
SKATEPARK W STARYM 

SĄCZU – JAKO 

ROZWIĄZANIE WIELU 

PROBLEMÓW 

SPOŁECZNYCH 



W każdej społeczności istnieją różne mniej 

lub bardziej poważne problemy społeczne. 

Również mieszkańcy Starego Sącza borykają 

się na co dzień z wieloma niedogodnościami 

począwszy od wyrzucania śmieci do lasów 

przez bezmyślnych i nieodpowiedzialnych  

ludzi, zaśmiecania szlaków turystycznych po 

alkoholizm czy bezrobocie. Trudności jest 

mnóstwo, ale rozwiązanie ich nie jest proste. 



 Poprzez poczynione przez nas obserwacje i 

rozmowy z mieszkańcami oraz naszymi 

kolegami doszliśmy do wniosku, że duży 

problem społeczny naszej lokalnej 

społeczności stanowi brak miejsc do 

aktywnego spędzania czasu wolnego. Z 

naszego punktu widzenia, jako ludzi 

młodych, to duży kłopot, który negatywnie 

wpływa na wielu starosądeczan. 

 



Jak rozwiązać ten 

problem ?  



Jako rozwiązanie tej kwestii stawiamy 

stworzenie publicznego, dostępnego dla 

wszystkich Skateparku, gdzie młodzież i dzieci 

mogłaby aktywnie wypoczywać, rozwijać przy 

tym swoje pasje. Jak do tej pory na obszarze 

gminy Stary Sącz nie ma tego typu miejsca, a 

większość nastolatków poświęca swój czas na 

bezproduktywne siedzenie przed ekranem 

komputera lub z braku możliwości, ciekawego 

zajęcia lub zwyczajnej nudy są bardziej podatni 

na wpływy ludzi z różnych, zazwyczaj 

nieciekawych, środowisk, a także łatwiej 

popadają w nałogi.  



Jak to wygląda w 

chwili obecnej ?  



Obecnie jeżdżących na rolkach, 

deskorolkach czy BMX można 

spotkać najczęściej na Maślanym 

Rynku w Starym Sączu, uliczkach 

starosądeckich  lub innych zupełnie 

do tego nieprzystosowanych 

miejscach.  Uprawiających te sporty 

jest w okolicy, wbrew pozorom dosyć 

dużo.  



Maślany Rynek w Starym Sączu 



Jakie są opinie 

mieszkańców ?  

 

 



W gminie Stary Sącz mieszka 5196 

osób w wieku 0-18 lat i 18 324 osób 

powyżej 18 roku życia (dane z Urzędu 

Miejskiego w Starym Sączu)  z czego 

zdecydowana większość byłaby 

zainteresowana stworzeniem 

Skateparku.  Na dowód tego 

przedstawiamy opinie naszych 

kolegów. 

 



 

Natalia, lat 17 

Myślę że to wspaniały pomysł. Wreszcie ktoś wpadł na 

stworzenie czegoś ciekawego dla młodych starosądeczan i 

nastolatków z pobliskich miejscowości. Dojazd do 

najbliższego Skateparku jest czasochłonny, gdyż musiałabym 

jechać dwoma autobusami. Jestem całkowicie "za" żeby w 

Starym Sączu powstało takie miejsce.  

 

 

Damian, lat 18  

Skatepark tutaj byłby bardzo przydatny. Na pewno wiele osób 

chętnie by z niego korzystało. Jest to świetny pomysł i miejsce 

na spędzanie razem czasu na świeżym powietrzu. W stu 

procentach popieram to rozwiązanie. Myślę, że moi rówieśnicy 

się ze mną zgodzą. 

 



Dlaczego warto 

zainwestować w 

Skatepark ?  



