
 

 

 

 

Przebudowa odcinka nawierzchni ul. Kościuszki w 

Strzegomiu wraz z budową ciągu pieszo-jezdnego ul. 

Czerwonego Krzyża i chodników ul. Parkowej i Krótkiej 

 

Gmina Strzegom realizuje zadanie pod nazwą "Przebudowa odcinka nawierzchni ul. 

Kościuszki w Strzegomiu wraz z budową ciągu pieszo-jezdnego ul. Czerwonego Krzyża i 

chodników ul. Parkowej i Krótkiej". Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Na realizację tego 

zadania 27.09.2012 r. Gmina Strzegom podpisała umowę z Województwem Dolnośląskim. 

Projekt objęty zadaniem związany jest z poprawą złego stanu technicznego przestrzeni 

publicznej w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej w obszarze wsparcia objętym Lokalnym 

Planem Rewitalizacji i dotyczy przebudowy odcinka ul. Kościuszki w Strzegomiu 

stanowiącego jeden z dojazdów do Rynku i innych obiektów zabytkowych, łączy Rynek z 

Centrum Aktywności Społecznej, zabytkowym kościołem i parkiem miejskim, na którego 

terenie zachowała sie zabytkowa Wieża Dziobowa i część dawnych murów obronnych. 

Jezdnia posiada zniszczoną nawierzchnię bitumiczną, a chodniki o zmiennej 

szerokości, wykonane są z różnych materiałów. Ponadto droga i chodniki posiadają liczne 

ubytki, nierówną nawierzchnię, krawężniki o zmiennej wysokości. Na włączeniu do Rynku 

nawierzchnia wykonana jest z kostki granitowej, nieregularnej. 

W ramach zadania wykonana zostanie także budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. 

Czerwonego Krzyża o nawierzchni nieutwardzonej, wykonanej z kruszywa łamanego oraz 

dojazd do posesji przyległych do drogi. Droga ta funkcjonuje jako bardzo ważny ciąg pieszy, 

zlokalizowany w starej zabudowie pod ochroną konserwatorską. 



Łączy się z drogami gminnymi prowadzącymi do Rynku, szkół, do placu zabaw i jest 

naturalnym przedłużeniem zrewitalizowanego parku miejskiego. Bardzo zły stan techniczny 

ulicy jest spowodowany brakiem kanalizacji deszczowej. Jest to przyczyna wypłukiwania 

nawierzchni ulicy, co utrudnia bezpieczne użytkowanie. Ulica po remoncie będzie tworzyła 

ciąg pieszo-jezdny. 

To nie wszystkie prace, jakie zostaną przeprowadzone w tej części miasta, ponieważ 

remontu doczekają się również odcinki chodników przy ul. Parkowej i Krótkiej, które obecnie 

posiadają nierówną nawierzchnię asfaltową i krawężniki o zmiennej wysokości, co sprawia, 

że są one niedostosowane dla osób niepełnosprawnych. Chodniki te są bardzo ważnymi 

ciągami komunikacji pieszej prowadzącymi w kierunku Rynku, Zespołu Szkół, przedszkola, 

parku miejskiego, boisk sportowych oraz dirt i skate parku. 

Obecnie część starówki objęta projektem jest bardzo zaniedbana i charakteryzuje się 

niską estetyką i brakiem dostępności dla osób niepełnosprawnych. 

Poprzez przebudowę zabytkowej części miasta przywrócony zostanie jego potencjał, 

który właściwie i szeroko wykorzystany przyczyni sie do rozwoju społecznego i kulturalnego, 

do pełnej dostępności obszaru rewitalizowanego, a także zwiększenia atrakcyjności miasta 

oraz zniwelowania negatywnych zjawisk społecznych i ekonomicznych w centrum miasta. 

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni sie do wyeliminowania negatywnych tendencji 

ograniczających rozwój centrum miasta. Nastąpi zwiększenie dostępności obiektów 

zabytkowych, podniesienie atrakcyjności miejskiego zaplecza jako miejsca organizacji 

lokalnych imprez kulturalno-społecznych, odpoczynku i relaksu, a przede wszystkim 

ożywienie tego rejonu miasta. Ważną kwestią jest to, że obiekty pozbawione barier 

architektonicznych wpłyną na poprawę integracji osób niepełnosprawnych i zachęcą do 

aktywnego spędzania wolnego czasu. 

Koszt przedsięwzięcia to 1 289 620,22 zł. Realizacja, zgodnie z harmonogramem, powinna 

zakończyć się 20 grudnia 2012 r. Prace wykonuje, wyłonione w drodze przetargu, 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe"STEINBUDEX-J.M." Jerzy Majorek ze 

Świdnicy. 

