
 

 

Rewitalizacja centrum miasta Strzegomia - Przebudowa ze 

zmianą sposobu użytkowania budynku poklasztornego 

przy ul. Kościuszki w Strzegomiu 

 

Klezmerado w klasztorze 

 

Muzyka klezmerska zabrzmiała po raz pierwszy w wirydarzu klasztoru 

pokarmelitańskiego w Strzegomiu w wykonaniu Zespołu Klezmerado. Oczarowana 

publiczność już wie, że pragnie właśnie takiej muzyki słuchać w przyszłości.  

Zespół Klezmerado w składzie: Bartosz Warkoczyński, Paweł Stuczyński i 

Włodzimierz Brzeziński, istniejący już 3 lata, zagrał ponad 20 koncertów, a 02 października 

2011r.- koncert w mieście rodzinnym Bartosza Warkoczyńskiego. Muzycy zaprezentowali 

wariacje na temat tradycyjnej muzyki żydowskiej, w których wyczuć można było elementy 

klezmerskie, orientalne, bałkańskie i polskie. 

Członków zespołu cechuje niezwykła wrażliwość i kultura muzyczna, mistrzowska 

wirtuozeria, oraz zdolność przekazu urzekająco pięknych motywów muzycznych. Misternie 

wydobywany dźwięk przeobrażał się u słuchacza w obraz i słowo. Dźwięki malowały 

przeróżne obrazy o szlachetnym brzmieniu żydowskiej i polskiej liryki, werwy i humoru. 

Zróżnicowana brzmieniowo muzyka: skoczne, czasem frywolne rytmy, rzewna melodia, 

przenikający lament, euforia radości i pogwizdywanie czarowały słuchaczy. Dzięki 

połączeniu tradycji żydowskiej z polską i własnego spojrzenia artystów na aranżację i 

improwizację, zaprezentowana przez nich muzyka klezmerska jest odkrywcza, pełna pasji, 

urocza i porywająca. 

Szczególne owacje zebrał najpopularniejszy motyw z operetki Skrzypek na dachu 

"Gdybym był bogaty" oraz utwór własny Pawła Stuczyńskiego " Lot nad Bocianim 

Gniazdem," który kompozytor napisał na koncert inaugurujący cykl Koncertów 

Hawdalowych w Synagodze pod Białym Bocianem we Wrocławiu. Zespół spotkał się w 

stolicy Dolnego Śląska z dużym uznaniem, a w Strzegomiu zrobił furorę! 



Naturalna sceneria klasztoru i przylegającego do niego kościoła nadała koncertowi 

niesamowitą oprawę wizualizującą przekaz muzyczny- oprawę sakralną. Kościół i synagogę 

połączył klezmerski most muzyczny. Do następnych spotkań na tym moście! 

 

 

Dziedziniec CAS „Karmel” na sportowo 

 

W piątkowe popołudnie 23 września tuż przed oficjalnym otwarciem Centrum 

Aktywności Społecznej Karmel na jego dziedzińcu odbyły się prezentacje artystyczno-

sportowe strzegomskiej młodzieży i dzieci.  

Na zaimprowizowanej macie zaprezentowała się istniejąca już od 40 lat Sekcja Judo 

AKS Strzegom. Pod okiem trenera Pana Andrzeja Rozwałki adepci tej sztuki walki pokazali 

swoje umiejętności. Cisząca się dużą popularnością na terenie Strzegomia Sekcja Karate 

KIOKUSHIN zaprezentowała fragment treningu oraz technikę walki. Warto przypomnieć, iż 

sekcja ta w tym roku obchodzi swoje 10 urodziny, a kierowana jest przez Pana Daniela 

Mielcarka. 

Nie zabrakło również prezentacji wokalnych uczniów z Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Strzegomiu, a także nastoletnich, dobrze zapowiadających się 

tancerzy. Olga Targosz (11 lat) oraz Kacper Rutka (10 lat) w tańcu sportowym, osiągnęli już 

klasę D. jako para trenują już od dwóch tak. Młodzi tancerze urzekli publiczność swoim 

kunsztem tanecznym i elegancja. 

 

 

 

Rewitalizacja Centrum Miasta Strzegomia - Przebudowa ze zmianą sposobu 

użytkowania budynku poklasztornego przy ulicy Kościuszki w Strzegomiu 

4 sierpnia 2010 r. pomiędzy Zarządem Województwa Dolnośląskiego a Gminą 

Strzegom zawarta została Umowa o dofinansowanie projektu "Przebudowa ze zmianą 

sposobu użytkowania budynku poklasztornego przy ulicy Kościuszki w Strzegomiu" w 

ramach Priorytetu nr 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie 

Dolnego Śląska ("Miasta") Działanie nr 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów 

miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców- Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 

Wniosek o dofinansowanie przebudowy i remontu tego obiektu gmina złożyła we 

wrześniu 2009 r. W maju 2010 r., po dokonaniu weryfikacji pod względem formalnym i 

merytorycznym, Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania łącznie 65 projektów, w 

tym dwa z naszej gminy - pierwszy na przebudowę budynku poklasztornego i drugi na 

przebudowę parku od ulicy Kościuszki do ul. Dolnej. 



Bardzo zły stan techniczny i estetyczny budynku poklasztornego przy ul. Kościuszki był 

przesłanką decyzji Burmistrza o rozpoczęciu realizacji inwestycji jesienią 2009 r., pomimo 

braku pewności co do przyznania nam dotacji na to zadanie. 

