
 

 

Sosnowiec, dnia 4 lipca 2022 r.  

 

INFORMACJA PRASOWA 

 

ArcelorMittal Poland sponsorem tytularnym Zagłębiowskiego Parku Sportowego w Sosnowcu 

 

4 lipca 2022 r. nastąpił wybór sponsora tytularnego Zagłębiowskiego Parku Sportowego. Został 

nim polski oddział wiodącej firmy hutniczej na świecie ArcelorMittal Poland. 

Zagłębiowski Park Sportowy to nowoczesny multidyscyplinarny kompleks sportowy w centrum 

Zagłębia. Niepowtarzalny i jednocześnie największy tego typu kompleks w Polsce. W jednym miejscu 

znajdują się obiekty spełniające wymogi polskich i międzynarodowych federacji sportowych: stadion 

piłkarski (o pojemności 11 600 miejsc), stadion zimowy (2 545 miejsc) i hala sportowa (3 052 miejsc). 

A wszystko to na obszarze 15ha. Budowa rozpoczęła się na wiosnę 2019 roku i już wkrótce jej efekty 

będą cieszyć mieszkańców regionu i kraju. Do dyspozycji fanów sportowych będą restauracje, punkty 

gastronomiczne, punkty sprzedaży, muzeum sportu i wiele innych atrakcji. 

- Wyjątkowość obiektu przejawia się na kilku płaszczyznach. Architektonicznym, gdzie na jednej 

przestrzeni znajdują się spójne wizualnie trzy jednostki sportowe: stadion piłkarski, hala sportowa 

i lodowisko. Funkcjonalnym, gdyż będą odbywały się tu zarówno imprezy o charakterze sportowym, 

rekreacyjnym jak i kulturalnym, a także ze względu na szeroką i różnorodną grupę odbiorców, ponieważ 

przeznaczone są dla każdej grupy wiekowej. Co istotne, korzystać będą z nich zarówno zawodowi 

sportowcy, jak i amatorzy, a także osoby poszukujące miejsca do wypoczynku, czy rekreacji. 

W wykorzystaniu potencjału obiektu ograniczeniem może być jedynie nasza wyobraźnia, bo z pewnością 

nie ogranicza nas przestrzeń – podkreśla prezes Zagłębiowskiego Parku Sportowego Pani Karina 

Skowronek. 

 

Sosnowiec nie posiadał dotychczas aren na miarę XXI wieku, które pozwoliłyby delektować się na 
odpowiednim poziomie wydarzeniami kulturalnymi, rozrywkowymi czy też sportowymi. 

- To się zmieni. Myślę, że mieszkańcy odczują ogromną różnicę. Obiekty będą służyły organizacji targów, 

konferencji, imprez plenerowych, sportowych i koncertów. Szczególnie ostatnia pozycja będzie sporą 

nowością dla miasta, ponieważ nie dysponowaliśmy dotychczas miejscem, w którym można 

zorganizować zamknięty koncert dla dużej grupy fanów. Chcemy żeby Park był magnesem 

przyciągającym osoby w różnym wieku, poszukującym różnego rodzaju atrakcji i rozrywki, o kompletnie 

różnych zainteresowaniach. ZPS to także jeden z elementów przemian w Sosnowcu. Pamiętajmy, że 

szukając miejsca do zamieszkania bierze się pod uwagę wiele czynników: miejsca pracy, lokalizację, ale 

też możliwość wypoczynku, rozrywki i atrakcyjność. Zagłębiowski Park Sportowy doskonale się w to 

wpisuje. Co istotne dla organizacji zawodów z najwyższej półki, obiekty będą spełniały restrykcyjne 

wymagania największych sportowych federacji. Często pada pytanie: "dla kogo to wszystko?" Moja 

odpowiedź jest prosta - dla mieszkańców, ale też dla sportowców, którzy reprezentują miasto, region, 

a także Polskę w swoich dyscyplinach. Musimy pamiętać, że w całym Zagłębiu mamy mnóstwo 

utalentowanych sportowców, którzy potrzebują aren zmagań. Mamy młodzież, która już teraz odnosi 

ogromne sukcesy. Zagłębiowski Park Sportowy ma być ich drugim domem, dzięki któremu będą się 
rozwijać – przyznaje Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. 



