
 

 

Przebudowa parku przy ul. Krótkiej w Strzegomiu 

 

Otwarcie parku z Panią Jesień 

 

Do dyspozycji mieszkańców oddano odrestaurowany teren parku przy ul. 

Krótkiej, ciągnący się do ul. Dolnej oraz odremontowaną zabytkową Basztę Dziobową. 

We wtorkowe popołudnie br. władze miasta przekazały uroczyście park mieszkańcom, a 

uczniom Zespołu Szkół w Strzegomiu symboliczny klucz do tego miejsca.  

Pomimo niesprzyjającej aury pogodowej dzieci, młodzież i dorośli z wielką radością i 

zaangażowaniem uczestniczyli w otwarciu parku przy ulicy Krótkiej. Wszyscy w tym celu 

zebrali się pod tablicą informacyjną, aby przemaszerować odnowionymi alejkami i podziwiać 

park na tle pięknej jesieni. 

Przypomnijmy, iż realizacja powyższej inwestycji była możliwa dzięki funduszom 

pochodzącym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 oraz 



ogromnemu zaangażowaniu pracowników urzędu i firm budowlanych. Na szczególne uznanie 

i podziękowania zasługuje pani Ewelina Kowalska - Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi, która dołożyła wszelkich starań, abyśmy mogli w 

pełni korzystać z atrakcji jakie oferuje odnowiony park. 

Podczas otwarcia burmistrz Strzegomia pan Zbigniew Suchyta przekazał uczniom 

Zespołu Szkół w Strzegomiu klucz, będący symbolem odpowiedzialności za park. W rewanżu 

młodzież wręczyła burmistrzowi kwiaty i treść przyrzeczenia, w którym między innymi 

czytamy: "Przyrzekamy to miejsce szanować, niczego nie psuć, nie demolować. Jeśli słowo 

dziś dane złamiemy, pod pręgierzem w samym rynku staniemy. Do dyspozycji Burmistrza się 

oddamy i w czynie społecznym park posprzątamy." Przyrzeczenie to rzecz święta, my zaś 

cieszymy się z faktu, że mamy tak odpowiedzialną młodzież! 

Wszystkie prace wykonywane w parku miały na celu zapewnienie mieszkańcom w 

różnym wieku idealnego miejsca do odpoczynku i rekreacji. Jest to doskonałe zaplecze dla 

organizacji imprez kulturalnych i społecznych, dlatego też na terenie parku znajduje się plac 

umożliwiający organizowanie koncertów muzycznych. 

Dla dzieci największą atrakcją stał się plac zabaw o niebywałej wielkości. Składa się 

na niego sprzęt dostosowany do potrzeb młodszych i starszych dzieci. Na otwarciu dzieci 

wraz z burmistrzem przecięły symboliczną wstęgę i przejęły kontrolę nad placem. Plac zabaw 

został obmodlony i poświęcony przez księży z obu parafii strzegomskich, żeby jak powiedział 

ksiądz Prałat Marek Babuśka: "Dzieci bawiły się tutaj bezpiecznie, a Anioł Stróż zawsze ich 

strzegł". Wspólna zabawa na festynie jesiennym, który towarzyszył otwarciu, odbyła się z 

uczestnictwem dorosłych, a słodkie upominki rozdawane przez panią jesień umilały dzieciom 

te wesołe chwile. 

Uroczystością otwarcia towarzyszyły liczne występy artystyczne oraz galeria 

malarstwa i rzeźby kamiennej, która mieściła się w odremontowanej Baszcie Dziobowej. 

Wszyscy zostali uświadomieni jak bezpiecznie i odpowiedzialnie korzystać z 

parkowych atrakcji i sprzętu. Pouczającej lekcji w tym temacie towarzyszyły konkursy dla 

dzieci wraz z nagrodami. 

Miejmy nadzieję, że to piękne miejsce, które zachwyca dniem i nocą stanie się jedną z 

wizytówek naszego miasta i będzie szanowane przez wszystkich mieszkańców spędzających 

w nim czas. Zachęcamy do odwiedzania i relaksujących spacerów po parku! 

 

 

Odbiór techniczny robót w parku 

 

Odrestaurowany park znajduje się w obrębie dawnej fosy miejskiej po obwodzie 

zewnętrznych miejskich murów obronnych, w centrum miasta, w strefie ścisłej ochrony 

konserwatorskiej i rozciąga się od ulicy Kościuszki do ulicy Dolnej. Park wyposażono w 

stylizowane ławeczki i kosze na śmieci, uporządkowano i nasadzono zieleń na całym terenie. 

