„To jest nasz wspólny sukces – dziękujemy!” GKS Wikielec
rusza z przebudową stadionu i dziękuje zasłużonym
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Nie wszyscy pewnie wiedzą, że modernizacja stadionu w Wikielcu nie doszłaby do skutku,
gdyby nie determinacja i dobra wola wielu osób. Dziś, kiedy formalności zostały
zakończone, a wykonawcy pozostało już tylko wejść na plac budowy, Zarząd GKS-u Wikielec
chciałby podziękować wszystkim, którzy wspierali ten ważny dla klubu i lokalnej
społeczności projekt.
Wszystko zapoczątkowały kilka lat temu ówczesne władze klubu – z prezesem Mariuszem
Jajkowskim i wiceprezesem Krzysztofem Sadowskim na czele. Działacze, którzy wcześniej
wspólnymi siłami zbudowali na obiekcie oświetlenie, zaczęli szukać pieniędzy na bardziej
kompleksowy remont stadionu.
Szansa pojawiła się, gdy Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło program Sportowa Polska, mający
na celu wspieranie rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej. Działacze złożyli stosowany wniosek i
czekali na rozstrzygnięcie w ministerstwie. Ostatecznie decyzja resortu była dla klubu pozytywna, na
co duży wpływ miały działania podjęte przez posła Zbigniewa Babalskiego, który w tej sprawie
osobiście spotkał się z wiceministrem sportu Jackiem Osuchem i przekonywał go, że złożony przez
działaczy wniosek jest jak najbardziej zasadny.
Zdobycie dofinansowania było tylko połową sukcesu klubu. Teraz trzeba było jeszcze znaleźć
pozostałą część środków na realizację tego zadania. Klub nie mógł sięgnąć po pieniądze od
sponsorów, gdy te w całości przeznaczane są na funkcjonowanie drużyny seniorów.

Z pomocą przyszedł więc wójt gminy Iława Krzysztof Harmaciński. Wójtowi udało się przekonać
przewodniczącego rady gminy Romana Piotrkowskiego i gminnych radnych do wyrażenia zgody
na wsparcie tego projektu pieniędzmi z publicznej kasy. I w ten właśnie sposób już niebawem gmina
Iława będzie miała nową sportową wizytówkę, która służyć będzie nie tylko klubowi, ale też
wszystkim mieszkańcom gminy.
W związku z powyższym Zarząd GKS-u Wikielec chciałby serdecznie podziękować za wsparcie i
zaangażowanie klubowym działaczom, posłowi Babalskiemu, a także wójtowi Harmacińskiemu,
przewodniczącemu rady i gminnym radnym. - To dzięki Wam udało się osiągnąć ten cel, podkreślają
członkowie zarządu GKS-u.
Za: GKS-em Wikielec/red. kontakt@infoilawa.pl.
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