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W ankiecie wzięło udział 111 osób w tym:  

na zadane pytanie: „W związku z zamiarem przystąpienia do 

kolejnego etapu renowacji Parku Miejskiego zwracamy się do 

Państwa z zapytaniem na temat najlepszego - Państwa zdaniem - 

sposobu zagospodarowania byłego "kortu" w parku.” udzielono 

odpowiedzi:  

odp. 1: w dalszym ciągu na cele rekreacyjno -sportowe, np. kort, 

boisko do gier zespołowych, itp., 

odp. 2:  na cele zieleni parkowej, 

odp. 3: inne (proszę poniżej podać jakie), 
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Krótkie uzasadnienie i podanie propozycji na zadane pytanie:  

„W związku z zamiarem przystąpienia do kolejnego etapu renowacji 

Parku Miejskiego zwracamy się do Państwa z zapytaniem na temat 

najlepszego - Państwa zdaniem - sposobu zagospodarowania byłego 

"kortu" w parku” 

Odpowiedz (1): w dalszym ciągu na cele rekreacyjno -sportowe, np. 

kort, boisko do gier zespołowych, itp.,: 

email: urba*******@gmail.com 
płeć: mężczyzna 
wiek: 50 lat 
wykształcenie: średnie 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
koniecznie boisko do siatkówki plażowej 

email: von7*******@wp.pl 
płeć: mężczyzna 
wiek: 66 lat 
wykształcenie: podstawowe 

miejscowość: inne 

Uzasadnienie: 
A zimą lodowisko. 

email: litw*******@wp.pl 
płeć: mężczyzna 
wiek: 31 lat 
wykształcenie: wyższe 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
ad do pyt.1 Kort, boisko etc. jest dobrym rozwiązaniem, jednak 
wiązało by się to z kompleksową jego przebudową - przede 
wszystkim usunięcie betonowej nawierzchni w zamian za bardziej 
przyjazną dla "przyszłych sportowców" nawierzchnie tartanową... 

email: s197*******@op.pl 
płeć: mężczyzna 
wiek: 40 lat 
wykształcenie: średnie 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Boisko, ale do gier plażowych (siatkówka plażowa, piłka nożna 
plażowa, piłka ręczna plażowa, czy rugby plażowe). Czyli zamiast 
dotychczasowego asfaltu wysypana warstwa piasku. Do tego 
oczywiście remont ławek i byłby świetny obiekt to tego typu 
rozgrywek. Byłaby możliwość przenieść letnie rozgrywki siatkówki 
plażowej na bardziej dostosowane do tego miejsce. Dodatkowo 
byłoby to dobre miejsce do imprez typu dyskoteka na plaży, czy 
też np. mała scena reggae w czasie dni Wolsztyna. 

email: jaku*******@gmail.com 
płeć: mężczyzna 
wiek: 28 lat 
wykształcenie: wyższe 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Uważam, że w Wolsztynie przydałby się dodatkowy kompleks 
sportowy. Jednak nie kolejny do piłki nożnej, ponieważ takich jest 
kilka. Przydałby się kompleks typu Orlik w którym znalazłoby się 
na przykład boisko do piłki ręcznej, która jest bardzo popularna w 
Wolsztynie, jednak bez wynajęcia sali gimnastycznej nie ma 
możliwości uprawiania tego sportu i korty tenisowe.  

email: maci*******@o2.pl 

płeć: mężczyzna 
wiek: 35 lat 
wykształcenie: wyższe 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Wiosna, lato i jesień w dalszym ciągu na cele rekreacyjno -
sportowe, a zimą lodowisko, bo tego brakuje u nas.  
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Odpowiedz (2): na cele zieleni parkowej: 

email: nela*******@wp.pl 
płeć: kobieta 
wiek: 57 lat 
wykształcenie: zawodowe 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
proszę! nie róbcie dalszej renowacji parku! To jest tragedia! Piękny park 
zmienił się w pobojowisko!Już nie można swobodnie po nim 
spacerować,żeby się nie potknąć na zwykłej ścieżce , Same koleiny, każdy 
sobie jeździ po parku jak chce . Nawet tata z dwojką dzieci pod plac zabaw 
podjeżdża samochodem. Może po prostu zamknijcie park dla wszelkiej 
motoryzacji. Do Pałacu i nigdzie więcej samochodem!!!! 

 

Odpowiedz (3): inne: 

email: umbr*******@poczta.fm 
płeć: kobieta 
wiek: 60 lat 
wykształcenie: wyższe 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
zagospodarowanie wolnej przestrzeni edukacyjnie np. obraz układu 
słonecznego (ciała niebieskie mogą przedstawiać fontanny na odpowiedniej 
wielkości kulach); może to być forma przestrzenna - żywopłotowy labirynt; 
może prostokątny basen z fontanną jako centrum zakątka odpoczynkowego. 
Boiska są niedaleko przy ul. Komorowskiej, teren ten powinien wrócić do 
funkcji parkowych.  

email: dari*******@gmail.com 

płeć: mężczyzna 
wiek: 31 lat 
wykształcenie: średnie 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 

