
 

 

 

Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

prowadzących do terenów powojskowych - ul. Armii Krajowej i 

Wesołej w Strzegomiu 

 

 

W Strzegomiu coraz piękniej! 

 

Zakończyła się realizacja kolejnej ważnej inwestycji w Strzegomiu - przebudowy ulic 

Armii Krajowej i Wesołej. 

Zadanie to było realizowane w dwóch etapach w terminie od 25.03.2014 r. do 14.04.2015 r. 

W roku ubiegłym, w ramach I etapu, wykonana została nowa nawierzchnia bitumiczna na 

odcinku drogi ul. Armii Krajowej od wiaduktu PKP do drogi krajowej nr 5 o długości 0,717 

km. Wykonawcą robót była Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie. Wykonano również 

odwodnienie nowej drogi poprzez wybudowanie odcinka kanalizacji deszczowej 

grawitacyjnej o długości 1044,30 m z podziemną przepompownią wód deszczowych, 

rurociągiem tłocznym o długości 141,40 m oraz wybudowano separator zintegrowany z 



piaskownikiem. - W celu poprawy widoczności na drodze wycięte zostały drzewa, które 

znajdowały się w skrajni drogowej. W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu przebudowano 

skrzyżowanie ul. Armii Krajowej z Koszarową oraz ul. Armii Krajowej z ul. Ceglaną. 

Ujednolicono szerokość jezdni do wartości 6 i 7 m. Wykonano nowe chodniki, zjazdy oraz 

miejsca postojowe. Zamontowano nowe słupy oświetleniowe aluminiowe z oprawami typu 

LED - mówi Ewelina Kowalska, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony 

środowiska i Wsi Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Ogółem wartość I etapu wyniosła 2 619 

557,83zł w tym wartość dofinansowania w wysokości: 1 961 711,27 zł. W ramach II etapu 

natomiast wykonana została nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku drogi ul. Armii 

Krajowej od wiaduktu PKP do ul. Wesołej oraz nawierzchnia bitumiczna w ul. Wesołej o 

łącznej długości 0,873 km. Wybudowano nowe chodniki, wykonano odwodnienie ul. Armii 

Krajowej i ul. Wesołej poprzez wybudowanie odcinka kanalizacji deszczowej o długości 

łącznej 815,20 m . Wykonano miejsca postojowe w ul. Wesołej. 

Wycięte zostały drzewa, które znajdowały się w skrajni drogowej, ograniczając widoczność. - 

Wycinka drzew musiała nastąpić również ze względu na fakt niszczenia nawierzchni 

drogowej i krawężników, uzbrojenia podziemnego biegnącego w pasie drogowym oraz 

dewastację nawierzchni jezdni i nawierzchni chodnikowych. W ramach rekompensaty za 

wycięte drzewa zostały nasadzone nowe - wyjaśnia Ewelina Kowalska. Zamontowano nowe 

słupy oświetleniowe aluminiowe z oprawami typu LED. W celu poprawy bezpieczeństwa 

ruchu zarówno samochodowego jak i pieszego przebudowane zostały dwa skrzyżowania ul. 

Wesołej z ul. A. Krajowej poprzez wybudowanie ronda "średniego" jednopasmowego" z 

możliwością przejazdu tirów w ciągu ul. Wesołej oraz przebudowane zostało skrzyżowanie 

ul. Armii Krajowej z ul. św. Jadwigi jako skrzyżowanie typu "T" . Wykonawcą II etapu było 

Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum P.P.U.H "Drog-Ziem" z siedzibą w Stanowicach, 

Partner Konsorcjum ŚPBDiM z siedzibą w Świdnicy. Ujednolicenie szerokości jezdni do 6,0 i 

7,0 m. Ogółem wartość II etapu wyniosła 3897 630,19 zł, w tym wartość dofinansowania w 

wysokości: 2 832 456,07 zł. Wartość dofinansowania całego zadania to 4 794 167,34 zł. 

Przebudowa ulic Armii Krajowej i ul. Wesołej jednoznacznie obniżyła poziom hałasu od 

ruchu kołowego z uwagi na zmianę nawierzchni na bitumiczną. Zwiększyło się 

bezpieczeństwo ruchu poprzez przebudowę skrzyżowań. Kanalizacja deszczowa wpłynie na 

sprawniejsze odwodnienie pasa drogowego obu ulic. Nowe oświetlenie typu LED znacznie 

ograniczy zużycie energii elektrycznej na jego zasilanie i poprawi widoczność w porze 

nocnej. Zadanie jest dofinansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2007-2013. 

