
 

 

 

 

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego  - realna odpowiedź na realne 

potrzeby” 

Projekt pn. ”Sport bez granic – przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Steinkellera 

w Żarkach wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia etap I” współfinansowany przez 

Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 

2007-2013.  

 

Informacja o podpisaniu umowy na realizację zadania. 

 

Firma TAMEX Obiekty Sportowe SA z Warszawy będzie generalnym wykonawcą zadania 

pt. „Sport bez granic – przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Steinkellera w Żarkach 

wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia etap I”. Prace rozpoczną się na przełomie maja i 

czerwca br. W dniu 4 maja została podpisana umowa na realizację zadania. Podpisał ją 

pełnomocnik firmy TAMEX Arkadiusz Urban oraz burmistrz Klemens Podlejski wraz ze 

skarbnik Dorotą Muchą. W tym wydarzeniu współuczestniczyli prezes LKS Zieloni Żarki 

Jakub Grabowski oraz przedstawiciele firmy: Zbigniew Mleczko oraz Dariusz Kolasa. 

 

W wyniku przetargu nieograniczonego, który odbył się 15 kwietnia została wybrana oferta: 

TAMEX Obiekty Sportowe SA, ul. Tamka 38, 00-355 Warszawa z najkorzystniejszą ceną 

brutto: 1 764 242,45 zł, z tego 85 proc. pokryje Unia Europejska. Gmina Żarki uzyskała, 

bowiem dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet IX „Zdrowie i rekreacja”, Działanie 9.3 „Lokalna 

infrastruktura sportowa”. 

 

Na fot. Od prawej: burmistrz Klemens Podlejski, pełnomocnik firmy TAMEX Arkadiusz 

Urban w czasie podpisywania umowy. Obok prezes LKS Zieloni Żarki Jakub Grabowski oraz 

przedstawiciel firmy Tamex: Zbigniew Mleczko. 



Prace przy modernizacji stadionu zakończą się do 30 grudnia br. Projekt polega na 

przebudowie ogólnodostępnego kompleksu sportowego przy ulicy Steinkellera w Żarkach, w 

celu poprawy warunków do aktywnego i atrakcyjnego spędzania czasu wolnego oraz 

zapewnienia wymaganych warunków do funkcjonowania IV ligowego Ludowego Klubu 

Sportowego „Zieloni Żarki” i piłkarskich drużyn młodzieżowych. Etap I przebudowy 

obejmuje renowację boiska głównego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zakup 

niezbędnego wyposażenia. W ramach projektu wykonany zostanie następujący zakres prac: 

renowacja, częściowa przebudowa i wymiana nawierzchni darniowej na istniejącym 

pełnowymiarowym boisku do piłki nożnej, wprowadzenie drenażu wokół boiska, realizacja 

sieci hydrantowej, przebudowa istniejących trybun ziemnych,  budowa zadaszenia części 

trybun, zorganizowanie sektora dla osób niepełnosprawnych, zakup niezbędnego 

wyposażenia jak bramki, urządzenia do pielęgnacji nawierzchni – skaryfkator, kosiarka do 

trawy, samobieżny wózek nawadniający.  

 

(przygotowały: Katarzyna Kulińska-Pluta, Anna Stodółkiewicz, fot. Katarzyna Kulińska-

Pluta)  


