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Wszystkie zespoły Klubu Sportowego "OBRA" Zbąszyń trenują oraz rozgrywają swoje mecze
ligowe na stadionie Orzeł przy ulicy Senatorskiej w Zbąszyniu

Komunikat z otwarcia obiektu:

W sobotę, 3 września odbyła się uroczystość otwarcia pełnowymiarowego boiska
sportowego ze sztuczną nawierzchnią. Po wielu latach oczekiwań udało się dokończyć
budowę nowego stadionu piłkarskiego w Zbąszyniu. Jest to pierwsza pełnowymiarowa płyta
ze sztuczną nawierzchnią w Wielkopolsce, jedna z dziesięciu w całym kraju, zrealizowana
w ramach pilotażowego programu rządowego. Zadanie otrzymało milionowe wsparcie
z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W tym ważnym dla naszego miasta wydarzeniu
uczestniczyli: Jakub Rutnicki poseł na Sejm RP, przedstawiciele samorządów powiatowych,
gminnych, przedstawiciel kuratorium oświaty, lokalne władze, członkowie klubów
sportowych z terenu gminy, przedsiębiorcy, młodzież oraz liczna grupa mieszkańców
Zbąszynia.
Od godziny 11.00 do udziału w otwarciu zachęcał pokazami freestyle footballu Łukasz
Chwieduk, który prezentował swoje umiejętności przy ul. Senatorskiej.
W samo południe rozpoczęły się główne uroczystości. Po powitaniu zgromadzonych
gości, Burmistrz Zbąszynia wygłosił przemówienie:
„Panie Pośle. Panowie Starostowie, Księże Kanoniku Szanowni Państwo. Drodzy
Goście i Sportowcy! Droga młodzieży Serdecznie witam wszystkich na tym długo
wyczekiwanym obiekcie sportowym! Bardzo się cieszę, że razem możemy uczestniczyć
w otwarciu tego pięknego boiska. Realizacja tego zadania była ogromnym obciążeniem dla
gminy, lecz dziś szczęśliwie dobiegła końca. Łączny koszt Inwestycji to na dziś 2,7 miliona
złotych! Do budowy płyty boiska dołożyło nam prawie milion złotych Ministerstwo Sportu.
Wszyscy śledziliśmy uważnie niezbyt chlubne dzieje tego miejsca: wykonywanie nasypów,
kolejne wysiewy trawy i kilkuletnie oczekiwanie na prawdziwą piłkarską murawę, która
niestety nie chciała się pojawić. Gmina w tej kwestii poniosła klęskę i wydawało się, że
pozostaniemy z tym obrazem niemocy już na zawsze. Okazało się jednak, że słowa wielkiego
trenera Kazimierza Górskiego „Dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe" sprawdzają się
na boisku ale także w życiu. Pojawił się poseł Jakub Rutnicki, który zachęcił nas do wzięcia
udziału w pilotażowym programie budowy pełnowymiarowych boisk sportowych ze sztuczną
nawierzchnią. Dzięki determinacji, wsparciu merytorycznemu i uwagom Pana Posła, często
krytycznym, Zbąszyń zyskał wspaniały obiekt sportowy. Jedyny w Wielkopolsce i jeden
z dziesięciu w Polsce. Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że inwestycja ta jest ogromnym
obciążeniem dla naszej małej Gminy. Rozważano nawet możliwość jej przerwania. Naprawdę
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jestem dumny, że Zbąszyń wygrał ten projekt i mamy piękne zakończenie tej trudnej historii.
Bez środków z ministerstwa byłoby to niemożliwe. Panie Pośle jeszcze raz serdecznie
dziękuję.
Pragnę z tego miejsca podziękować także tym, którzy służyli pomocą i dobrą radą przy
budowie boiska. Słowa uznania i podziękowania kieruję do firm budujących boisko
i otoczenie. Dziękuję firmie Saltex Europa Sp. z o.o za wybudowanie boiska z infrastrukturą,
Firmie Budowlanej pana Sławomira Herzoga z Sątop, która wybudowała drogę i pomogła