 

Będzie znacznie bezpieczniej 

 

Pogoda pozwala na kontynuację robót budowlanych przy realizacji II etapu zadania pn. 

"Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą prowadzących do 

terenów powojskowych ul. Armii Krajowej i Wesołej w Strzegomiu" przez Konsorcjum 

firm: PPUH "Drog - Ziem" ze Stanowic i Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i 

Mostów ze Świdnicy . 



Po wykonaniu kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowej i Wesołej oraz po zakończeniu 

robót związanych z przebudową gazociągu w ul. Wesołej i w ul. Armii Krajowej przez 

Zakład Gazowniczy w Wałbrzychu, wykonawca robót wykonuje przebudową nawierzchni 

drogi na odcinkach, gdzie roboty drogowe zostały wstrzymane z powodu wypożyczenia 

gazociągu. Jezdnie częściowo posiadają już nawierzchnią bitumiczną. Trwają również roboty 

przy budowie zjazdów na posesję na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z ul. św. Jadwigi. 

Zakończenie robót przewidziane jest w połowie kwietnia br., ponieważ ostatnia warstwa 

nawierzchni asfaltowej może być ułożona przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. 

- Przebudowa dróg poprawi bezpieczeństwo ruchu zarówno samochodowego, jak i pieszego. 

Zwiększone bezpieczeństwo ruchu uzyska się poprzez: przebudowę skrzyżowań ul. Wesołej z 

ul. Armii Krajowej, ul. Armii Krajowej z ul. św. Jadwigi, ujednolicenie szerokości jezdni, 

budowę chodników oraz wydzielenie miejsc postojowych w miejscach, gdzie było to możliwe 

dla samochodów osobowych - mówi Ewelina Kowalska, naczelnik Wydziału Gospodarki 

Komunalnej Ochrony Środowiska i Wsi w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu. - Chcielibyśmy 

przeprosić za utrudnienia, które występują podczas realizacji tego przedsięwzięcia, ale jest to 

konieczne dla zrealizowania tej inwestycji - dodaje. 

 

Co się dzieje na ul. Wesołej i ul. Armii Krajowej? 
 

Przebudowa dróg gminnych prowadzących do terenów powojskowych - ul. Armii 

Krajowej i Wesołej w Strzegomiu idzie pełną parą. Zaglądamy tam, by sprawdzić, co się 

do tej pory udało zrobić, a co jeszcze czeka wykonawcę w najbliższym czasie. 

Realizacja powyższego zadania składa się z dwóch etapów i kilku zadań w ich obrębie. 

- Przebudowa fragmentu ul. Armii Krajowej - od wiaduktu na skrzyżowaniu z ul. Koszarową 

do skrzyżowania z ul. Ceglaną jest już praktycznie na ukończeniu. Do wykonania pozostała 

tylko warstwa ścieralna z nawierzchni asfaltowej. W ramach I etapu wykonano także 

kanalizację deszczową w ul. A. Krajowej wraz z przepompownią wód deszczowych. 

Pozostały jeszcze próby końcowe i rozruch przepompowni wód deszczowych. Roboty 

realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym. Termin zakończenia 

zadania to 14 października br. - informuje Ewelina Kowalska, naczelnik Wydziału 

Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi w UM w Strzegomiu. Dodajmy, że 

wykonawcą tych robót (etap I) jest firma Skanska S. A. z Warszawy. 

W ramach II etapu realizowana jest dalsza przebudowa ul. Armii Krajowej (do wiaduktu) i ul. 

Wesołej. W przypadku tych dwóch ulic aktualnie wykonywana jest konstrukcja nawierzchni 

drogowej, układane są kable oświetlenia drogowego i fundamenty pod lampy. Rozpoczęto 

ponadto brukowanie chodników. Wcześniej wycięto drzewa i ułożono krawężniki kamienne 

ze ściekami z kostki kamiennej. Niezmiernie ważnym zadaniem jest także budowa kanalizacji 

deszczowej w ul. Wesołej. - W tej ulicy wykonano już 80% kanalizacji deszczowej, pozostało 

do wykonania ok. 100 m kanalizacji. Termin zakończenia to 17 listopada br. - dodaje Ewelina 

Kowalska. Wykonawcą II etapu jest konsorcjum firm: lider - Przedsiębiorstwo Produkcyjno 

Usługowo Handlowe "DROG-ZIEM" Zbigniew Wysoczański z siedzibą w Stanowicach i 

partner - Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w 

Świdnicy. 