 

Rewitalizują Strzegom 

 

Gmina Strzegom realizuje obecnie zadanie pod nazwą „Przebudowa odcinka 

nawierzchni ul. Kościuszki w Strzegomiu wraz z budową ciągu pieszo-jezdnego ul. 

Czerwonego Krzyża i chodników ul. Parkowej i Krótkiej”.  

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Na realizację tego zadania 27.09.2012 r. 

Gmina Strzegom podpisała umowę z Województwem Dolnośląskim. Obecnie w ramach tego 

zadania ukończono remonty chodników przy ulicach Parkowej i Krótkiej oraz kanalizację 

deszczową przy ulicy Czerwonego Krzyża. - Chodniki były w opłakanym stanie, więc ich 

remont był po prostu koniecznością. Posiadały nierówną nawierzchnię asfaltową i krawężniki 

o zmiennej wysokości, co sprawiało, że były one niedostosowane dla osób 



niepełnosprawnych. Warto podkreślić, że chodniki te są bardzo ważnymi ciągami 

komunikacji pieszej prowadzącymi w kierunku Rynku, Zespołu Szkół, przedszkola, parku 

miejskiego, boisk sportowych oraz dirt i skate parku – mówi Ewelina Kowalska, naczelnik 

Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony środowiska i Wsi Urzędu Miejskiego w 

Strzegomiu. 

Koszt całego przedsięwzięcia to 1 289 620,22 zł. Realizacja, zgodnie z 

harmonogramem, powinna zakończyć się 20 grudnia 2012 r. Prace wykonuje, wyłonione w 

drodze przetargu, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „STEINBUDEX-

J.M.” Jerzy Majorek ze Świdnicy. 

 

Miejski trakt w przebudowie 

 

Gmina Strzegom realizuje obecnie zadanie pod nazwą „Przebudowa odcinka 

nawierzchni ul. Kościuszki w Strzegomiu wraz z budową ciągu pieszo-jezdnego ul. 

Czerwonego Krzyża i chodników ul. Parkowej i Krótkiej”. 

Całkowita wartość robót budowlanych wynosi 1 289 620,22 zł. Wykonawcą prac jest 

firma Jerzy Majorek, P.P.U.H. „Steinbudex – J.M.”, ul. Wrocławska 50, 58-100 Świdnica, 

która została wyłoniona w drodze przetargu. 

- Zadanie jest współfinansowane 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”. Dofinansowanie jest przewidziane 

w wysokości 51,19 proc. wartości zadania- mówi Ewelina Kowalska, naczelnik Wydziału 

Gospodarki Komunalnej, Ochrony środowiska i Wsi Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. 

Dotychczas w ramach zadania zostały wykonane następujące prace: roboty budowlane – 

kanalizacja deszczowa, ciąg pieszo-jezdny przy ul. Czerwonego Krzyża, prace 

przygotowawcze, nawierzchniowe, roboty wykończeniowe – ciąg pieszo-jezdny przy ul. 

Czerwonego Krzyża, prace przygotowawcze, nawierzchniowe, roboty wykończeniowe – ul. 

Parkowa i Krótka. 

 

 

 

Kościuszki przebudowana 

 

Dobiega końca realizacja zadania pod nazwą „Przebudowa odcinka nawierzchni 

ul. Kościuszki w Strzegomiu wraz z budową ciągu pieszo-jezdnego ul. Czerwonego 

Krzyża i chodników ul. Parkowej i Krótkiej”. 
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Całkowita wartość robót budowlanych wynosi 1 289 620,22 zł. Wykonawcą prac jest 

firma Jerzy Majorek, P.P.U.H. „Steinbudex – J.M.”, ul. Wrocławska 50, 58-100 Świdnica, 

która została wyłoniona w drodze przetargu. 

- Zadanie jest współfinansowane 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”. Dofinansowanie jest przewidziane w wysokości 51,19 

proc. wartości zadania- mówi Ewelina Kowalska, naczelnik Wydziału Gospodarki 

Komunalnej, Ochrony środowiska i Wsi Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Dotychczas w 

ramach zadania zostały wykonane następujące prace: roboty budowlane – kanalizacja 

deszczowa, ciąg pieszo-jezdny przy ul. Czerwonego Krzyża, prace przygotowawcze, 

nawierzchniowe, roboty wykończeniowe – ciąg pieszo-jezdny przy ul. Czerwonego Krzyża, 

prace przygotowawcze, nawierzchniowe, roboty wykończeniowe – ul. Parkowa i Krótka. 

























 


