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Otwarcie zmodernizowanego stadionu  

W dniu 19 maja 2014 r. odbyło się oficjalne otwarcie zmodernizowanego stadionu w 
Wolsztynie. W uroczystościach uczestniczyli zaproszeni goście m.in. Poseł na Sejm Ja-
kub Rutnicki oraz licznie zgromadzona młodzież szkół podstawowych i gimnazjów z na-
szej gminy. Po wystąpieniach Burmistrza Wolsztyna i Posła, w imieniu klubów sporto-
wych działających na terenie miasta i gminy Wolsztyn, podziękowania za modernizację 
obiektu - na ręce Burmistrza - złożył Prezes Wojewódzkiego Międzyszkolnego Klubu 
Sportowego „Nadodrze” Powodowo - Mirosław Polak. Oficjalnego otwarcia dokonali 
Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski, Przewodnicząca Rady Miejskiej Bogumiła  Tu-
chocka, Dyrektor MOSiR-u Wolsztyn Paweł Gmerek oraz Poseł na Sejm Jakub Rutnicki, 
a zgromadzona młodzież tłumnie przebiegła pierwsze okrążenie tartanową bieżnią.  

Przemówienie Burmistrza Wolsztyna Andrzeja Rogozinskiego 

  

Szanowni Państwo! Drodzy Parlamentarzyści, koledzy samorządowcy, Panie i Panowie 
Radni, Prezesi i Przedstawiciele Klubów Sportowych, trenerzy, działacze, sympatycy sportu 
oraz Wy – młodzi sportowcy, główni użytkownicy tego nowo zmodernizowanego obiektu, 
następcy trenujących przecież na tym obiekcie gwiazd polskiej lekkiej atletyki. 
Witam Was Serdecznie na Stadionie Miejskim w Wolsztynie. Mieście, znanym w kraju jak i 
na świecie ze wspaniałych parowozów oraz hasła „Pełną Parą”, które promuje naszą paro-
wozownię, ale ma zarazem pokazać charakter pracy w naszej gminie. „Słyszy się” o naszym 
mieście nie tylko za sprawą owych parowozów, ale również za sprawą sukcesów odnoszo-
nych przez reprezentujących nas sportowców oraz wielu osób związanych ze sportem. 
Myślę, że można otwarcie powiedzieć  - pasjonatom szeroko rozumianego sportu  i rekrea-
cji w gminie Wolsztyn. Dlatego też ogromnie się cieszę, iż przybyliście na to dzisiejsze spo-

tkanie, na którym to mamy wspólnie otworzyć zmodernizowaną część stadionu, którą od września 2013 roku przebudowywaliśmy w ramach inwestycji pn. „Przebudowa i moder-
nizacja Stadionu Miejskiego wraz z infrastrukturą – etap I”. 
Szanowni zebrani! Nie od dziś wiadomo, że właśnie do Wolsztyna przyjeżdżały trenować wielkie gwiazdy polskiej lekkoatletyki i to dzięki ich obecności na stadionie, na którym się 
znajdujemy udało nam się pozyskać środki na przebudowę bezpośrednio z Ministerstwa Sportu. Trenowali na wolsztyńskich obiektach uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, 
srebrna medalistka Igrzysk Olimpijskich w Londynie, srebrna medalistka zeszłorocznych Mistrzostw Świata w Moskwie, rekordzistka i mistrzyni świata w rzucie młotem – Anita 
Włodarczyk. Gościł na naszym obiekcie Szymon Ziółkowski – jeden z najbardziej utytułowanych Polskich lekkoatletów, złoty medalista Igrzysk Olimpijskich w Sydney, trzykrotny 
medalista Mistrzostw Świata. Trenowały również młode gwiazdy Żaneta Glanc – reprezentantka kraju na Igrzyskach w Pekinie i Londynie, wielokrotna medalistka Mistrzostw Pol-
ski oraz młociarz Paweł Fajdek – najmłodszy w historii złoty medalista zeszłorocznych Mistrzostw Świata w Moskwie, medalista młodzieżowych Mistrzostw Europy, trzykrotny mło-
dzieżowy Mistrz Polski. „Od zawsze” właśnie na naszym stadionie MOSiR swoich podopiecznych prowadzą światowej klasy trenerzy: Czesław Cybulski, Jerzy Sudoł czy Bogusław 
Jusiak, którzy to mimo wielu niedostatków bardzo chętnie przyjeżdżali do Wolsztyna, a teraz na zmodernizowanym obiekcie mamy nadzieję widywać ich jeszcze częściej. 

W zakres obecnej modernizacji weszły: przebudowa 
bieżni mineralnej na nowoczesną  tartanową okólną 
4-torową o dystansie 400m oraz bieżnię 6-torową o 

dystansie 110m, miejsca usytuowanego w zakolu (o kolorze niebieskim), na którym to będzie można w sposób profesjonalny przeprowadzić 
rozgrzewkę lub wykorzystać je również jako boisko do gier zespołowych (siatkówki czy koszykówki), skoczni wzwyż, skoczni w dal, skoczni o tyczce, rzutni do rzutu oszczepem oraz 
rzutni do rzutu dyskiem. Zmodernizowane zostały również znajdujące się po drugiej stronie trybun koła do pchnięcia kulą oraz nowoczesna, profesjonalna klatka wraz  z osłonami 
do konkurencji rzutu młotem. Teren przy bieżni jest profesjonalnie odwodniony i wyposażony został w oświetlenie pozwalające na wydłużenie okresów treningowych w okresie 
wiosenno – jesiennym. 
Szanowni Państwo! Obecna przebudowa była pierwszym krokiem, aczkolwiek milowym w kompleksowej modernizacji wolsztyńskiego stadionu. W naszych dalszych planach jest 
przebudowa siłowni z pełnym zapleczem sanitarno – szatniowym, budowa salki fitness, salki konferencyjnej oraz elewacji całego obiektu, duży parking, który służyć ma zarówno 
klientom stadionu, jak i również zlokalizowanemu naprzeciw Skansenowi Budownictwa Ludowego. Ale głównym elementem, który ma wyróżniać nasz wolsztyński stadion na spor-
towej mapie Wielkopolski to projekt budowy hali lekkoatletycznej, w której można będzie przeprowadzać całorocznie treningi lekkoatletów we wszystkich jej konkurencjach. Mają 
tu się znaleźć: 6-torowa 60 metrowa bieżnia, skocznia do skoku w dal, wzwyż i skoku o tyczce, a nawet miejsce do całorocznego treningu pchnięcia kulą. Zaplecze szatniowo – sani-
tarne zostało zaprojektowane od strony płyty głównej stadionu, aby mogło służyć piłkarzom podczas codziennych treningów, jak i również wszystkim kibicom podczas meczów. 
Wierzymy, że wtedy nasz stadion sportowy stanie się „perełką” zarówno wśród lokalnego, wielkopolskiego ale i narodowego środowiska lekkoatletycznego. Jest to też myślę naj-
lepszy moment na podziękowania osobom, które przyczyniły się do modernizacji tego wspaniałego dziś obiektu. Wielki wkład i zaangażowanie wykazali nasi, nieobecni niestety z 
racji obowiązków służbowych senatorowie: Jan Filip Libicki i Andrzej Person, którzy osobiście patronowali, a później pilotowali w Ministerstwie Sportu projekt kompleksowej prze-
budowy naszego Stadionu, chciałbym w tym miejscu poinformować, iż II etap przebudowy kompleksu sportowo – rekreacyjnego mamy złożony już w Ministerstwie Sportu. 