 

Utrudnienia na ul. Wesołej w Strzegomiu 

Ruszył etap II zadania „Przebudowy dróg gminnych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą prowadzących do terenów powojskowych - ul. Armii Krajowej i Wesołej 

w Strzegomiu”. 

Warto dodać, że na ten cel gmina Strzegom otrzymała dotację w wysokości 85% 

dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Wykonawcą jest 

Konsorcjum firm: P.P.U.H „DROG - ZIEM” ze ŚPBDiM. Wartość robót wynosi 

3 639 604,18zł brutto. Umowny termin zakończenia robót to 17 listopada br. 

W ramach zadania wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa w ulicy Wesołej od 

skrzyżowania z ul. Szarych Szeregów do skrzyżowania z ul. Leśną. W ul. Armii Krajowej 

zostaną wybudowane dodatkowe studzienki i przykanaliki deszczowe. Na skrzyżowaniu ul. 

Armii Krajowej i Wesołej powstanie rondo „średnie” jednopasmowe z możliwością przejazdu 

„TIR-ów”. W ciągu ul. Armii Krajowej z ul. św. Jadwigi powstanie skrzyżowanie typu „T”. 

Ulice zmienią się nie do poznania. Wydzielone zostaną nowe miejsca postojowe oraz zjazdy 

z kostki kamiennej, będzie nowa asfaltowa jezdnia, chodniki z kostki betonowej, poprawi się 

widoczność w porze nocnej dzięki oświetleniu typu LED, co ograniczy zużycie energii. 

Remont pozwoli także na obniżenie poziomu hałasu. Przebudowa skrzyżowań zwiększy 

bezpieczeństwo ruchu. 

- Kanalizacja deszczowa wpłynie na sprawniejsze odwodnienie pasa drogowego obu ulic, 

usunięte drzewa zostaną zastąpione nowymi nasadzeniami lip niskopiennych – informuje 

Ewelina Kowalska, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Wsi 

w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu. 

 

Przebudowa ul Armii Krajowej i Wesołej z pełnym dofinansowaniem! 

15 lipca br. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o zwiększeniu 

dofinansowania dla projektu gminy Strzegom "Przebudowa dróg gminnych wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą prowadzących do terenów powojskowych - ul. Armii 

Krajowej i Wesołej w Strzegomiu". 

Projekt uzyskał tym samym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na poziomie 84,99 %, czyli w pełnym wnioskowanym zakresie. - 

Przygotowujemy załączniki niezbędne do zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie - 

wyjaśnia burmistrz Strzegomia, Zbigniew Suchyta. 

- Aneks zostanie zawarty prawdopodobnie jeszcze w lipcu br. gmina Strzegom otrzyma 

dofinansowanie w kwocie blisko 4,8 mln zł i będzie to największa w historii gminy dotacja 

uzyskana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 

na lata 2007-2013 - dodaje burmistrz. 



Odpowiadając na pytania mieszkańców tych ulic informujemy, że na ul. Armii Krajowej 

zostanie wyciętych 7 lip, a na ul. Wesołej - 13. Jest to konieczne ze względu na fakt 

niszczenia nawierzchni chodnika i drogi. W te miejsca nasadzone zostaną lipy niskopienne. 

   

Kolejne drogi będą jak nowe 

Jeszcze w tym roku (2014) wyremontowana zostanie cała ul. Armii Krajowej i ul. 

Wesoła w Strzegomiu. Wykonawcą prac będzie firma Drog-Ziem, z którą podpisano już 

umowę. Gmina Strzegom otrzymała już dofinansowanie w kwocie 3,74 mln zł, ale 

istnieje możliwość zwiększenia dotacji do 4,81 mln zł (85%), pod warunkiem, że pojawią 

się jeszcze wolne środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, które zostaną przeznaczone dla 

naszego projektu. 

Kiedy rozmawia się z mieszkańcami Strzegomia z rejonu po dawnych koszarach radzieckich i 

polskich, mówią jednoznacznie: – Nareszcie mamy nadzieję na normalność, a nie dziury i 

dziury. Chodniki to przecież pagórki. Jak wybudowali ul. Dworcową, to przerwali w połowie 

i do nas już nie doszli. O placu zabaw to przez wiele lat mogliśmy marzyć - dziś zaczyna się 

budowa. O ul. Szarych Szeregów nie wspomnimy - to najpiękniejsza ulica w mieście, a było 

okropnie. Cieszymy się – mówi pan Krzysztof i pani Ania. Zadowolenia z budowy placu 

zabaw nie kryje także radna Marta Zięba, pomysłodawczymi tego projektu, która też 

szczególnie interesowała się otrzymaniem dotacji na remont ul. Armii Krajowej i ul. Wesołej. 