Zamontowano elementy małej architektury. Odremontowano również Basztę Dziobową i 

mury miejskie - oczyszczając ściany z zieleni, odtworzono krenelaż, wymieniono elementy 



więźby dachowej, uzupełniono wszelkie ubytki i dokonano niezbędnych prac 

konserwacyjnych. Wszystko to dzięki ogromnym nakładom pieniężnym wyłożonym przez 

gminę i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Środki uzyskane z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 wyniosły 1.407.431,69 zł, a całkowita 

wartość projektu to około 2.692.572,31 zł. 

Wszystkie prace wykonywane na terenie parku miały na celu zapewnienie 

mieszkańcom gminy idealnego miejsca do wypoczynku i rekreacji. Park stanie się 

doskonałym zapleczem dla organizacji imprez kulturalnych i społecznych. Mamy nadzieję, iż 

inwestycja ta, przyczyni się również do poprawy atrakcyjności naszego miasta. Aby zachęcić 

najmłodszych do spędzania wolnego czasu na terenie parku, wybudowano i zagospodarowano 

dwa place zabaw dla dzieci młodszych i starszych w części wejściowej do parku od ulicy 

Dolnej. Aby bezpiecznie korzystać z całego terenu zainstalowano oświetlenie, monitoring i 

tablice informacyjne o sposobie korzystania z dostępnych atrakcji. 

Odbioru technicznego robót w parku dokonała 04 października br. komisja w składzie: 

Zbigniew Suchyta Burmistrz Strzegomia, Wiesław Witkowski z-ca burmistrza, pan Stanisław 

Stojewski kierownik budowy z ramienia wykonawcy, pani Ewa Słowińska inspektor w 

branży konstrukcyjno - budowlanej z ramienia inwestora, pan Mieczysław Ruszała inspektor 

w branży elektrycznej z ramienia inwestora, pan Piotr Rajca kierownik budowy z ramienia 

wykonawcy i pan Zygmunt Nowicki kierownik robót elektrycznych oraz pani Ewelina 

Kowalska Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Wsi. 

Członkowie komisji byli zadowoleni z wykonanych prac i pozytywnie ocenili ich efekty. 

- Prace przebiegały sprawnie, większość robót skończyliśmy przed terminem. W 

ostatniej chwili montowaliśmy sprzęt na placach zabaw i podłączyliśmy kamery monitorujące 

cały park. Myślę, że zniszczone bezmyślnie fragmenty prac kamieniarskich przy alejkach, 2 

ławki i staranowany przez samochód słupek ograniczający ruch na alejce przy szkole to 

czyny, które się już nie powtórzą, bowiem mamy społeczeństwo odpowiedzialne i właściwie 

reagujące na nieprawidłowości w użytkowaniu parku. W ostatnim czasie wieczorami 

spotykałem spacerujących mieszkańców, którzy żywo są zainteresowani porządkiem w parku 

i z troską patrzą w przyszłość. Dużą rolę w edukacji społecznej mogą odegrać szkoły i sami 

mieszkańcy, bo to jest dość spory park i nie można tylko służbom specjalnym zostawić tego 

zadania dozoru nad nim - skomentował pan Dariusz Pylak. 

Obecna na odbiorze pani Aleksandra Zielińska prowadziła obsługę geodezyjną projektu. W 

zakresie jej obowiązków był pomiar powykonawczy, tyczenie do realizacji ścieżek 

parkowych, placów zabaw itp. - Projektant zaprojektował łuczki, zakręty, w związku z tym 

postawiłam 3000 pikiet, bo każdy punkt załamania trzeba było zamierzyć. Na każdy obiekt 

założyłam repery robocze, takie punkty wysokościowe, żeby firma wykonująca roboty mogła 

się wysokościowo nawiązać, policzyć spadki, czyli różnice wysokości między wyznaczonymi 

punktami i w taki, a nie inny sposób poukładać kostkę - powiedziała. 

- Prace na wieży i przy zabezpieczeniu murów wymagały specjalistycznego sprzętu i 

doświadczenia wykonawcy, które my jako firma posiadamy już od lat, wykonując podobne 

prace w innych miastach Polski. Przy pracach wokół wieży i murów nie obeszło się bez 

dozoru archeologicznego. Z ramienia wykonawcy archeologiem na budowie był pan Adam 

Łaciuk. Ciąg murów mocno kontrastował z tylnymi ścianami garaży przy ul. Krótkiej, więc 

zaproponowałem władzom miasta otynkowanie ich w ramach wykonywanych prac. Chciałem 



też mieć swój własny wkład w to wielkie dzieło. Teraz jest ładniej - opowiadał pan Krzysztof 

Sobol. 

