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Nowe pomosty nad brzegiem jeziora wolsztyńskiego 

Odpowiadając na apel wolsztyńskich wędkarzy dot. stworzenia warunków do uprawiania tej dyscypliny, Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski podjął decyzję o wykonaniu 

10 pomostów wędkarskich zlokalizowanych wzdłuż Jeziora Wolsztyńskiego na odcinku od ul. Rzecznej do mola. Pomosty zostały wykonane przez Firmę Pomost  Izabela 

Schellenberger-Olechnowska ze Sławy (wykonawca wszyst-

kich dotychczasowych pomostów podczas realizacji „Szlaku 

Żurawiego”). Obiekty zrobione są z drewna modrzewiowego, 

a ich wymiary wynoszą 2m x 1.2m. Mamy nadzieję, że spełnią 

oczekiwania licznej rzeszy pasjonatów wędkarstwa. 

Ponadto, odtworzony został pomost łączący Promenadę im. 

Klemensa Modlińskiego z nowo umocnionym ostatnio molo 

na Jeziorze Wolsztyńskim. Wkrótce obiekt ten zyska nową 

szatę roślinną, która uatrakcyjni to bardzo uczęszczane miej-

sce rekreacji i wypoczynku. 

Na zaproszenie senatora Jana Filipa Libickiego zawitał w 

Wolsztynie senator VI, VII i VIII kadencji Andrzej Person. 

Osoba życiowo i zawodowo związana ze sportem. Pracował 

jako dziennikarz w tygodnikach: "Razem", "Sportowiec" i 

"Mecz”. W czasie 30 lat pracy w redakcjach sportowych, 

komentował  wydarzenia z kilkunastu igrzysk olimpijskich i 

kilkudziesięciu Mistrzostw Świata i Europy. Pełnił funkcję 

rzecznika prasowego Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a 

także czterokrotnie był rzecznikiem prasowym polskich ekip 

olimpijskich. Od kilku dni senator członkiem Prezydium Pol-

skiego Komitetu Olimpijskiego. Jest autorem książki „Sport 

rządzi światem”. 

Wizyta w Wolsztynie w dniu 22 kwietnia br. przebiegła 

„dwuetapowo”. W pierwszej części spotkania złożył wizytę 

na Stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolsz-

tynie, gdzie zapoznał się z obecna bazą szkoleniową. Następ-

nie spotkanie „przeniesione” zostało do Sali Sesyjnej UM, 

gdzie zapoznał się z dokumentacją przebudowy w/w kom-

pleksu. Zarówno senator Person, jak i Libicki  wyrazili chęć 

pomocy w przebudowie tak ważnego dla mieszkańców na-

szego miasta obiektu sportowego.   

W drugiej części dnia senator spotkał się z działaczami spor-

towymi,  przedstawicielami klubów sportowych działających 

na terenie gminy Wolsztyn oraz nauczycielami wychowania 

fizycznego. Po krótkiej przemowie senatora Persona wywo-

łała się merytoryczna dyskusja nt. przemian dokonujących 

się w polskim sporcie, statusie nauczycieli wychowania fi-

zycznego czy wreszcie zmianach w sporcie powszechnym 

dzieci i młodzieży.  

Następnego dnia senator Person występował w porannym 

programie „Kawa czy Herbata”, gdzie bardzo „ciepło” wypo-

wiadał się o wizycie w Wolsztynie i o tutejszych entuzjastach 

sportowych.     Tekst: MOSiR 