Na terenie obszarów pokoszarowych do chwili obecnej wybudowano ul. Koszarową (rok 

2013) i wyremontowano najgorszą ul. Szarych Szeregów. Rok 2014 to budowa placu zabaw, 

który wykonywać będzie ZUK spółka z o. o. w Strzegomiu oraz remont ul. Armii Krajowej i 

ul. Wesołej. W tej pierwszej wbudowana została kanalizacja sanitarna i deszczowa. W ul. 

Wesołej w roku ubiegłym wykonana została kanalizacja sanitarna, a w tym roku zostanie 

wykonana kanalizacja deszczowa. Na obu ulicach zostanie wymieniona nawierzchnia 

asfaltowa, wykonane zostaną nowe chodniki. Przed dawnym kasynem powstanie rondo 

przejazdowe w miejscu dzisiejszego pomnika. Obie ulice otrzymają oświetlenie ledowe. 

Prace wykonywać będzie nasza lokalna firma Drog-Ziem w konsorcjum ze Świdnickim 

Przedsiębiorstwem Dróg i Mostów. Planowany termin zakończenia – połowa listopada br. 

- Szkoda, że nie przejęliśmy choć części budynków po koszarach polskich, można by tam na 

przykład zrobić przedszkole w klubie żołnierskim. Teraz są na to pieniądze unijne. Poprzedni 

burmistrz bronił się jak tylko mógł, by nie przejąć koszar, w tym hali sportowej – mówią 

mieszkańcy Strzegomia. - Staramy się zadbać choć o infrastrukturę, bo to szansa na 

ożywienie tego rejonu miasta – informuje burmistrz Strzegomia, Zbigniew Suchyta. 

- Cieszy także fakt powstania budynku mieszkalnego w budynku po byłych koszarach. Już 

niebawem w budynku dowództwa polskiej jednostki będzie hotel i restauracja, na remont 

której właściciel pozyskał część środków finansowych z Unii Europejskiej. Remont kapitalny 

ulic dojazdowych znacznie uatrakcyjni ten obiekt i ułatwi dojazd choćby z krajowej 5 – 

kończy burmistrz. 

 



Przebudowa ul. Armii Krajowej i ul. Wesołej 

29 kwietnia 2013 r. na zadanie pod nazwą "Przebudowa dróg gminnych wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą prowadzących do terenów powojskowych - ul. Armii 

Krajowej i Wesołej w Strzegomiu" gmina Strzegom złożyła wniosek o dofinansowanie w 

ramach Priorytetu 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego 

śląska (Miasta) Działania 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach 

powyżej 10 tysięcy mieszkańców Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. 

Podstawowym warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowania była zgodność projektu 

z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Strzegom. Wnioskowana wartość 

dofinansowania wynosiła 6 632 802,65 zł, przy całkowitej wartości kosztorysowej 

przedsięwzięcia 7 899 797,14 zł. 

Zgodnie z wnioskiem, projekt obejmuje przebudowę ul. Armii Krajowej i ul. Wesołej. 

Wykonane zostaną nowe nawierzchnie bitumiczne ze ściekiem przykrawężnikowym z kostki 

kamiennej, przebudowane zostanie skrzyżowanie ulic: Wesołej i Armii Krajowej na rondo, 

Armii Krajowej i św. Jadwigi na skrzyżowanie skanalizowane typu "T", ulic Armii Krajowej 

z Koszarową na skrzyżowanie częściowo skanalizowane typu "T". Ujednolicona zostanie 

szerokość jezdni: ul Wesoła; ul Armii Krajowej od ul. Wesołej do przejazdu kolejowego. 

Powstaną chodniki z kostki betonowej, miejsca postojowe z kostki kamiennej, wymienione 

będzie oświetlenie. Projekt przewiduje niezbędną wycinkę drzew i założenie zieleni 

drogowej. W rejonie przejść dla pieszych krawężniki zostaną obniżone, a ponadto 

zabudowane zostaną płytki integracyjne. Po przebudowie nastąpi zmiana organizacji ruchu, w 

tym wydzielone zostaną dodatkowe przejścia dla pieszych. W ulicy Armii Krajowej 

wybudowana zostanie także kanalizacja deszczowa wraz z przepompownią. 

