
 

 

Przebudowa drogi gminnej ul. Koszarowej w Strzegomiu 

wraz z budową drobnej infrastruktury przestrzeni 

publicznej na terenach powojskowych 

 

 

Zmiany na Koszarowej  

 

Lata 2013-2015 to dla mieszkańców obszarów pokoszarowych w Strzegomiu bardzo 

dobry okres. Nie dość, że przebudowano ul. Koszarową, to jeszcze w pobliżu zabudowań 

mieszkalnych powstał piękny plac zabaw i funkcjonalne boisko sportowe wraz z 

siłownią zewnętrzną. 

- Realizacja tego zadania była niezmiernie ważna - podkreśla Ewelina Kowalska, naczelnik 

Wydziału Gospodarki Komunalnej Ochrony środowiska i Wsi w Urzędzie Miejskim w 

Strzegomiu. - Całość prezentuje się naprawdę okazale, tym bardziej nowoczesna 

infrastruktura przeznaczona jest dla wszystkich mieszkańców, a więc dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych - dodaje. 

Zmiana wizerunku tej części Strzegomia była możliwa dzięki dofinansowaniu z Unii 

Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013. 

Całościowy koszt zadania wyniósł blisko 1,4 mln zł. 

 



Tereny pokoszarowe odzyskały blask  

 

Piękne funkcjonalne boisko sportowe wraz z siłownią zewnętrzną, kolorowy plac zabaw 

dla najmłodszych i przebudowana ul. Koszarowa - to efekt diametralnych zmian, jakie 

zaszły w ostatnich latach na terenach pokoszarowych w Strzegomiu. 

Nowoczesne boisko jest już oddane do użytku. Obiekt został odpowiednio ogrodzony, 

wykonano chodniki, zamontowano oświetlenie zewnętrzne boiska i terenu przyległego. 

Ustawione zostały także kosze na śmieci, ławki, stojaki na rowery, jak również urządzenia 

siłowni zewnętrznej. Prace związane z budową boiska przy ul. Koszarowej w Strzegomiu 

wykonywała firma Domex P.R.B. Sp. z o.o., wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego. 

Koszt - blisko 635 tys. zł. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013. 

 

 

 

 

 

Tereny pokoszarowe pięknieją! 

Trwają prace związane z budową boiska przy ul. Koszarowej w Strzegomiu. Wykonuje 

je firma Domex P.R.B. Sp. z o.o., wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego. Koszt 

- blisko 635 tys. zł. 

Po przebudowie ul. Koszarowej i nowoczesnym placu zabaw, przyszła pora na boisko 

sportowe, które będzie doskonałym uzupełnieniem wcześniejszych inwestycji. Jak już 

wcześniej podawaliśmy, będzie to obiekt wielofunkcyjny o nawierzchni poliuretanowej. Dużą 

atrakcją będzie niewątpliwie siłownia zewnętrzna. Bosko, wraz z sąsiadującym z nim placem 

zabaw, zostanie oświetlone. Nie zabraknie także stojaków na rowery i ławek, a także 

roślinności. Warto dodać, że całość zostanie ogrodzona, co sprawi, że kompleks będzie 

bardzo bezpieczny. 

- Boisko i siłowania oraz zagospodarowanie terenu na funkcje rekreacyjne, a także 

oświetlenie i remont ciągów pieszych to inwestycje na które, jako mieszkańcy, czekaliśmy 

bardzo długo. Tereny pokoszarowe były tak naprawdę pomijane w strategicznych 

inwestycjach przez kilkanaście lat - mówi Marta Zięba, radna Rady Miejskiej w Strzegomiu. - 

Cieszę się, że realizowane projekty przywracają blask tej dzielnicy Strzegomia. Obecny 

zakres inwestycji to efekt pracy ostatnich 4 lat, skutecznego zabiegania o dotacje unijne przez 

strzegomskie władze samorządowe i determinacji mieszkańców, którzy ani na chwilę nie 



odpuścili tego tematu. Przykre jest to, że są osoby, które usilnie próbowały definiować te 

działania jako realizowane "rzutem na taśmę" na koniec kadencji - podkreśla Marta Zięba. 