Obecnie widać na tym obiekcie duże zaawansowanie robót budowlanych. Prace 

budowlane przewiduje się zakończyć jeszcze w tym roku, a do końca I kwartału 2011 r. 

dokonać rozliczenia zadania. Wartość inwestycji to około 5, 5 mln. zł. z czego ponad 3, 5 

mln. zł. stanowi dofinansowanie ze środków unijnych. W najbliższych dniach nastąpi 

podpisanie umowy z wykonawcą na przebudowę parku, po czym rozpoczęte będą prace 

budowlane o wartości inwestycji około 2,6 mln. zł. z czego ok. 1, 5 mln. zł. stanowi 

dofinansowanie ze środków unijnych. Budynek po klasztorze pokarmelitańskim pochodzi z 

roku 1430 i jest wpisany do rejestru zabytków architektury i budownictwa. 

Stan techniczny budynku przed remontem był bardzo zły. Widoczne były spękania 

ścian i sklepień, mury i stropy były znacznie zawilgocone, widoczne były liczne ubytki 

tynków i dekoracji architektonicznej. Wskazania konserwatorskie obejmowały ochronę bryły 

i układu przestrzennego budynku z wirydarzem i sklepionymi krużgankami, a także formy 

dachu, wystrój elewacji, portale i detale architektoniczne. 

Obiekt wymagał wprowadzenia nowej funkcji, odpowiadającej jego wartości 

zabytkowej. Dlatego głównym celem jest przystosowanie istniejącego budynku do ważnych 

funkcji społecznych i kulturalnych. Tutaj swoją siedzibę znajdą organizacje pozarządowe 

wspierające rozwój życia społeczno- gospodarczo- kulturalnego miasta. Przedsięwzięcie ma 

na celu zachowanie walorów architektonicznych budynku oraz zabytkowego charakteru, przy 

jednoczesnym wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań, takich jak usprawnienia dla osób 

poruszających się na wózkach, odpowiednich warunków pracy i działalności dla organizacji. 

W budynku oprócz przystosowania pomieszczeń na siedziby organizacji zaplanowano 

utworzenie sali konferencyjnej, zaplecza administracyjno- socjalnego, sali wystawowej, Izbę 

Tradycji, Muzeum Ziemi Strzegomskiej. Układ projektowanych pomieszczeń zakłada 

maksymalne zachowanie układu historycznego z podkreśleniem zabytkowych wnętrz, 

zwłaszcza krużganków określających średniowieczny wirydarz klasztorny. 

Zakres prac to przebudowa istniejącego obiektu z przystosowaniem do nowych funkcji 

oraz zagospodarowanie dziedzińca wewnętrznego i terenu wokół klasztoru. Elewacje 

budynku poddane są pełnej konserwacji z zachowaniem kamiennego barokowego portalu i 

odtworzeniem detalu według zachowanych na elewacji fragmentów. 

Dziedziniec klasztorny prócz funkcji rekreacyjnych będzie pełnił rolę lapidarium, 

gdzie eksponowane będą rzeźby oraz kamienne detale odnalezione przy okazji prowadzenia 

wykopalisk, badań a także remontów obiektów zabytkowych miasta Strzegomia. 

Objęte dofinansowaniem zadania stanowią realizację Lokalnego Programu 

Rewitalizacji, opracowanego i uchwalonego przez Radę Miejską w grudniu 2008 r. 

Do rewitalizacji przyjęto obszar centrum staromiejskiego miasta Strzegomia. 

Rewitalizacja rozumiana jest jako remont, modernizacja zabudowy i przestrzeni publicznych, 

rewaloryzacji zabytków na wybranym obszarze w powiązaniu z rozwojem gospodarczym i 

społecznym. Jest to połączenie działań technicznych z programami ożywienia gospodarczego 

i działaniem na rzecz rozwiązania problemów społecznych, występujących na tych obszarach. 



W związku z przeprowadzoną analizą społeczno- gospodarczą, wyznaczonym za 

pomocą wskaźników obszarem szczególnie zagrożonym negatywnymi trendami, po 

konsultacjach społecznych zdecydowano się na realizację trzech zadań inwestycyjnych: 

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku poklasztornego przy ul. Kościuszki w 

Strzegomiu; Przebudowa parku przy ul. Krótkiej w Strzegomiu oraz Przebudowa odcinka 

nawierzchni ul. Kościuszki w Strzegomiu. Za cel główny przyjęto poprawę jakości życia 

mieszkańców, wzrost integracji społecznej oraz poprawę estetyki centrum miasta poprzez 

nadanie nowej jakości funkcjonalnej wartościowym, ale dotąd zaniedbanym elementom. 

Na realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji każda z gmin województwa miała 

przyznaną określoną pulę środków unijnych, w zależności od ilości mieszkańców. Dla 

Strzegomia pula ta wynosi 1 442 706 euro. W tej kwocie dofinansowania mieszczą się tylko 

dwa wyżej wymienione projekty: budynek poklasztorny i park, których realizacja wyczerpuje 

niemal w całości możliwe dofinansowanie. Dlatego też remont ulicy Kościuszki przewidziano 

jako zadanie rezerwowe, na które wniosek o dofinansowanie gmina złoży w naborze 

ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski w wyniku pojawienia się oszczędności finansowych 

np. poprzetargowych dla Działania 9.1. Programu. 

 





























 


