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W dniu 23 maja 2017 r. na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Ząbkach zakończyła się kolejna inwestycja pod 
nazwą „Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz 
z towarzyszącą infrastrukturą na terenie Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji”. Na terenie, na którym do tej pory znajdowało 
się naturalne boisko treningowe, powstało boisko do gry w piłę 
nożną o wymiarach 100 m × 64 m ze sztuczną trawą najnowszej 
technologii. Całkowity wymiar boiska to 110 m długości i 71,5 m 
szerokości.

Jakość potwierdzona przez FIFA
Nawierzchnia boiska pokryta została sztuczną trawą Duo 
Shape P+ 60 włoskiej firmy Limonta Sport S.P.A. Taki model 
trawy po raz pierwszy został położony w Polsce, a sprawdza 
się znakomicie na całym świecie. W ubiegłych latach ten rodzaj 
trawy uzyskał certyfikat FIFA m.in. w Hiszpanii, we Włoszech 

oraz na Słowacji. Oprócz podbudowy, odwodnienia i nawierzchni 
boiska firma Moris Polska Sp. z o.o., która wygrała przetarg 
ogłoszony w październiku 2016 r. przez miasto Ząbki, 
wybudowała nowe ogrodzenie wraz z piłkochwytami oraz 
zamontowała nowe oświetlenie boiska. Nowe boisko posiada 
siedmioletnią gwarancji wykonawcy. Oprócz tego po wizycie 
w kwietniu br. przedstawicieli licencjonowanego przez FIFA 
laboratorium z Ghent University boisko uzyskało certyfikat FIFA 
Quality Pro. Certyfikat jest wydawany wyłącznie nawierzchniom, 
które przeszły szereg testów, zarówno w warunkach 
laboratoryjnych, jak i polowych. Pierwszym krokiem jest test 
nawierzchni w laboratorium licencjonowanym przez FIFA. 
Sprawdzane są m.in. trwałość nawierzchni, jej odporność 
na warunki atmosferyczne i interakcja piłki z nawierzchnią. 
Po przejściu testów laboratoryjnych przeprowadzane jest 
badanie na ułożonej już murawie. Jeśli badania polowe 50
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potwierdzą spełnienie wymagań, akredytowane laboratorium 
wysyła wyniki badań do FIFA, która na tej podstawie przyznaje 
certyfikat. Certyfikat FIFA jest ważny 12 miesięcy, po tym czasie 
przeprowadzona zostanie recertyfikacja.

Etapy inwestycji
Prace związane z budową boiska ruszyły 3 listopada 2016 r. 
Rozpoczęto od demontażu starego wyposażenia boiska: 
ogrodzenia i piłkochwytów, bramek, ławek dla zawodników 
rezerwowych, trybun znajdujących się wzdłuż boiska oraz 
wymiany gruntów pod planowanym boiskiem. Usunięto 
3 betonowe słupy oświetleniowe, a 3 stalowe zostały 
przestawione. Na słupach zamontowano nowe oprawy, 
o mocniejszym natężeniu oświetlenia (każda po 1000 W). 
Następnie rozpoczęto budowę odwodnienia liniowego (drenażu) 
płyty boiska wraz ze studnią oraz włączeniem do istniejącej Autior jest dyrektorem MOSiR w Ząbkach.

kanalizacji deszczowej. Po zakończeniu tych prac wykonano 
konstrukcję boiska wraz z nawierzchnią z trawy sztucznej oraz 
całym wyposażeniem do gry w piłkę nożną zgodnie z przepisami 
PZPN. Dodatkowo zamontowano 6 zraszaczy TORO TG101. Dzięki 
temu może być zraszana cała płyta boiska, co ma umożliwić 
zbliżenie się do takich warunków, jakie panują na boisku 
naturalnym. Ostatnim etapem była budowa ogrodzenia wraz 
z dwiema bramami wjazdowymi i piłkochwytami. Zamontowane 
zostały również elektroniczna tablica wyników oraz 6 kamer 
monitoringu wizyjnego wraz z rejestratorem.

Całkowity koszt inwestycji to 2 494 786,48 zł. Na budowę boiska 
miasto Ząbki otrzymało dofinansowanie w kwocie 800 000 zł 
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, które zostanie 
przekazane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.  ●
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