 

Plac zabaw już gotowy 

Najmłodsi mieszkańcy ul. Koszarowej w Strzegomiu wreszcie doczekali się otwarcia 

nowego placu zabaw, które odbyło się 29 sierpnia br. Była wielka feta i mnóstwo 

radości. Otwarcie połączone było z hucznym festynem dla całych rodzin. 

Najpierw odbyła się część oficjalna z wystąpieniem władz miasta, a później był czas na 

zabawę. Plac był oblegany przez dzieci, które nie kryły swojej radości, bo wreszcie w ich 

dzielnicy powstało miejsce, gdzie będą mogły się bezpiecznie i swobodnie bawić. Plac 

zaopatrzony jest w piaskownicę, karuzelę, ślizgawki i wiele innych urządzeń zabawowych. 

Dużą atrakcją był festyn, na którym nie zabrakło pysznych kiełbasek z grilla. Były też liczne 

konkursy, malowanie twarzy oraz wiele innych niespodzianek. 

 

Dzieci z ul. Koszarowej będą miały gdzie się bawić. 

Zadanie to realizowane jest w ramach szerszego przedsięwzięcia pod nazwą: 

"Przebudowa drogi gminnej ul. Koszarowej w Strzegomiu wraz z budową drobnej 

infrastruktury przestrzeni publicznej na terenach powojskowych". W roku ubiegłym, w 

ramach 1 etapu, wykonana została nowa nawierzchnia asfaltowa na całej długości ul. 

Koszarowej. 

- W chwili obecnej, w ramach 2 etapu prowadzona jest budowa placu zabaw przy ul. 

Koszarowej w Strzegomiu, zgodnie z dokumentacją wykonaną przez Pracownię Projektową 

Konstrukcjon - poinformowała Irena Kowalska, naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu. Roboty tego etapu obejmują między 

innymi: rozbiórkę istniejącego placu zabaw, roboty ziemne i nawierzchniowe, dostawę i 

montaż urządzeń zabawowych, dostawę i montaż elementów małej architektury, ułożenie 

chodników z kostki betonowej i wykonanie ogrodzenia. 

Swojego zadowolenia nie kryje radna Rady Miejskiej Marta Zięba: - Jestem niezwykle 

szczęśliwa, że powstaje nowoczesna infrastruktura dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Tego 

typu inwestycje są potrzebne naszym mieszkańcom - mówi. Wykonawcą robót jest ZUK w 

Strzegomiu Sp. z o.o. Wartość inwestycji wynosi ok. 130 tys. zł. Zakończenie robót 

przewiduje się na 18 sierpnia br. 

 

 

Będzie plac zabaw na ul. Koszarowej 



Ulica Koszarowa w Strzegomiu z dnia na dzień zmienia swoje ponure oblicze i staje się 

coraz piękniejszym miejscem. Już teraz można zauważyć nową, asfaltową nawierzchnią, 

chodniki z kostki betonowej, zjazdy na posesję.  

Ale to nie koniec. Gmina Strzegom ogłosiła kolejny przetarg, który wyłoni wykonawcę placu 

zabaw. 

Do jego zadań będzie należała m.in. rozbiórka istniejącego placu zabaw, roboty ziemne i 

nawierzchniowe, dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz elementów malej architektury, 

ułożenie chodników z kostki betonowej, wykonanie ogrodzenia, nasadzenie roślin ozdobnych. 

