W Y D A R Z E N I A

W poniedziałek, 1 października 2018 r. o godz. 16, odbyło się uroczyste otwarcie
Stadionu Lekkoatletycznego w Pelplinie. Ta warta blisko 5,4 mln zł inwestycja
powstała w ramach I etapu zadania pn. „Modernizacja Stadionu Miejskiego
w Pelplinie”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki,
Starostwa Powiatowego w Tczewie oraz Gminy Pelplin.
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Otwarto stadion lekkoatletyczny

uroczystości wzięli udział
m.in.: Jarosław Stawiarski – wiceminister sportu
i turystyki, Tadeusz Dzwonkowski –
starosta tczewski, pełniący funkcję
burmistrza miasta i gminy Pelplin
Tomasz Czerwiński, Kazimierz Smoliński – poseł na Sejm RP, ks. infułat
Tadeusz Brzeziński – proboszcz parafii
katedralnej w Pelplinie, Patryk Demski
– wiceprezes Grupy Lotos S.A., Ilona
i Robert Stańczykowie – właściciele
firmy Gretasport – wykonawcy robót,
radni Rady Miejskiej w Pelplinie oraz
radni Rady Powiatu Tczewskiego.
Ponadto podczas otwarcia obecni
byli wybitni sportowcy pochodzący z
Pelplina: Leszek Kosedowski, Dariusz
Zielkie i Krzysztof Kaszuba.
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Po uroczystości otwarcia na nowym
obiekcie sportowym odbyły się pierwsze zawody lekkoatletyczne Młodzież
z lokalnych szkół miała okazję zmierzyć się w sześciu konkurencjach:
bieg na 60 metrów, skok w dal, skok
wzwyż, bieg na 300 metrów, bieg na
600 metrów dziewcząt oraz bieg na
1000 metrów chłopców.
Zmodernizowany obiekt został dostosowany do wymogów Polskiego Związku
Lekkiej Atletyki oraz Polskiego Związku
Piłki Nożnej, dzięki czemu w Pelplinie będą
mogły odbywać się imprezy sportowe
nawet rangi ogólnopolskiej. Obiekt ma
służyć klubom sportowym, młodzieży
szkolnej oraz wszystkim aktywnym
mieszkańcom gminy Pelplin, jak i całego
powiatu tczewskiego.

INFORMATOR PELPLIŃSKI

W pierwszym, zakończonym właśnie
etapie modernizacji stadionu, zostały
wykonane następujące elementy:
• bieżnia prosta ośmiotorowa,
• bieżnia okólna sześciotorowa,
• skocznia do skoku wzwyż,
• skocznia do skoku w dal i
trójskoku,
• rzutnia do pchnięcia kulą,
• rzutnia do rzutu oszczepem,
• rzutnia do rzutu dyskiem i
młotem,
• skocznia do skoku o tyczce,
• nowe boisko do piłki nożnej
wraz z obiektami pomocniczymi,
• trybuny dla publiczności.
Kolejne etapy modernizacji stadionu
mają obejmować m.in.: oświetlenie
głównej płyty stadionu, budowę boiska

piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią,
boiska wielofunkcyjnego, boiska do
siatkówki plażowej, siłowni zewnętrznej
i placu zabaw dla dzieci.
Pelplińskie Centrum Sportu pragnie
podziękować za pomoc przy organizacji
wydarzenia następującym osobom i
instytucjom:
– nauczycielom wychowania fizycznego ze szkół z terenu gminy Pelplin,
– Grupie Lotos S.A.,
– Panu Leszkowi Melerowi, właścicielowi Piekarni Meler,
– Fundacji Jedynka Pelplin,
– Spółce PELKOM S.A.,
– Panu Andrzejowi Rychłowskiemu,
radnemu Rady Miejskiej w Pelplinie.
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