- Park monitoruje 13 kamer, podłączonych do centrali monitoringu miejskiego na 

Komisariacie Policji w Strzegomiu. Radiowe przekierowanie sygnału umożliwi podgląd 

również Straży Miejskiej. Jednak wszystkich mieszkańców prosi się o natychmiastowe 

reagowanie w momentach, kiedy ktoś zauważy akt niszczenia naszego wspólnego mienia, 

które chcielibyśmy zachować jako spuściznę dla następnych pokoleń - podkreślił Burmistrz 

Strzegomia pan Zbigniew Suchyta. 

Efekty są imponujące, już dzisiaj możemy odpoczywać i spacerować w tym 

przepięknym miejscu. Park zachwyca swym pięknem dniem i nocą. 

Uroczyste otwarcie parku połączone z festynem rodzinnym odbędzie się w dn. 11 

października 2011r. o godz. 11.45, na które już dzisiaj serdecznie zapraszamy! RzP 

/Agnieszka Misztal 

 

Strzegom może rywalizować z Krakowem 

 

Strzegomskie planty zauroczą każdego turystę przyjeżdżającego do naszego 

miasta i mogą być powodem do dumy mieszkańców. Trwająca ponad rok rewitalizacja 

sprawiła, że jest to najczęściej odwiedzany teren zielony w mieście.  

Mieszkańcy z zainteresowaniem obserwują przebieg prac. Z dumą, podziwem, a 

czasem z konstruktywna krytyką spoglądają na ich efekty i utożsamiają się z tym miejscem, 

które już niedługo stanie się atrakcyjnym parkiem rekreacji i wypoczynku, bowiem prace 

rewitalizacyjne dobiegają już do końca. -Nawierzchnie w parku skończyliśmy przed czasem. 

Zamontowano ławki, lampy i kosze na śmieci. Wyposażenie placów zabaw wykonamy w 

końcowym etapie- opowiada pan Dariusz Pylak z Firmy GRANIT. Trwają nasadzenia zieleni 

pod bacznym okiem pani Eweliny Kowalskiej Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej 

Ochrony Środowiska i Wsi. -Park jest nasza wspólną własnością, o którą powinniśmy 

wszyscy zadbać. Zostały wyłożone ogromne pieniądze unijne i gminne, aby nam się żyło 

piękniej i przyjemniej. To zobowiązuje! Dbajmy o niego i reagujmy na wszelkie 

nieprawidłowości w jego użytkowaniu- apeluje zastępca burmistrza pan Wiesław Witkowski. 

- Ochronę parku już drugi tydzień sprawuje wynajęta przeze mnie Firma Agent, której 

pracownicy monitorują park w dzień i w nocy. Były podjęte dwie próby dewastacji 

zainstalowanego sprzętu. Sprawa została zgłoszona na policję, prawie wszystkich sprawców 

ujęto- dodaje pan Dariusz. Żmudne prace przy konserwacji murów obronnych zabezpieczyły 

je trwale dla przyszłych pokoleń. -Również prace na wieży przebiegały sprawnie, zgodnie z 

planem zatwierdzonym przez panią Barbarę Obelindę szefową wałbrzyskiego oddziału 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków- powiedział pan Krzysztof Sobol z PPHU 

PORTAL. W chwili obecnej wieża dostojnie góruje nad otoczeniem dumna z wiernego 

odtworzenia jej średniowiecznego wyglądu. W pierwszych dniach października planuje się 

ukończenie wszystkich robót w parku. Informujemy, że w końcowym etapie zostaną 

zamontowane kamery i cały park będzie podłączony do monitoringu miejskiego. Strzegom i 

Kraków łączą Planty. Niewiele miast je ma. W Krakowie wszyscy utożsamiają się z Plantami, 



są z nich dumni, one są wizytówka miasta. Mamy nadzieję, że u nas będzie podobnie. To 

zależy tylko od nas. 

 

 

Strzegomskie planty -wielki plac budowy   

 

Huk, stuk, ryk silników ciężkiego sprzętu! Pracownicy z benedyktyńską 

dokładnością układają wzory z granitu i bazaltu w parkowych alejkach. Praca wre na 

tym specyficznym placu budowy, jakim są strzegomskie planty.  

Ciężki sprzęt przemieszcza masy ziemi, plantuje teren pod alejki, dostarcza kostkę 

brukową i wykarczowuje stare drzewa stwarzające zagrożenie. Spacerując strzegomskimi 

plantami zauważamy już osie widokowe, a także wijące się jak wstęgi starannie 

wybrukowane granitowe ścieżki, tworzące wewnątrz parku malowniczo zaplanowane trasy 

komunikacyjne. Staną przy nich stylizowane ławki, kosze na śmieci i już instaluje się latarnie. 

