Przebudowa basenu za prawie
30 mln zł
30 mln zł zamierza przeznaczyć miasto ma przebudowę krytej
pływalni przy ul. Żeromskiego. Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji właśnie otworzył oferty złożone w przetargu.

Pływalnia przy ul. Żeromskiego została częściowo
zmodernizowana w 2010 roku. Rozbudowano wówczas i
zmodernizowano halę basenową, przebudowano istniejącą nieckę i
dobudowano nowe, wymieniono dach. Od tego czasu pływalnia
cieszy się niesłabnącą popularnością co przekłada się na
olbrzymią średniomiesięczną frekwencję użytkowników oscylującą
w granicach 16 tysięcy osób.

– Niestety stan pozostałej części obiektu nie odpowiada
obecnym standardom i oczekiwaniom użytkowników. Stwarza też
pogłębiające się problemy z utrzymaniem obiektu w sprawności
technicznej dlatego zadecydowano o podjęciu działań
zmierzających do zrealizowania drugiego etapu modernizacji.
Pierwszym elementem było opracowanie projektu dla
niezmodernizowanej dotychczas części obiektu, który wykonała
Pracownia Projektowa Pion z Łodzi. MOSiR ma również prawomocne
pozwolenie na budowę. W efekcie dotychczasowa powierzchnia
użytkowa obiektu wynosząca 3582,96 m2 wzrośnie do 4344,28 m2 –
informuje Jacek Soska, dyrektor d/s technicznych
sosnowieckiego MOSiR-u.

Projekt przewiduje gruntowną przebudowę holu głównego,
zespołów szatniowych dla użytkowników głównej niecki
basenowej, budowę nowego brodzika o wymiarach 12,50 x 6,00 m w

miejscu dotychczasowego z zachowaniem funkcji do nauki
pływania oraz przebudowę zespołów szatniowych dla użytkowników
brodzika.

W podpiwniczeniu planuje się utworzenie profesjonalnego
saunarium z trzema saunami, w tym jedną wieloosobową dla 40
osób o powierzchni 36,36 m2.

– Na pierwszym piętrze obiektu zakres zmian jest
najpoważniejszy. Znajdą tam miejsce sale, w których urządzone
zostaną siłownia, sale fitness, sala TRX z zespołami
szatniowymi oraz kompleks Miejskiego Ośrodka Gimnastyki
Korekcyjnej z gabinetami do badania wad postawy i dwiema
salami do prowadzenia zajęć gimnastycznych. Obiekt będzie miał
nową elewację nawiązującą do tej, która została już częściowo
zrealizowana podczas poprzedniego etapu modernizacji – dodaje
prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.

Oferty, które wpłynęły w postępowaniu przetargowym opiewają na
następujące kwoty:

Dombud Katowice 28.734.030,00

Mazur Jankowice 32.651.478,33

Konsorcjum firm Częstobud Częstochowa i Budopol Jaskrów
27.647.711,36.

www.sosnowiec.pl

