
Lekkoatleci popierają budowę hali

Wspólnym podpisaniem aktu poparcia dla budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego im.

Ireny Szewińskiej przy ul. Braterskiej w Namysłowie zakończyło się spotkanie ze wspaniałymi

polskimi lekkoatletami, zorganizowane przez NOSiR 17 czerwca w namysłowskim Rynku w

ramach Dni Namysłowa. 

–  To było  absolutnie  wyjątkowe  i  owocne  wydarzenie.  Jestem dumny,  że  mogłem przywitać  w

naszym mieście plejadę wspaniałych sportowców, w tym troje złotych medalistów olimpijskich w

lekkiej atletyce – mówi burmistrz Namysłowa Julian Kruszyński. 

Goście „Studia  olimpijskiego”,  prócz  ciepłych  słów,  skierowanych  pod  adresem Namysłowa  i

namysłowian,  a  także  wspomnień związanych np.  z  pierwszym zagranym dla  nich  Mazurkiem

Dąbrowskiego,  podpowiadali  również  władzom  Namysłowa,  jak  pozyskiwać  środki  na

infrastrukturę  sportową,  jak  zabiegać  o  poparcie,  o  lobbing  dla  tego  typu  przedsięwzięć.

Publiczność usłyszała o pełnym wsparciu i roli Polskiego Związku Lekkiej Atletyki przy pracach

nad namysłowskim projektem hali i stadionu wraz z zapleczem. 

Irena Szewińska, królowa polskiej lekkkoatletyki, zapewniła dodatkowo o swoich staraniach, aby

powstały obiekt – w perspektywie – uzyskał status ośrodka przygotowań olimpijskich.

W spotkaniu,  prowadzonym  przez  Sylwestra  Zabielnego,  udział  wzięli:  Marek  Wrzesiński –

niegdyś czołowy zawodnik kadry Polski juniorów reprezentujący ziemię namysłowską w biegach

średnich,  a  obecnie  prezes  firmy  zajmującej  się  produkcją  i  importem sprzętu  sportowego,

turystycznego  oraz  fitness;  Janusz  Trzepizur –  pochodzący  z  Namysłowa  skoczek  wzwyż,

uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Moskwie (1980), w 1982 r. zdobywca srebrnych medali podczas

halowych  (Mediolan)  i  letnich  (Ateny)  mistrzostw  Europy;  Irena  Szewińska –  pięciokrotna

olimpijka,  zdobywczyni  siedmiu  medali  IO,  trzykrotna  mistrzyni  olimpijska:  z  Tokio  (1964),

Meksyku (1968) i Montrealu (1976);  Władysław Kozakiewicz –  mistrz olimpijski i rekordzista

świata w skoku o tyczce (Moskwa 1980); Henryk Olszewski – prezes Polskiego Związku lekkiej

Atletyki; Tomasz Majewski – dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą (Pekin 2008, Londyn

2012), obecnie wiceprezes PZLA oraz Janusz Szewiński – lekkoatleta, trener Ireny Szewińskiej, po

zakończeniu kariery fotoreporter „Przeglądu Sportowego”.

W czasie pobytu w Namysłowie goście chętnie pozowali do wspólnych zdjęć z kibicami. Rozdali

również setki autografów.


