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Czy budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej zakończy się
w terminie? Bukmacherzy obstawiają
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyłoniła wykonawców Obwodnicy
Metropolii Trójmiejskiej (OMT), czyli jednego z najważniejszych odcinków trasy S6
przecinającej Pomorze. Analitycy STS, największej firmy bukmacherskiej w Polsce, oceniają,
czy budowa zakończy się w terminie.
Projektowanie i roboty budowlane przy Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej mają potrwać ok.
47 miesięcy, wliczając przerwy zimowe. Aktualnie w budowie są trzy odcinki S6, natomiast
w fazie przetargu jest łącznie z OMT siedem odcinków drogi S6. Budowa wszystkich jej
fragmentów w województwie pomorskim wraz z Obwodnicą Metropolii Trójmiejskiej
powinna zakończyć się w 2025 r. Do dyspozycji kierowców będzie, łącznie z istniejącymi
odcinkami, blisko 200 km dróg.
Według ekspertów STS najbardziej prawdopodobne jest, że kierowcy na OMT poczekają
dłużej, niż deklarują wykonawcy. Kurs na takie wydarzenie wynosi 1.70, co oznacza, że za
każde postawione 100 zł można wygrać 149,60 zł (po odjęciu 12% podatku od gier). Jeżeli
jednak ktoś trafnie obstawi optymistyczny scenariusz, czyli zakończenie inwestycji w ciągu 47
miesięcy od rozpoczęcia prac projektowych, wówczas może zdobyć 176 zł (kurs 2.00).
Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej umożliwi sprawny przejazd od strony autostrady A1 oraz
drogi ekspresowej S7 w kierunku zachodnim i północnym województwa pomorskiego,
wyprowadzając ruch tranzytowy na dalsze odcinki drogi S6 w kierunku Lęborka, Słupska
i Koszalina. Inwestycja ułatwi również funkcjonowanie mieszkańców Żukowa i Chwaszczyna,
którzy aktualnie zmagają się z dużymi korkami. Ten fragment trasy ma także odciążyć
istniejącą już Obwodnicę Trójmiasta.

***
Grupa STS jest największą firmą bukmacherską w Polsce, która działa również na skalę międzynarodową. Spółka
prowadzi działalność na kilkunastu rynkach europejskich, usługi są dostępne m.in. w Wielkiej Brytanii, gdzie ma
swoją licencję. Za sprawą dynamicznego rozwoju w ciągu ostatnich lat STS zdominował sektor legalnych firm
bukmacherskich w Polsce – znacznie zwiększając udziały rynkowe, które wynoszą ok. 50%.
Firma nieprzerwanie inwestuje w rozwój nowoczesnych i innowacyjnych technologii, dzięki którym
zdystansowała krajowych konkurentów. STS udostępnia usługi online nie tylko za pośrednictwem strony
internetowej, ale również jej mobilnej wersji, jak i aplikacjom dedykowanym systemom Android i iOS. Firma cały
czas rozwija ofertę, udostępniając m.in. kolejne zakłady na żywo oraz umacniając wiodącą pozycję w dziedzinie
esportu. Bukmacher stworzył też własny system wypłat – STSpay – pozwalający na szybkie przelewy przez 7 dni

w tygodniu w godzinach 10:00 – 24:00. STS, za sprawą inwestycji kapitałowej w czeską spółkę Greep, stał się
współwłaścicielem systemu bukmacherskiego BetSys, z którego korzysta.
Za sprawą efektywnego i całodobowego systemu Customer Service, STS jest w stanie doskonale odpowiadać na
rosnące zapotrzebowania klientów. Firma oferuje ponadto możliwość oglądania transmisji wydarzeń
sportowych na żywo w internecie, za pośrednictwem STS TV. Usługa jest dostępna także użytkownikom urządzeń
mobilnych. Każdego miesiąca firma udostępnia transmisje nawet 5000 wydarzeń sportowych, w tym m.in. piłki
nożnej, tenisa, siatkówki, koszykówki oraz innych sportów.
Bukmacher aktywnie angażuje się we wspieranie polskiego sportu, będąc największym prywatnym podmiotem
na rodzimym rynku sponsoringu. Firma jest oficjalnym sponsorem reprezentacji Polski w piłce nożnej,
sponsorem strategicznym Lecha Poznań, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok a także oficjalnym
bukmacherem Cracovii, Pogoni Szczecin, Górnika Zabrze, Zagłębia Lubin, Polskiej Ligi Siatkówki, Anwilu
Włocławek, Futsal Ekstraklasa czy innych klubów i związków sportowych. STS angażuje się także we wspieranie
esportu.
Firma powstała w 1997 roku. Spółka posiada nowoczesne punkty przyjmowania zakładów, które znajdują się
w każdym większym mieście w Polsce – łącznie na terenie kraju jest ich ponad 440. STS zatrudnia przeszło 1500
osób.
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