Utworzenie "małej sceny" Dzięki czemu będą mogły prezentować się zespoły 
bardziej niszowe, regionalne, będzie można inaczej rozłożyć plany imprez i 
zmniejszyć zatłoczenie w ciągach komunikacyjnych parku. Natomiast na 
codzień może służyć na cele rekreacyjno-sportowe. Pzdr 

email: maly*******@interia.eu 
płeć: mężczyzna 
wiek: 18 lat 
wykształcenie: średnie 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Moim zdaniem obiektów sportowych na terenie miasta jest wystarczająco 
dużo. W parku przede wszystkim wypadałoby zrobić coś z dawnym skate-
parkiem, ponieważ odstrasza turystów. Na terenie byłego kortu powinno się 
zasiać trawę i ładnie zagospodarować teren różnego rodzaju kwiatami itp. 

email: gebi*******@o2.pl 
płeć: mężczyzna 
wiek: 25 lat 
wykształcenie: średnie 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
tor speedrowerowy 

email: nata*******@op.pl 
płeć: kobieta 
wiek: 34 lat 
wykształcenie: wyższe 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Plac zabaw dla dzieci małych i dzieci starszych z atrakcjami innymi niż na 
już dostępnych placach, np. ze zjazdem po linie (na przykład http://gold-
mark.pl/pl/catalogue/product/56/zjazd_na_linie_30m) lub małym parkiem 
linowym. Warto byłoby zrobić coś oryginalnego i z prawdziwego zdarzenia 
(odnowiony plac w dalszej części parku jest ciekawy ale bardzo mały...). 
Poniżej parę zdjęć: http://tram-pol-ina.cz/wp-content/uploads/2012/04/Na-
Vytoni-1.jpg http://tram-pol-ina.cz/wp-content/uploads/2012/04/Na-
Vytoni-2.jpg  

email: marc*******@wp.pl 
płeć: mężczyzna 
wiek: 57 lat 
wykształcenie: zawodowe 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Przenieść plac zabaw i stworzenie siłowni na wolnym powietrzu, przyżądy 
można przenieść z mola lub zakupić nowe. Dookoła placu umieścić nowe 
ławki, zamontować kamery internetowe. W miejscu aktualnego placu zabaw 
posadzić drzewa i krzewy. 

email: ola_*******@interia.pl 
płeć: kobieta 
wiek: 25 lat 
wykształcenie: średnie 

miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Porządny plac zabaw. Bardzo rozbudowany z dużą ilością ciekawych ale i 
bezpiecznych atrakcji. Obowiązkowo większa ilość huśtawek.  



 5 

email: ewaq*******@interia.pl 
płeć: kobieta 
wiek: 32 lat 
wykształcenie: wyższe 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Letnia kawiarnia/lodziarnia ze stoliczkami, białymi altankami 

email: jabl*******@gmail.com 
płeć: mężczyzna 

wiek: 25 lat 
wykształcenie: wyższe 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Chciałbym, żeby "kort" pozostał dla młodych, tak jak jest to teraz 

wykorzystywane. Jest to miejsce, w którym latem bardzo chętnie przebywa 
młodzież. Można tam przywrócić charakter sportowy, bądź zbudować małą 
scenę która np. podczas Dni Ziemi Wolsztyńskiej będzie działała jako strefa 
subkultur (koncerty hip-hopowe, rockowe) oraz inne drobne imprezy. 

email: tomn*******@wp.pl 
płeć: mężczyzna 
wiek: 41 lat 
wykształcenie: wyższe 
miejscowość: inne 

Uzasadnienie: 
Stworzyć na obszarze boiska i przylegającym "ogród japoński" lub 
arboretum (lub też mini ogród francuski: tunele z żywopłotów, zielony 
labirynt, egzotyczne rośliny ozdobne o wysokich walorach estetycznych). 
Będzie to: 1)doskonałe dopełnienie zieleni parkowej, 2)nowy, ciekawy punkt 

na mapie turystycznej Wolsztyna i Wielkopolski, 3)miejsce edukacji, 
wycieczek, 4)charakterystyczne miejsce spotkań, umówionych zebrań, 
spacerów po parku i Wolsztynie 5) ważny akcent miejskiego szlaku 
turystycznego - początek, z którego prowadząc promenadą nadjeziorną 
docieramy przez mostek na Dojcy do Skansenu. To miejsce MUSI wrócić do 
Parku, do strefy zieleni, rekreacji. Dość betonowania parków, zieleńców !! 

email: jari*******@interia.pl 
płeć: mężczyzna 
wiek: 41 lat 

wykształcenie: wyższe 
miejscowość: Miasto i Gmina Wolsztyn 

Uzasadnienie: 
Według mnie jest to miejsce idealne na cele rekreacyjno - sportowe ale też i 
na imprezy kulturalne. Powinno się usunąć tą straszącą nawierzchnię i 

położyć kostkę brukową i zamontować monitoring. Wykorzystanie: - 
wiosną/latem/jesienią: ogólnie dostępne boisko tenisowe - LATEM: miejsce 
na występny młodych artystów/ muzyków itd. - np. w piątkowe/sobotnie 
wieczory... /Wystarczy ustawić scenę z podestów scenicznych - czas pracy 
2h./ -ZIMĄ: koniecznie lodowisko i jeszcze raz lodowisko. Koniecznie z 
wypożyczalnią. /To niebywałe, że w Wolsztynie ciągle nie ma możliwości 
bezpiecznej jazdy na łyżwach/  
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#Metryczka 

 

1) Podział wg płci: 
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2) Podział wg miejsca zamieszkania: 

 

0

20

40

60

80

100

120

Gmina Wolsztyn (101) Inne (10)

 

 



 7 

 

3) Podział wg wykształcenia: 
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