Na murach staromiejskich trwają prace oczyszczające je z roślinności, likwidowane są ubytki, 

a na ich szczycie ustawione zostaną zabezpieczające czapy. Teren wokół wież jest 

porządkowany, a na wieży Dziobowej trwa wymiana więźby dachowej i odtworzenie 

krenelaża. Zmiana wizerunku parku na bardziej atrakcyjną jest podyktowana potrzebą 

stworzenia dla miasta i jego mieszkańców oazy spokoju, wypoczynku i obcowania z naturą. 

Zaplanowany monitoring parku przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. 

Prace rewitalizacyjne wykonuje konsorcjum utworzone przez: 

1) GRANIT DARIUSZ PYLAK z siedzibą w Strzegomiu. 

2) PPHU PORTAL Krzysztof Sobol z siedzibą w Strzegomiu. 

Zakończenie inwestycji planowane jest na dzień 10 listopada 2011 roku. 

 

 

Prace rozpoczęte 

 

Rozpoczęły się prace związane z przebudową parku przy ulicy Krótkiej w Strzegomiu.  

Przebudowa parku sprawi, że stanie się on miejscem, w którym czas będą mogły 

spędzać całe rodziny. Zakres prac obejmie wykonanie placów z kostki grantowej i bazaltowej, 

ścieżek i alejek parkowych. Park zmieni swój charakter dzięki muszli koncertowej oraz 

nowym placom zabaw. 

Miejsce zostanie wyposażone w stylizowane ławki, lampy oraz kosze na śmieci. 

Uroku parkowi dodadzą drewniane mostki. Na części betonowych fragmentów schronów 

zaprojektowano drewniane tarasy, które mają pełnić rolę punktów widokowych oraz miejsc 

przeznaczonych na gry logiczne np. szachy. 



Wyremontowana zostanie ponadto Wieża Dziobowa. Mur zostanie oczyszczony, a 

następnie odbudowany. Wieża zyska nowy dach oraz dodatkowe drzwi. 

Prace będą prowadzone od ulic Dolnej i Krótkiej, a następnie od Krótkiej i T. 

Kościuszki. Obecnie rozpoczął się ich pierwszy etap, który obejmuje roboty ziemne i 

instalacyjne. 

 

PRZEBUDOWA PARKU PRZY UL. KRÓTKIEJ W STRZEGOMIU  

14 lipca 2010 r. pomiędzy Zarządem Województwa Dolnośląskiego a Gminą 

Strzegom podpisana została Umowa o dofinansowanie projektu "Przebudowa parku przy ul. 

Krótkiej w Strzegomiu" w ramach Priorytetu 9 - "Odnowa zdegradowanych obszarów na 

terenie Dolnego Śląska (Miasta)", Działanie 9.1 - "Odnowa zdegradowanych obszarów 

miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców" Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2007-2013. 

Wniosek o dofinansowanie projektu Gmina Strzegom złożyła w lutym 2010 r. po 

dokonaniu weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym Zarząd Województwa 

pismem z dnia 24 maja 2010 r. poinformował Burmistrza Strzegomia, że wniosek o 

dofinansowanie projektu pn. "Przebudowa parku przy ul. Krótkiej w Strzegomiu" został 

wybrany do dofinansowania. 

Lokalizacja projektu: 

Park (planty) znajduje się w obrębie dawnej fosy miejskiej po obwodzie zewnętrznych 

miejskich murów obronnych, w centrum miasta Strzegomia w strefie ścisłej ochrony 

konserwatorskiej i rozciąga się od ul. Kościuszki do ul. Dolnej. Położony w obszarze 

wsparcia objętym LPR. 

Opis projektu: 
Głównym celem projektu jest przebudowa parku miejskiego przy ul. Krótkiej w Strzegomiu 

w zakresie: wykonania placów z kostki granitowej i bazaltowej, wykonania placu z 

podwyższoną sceną (muszla koncertowa - mały amfiteatr), wykonania ścieżek, alejek 

parkowych, utwardzonych kostką granitową i bazaltową, wykonania oświetlenia (nowe 

stylizowane latarnie), wyposażenia parku w nowe, stylizowane ławki oraz kosze na śmieci, 

wykonania murków terenowych, wykonania mostków drewnianych jako elementów małej 

architektury, wykonania placów zabaw dla dzieci wraz z wyposażeniem, wykonania remontu 

zabytkowej Baszty Dziobowej i murów miejskich, uporządkowania i nasadzenia zieleni, 

zainstalowania monitoringu. 