Budowa Skateparku będzie miała duży wpływ na 

jakość życia mieszkańców oraz na polepszenie 

wizerunku miasta, co w wielkim stopniu przyczyni 

się do rozwiązania wielu problemów społecznych:  

 

• jeżdżący na deskorolkach nie będą zakłócać spokoju w mieście 

ani stwarzać zagrożenia dla innych, będzie mniej wypadków z ich 

udziałem 

•  rodzice będą spokojn,i że ich dzieci spędzają czas w 

bezpiecznym i  przystosowanym do tego typu aktywności miejscu 

• młodzież, która będzie miała możliwość rozwijania swoich 

pasji i zainteresowań  w grupie rówieśników będzie mniej podatna na 

wpływy złowrogich i demoralizujących środowisk co ograniczy 

negatywne zachowania takie jak: rozboje, bójki, niszczenie mienia, 

wandalizm 

 



• wzrost zainteresowania sportem, promowanie aktywnego 

stylu życia 

 

• przyciągnięcie zainteresowanych z okolicznych 

miejscowości, co z pewnością pozytywnie wpłynie na obraz miasta 

 

• miejsce wspólnych spotkań, poznawanie nowych ludzi, 

zacieśnianie więzów między młodzieżą 

 

• rozwijanie talentów 

 

• możliwość rozwoju dzieci i młodzieży 

 

• możliwość organizowania zawodów w skatebordingu 

 

• bezpieczeństwo mieszkańców 
 



A co z lokalizacją ? 



Lokalizacja: Na obszarze miasta jest  

jeszcze wiele niezagospodarowanych 

terenów jak np. okolice Stawów, gdzie 

już istnieje kompleks rekreacyjno- 

wypoczynkowy, którego dopełnieniem 

mógłby być Skatepark. Łatwy dojazd, 

ścieżki rowerowe oraz parking 

przemawiają za wyborem tego miejsca. 



Cena 1 a to około 5-6 tys. zł  , czyli cena tego obiektu wahała by się 

między 51-62 tys. zł . 



Koszty: Całkowity koszt budowy 

(łącznie z pozwoleniem na budowę, 

projektem, architekturą krajobrazu i 

wszystkimi robotami ziemnymi) 

zależy m.in. od położenia i 

powierzchni Skateparku. My 

proponujemy budowę Skateparku o 

powierzchni 900m2, który kosztuje 

ok. 1,3 mln zł brutto 



Skąd pozyskać 

dofinansowanie ?  



 Do sfinansowania naszego projektu potrzebne będą 

fundusze, które można pozyskać ze środków 

budżetowych gminy oraz z funduszy unijnych, takich 

jak:  

1)Regionalne Programy Operacyjne- podejmowanie 

działań dotyczących infrastruktury społecznej, w 

ramach których istnieje możliwość realizacji 

przedsięwzięć związanych z infrastrukturą sportową. 

2)Program Rozwoju Obszarów Wiejskich- realizacja 

projektów związanych z zagospodarowaniem 

przestrzeni publicznej, m.in. w zakresie poprawy stanu 

i budowy obiektów oraz infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej 

 



3)Ministerstwo Sportu i Turystyki 

Rzeczypospolitej Polskiej (Fundusz rozwoju 

kultury fizycznej)- rozwój bazy i infrastruktury 

poprzez dofinansowanie zadań inwestycyjnych w 

ramach wdrożonych w Ministerstwie programów 

inwestycyjnych. Udzielenie dofinansowania zadań 

inwestycyjnych polegających na: budowie, 

przebudowie lub remontach obiektów sportowych 

4)Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm 

Finansowy Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego-realizacja projektów mających na 

celu tworzenie otwartych ogólnodostępnych stref  

rekreacji dziecięcej 



Jak przykładowo 

mógłby wyglądać 

ten Skatepark ? 





Czy warto w to 

inwestować ? 



Budowa Skateparku na terenie Starego 

Sącza jest według nas bardzo ważnym 

przedsięwzięciem, które może przynieść ze 

sobą dużo korzyści i rozwiązać wiele 

problemów społecznych. Bezpieczeństwo i 

spokój udzieli się każdemu zarówno 

mieszkańcom jak i turystom 

odwiedzającym to rozwijające się 

malownicze miasteczko. Nasz pomysł ma 

wielu zwolenników  wśród ludzi w różnym 

wieku i o różnych zainteresowaniach. 

Uważamy że, warto inwestować w 

młodzież, bo to oni są naszą przyszłością. 



Dziękujemy za 

uwagę 


