"ADMA" wykona modernizację stadionu. Umowa podpisana
czwartek, 07 styczeń 2016 12:31

Staszowska firma "Adma" wykona modernizację stadionu miejskiego w Staszowie.
Stosowną umowę na realizację zadania podpisali we wtorek 5 stycznia Burmistrz Staszowa
Leszek Kopeć
i prezes "Admy"
Marian Adamczyk
. Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Staszowie będzie
kosztować 1 381 700 złotych, z czego 722 tysiące złotych stanowi dotacja pozyskana przez
Gminę Staszów ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zakończenie prac, zgodnie z
umową, planowane jest 15 czerwca.

W ramach inwestycji stadion zdecydowanie poprawi swoją funkcjonalność, szczególnie pod
kątem uprawiania lekkoatletyki. Poprawi się również znacznie wygląd i estetyka obiektów.
Zakres prac obejmuje między innymi remont nawierzchni bieżni czterotorowej o długości 400
metrów oraz remont bieżni prostej czterotorowej o długości 130 metrów. Ponadto na obiekcie
powstanie skocznia do skoku w dal i trójskoku, skocznia do skoku wzwyż, a także rzutnie do
pchnięcia kulą i do rzutu oszczepem. Ponadto, w ramach inwestycji, wykonany zostanie remont
ogrodzenia płyty głównej boiska, dojść i dojazdów oraz remont budynku zaplecza. W ramach
inwestycji wykonane zostanie nowe zadaszenie trybuny głównej. Wymienione zostaną również
wiaty dla zawodników rezerwowych, a na trybunach zamontowane zostaną nowe krzesełka. - C
ieszę się z pozyskanej dotacji na pierwszy etap prac i z tego, że inwestycję wykona lokalna
firma.
Stadion miejski wymaga pilnej modernizacji
. Jestem przekonany, że poprawa bazy lekkoatletycznej i warunków treningowych przełoży się
na jeszcze lepsze wyniki naszych sportowców na arenach sportowych, a także będzie
impulsem do popularyzacji sportu i wychowania fizycznego wśród mieszkańców naszej gminy
– mówi
Leszek Kopeć
, burmistrz Miasta i Gminy Staszów.
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Do przetargu na modernizację kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Staszowie
zgłoszono dziewięć ofert. Koszt wahał się od niespełna 1,4 miliona złotych do ponad 2,1
milionów złotych. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło konsorcjum firm: Marian Adamczyk
„ADMA" Zakład Remontowo - Budowlany (lider konsorcjum) oraz HEMET Sp. z o.o, które
wykonanie modernizacji wyceniło na 1 381 700 złotych.
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