
 

Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - lipiec—sierpień 2013           str. 5 

Budujemy bazę sportową i rekreacyjną 

Gmina Wolsztyn od wielu lat prowadzi różnorodne dzia-

łania, mające na celu stwarzanie uczniom, mieszkań-

com, klubom sportowym, a także turystom odwiedzają-

cym naszą gminę, nowoczesnych warunków do uprawia-

nia i krzewienia różnych form kultury fizycznej. Od dłuż-

szego czasu rozbudowywana i modernizowana jest nie-

zbędna baza sportowa zarówno w mieście, jak i na tere-

nach wiejskich. Corocznie zwiększa się liczba odnowio-

nych boisk i sal sportowych, które cieszą się dużym zain-

teresowaniem wśród aktywnej sportowo młodzieży i 

dorosłych.  

Otwarcie boiska wielofunkcyjnego w Obrze 

W ostatnich dniach czerwca b.r. odbył się odbiór końco-

wy budowy oraz uroczyste otwarcie kolejnego boiska 

wielofunkcyjnego – tym razem w Obrze na terenach 

Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego. Zadanie obejmowało 

wykonanie wielofunkcyjnego obiektu o wymiarach 

24x45m, na którym wyznaczone zostały boiska przysto-

sowane do następujących dyscyplin sportowych: siat-

kówki – 2 boiska, piłki ręcznej – 1 boisko, tenisa ziemne-

go – 1 boisko, koszykówki – 2 boiska. Wyposażenie 

obiektu stanowią urządzenia niezbędne do uprawiania 

poszczególnych dyscyplin t.j. słupki, siatki, bramki i sto-

jaki wraz z tablicami do koszykówki. Cały obiekt został 

ogrodzony powlekaną siatką o wysokości 4,0m. W celu 

ochrony ogrodzenia zamontowano piłkochwyty o wyso-

kości 6 m z siatki polipropylenowej. Wykonawcą robót 

była firma Sodex Sp. z o. o. ze Złotnik koło Poznania, 

która wykonała prace za kwotę 380 tys. zł, z czego 211,5 

tys. zł stanowi dotacja unijna w ramach Programu Roz-

woju Obszarów Wiejskich. 

Fitness pod chmurką 

W okresie przedwakacyjnym, w ostatnich dniach czerw-

ca odbył się odbiór końcowy dostawy siłowni na świe-

żym powietrzu na promenadzie im. Klemensa Modliń-

skiego przy Jeziorze Wolsztyńskim w Wolsztynie. Zada-

nie obejmowało dostawę urządzeń fitness wraz monta-

żem na betonowych stopach fundamentowych. Dostaw-

cą sprzętu był Zakład Produkcyjno Usługowy „ROMEX” 

Sp z o.o. z Bydgoszczy, który dostarczył i zamontował 

urządzenia za łączną kwotę 35,3 tys.zł, z czego blisko 

23,0 tys. zł  stanowi dotacja unijna w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ostatnie dwa miesiące 

dowiodły, iż był to trafny zakup, gdyż nowa siłownia 

cieszy się powodzeniem wśród dzieci, młodzieży i doro-

słych, spędzających aktywnie wolny czas nad brzegami 

wolsztyńskiego jeziora. 

Wolsztyński Skatepark 

Tuż po zakończeniu roku szkolnego - w pierwszych 

dniach lipca b.r. - odbył się odbiór końcowy budowy 

skateparku przy ulicy Komorowskiej w Wolsztynie. Zada-

nie obejmowało wykonanie skateparku w formie gład-

kiej żelbetowej płyty z wyprofilowanymi przeszkodami 

przeznaczonymi do jazdy na łyżworolkach, deskorolkach 

i rowerach. Wykonana płyta o wymiarach 25 x 54 m, 

posiada trzy poziomy połączone ze sobą za pomocą 

ramp i schodów. Na obiekcie zastosowane zostały takie 

przeszkody jak m.in. bowl, schody z grindboxem, wul-

kan, ławki, podjazd, murek, bank ramp z grindboxem, 

gap z grindboxem, quarter pipe, funbox do skoków.  

W ramach zadania wykonane zostało również ogrodze-

nie obiektu oraz infrastruktura towarzysząca typu zieleń, 

oświetlenie, mała architektura. Wykonawcą przedsię-

wzięcia była firma TECHRAMPS Pana Piotra Nowaka  

z Krakowa, specjalizująca się w budowie obiektów tego 

typu. Wartość robót budowlanych wykonanych w ra-

mach zawartej umowy to  757 tys. zł.  

Przetarg na modernizację stadionu  

W dniu 20 sierpnia b.r. wszczęto postępowanie przetar-

gowe mające na celu wybór wykonawcy dla pierwszego 

etapu przebudowy i modernizacji stadionu miejskiego w 

Wolsztynie. W zakres planowanego zamówienia wcho-

dzi przebudowa i modernizacja obiektów sportowych 

stadionu miejskiego, która obejmuje: przebudowę bież-

ni okólnej 4-torowej o dystansie 400m, bieżni 6-torowej 

o dystansie 100m, boiska trawiastego do piłki nożnej  

o wymiarach 103x65m, boiska do gier zespołowych - 

koszykówki i siatkówki, koła do pchnięcia kulą, skoczni 

wzwyż, skoczni w dal, skoczni o tyczce, rzutni do rzutu 

oszczepem, rzutni do rzutu dyskiem i młotem, wraz  

z oświetleniem terenu i odwodnieniem. Termin złożenia 

ofert wyznaczono na dzień 04.09. b.r. Dokumentację 

przetargową zamieszczono na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego w Wolsztynie w dziale „Przetargi”. 

Nowa scena w Parku Miejskim  

W wyniku rozstrzygnięto postępowania przetargowego, 

w dniu 13 sierpnia br. podpisano umowę  na wykonanie 

robót budowlanych przy przebudowie i rozbudowie sce-

ny plenerowej w Parku Miejskim w Wolsztynie. Plano-

wane zadanie inwestycyjne dotyczy głównie wykonania 

pod podestem sceny plenerowej, zaplecza sanitarno – 

szatniowego w postaci kondygnacji częściowo zagłębio-

nej w ziemi. Strop projektowanej kondygnacji stanowić 

będzie jednocześnie nowa scenę plenerową. W zapleczu 

sanitarno – szatniowym zlokalizowane zostaną dwie 

garderoby z łazienkami oraz dwie szatnie z węzłami sani-

tarnymi, pomieszczenie porządkowe oraz  korytarz  ko-

munikacyjny.  Wejście do nowej kondygnacji odbywać 

się będzie poprzez nową klatkę schodową zlokalizowaną  

 

 

 

 

 

w obrębie muszli koncertowej. Pomieszczenia wyposa-

żone  zostaną w instalację wody zimnej i ciepłej użytko-

wej, instalację kanalizacji sanitarnej, instalację elektrycz-

ną – gniazd wtykowych, oświetlenia, zasilania obwodów 

technologicznych. Ogrzewanie pomieszczeń będzie reali-

zowane za pomocą elektrycznego ogrzewania podłogo-

wego. W ramach zadania wykonana zostanie również 

nowa posadzka sceny plenerowej. Roboty wykonuje 

Zakład Ogólnobudowlany Grzegorz Buda z Chobienic. 

Zawarta umowa przewiduje wykonanie prac do listopa-

da br., które wyceniono na 298 tys. zł. 


