacji



  
budynek zaplecza technicznego i sanitariaty dla widzów po modernizacji



  

3.3. Budynek kasowy
- powierzchnia użytkowa – 335,9 m2 

budynek kasowy w trakcie budowy



  budynek kasowy 



  

4. Obiekty pozostałe i urządzenia:

4.1. Nagłośnienie zewnętrzne

4.2. Urządzenia sportowe

4.3. Ogrodzenie

4.4. Ciągi piesze, dojazdy wewnątrz obiektu 
stadionu

4.5. Oświetlenie wewnętrzne

4.6. Infrastruktura techniczna dla budynków
i obiektów oraz zieleń



  

4.3. Ogrodzenie
- o długości 720 mb

ogrodzenie stadionu 
przed modernizacją



  
ogrodzenie płyty głównej stadionu po modernizacji



  
ogrodzenie obiektu stadionu po modernizacji



  

4.4. Ciągi piesze, dojazdy wewnątrz obiektu stadionu
- o łącznej powierzchni 3.376,29 m2

ciągi piesze wewnątrz obiektu stadionu przed modernizacją



  

ciągi piesze oraz dojazdy 
wewnątrz obiektu stadionu 
przed modernizacją



  
ciągi piesze wewnątrz obiektu stadionu po modernizacji



  
ciągi piesze wewnątrz obiektu stadionu po modernizacji



  

W wyniku realizacji projektu powstał nowoczesny 
obiekt sportowy i rekreacyjny, spełniający 
współczesne wymagania i standardy. 

Stadion miejski wraz z dobrym zapleczem 
socjalnym stanie się bazą rozwojową dla już 
istniejących klubów sportowych i tworzenia 
podstaw dla nowych



  

Zmodernizowany stadion miejski przyczyni się nie tylko 
do rozwoju sportu w mieście i okolicy, ale stanowić 
będzie także wsparcie dla rozwoju lokalnego                       
i podniesienia konkurencyjności regionu.

Powstanie nowoczesnego ośrodka sportu wpłynie na 
złagodzenie problemu bezrobocia:

● bezpośrednio 
(dozór techniczny, ochrona obiektu, nowi instruktorzy 
i trenerzy)

● pośrednio 
(powstanie wokół stadionu małej gastronomi, sklepów 
ze sprzętem sportowym i rekreacyjnym)



  

Posiadanie zmodernizowanego obiektu, 
dzięki położeniu miasta na styku dwóch 

granic, przyczyni się do rozwoju współpracy 
międzynarodowej i transgranicznej 

w zjednoczonej Europie, co zaowocuje 
nowymi inicjatywami nie tylko 

sportowo – rekreacyjnymi, ale również 
kulturalnymi i gospodarczymi.



  

Nowoczesny stadion miejski w Zgorzelcu, 
spełniający wszystkie wymagania 

i standardy jest idealną areną 
dla organizowania imprez 

o charakterze ponadregionalnym, 
w tym międzynarodowym.



  

Zmodernizowany stadion będzie 
oddziaływał na zwiększenie atrakcyjności 

społeczno-gospodarczej regionu, co wpłynie 
na zmniejszenie skali migracji ludności 
czynnej zawodowo i zmniejszy stopień 

bezrobocia w wymiarze transgranicznym. 