zagospodarować otoczenie, Firmie Hydrowit Pana Romualda Witkiewicza która wykonała
uzbrojenie terenu, firmie FAM Cynkowanie Ogniowe S.A. Wrocław ZAKŁAD METALPLAST
OBORNIKI za dostawę i montaż zaplecza socjalno-sanitarnego. Wykonawcy sprostali
zadaniu i wykazali się niezwykłym profesjonalizmem.
Dziękuję też radnym za odwagę i zaufanie w konstruowaniu wydatków budżetu Gminy,
dziękuję pracownikom referatu inwestycji, Zakładowi Usług Komunalnych
i Zbąszyńskiemu Centrum Sportu. Dziękuję inspektorowi nadzoru. Dziękuje w końcu
wszystkim niewymienionym, których zaangażowanie, pomoc i rada doprowadziła do
dzisiejszego sukcesu.
Marzeniem moim jest, aby to boisko stało się miejscem integracji klubów i organizacji
sportowych naszego terenu. Aby służyło jak najlepiej całej naszej społeczności. By na nim
odbywały się ważne mecze i wydarzenia sportowe. Mam też nadzieje, że piękne boisko
w centrum miasta przyciągnie też te osoby, dla których sport do tej pory niewiele znaczył.
Szanowni państwo! To Wam, społeczeństwu przekazuję ten kompleks sportowy. Niech służy
Waszemu zdrowiu i rozwojowi sprawności fizycznej. Niech będzie miejscem rywalizacji
w duchu „fair play". Niech dzięki niemu realizuje się w naszej Gminie piękna idea
wychowania przez sport. Pozwoliłem dziś sobie zaprosić również przedstawicieli firm,
przedsiębiorstw
i rzemiosła ze Zbąszynia i okolic. Proszę przyjąć podziękowania za sponsoring i wsparcie
naszych sportowców. To również dzięki wam o zbąszyńskim sporcie słychać coraz więcej.”
Kolejnym punktem było ślubowanie w imieniu sportowców. Dokonała tego Patrycja
Koza, reprezentantka Polski juniorek młodszych w unihokeju, grająca w zbąszyńskim zespole
PKS MOS. Po odczytaniu tekstu ślubowania, Burmistrz Tomasz Kurasiński wygłosił
oficjalną formułę: „boisko uważam za otwarte”. Następnie zostały wręczone pamiątkowe
medale oraz podziękowania dla Ministra Sportu i Turystyki, Adama Giersza oraz posła
Jakuba Rutnickiego za pomoc i wsparcie w realizacji inwestycji. Po przemówieniach
zaproszonych gości, występach Łukasza Chwieduka Freestyle football oraz zespołu Chili ze
zbąszyńskiego gimnazjum, Ksiądz Proboszcz Zbigniew Piotrowski dokonał poświęcenia
obiektu. Ostatnim punktem części oficjalnej było przecięcie wstęgi. Wstęgę trzymali młodzi
adepci piłki nożnej z Klubu Sportowego „Płomień” Przyprostynia. Do przecięcia wstęgi
zaproszeni zostali: Poseł na Sejm RP Jakub Rutnicki, Starostwa Nowotomyski Andrzej
Wilkoński, Burmistrz Zbąszynia Tomasz Kurasiński, Przewodniczący Rady Miejskiej Marek
Furman, Ksiądz Proboszcz Zbigniew Piotrowski, Czesław Maciejewski Inspektor Nadzoru
Budowlanego, Stanisław Olejniczak Olimpijczyk oraz Tomasz Szczechowicz Dyrektor
Zbąszyńskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji.
Po części oficjalnej na nowej płycie odbył się turniej piłkarski z udziałem czterech
amatorskich drużyn: Akademii Reissa, Samorządowców, Oldboy’ów oraz Ochotniczej Straży
Pożarnej. W przerwach między meczami zgromadzonych kibiców rozgrzewał Łukasz
Chwieduk oraz zespół Chili.
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Zdjęcia obiektu:

http://www.centrumsportu-zbaszyn.pl/opis

Galeria z otwarcia obiektu:

http://centrumsportu-zbaszyn.pl/galeria-imprez-sportowych/category/104-ceremonia-otwarcia-p
enowymiarowego-boiska-ze-sztuczn-nawierzchni
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