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Budowa skateparku już bardzo blisko 

Bardzo dobra informacja dla młodzieży! Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski infor-

muje, że w dniu 15 lutego 2013 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. 

"Budowa skateparku przy ul. Komorowskiej w Wolsztynie". 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie skateparku w formie gładkiej żelbetowej 

płyty z wyprofilowanymi przeszkodami przeznaczonymi do jazdy na łyżworolkach, de-

skorolkach i rowerach, w kształcie prostokąta o wymiarach 25 x 54 m z jednym zaokrą-

glonym narożnikiem. Płyta posiada trzy poziomy połączone ze sobą za pomocą ramp  

i schodów. Na obiekcie zastosowano takie przeszkody jak m.in. bowl, schody z grind-

boxem, wulkan, ławki, podjazd, murek, bank ramp z grindboxem, gap z grindboxem, 

quarter pipe, funbox do skoków, fala, poręcze. Pozostałe elementy do wykonania: - 

ogrodzenie z brama i furtkami, - odwodnienie bowla, - chodniki, - oświetlenie terenu, - 

mała architektura (ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery, tablica informacyjna), - 

zieleń. 

Plany na kolejne miesiące 

Podobnie jak to miało miejsce w latach poprzednich, 

tak i w roku bieżącym w uchwale budżetowej zapisano 

do realizacji szereg inwestycji wpływających na popra-

wę warunków zamieszkania i wypoczynku na terenie 

Gminy Wolsztyn. Do ważniejszych zadań inwestycyjnych 

należy zaliczyć: 

- kontynuację programu budowy dróg i ulic, w tym 

m.in.: budowę dróg na osiedlu budownictwa jednoro-

dzinnego w Starym Widzimiu i na Berzynie, budowę 

dróg w Niałku Wielkim, Tłokach, Karpicku, budowę  

ul. Wąskiej i ul. Św. Anny w Obrze, ul. Górnej we  

Wroniawach, odcinka ul. Sosnowej w Karpicku, rozpo-

częcie budowy kolejnego odcinka małej obwodnicy  

łączącej docelowo drogę wojewódzką nr 305 (w kie-

runku Wschowy) z drogą powiatową – ul. Lipową oraz 

rozpoczęcie budowy ronda przy urzędzie skarbowym, 

kontynuację przebudowy ul. Rzecznej w Wolsztynie, 

- wspomniany już projekt pn.: „Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wolsztyn”,

-  kolejny element programu gospodarki ściekowej, 

a mianowicie budowę kanalizacji sanitarnej  

w miejscowościach Stradyń i Błocko, 

- modernizację sieci kanalizacji deszczowej  

w Wolsztynie i Karpicku, 

- zadania z zakresu elektryfikacji w postaci budo-

wy nowych punktów oświetlenia drogowego i wdro-

żenie systemu zmierzającemu ku oszczędnościom 

energii elektrycznej w zakresie oświetlenia drogowe-

go, 

- kontynuację rekultywacji Jeziora Wolsztyńskiego, 

- wspomnianą wyżej budowę infrastruktury rekre-

acyjno – sportowej, 

- zadania z zakresu infrastruktury związanej z dzia-

łalnością kulturalną, w tym rozbudowę muszli w par-

ku miejskim w Wolsztynie. 

Siłownia pod chmurką i nie tylko 

Oprócz wspomnianej budowy skateparku w Wolsztynie, w budżecie na rok bie-

żący przewidziano realizację innych inwestycji, poprawiających stan infrastruk-

tury sportowej i rekreacyjnej na terenie naszej gminy. W największej miejsco-

wości wiejskiej liczącej ponad 2000 mieszkańców, na terenach Zespołu Szkolno 

– Gimnazjalnego w Obrze powstanie wielofunkcyjne boisko sportowe o na-

wierzchni sztucznej. W ramach inwestycji przewidziano budowę ogrodzonego 

obiektu o wymiarach ok. 45 x 24m, na którym znajdą się boiska do piłki ręcznej, 

siatkówki, koszykówki i tenisa ziemnego. Realizacja tego zadania będzie możliwa 

dzięki zdobyciu kolejnej dotacji ze środków unijnych w ramach Programu Roz-

woju Obszarów Wiejskich.  

W sąsiedztwie Wolsztyńskiego Domu Kultury, wzdłuż istniejącej promenady 

zostanie utworzona siłownia na świeżym powietrzu. Teren ten wzbogaci się  

o kilkanaście urządzeń pozwalających na aktywne spędzenie wolnego czasu dla 

mieszkańców oraz osób odwiedzających nasze miasto. Również i to zadanie bę-

dzie dofinansowane w ramach Pro-

gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Ponadto w roku bieżącym zaplano-

wano rozpoczęcie modernizacji sta-

dionu miejskiego wraz z rozbudową 

zalecza rekreacyjnego. Z uwagi na 

duży zakres prac do wykonania  

i związane z nim koszty, zakończenie 

całego przedsięwzięcia przewiduje się 

w 2015 rok. 

Ulica i chodnik gotowe 

1 lutego br. odbył się odbiór techniczny 

przebudowanego odcinka ulicy Sadowej  

w Wolsztynie oraz kanalizacji deszczowej. 

Zakres przedmiotowego zamówienia pu-

blicznego obejmował m.in.: budowę ulicy  

o charakterze ciągu pieszo – jezdnego, wy-

konanie chodnika (łącznik do ul. Żegockie-

go), korektę kanalizacji deszczowej w obrę-

bie skrzyżowania Żegockiego i Sadowej. 

Wykonawcą  robót było Przedsiębiorstwo 

Usługowo – Budowlane INFRAKOM SP. z o. 

o. Termin  realizacji inwestycji został przez 

wykonawcę dotrzymany. Koszt zadania 

zgodnie z warunkami umowy 152.665,29 zł. 

Budujemy w Obrze 

W dniu 5 lutego 2013 r. został ogłoszony 

przetarg nieograniczonego pn. „Budowa 

drogi w Obrze – ul. Wąska  

i ul. św. Anny”. W ustalonym terminie 

złożono 8 ofert.  

W zakres przedmiotowego zamówienia 

wchodzi przebudowa drogi na odcinku  

o długości ok. 440 mb. Zadanie obejmuje 

m.in. roboty przygotowawcze i roboty 

ziemne, wykonanie odcinka kanalizacji 

deszczowe, wykonanie podbudowy, uło-

żenie nawierzchni z kostki betonowej oraz 

usunięcie kolizji z siecią telekomunikacyj-

ną. Trwają prace komisji przetargowej. 