- Projekt znalazł się na 1. miejscu listy rezerwowej, został przewidziany do dofinansowania w 

przypadku pojawienia się wolnych środków finansowych. W dniu 21 maja 2014 r. Zarząd 

Województwa Dolnośląskiego Uchwałą Nr 5707/IV/W przesunął zadanie "Przebudowa dróg 

gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą prowadzących do terenów powojskowych - ul. 

Armii Krajowej i Wesołej w Strzegomiu" na listę podstawową. W wyniku tego, w dniu 

28.05.2014 r. została podpisana umowa o dofinansowane zadania na kwotę 2 619 367,16 zł, 

co stanowi część zaplanowanej dotacji. Mamy nadzieję na zwiększenie dotacji do wysokości 

85 % kosztów kwalifikowanych inwestycji - wyjaśnia burmistrz Strzegomia, Zbigniew 

Suchyta. 

Na odcinku od ul. Armii Krajowej od drogi krajowej nr 5 do wiaduktu kolejowego trwają już 

prace budowlane. Obecnie gmina Strzegom ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację 

kolejnego etapu przebudowy dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

prowadzących do terenów powojskowych- ul. Armii Krajowej i Wesołej w Strzegomiu 

(planowany termin składania ofert to 10.06.2014 r.) 

 

 

Część ul. Armii Krajowej zamknięta! 



W czwartek, 24 września 2014 r. zamknięto fragment kolejnej ulicy w naszym mieście. 

Tym razem przebudowana zostanie droga gminna nr 110757 D tj. ul. Armii Krajowej w 

Strzegomiu - od wiaduktu na skrzyżowaniu z ul. Koszarową do skrzyżowania z ul. 

Ceglaną. 

Roboty związane z przebudową części tej ulicy (etap I) wykonywane są przez firmę Skanska 

S. A. z Warszawy, która została wybrana w trybie przetargu nieograniczonego. W zakres 

robót wchodzi m.in. rozbiórka konstrukcji nawierzchni jezdni i chodników, budowa 

chodników, jezdni o nawierzchni bitumicznej, zjazdów o nawierzchni z kostki kamiennej, 

miejsc postojowych o nawierzchni z kostki kamiennej, demontaż istniejących urządzeń 

oświetlenia drogowego, montaż i stawianie słupów oświetleniowych. Dodatkowo w ul. Armii 

Krajowej wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa wraz z przepompownią wód 

deszczowych i przyłączem energetycznym. Wartość wszelkich robót wyniesie blisko 2,6 mln 

zł. Termin zakończenia planuje się na koniec września br. 

Roboty wykonywane są w ramach zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą prowadzących do terenów powojskowych - ul. Armii Krajowej i 

Wesołej w Strzegomiu. 

 

Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą prowadzących do 

terenów powojskowych ul. Armii Krajowej i Wesołej w Strzegomiu 
 

Zadanie zostało zrealizowane w II Etapach. 

Wartość całkowita zadania wynosi: 6 517 188,02zł. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD dla Województwa Dolnośląskiego na lata 

2007- 2013 w wysokości: 4 794 167,34zł. 

W ramach Etapu I i Etapu II zadania wybudowana została nowa nawierzchnia bitumiczna 

na odcinku drogi ul. Armii Krajowej od skrzyżowania z drogą krajową nr 5 do skrzyżowania 

z ul. Wesołą oraz na odcinku drogi ul. Wesołej od skrzyżowania z ul. Sz. Szeregów do 

ul. Leśnej o łącznej długości: 1,59km. Wybudowana została kanalizacja deszczowa o łącznej 

długości: 2 000,90m, zamontowano nowe słupy oświetleniowe aluminiowe z oprawami 

typu LED. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu zarówno pieszego jak i samochodowego 

przebudowane zostały dwa skrzyżowania ul. Wesołej z ul. Armii Krajowej poprzez 

wybudowanie ronda „ średniego jednopasmowego” z możliwością przejazdu tirów w ciągu 

ul. Wesołej oraz przebudowane zostało skrzyżowanie ul. Armii Krajowej z ul. św. Jadwigi 

jako skrzyżowanie typu „T”, wybudowano nowe chodniki i zjazdy oraz miejsca postojowe . 

Termin realizacji Etapu I i Etapu II zadania od dnia 25.03.2014r. do dnia 30.03.2015r. 

Protokół odbioru końcowego zadania z dnia 14.04.2015r. 

 



























 


