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Nadzwyczajne obrady radnych 
 

W wyniku działań Urzędu pojawiła się 
możliwość pozyskania środków ze-
wnętrznych na inwestycję sportową. 
Burmistrz Wolsztyna zwołał Radę Miej-
ską w połowie sierpnia, aby podjąć de-
cyzję w sprawie modernizacji stadionu. 

Już od wielu lat gmina realizuje szereg inwe-
stycji związanych z infrastrukturą sportową. 
Można do nich zaliczyć wybudowaną pływal-
nię, boiska wielofunkcyjne przy szkołach czy 
ostatnio - skatepark. Niejednokrotnie, nawet 
w poprzedniej kadencji, sygnalizowano potrze-
bę modernizacji stadionu miejskiego. Zarzą-
dzający gminą nie wprowadzali jednak tej po-
zycji do budżetu, gdyż liczyli na środki ze-
wnętrzne, choćby unijne. Należy mieć przecież 
świadomość, że to bardzo kosztowna inwesty-
cja. Działacze sportowi niejednokrotnie zgła-
szali, że stadion wymaga gruntownego remon-
tu, gdyż jest miejscem często wykorzystywa-
nym na zawody o zasięgu gminnym i ponad-

gminnym, korzystają z niego szkoły i kluby 
sportowe. Pierwsze przymiarki do tego zada-
nia zaczęły się już trzy lata temu, kiedy opraco-
wano dokumentację na modernizację stadio-
nu. 

Szybko się zwróci 
Obiekt ten ma nie tylko służyć lokalnej spo-
łeczności, ale także może szukać różnych do-
chodów, choćby przez wynajęcia klubom spor-
towym czy zawodnikom. Oferta ta może być 
całoroczna i atrakcyjna, gdyż będzie obejmo-
wać nie tylko nowoczesny stadion, ale pływal-
nię, salę sportową czy malownicze i spokojne 
tereny na rekreację plenerową. Tak już bywa-
ło, gościła u nas choćby obecna wicemistrzyni 
świata w rzucie młotem – Anita Włodarczyk. 

Aby przyciągnąć klientów, takie obiekty muszą 
posiadać określone standardy. Inwestycja ma 
obejmować modernizację bieżni, budowę 83-
metrowej hali lekkoatletycznej, rozbudowę 
zaplecza treningowego, odnowienie hotelu 
oraz budowę tak oczekiwanego parkingu. – 
Postanowiliśmy wydzielić taki zakres prac, jak 
budowa 400 m bieżni wzdłuż podstawowego 

boiska piłkarskiego, budowa bieżni 6-torowej 
o długości 100 m. Wszystko wykonane w tech-
nologii poliuretanowej. Dodatkowo wybudo-
wana zostanie tartanowa część, na której znaj-
dą się boiska do gier zespołowych, takich jak 
koszykówka i siatkówka, czy nawet rozbiegi do 
skoku wzwyż i skoku w dal – wyjaśnia na sesji 
Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski. Na 
pytania odpowiada także Paweł Gmerek, Dy-
rektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 
Samego hotelu nie możemy przebudować ze 
środków ministerstwa sportu, ponieważ te 
fundusze są przeznaczone tylko i wyłącznie na 
infrastrukturę sportową, będzie przebudowa-
na natomiast część rekreacyjna, czyli siłownia, 
kompleks szatni i zaplecze sanitarne; sam ho-

tel uzyska nową fasadę oraz zostanie ocieplo-
ny. Będzie nowocześnie —mówi dyrektor nie 
skrywając zadowolenia. 

 Droga do ministerstwa sportu 
W ramach przygotowań do tej inwestycji od-
było się wiele spotkań, m.in. z przedstawiciela-
mi Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Związ-
ku Lekkiej Atletyki, który pomagał przy projek-

cie i przy pozyskiwaniu funduszy. Dla nich naj-
ważniejszym argumentem było to, aby spor-
towcy z Wielkopolski mogli w dobrych warun-
kach uprawiać sport na swoim terenie. W wy-
niku działań promocyjnych gmina Wolsztyn 
znalazła się na pierwszym miejscu na liście wy-
typowanej przez PZLA z obiektem sportowym 
do modernizacji. Dużą pomoc otrzymano od 
senatora Filipa Libickiego, który doprowadził 
do wielu spotkań z przedstawicielami minister-
stwa sportu czy parlamentarzystami. Wniosek 
uzyskał poparcie Departamentu Infrastruktury 
Sportowej oraz rekomendację Komisji d/s in-
westycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. 
Dzięki tym wszystkim działaniom przebudowa 
wolsztyńskiego stadionu znalazła się na liście 
ministerialnej. Koszt całej planowanej moder-
nizacji to około 12 mln zł. Połowę z tego po-
kryje ministerstwo. Inwestycja będzie wykony-
wana sukcesywnie w miarę przekazywanych 
funduszy. W sierpniu Urząd Miejski otrzymał 
potwierdzenie, że na to zadanie będzie już w 
tym roku przekazany 1 milion złotych. 

Klamka zapadła 
Aby otrzymać te środki musi być spełniony bu-
dżetowy warunek. Należy wykonać inwestycję 
o co najmniej tej samej kwocie jeszcze do koń-
ca roku Jeżeli radni by tego nie przegłosowali, 
urząd nie ogłosi przetargu i po całym projek-
cie. Po dyskusji na sesji głosowano: jeden rad-
ny się wstrzymał, natomiast 20 zagłosowało 
„za”. – Uważam, że powinniśmy się cieszyć z 
każdej złotówki otrzymanej z zewnątrz na 
wsparcie naszego budżetu i takich inwestycji – 
podsumował sesję radny Marian Zembrowski.  