Na ul. Koszarowej powstanie nowoczesny i bezpieczny plac zabaw- miejsce spędzania 

wolnego czasu przez dzieci. - Cieszę się, że w mieście powstanie kolejny plac zabaw, że 

nasze miasto zmienia się. Moje dzieci będą wreszcie miały się gdzie bawić. Stary plac zabaw 

nie spełniał należycie swojej funkcji. Patrząc na place zabaw, które do tej pory powstały w 

gminie jestem zadowolona, że podobny powstanie koło mojej ulicy - powiedziała pani Basia. 

 

Ulica Koszarowa przebudowana! 

13 listopada 2013 r. odbył się odbiór końcowy robót dla zadania inwestycyjnego pod 

nazwą "Przebudowa drogi gminnej ul. Koszarowej w Strzegomiu wraz z budową 

drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej na terenach powojskowych" - ETAP I 

"Przebudowa odcinka ul. Koszarowej w Strzegomiu". Roboty budowlane trwały od 21 

marca do 31 października br. 

Wykonawcą robót była firma P.H.U.N. "STAL-LOK" Jadwiga Rypan z Żarowa, wyłoniona w 

drodze przetargu nieograniczonego. Podwykonawcą w zakresie dotyczącym wykonania 

nawierzchni z asfaltobetonu było z kolei Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i 

Mostów Sp. z o.o. 

Zakres robót obejmował między innymi rozebranie istniejących nawierzchni, przygotowanie 

terenu pod budowę, wykonanie nawierzchni jezdni z asfaltobetonu, wykonanie nawierzchni 

chodnika i zjazdów na posesje z kostki betonowej wibroprasowanej, wykonanie nowych oraz 

wymianę istniejących wpustów drogowych przykrawężnikowych. Warto dodać, że w ramach 

inwestycji część prac prowadzona była na terenie stanowiącym własność PKP S.A. 

- Realizacja tego zadania inwestycyjnego była bardzo ważna - podkreśla Ewelina Kowalska, 

naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Wsi w Urzędzie 

Miejskim w Strzegomiu. - Dzięki przebudowie ul. Koszarowej zarówno osoby 

zmotoryzowane, jak i piesi będą mogli dużo szybciej i łatwiej przedostać się z ul. Al. Wojska 

Polskiego na ul. Armii Krajowej. Pozwoli to na pewno zaoszczędzić sporo czasu - dodaje 

Ewelina Kowalska. Długość zmodernizowanej drogi wynosi 0,29 km, zaś nośność drogi po 

modernizacji osiągnęła wielkość 100 kN/oś. Całkowity koszt realizacji inwestycji - z 

uwzględnieniem robót budowlanych, opracowaniem dokumentacji projektowej i nadzorem 

inwestorskim - wyniósł 604 226,04 zł brutto. 

 

Ul. Koszarowa w remoncie 



Gruntowny remont ulicy Koszarowej był już od dawna potrzebny. Trwają tam obecnie 

prace, które wykonuje, wyłoniona w drodze przetargu, firma „Stal-Lok” z Żarowa. 

- Realizujemy zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej ul. Koszarowej w Strzegomiu 

wraz z budową drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej na terenach powojskowych” – 

wyjaśnia Ewelina Kowalska, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony 

Środowiska i Wsi Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Inwestycja jest przewidziana do 

współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 - 

Priorytet 9 – „Odnowa zdegradowanych obszarów na terenie Dolnego śląska (Miasta)”, 

Działanie 9.1 – „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 

tysięcy mieszkańców”. 

Zakres robót obejmuje między innymi: rozebranie istniejących nawierzchni, przygotowanie 

terenu pod budowę, wykonanie nawierzchni jezdni z asfaltobetonu, wykonanie nawierzchni 

chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej, wykonanie zjazdów na posesje z kostki 

wibroprasowanej, odwodnienie nawierzchni oraz wykonanie nowych wpustów drogowych 

przykrawężnikowych oraz wymianę istniejących. Mieszkańcy będą mogli korzystać z nowo 

wyremontowanej ulicy już z końcem lipca 2013 r. 

 













 