Od teraz Zagłębiowski Park Sportowy ma nowego partnera. Firma ArcelorMittal Poland, która m.in. 

w Sosnowcu ma swój zakład produkcyjny – przez 5 lat będzie sponsorem tytularnym obiektów. Nazwa 

jeszcze nie została wybrana, a prace nad nią rozpoczną się po oficjalnym podpisaniu umowy, które 

nastąpi niebawem. – Mając tak nietuzinkowy kompleks sportowy, cieszymy się, że na konkurs na 

sponsora tytularnego, odpowiedziała tak wyjątkowa i bardzo rozwojowa firma, jaką jest ArcelorMittal 

Poland. Mająca stabilną pozycję na rynku i dbająca o mieszkańców tych miast, w których znajdują się jej 

oddziały – komentuje prezes Skowronek. 

- Jednym z celów odpowiedzialności biznesu ArcelorMittal Poland jest aktywna obecność w życiu 

społeczności, w których mamy swoje oddziały – to w końcu tam mieszka większość naszych pracowników. 

Od początku naszej obecności w Polsce angażujemy się w różne projekty społeczne. Jesteśmy hutnikami, 

a stal, którą produkujemy odgrywa bardzo istotną rolę w codziennym życiu każdego człowieka, a te 

obiekty sportowe są jednym z najlepszych przykładów zastosowania stali – to co nazywamy „tworzywem 

nowoczesnego świata”. Możemy powiedzieć, że łączy nas „stalowe” serce. Nie bez znaczenia jest również 

fakt, że relacje z władzami miasta Sosnowca zawsze były dobre, co pozwala wierzyć, że współpraca 

z Zagłębiowskim Parkiem Sportowym będzie sukcesem. Mamy nadzieję, że ten kompleks będzie dobrze 

służyć nie tylko mieszkańcom Sosnowca, ale i całego regionu, a może i nawet naszego regionu – 

podsumował Sanjay Samaddar prezes Zarządu ArcelorMittal Poland. 

 

Kontakt / informacje dodatkowe: 

Ze strony Zagłębiowskiego Parku Sportowego: 

Karina Skowronek, prezes Zagłębiowskiego Parku Sportowego 

tel. 512 020 520 

e-email: karina.skowronek@zps-sosnowiec.pl 

 

Ze strony ArcelorMittal Poland: 

Monika Olech, biuro prasowe ArcelorMittal Poland 

tel. 608 040 181 

e-mail: monika.olech@arcelormittal.com 

 

O ArcelorMittal Poland 

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Firma skupia blisko 50 proc. potencjału 

produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego, a w jej skład wchodzi pięć hut, w tym w Krakowie, gdzie 

znajduje się najnowocześniejsza w Europie walcownia gorąca oraz w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, 

Świętochłowicach i Chorzowie. Do koncernu należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące 

największym producentem koksu w Polsce i Europie. ArcelorMittal Poland zatrudnia wraz ze spółkami 

zależnymi –  10 000. Firma produkuje szeroki wachlarz wyrobów długich, płaskich, specjalnych oraz 

półwyrobów stalowych na potrzeby m.in. budownictwa, przemysłu AGD i transportowego. 

Firma zmieniła polskie hutnictwo. Zainwestowała 8,5 mld złotych, unowocześniając każdy etap produkcji. 

Ograniczyła częstotliwość wypadków o 90 proc., znacząco podnosząc standardy bezpieczeństwa i higieny 

pracy. Zmniejszyła emisję CO2 o 37 proc., dzięki czemu zakłady ArcelorMittal Poland stały się bardziej 

przyjazne dla środowiska. Firma jednym z trzech na świecie producentów szyn o długości 120 m. 

