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Dotyczy: przyspieszenia budowy stadionu miejskiego 
 
 

„Olimpia Elbląg to klub sportowy, który ma najdłuższą historię największe tradycje, spore 
grupy młodzieży w różnych dyscyplinach sportu, największy potencjał w naszym mieście oraz idącą 
za tym wszystkim markę rozpoznawalną w całym kraju i nie tylko. Klub Sportowy Olimpia Elbląg 
reprezentuje nasze miasto nieprzerwanie od 1945 roku do dnia dzisiejszego” - te słowa 
wypowiedział w roku ubiegłym obecny Prezydent Miasta Pan Jerzy Wilk.  

 
Wielokrotnie pytał Pan o przyszłośd modernizacji obiektu przy ul. Agrykola a także wyrażał 

Pan zaniepokojenie stanem boisk przy ul. Skrzydlatej na których trenuje przede wszystkim elbląska 
młodzież. Pragnę przypomnied, że w wyniku ostatniej fuzji dwóch Olimpii powstał największy na 
Warmii i Mazurach klub piłkarski w którym trenowad będzie ok. 500 młodych osób. To właśnie z 
myślą o tych młodych elblążanach przez ostatnie dwa lata budowaliśmy orliki a zwieoczeniem 
wszystkich inwestycji sportowych ma byd kompleks przy ul Agrykola. Obiekt ten zadowoli nie tylko 
fanów piłki nożnej ale także osoby uprawiające łyżwiarstwo, wrotkarstwo. Dzięki budowie boisk do 
koszykówki, piłki ręcznej a także infrastruktury do uprawiania lekkiej atletyki zyska również 
remontowane obecnie Gimnazjum 

 
W budżecie miasta na ten rok a także w wieloletniej prognozie finansowej uwzględnione są 

środki na realizację tego projektu. Rozstrzygnięcia przetargowe niestety przekroczyły kwotę 35 mln 
zł dlatego też należy jak najszybciej dokonad modyfikacji dokumentacji projektowej i ponownie 
rozpocząd procedurę przetargową.  

 
Prawo i Sprawiedliwośd deklarowało w kampanii wyborczej, że przyspieszy budowę 

stadionu dlatego też my wszyscy trzymamy za słowo. Jeśli szybko nie rozpoczniemy procedury 
przetargowej to po prostu nie wyrobimy się w czasie i będziemy musieli zwrócid środki unijne 
w wysokości 17,5 mln zł na które już czekają Olsztyn i Działdowo.  

 
W Olsztynie budowana jest właśnie za ponad 50 mln zł infrastruktura sportowo-

rekreacyjna. Elbląg w niczym nie jest gorszy od Olsztyna dlatego też nie pozwólmy na stratę tych 
środków, których w kolejnych latach już nie dostaniemy. Każde szanujące się miasto inwestuje w 
infrastrukturę sportową. Jeśli zrezygnujemy z tego projektu to taki obiekt sportowy nie powstanie 
już nigdy w naszym mieście. 

 
Liczę, że Pan Prezydent, który wielokrotnie mówił o wsparciu dla rozwoju sportu 

młodzieżowego zrobi wszystko, aby przyspieszyd budowę kompleksu „Arena Elbląg”. 
 
 
 
 
        Z poważaniem 