Przewidziany projektem teren to powierzchnia ogółem - 15 227 m2, powierzchnia 

utwardzona - place i chodniki - 4 234 m2, powierzchnia placów zabaw - 1 160 m2. 

Zostaną wykonane elementy podnoszące walory estetyczne parku i przywracające mu 

charakter miejsca czynnego wypoczynku, stworzone osie widokowe naprowadzające 

spacerującego na kolejne elementy parku. 

Ścieżki parku zaprojektowano w miejscu istniejących ciągów komunikacyjnych w 

sposób dobrze wpisujący się w istniejące ukształtowanie terenu. Przy ścieżkach zostaną 

umieszczone ławki. Na części betonowych fragmentów schronów zaprojektowano drewniane 



tarasy, które mają pełnić rolę punktów widokowych oraz miejsc przeznaczonych na gry 

logiczne np. szachy. 

W związku z koniecznością zapewnienia miejsca do organizacji imprez plenerowych 

przewidziano w bezpośrednim sąsiedztwie murów obronnych wykonanie placu 

umożliwiającego organizowanie koncertów muzycznych. 

W celu uatrakcyjnienia parku zostanie on wyposażony w dwa place zabaw dla dzieci 

starszych i młodszych. Place będą znajdować się w części wejściowej do parku od ul. Dolnej 

w Strzegomiu. 

Aby bezpiecznie korzystać z parku po zmierzchu, przewidziano jego oświetlenie odpowiednio 

dobranymi latarniami. Przewiduje się wykonanie systemu obserwacji CCTV wykonanego na 

bazie kolorowych kamer obrotowych umieszczonych na słupach oświetleniowych. Kamery 

zaprojektowano z uwzględnieniem przebiegu pieszych ciągów komunikacyjnych i placów 

zabaw oraz zieleni wysokiej. 

Na zlecenie Gminy Strzegom przeprowadzone zostały badania historyczno - architektoniczne 

południowo - zachodniego odcinka miejskich murów obronnych miasta Strzegomia pomiędzy 

bramami Grabińską i Jaworską. Przebadany odcinek murów obronnych pomiędzy bramami 

Grabińską i Jaworską stanowi cenny zespół średniowiecznych fortyfikacji miejskich, złożony 

z podwójnego pasa murów oraz zewnętrznego obwodu dawnej fosy miejskiej stanowiącej 

obecnie ciąg parkowy - planty. 

Zakres remontu Wieży Dziobowej i murów miejskich obejmuje oczyszczenie muru 

oraz jego korony z roślinności, uzupełnienie (odbudowę) korony muru, uzupełnienie lica 

muru łamanym płytowo bazaltem lub granitem. Zakres prac Baszty Dziobowej obejmuje 

czyszczenie ścian Baszty z roślinności, wymianę poszycie dachu Baszty, wymianę niektórych 

elementów więźby dachowej, odtworzenie krenelaża, usunięcie wtórnego zamurowania 

otworu kondygnacji przyziemia, wykonanie dodatkowych drzwi po usunięciu wtórnego 

zamurowania kondygnacji przyziemia, oczyszczenie końcówki murów z przemurowań 

i uzupełnienie w formie strzępi, uzupełnienie ubytków oraz zakonserwowanie konsol, prace 

remontowe sklepienia i posadzki pomieszczenia przyziemia w celu uzyskania miejsca wystaw 

i ekspozycji, wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej, zabezpieczenie ścian i 

fundamentów folią kubełkową. 

W dniu 15 czerwca 2010 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na zadanie pod nazwą: "Przebudowa parku przy ul. Krótkiej w Strzegomiu". 

Otwarcia ofert dokonano dnia 09.08.2010 r. o godzinie 11.00. 

Po dokonaniu niezbędnych czynności Zamawiający dnia 25.08.2010 r. dokonał 

wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu. 

Najkorzystniejszą ofertę złożyło Konsorcjum utworzone przez: 

1) GRANIT DARIUSZ PYLAK z siedzibą w Strzegomiu, 

2) PPHU PORTAL Krzysztof Sobol z siedzibą w Strzegomiu. 

Dotychczasowe wydatki związane z projektem: 

1. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztową, specyfikacją 

techniczną oraz decyzją pozwolenia na budowę - 28.060 zł 

2. Studium Wykonalności - 18.056 zł 



3. Opracowanie wyników badań historyczno-architektonicznych - 36.600 zł 

 







































 


