Oradenii pot folosi, de azi, prima pista de pumptrack din
municipiu Joi , 24 Septembrie 2020, 17:35

Primaria Oradea, in parteneriat cu firma Hornbach Oradea, a inaugurat azi prima pista
pentru bicicli?tii pasiona?i de pumptrack in Oradea. La eveniment, din partea ad
ministra?iei locale a participat viceprimarul Florin Birta, alaturi de reprezentantul f
irmei Hornbach Oradea dl. Bogdan Zgura, director regional Hornbach.
Pista pumptrack se afla in zona Calea Aradului - in apropierea parcarii magazinului
Jumbo ?i are o lungime de 93 de metri, cu o capacitate de 9-10 persoane in aceea?i tura, fi
e ca este vorba de bicicleta, role, trotineta sau skateboard. Circuitul pumptrack modular
din fibra de sticla ?i panouri stratificate este compusa din doua piste: Speedring (forma o
vala) ?i Tristar (forma triunghiulara).
?În primul rand vreau sa aduc mul?umiri firmei Hornbach pentru ceea ce au facut pent
ru ora?ul nostru in aceasta perioada. Terenul din apropierea sensului giratoriu pana la i
ntrarea la Hornbach era un teren pe care Primaria avea un litigiu, firma Hornbach a
cumparat acel teren ?i l-a donat ulterior Primariei, astfel ca am avut posibilitatea sa r
ealizam acea bretea de legatura dintre Calea Santandreiului ?i Calea Aradului, care va e
vita aglomerarea sensului giratoriu ?i totodata va asigura ?i un acces ?i firmei Hor
nbach. Mai mult, tot pe cheltuiala ei, in urmatoarea perioada firma va amenaja acea
zona, o zona destul de mare, ca o zona de spa?iu verde, care sa faca cinste atat m
agazinului, cat ?i intrarii in ora?.
Azi inauguram aceasta pista de pumptrack in parteneriat perfect intre Primaria Oradea
?i firma Hornbach. Primaria Oradea prin Direc?ia Tehnica a pregatit terenul, a amenajat pl
atforma betonata ?i accesul la aceasta pista, iar firma a sponsorizat realizarea pistei, c
are cred ca va fi folosita de comunitatea oradeana de bicicli?ti. Eu personal am testat a
zi aceasta pista, func?ioneaza foarte bine ?i pot sa va spun ca este intr-adevar de ca
litate. Aceasta pista este prima de acest gen in Oradea, iar administra?ia oradeana p
regate?te amenajarea anul viitor a inca trei piste asemanatoare, in parcurile Salca, 1 D
ecembrie ?i in zona Sovata", a declarat viceprimarul Florin Birta.
Prezent la eveniment, directorul regional al firmei Hornbach, Bogdan Zgura, a
prezentat motivele pentru care firma s-a oferit sa realizeze aceasta pista: ?Ne bucuram ca
sunte?i azi alaturi de noi, la inaugurarea pistei de pumptrack din Oradea. Compania n
oastra a dorit sa se implice intr-un astfel de proiect datorita unor puncte comune: adica
pasiune ?i voin?a, valori principale ale companiei Hornbach, iar o pista de pumptrack im
plica cu siguran?a aceste trasaturi. În aceasta perioada, cand distan?area sociala ?i petr
ecerea timpului liber in grupuri cat mai mici este esen?iala pentru sanatatea noastra, c
onsider ca un astfel de proiect este benefic pentru comunitate ?i pentru petrecerea t
impului in aer liber. De-a lungul celor 13 ani de prezen?a pe pia?a din Romania, co
mpania Hornbach s-a implicat activ in astfel de proiecte in ora?ele unde de?ine ma
gazine, ?i speram ca impreuna cu Primaria Oradea in viitor sa punem umarul sa p
articipam la proiecte pentru comunitatea locala, impreuna sa dezvoltam mai multe
proiecte ?i sa ne punem amprenta".