ArcelorMittal Poland konsekwentnie angażuje się we wspieranie społeczności lokalnych, realizując liczne 

programy edukacyjne, ochrony zdrowia czy poprawiające bezpieczeństwo. W ciągu minionych lat firma 

przeznaczyła na te cele ponad 23 mln złotych.  

Więcej informacji o ArcelorMittal Poland można znaleźć na stronie internetowej: poland.arcelormittal.com 

mailto:monika.olech@arcelormittal.com
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O Zagłębiowskim Parku Sportowym  

Niepowtarzalny w skali całego kraju, multi-dyscyplinarny kompleks nowoczesnych obiektów sportowych, 

obejmujący trzy jednostki funkcjonalne: stadion piłkarski, hala sportowa oraz stadion zimowy zbudowane 

wg. projektu JSK Architekci sp z o.o. z siedzibą w Warszawie (którego autorstwa są m.in.: Stadion Narodowy 

i stadion Legii Warszawa) pod nazwą ZAGŁĘBIOWSKI PARK SPORTOWY. 

W skład kompleksu wchodzą następujące obiekty:  

− budowany od maja 2019 r. Stadion Piłkarski, obiekt spełniający wymogi stawiane przez polskie 

i międzynarodowe federacje piłki nożnej, z trybunami na 11,6 tys. miejsc (z możliwością rozbudowy 

do 14,5 tys. miejsc), umożliwiający organizację koncertów z udziałem nawet 25 tys. osób; 

− budowana od września 2019 r. Hala Sportowa, spełniająca wymagania światowych federacji 

koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, halowej z możliwością organizacji zawodów ligi krajowej 

i międzynarodowej, przystosowana również do organizacji wydarzeń kulturalnych, eventów, 

widowisk, koncertów czy targów, z widownią na 3 tys. miejsc. Obiekt posiadający pełnowymiarowe 

boisko główne i dodatkowe boisko treningowe; 

− budowany od października 2020 r. Stadion Zimowy, spełniający wymagania Światowej Federacji 

Hokeja na Lodzie, zapewniający możliwość organizacji meczów na poziomie ligi krajowej jak 

i międzynarodowej z widownią na 2,5 tys. miejsc. Obiekt zapewniający również ogólnodostępną 

ślizgawkę dla mieszkańców miasta i gości. 

Całość inwestycji zlokalizowana jest w centrum miasta Sosnowiec, w bezpośrednim sąsiedztwie Parku 

Środula, usytuowana przy końcowym fragmencie ul. 3 Maja, pomiędzy ulicami: Al. F. Blachnickiego, ul. gen. 

T. Bora-Komorowskiego i ul. gen. M. Zaruskiego. Położona pomiędzy dzielnicą Środula a dzielnicą Zagórze. 

W bezpośrednim sąsiedztwie terenu na północ znajduje się stok narciarski, stworzony w latach 2002-

2003 r. 

 

STADION PIŁKARSKI zlokalizowany jest w centralnej części kompleksu. Od strony ul. gen. Mariusza Zaruskiego 

sąsiaduje ze Stadionem Zimowym, natomiast od strony ul. Tadeusza Bora-Komorowskiego/ Al. Ks. 

Franciszka Blachnickiego z Halą Sportową.  

Obiekt spełnia wszystkie niezbędne wymogi stawiane przez Polski Związek Piłki Nożnej, jak i Unii 

Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA), czy Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA), 

zapewniając możliwości organizacji rozgrywek na najwyższym szczeblu krajowym i międzynarodowym. 

