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DYŻURY  

PREZYDIUM RADY MIEJSKIEJ 

05.11.2013 — BOGUSŁAWA TUCHOCKA  

07.11.2013 — KRZYSZTOF CZESZAK  

12.11.2013 — MACIEJ WOJCIECHOWSKI 

14.11.2013 — BOGUSŁAWA TUCHOCKA  

19.11.2013 — KRZYSZTOF CZESZAK  

21.11.2013 — MACIEJ WOJCIECHOWSKI 

10:00 — 11:00, SALA nr 51 

DYŻURY  

RADNYCH RADY MIEJSKIEJ 

04.11.2013 — ZBIGNIEW KORYLCZUK  

18.11.2013 — WIESŁAWA  
                          SOBISIAK—ZAJĄC  
25.11.2013 — JAN STEMPIN 

15:00 — 16:00, SALA nr 51 

BIURO  

RADY MIEJSKIEJ 

pok. 50 - M. Wolnik,  

tel. (68) 347 45 50  

e-mail: biurorady@wolsztyn.pl 

Skatepark otwarty, będzie służył dłuuuugie lata 

W opinii zebranej na otwarciu młodzieży, odtąd Wolsztyn nie będzie słynął tylko z parowozów, ale także jako kuźnia talen-
tów jazdy na deskorolce i BMXach. W końcu mogą ćwiczyć na obiekcie o najwyższych parametrach sportowych. 

Historia powstania jest dość długa. Pierwsze prośby odnośnie budowy takiego obiektu pojawiły się już w Urzędzie 10 lat temu. 
Wówczas jednak było więcej pilniejszych zadań związanych z funkcjonowaniem miasta i gminy. Aby jednak dać młodzieży na-
miastkę tego sportu zakupiono kilka elementów wyczynowych i zainstalowano w parku miejskim. Rozbudziło to wyobraźnię i 
wkrótce zaczęło się pojawiać sporo pomysłów odnośnie większego skateparku z prawdziwego zdarzenia. Prace projektowe 
zaczęły się trzy lata temu. Urząd Miejski nawiązał kontakt z liderami w budowaniu tego typu obiektów. Najlepsza okazała się 
firma z Krakowa. We wszystkich spotkaniach z projektantami uczestniczyli przedstawiciele miłośników deskorolek i BMXów. Po 
kilkunastu spotkaniach powstał zadowalający wszystkich projekt.  

Jakub Zieliński 
Tu na tym obiekcie jestem przedstawicielem młodzieży oraz 
organizatorem przyszłych zawodów. Skatepark sprawia nam 
wiele radości. Był wyczekiwany od 2009 r., kiedy rozpoczęli-
śmy inicjatywę zbierania podpisów w formie papierowej jak i 
internetowej. Razem z moim kolegą Robertem Patalasem 
złożyliśmy te dokumenty na ręce Burmistrza. Wkrótce Urząd 
poprosił nas, abyśmy uczestniczyli w konsultacjach, jak ma 
skatepark wyglądać. Proszono nas o opinię w sprawie dużych 
rzeczy i tych drobnych, choćby ustawienia ławek, bo to istot-
ne dla bezpieczeństwa. Nasz obiekt jest bardzo dobry, o czym 
świadczy między innymi to, że na cały weekend przyjechała 
do nas ekipa z Gdańska, oprócz tego pojawiają się ludzie z 
Poznania i Nowego Tomyśla. Spokojnie mogą się tu odbywać 
zawody rangi ogólnopolskiej, a jeżeli pozyskamy odpowied-
nich sponsorów, jak koledzy z Leszna, to nawet mogą się od-
bywać te międzynarodowe. 

Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski 
Po oddaniu do użytku krytej pływalni już z góry zakładaliśmy, 
że na tej działce ma powstać kompleks obiektów sportowych 
i rekreacyjnych. Myślimy jeszcze o powstaniu amfiteatru i 
zapleczu do organizacji imprez kulturalnych. Dlatego z lokali-
zacją skateparku od początku nie było problemu. Jak zawsze 
w Wolsztynie, zanim wbijemy pierwszą łopatę, staramy się 
temat bardzo dokładnie przeanalizować, aby nie popełnić 
jakiegoś błędu. Postanowiliśmy przygotować się do tego od-
powiednio i wybudować obiekt z prawdziwego zdarzenia i 
nade wszystko bezpieczny. Wybraliśmy najlepszą i najtrwal-
szą technologię wykonania. Większość radnych podzieliła 
moje zdanie w tej materii. Koszt tego przedsięwzięcia to oko-
ło 750 tys. zł. Jestem pewny, że ten skatepark będzie dobrze 
służył przez długie lata. Chcę zauważyć, że szczególną uwagę 
zwracamy na bezpieczeństwo użytkowania tego obiektu. Jest 
widoczny regulamin, zainstalowano monitoring. 