Stadion piłkarski wyposażony jest w boisko piłkarskie o wymiarach 68 x 105 m plus pasy ochronne 

szerokości 5 m za liniami bramkowymi oraz za liniami bocznymi o szerokości 1,5 m (wymiary zgodne 

z wymaganiami FIFA/UEFA). Boisko, jak i pasy boczne, pokryte są warstwą naturalnej murawy. Pojemność 

trybun na Stadionie Piłkarskim wynosi 11 600 miejsc w tym 46 miejsc dla niepełnosprawnych na wózkach 

inwalidzkich i 46 miejsc dla osób im towarzyszących. Projekt zakłada możliwość zwiększenia pojemności 

stadionu do 14 564 miejsc siedzących poprzez zagospodarowanie obejścia w górnej części trybun poprzez 

dodanie kolejnych rzędów stalowej trybuny. Na poziomie +2 przygotowano trybunę przeznaczoną 

wyłącznie dla mediów, o pojemności 100 miejsc. Poza rozgrywkami sportowymi na obiekcie będą miały 

miejsce wydarzenia kulturalne oraz komercyjne eventy widowiskowo-rozrywkowe. 

HALA SPORTOWA zlokalizowana jest od strony ul. Tadeusza Bora-Komorowskiego i Al. Ks. Franciszka 

Blachnickiego, jest wielofunkcyjnym obiektem, spełniającym wymagania światowych federacji koszykówki, 

piłki siatkowej, piłki ręcznej czy szermierki. Obiekt zapewnia możliwość organizacji zawodów na poziomie 

krajowym, jak i międzynarodowym. Poza rozgrywkami sportowymi na obiekcie będą miały miejsce 

wydarzenia kulturalne oraz komercyjne eventy widowiskowo-rozrywkowe. 



Hala sportowa jest wyposażona w dwie areny sportowe: halę główną oraz halę treningową. Hala główna 

posiada obszar wielofunkcyjnego pola gry o powierzchni 1100 m2. Wysokość hali głównej to 12,5 m. Sala 

treningowa usytułowana jest w północnej części obiektu, o powierzchni ok 557 m2 i wysokość ok 11,80 m. 

Wymiary pola gry umożliwią rozgrywanie meczów, bądź przeprowadzenie treningów siatkówki czy 

koszykówki. 

Pojemność hali głównej liczy 3052 miejsc siedzących, w tym: 860 miejsc na trybunach składanych, 16 miejsc 

dla osób niepełnosprawnych i 16 miejsc dla osób towarzyszących osobom niepełnosprawnym.  

 

STADION ZIMOWY zlokalizowany jest od strony ul. Gen. Mariusza Zaruskiego. Obiekt spełnia wymagania 

Światowej Federacji Hokeja na Lodzie (IIHF). Obiekt zapewnia możliwość organizacji meczów na poziomie 

ligi krajowej, jak i międzynarodowych. Głównymi użytkownikami Stadionu Zimowego będą zawodnicy 

Zagłębia Sosnowiec oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego. Stadion Zimowy będzie również funkcjonował 

jako ogólnodostępna ślizgawka dla mieszkańców miasta Sosnowiec i okolic. 

Stadion zimowy posiada płytę lodowiska o wymiarach 60x30 m (1800 m2 powierzchni) i pomieści ok. 2545 

kibiców. Trybuna główna obejmuje 2457 miejsc siedzących, w tym 20 miejsc dla osób niepełnosprawnych 

i 20 miejsc dla osób towarzyszących osobom niepełnosprawnym.  

 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU: Wokół budynków znajdują się chodniki (droga pożarowa/możliwość dojazdu 

technicznego służb do obiektów) połączone esplanadami wykonanymi z wielkopowierzchniowej płyty. Na 

obu esplanadach znajdują się elementy małej architektury w postaci ławek, donic z nasadzeniami. 

Teren Zagłębiowskiego Parku Sportowego nie jest wygrodzony. Od strony północnej oraz południowo 

zachodniej w sposób naturalny  łączył z pozostałą częścią Parku Środula. Jedynym wyjątek stanowi 

ogrodzenie - obejmujące parking naziemny VIP H.2 zlokalizowany w południowo-zachodnim narożniku 

terenu  oraz parking gości H.4 wraz wydzielonym miejscem dla wozów transmisyjnych, a także parking dla 

autokarów drużyn przy stadionie piłkarskim.  

 


