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OSIR – I ETAP 
 

„Modernizacja Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Żmigrodzie. Etap I – 

Rozbudowa i modernizacja obiektów 
sportowych oraz miejsc do aktywnego 

spędzania wolnego czasu” 

3 481 985,56  
 

2 084 995,83  
 

2010 

W ramach projektu powstały następujące obiekty na terenie Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Żmigrodzie:  
 nowa płyta głównego boiska do piłki nożnej o wymiarach 105 x 68 m; 
 płyta boiska treningowego o wymiarach 70 x 40 m; 
 oświetlenie boiska treningowego; 
 zadaszenie istniejących trybun; 
 nowe trybuny na miejscu demontażu starych ławek;  
 budynek socjalno-administracyjny - dla potrzeb grzania ciepłej wody użytkowej 

zamontowano na dachu budynku kolektory słoneczne, co przyczyni się do 
ochrony środowiska naturalnego i wykorzystania naturalnego odnawialnego 
źródła energii. 

 boisko do siatkówki plażowej; 
 skate-park; 
 park linowy; 
 ścianka wspinaczkowa; 
 plac zabaw dla dzieci; 
 odnowienie ,,starej’’ trybuny z montażem tablicy wyników; 
 powierzchnie utwardzone, ławki, kosze na śmieci; 
 ogrodzenie terenu. 
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OSIR – II ETAP 
 

„Modernizacja Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Żmigrodzie – Etap II” 

6 138 287,00 1 500 000,00 2013-2014 

W zakres całości zadania wchodzą następujące prace: 

1) Całkowita rozbiórka istniejącego budynku; 

2) Budowa budynku zaplecza sanitarnego, socjalnego i gastronomicznego 

3) Przebudowa i rozbudowa istniejącej niecki basenu: 

Głównymi założeniami są przebudowa, rozbudowa, remont i wykonanie nowych podziałów 

istniejącej niecki na: 

- basen pływacki o wymiarach 16 x 25 m składający się z 6 torów pływackich; 

- basen rekreacyjny w którym zamontowane zostaną atrakcje wodne typu leżanki i ławeczki 



napowietrzające, stanowiska z dyszami do hydromasażu karku i dyszami dennymi 

zamontowanymi w siedzisku, armatki wodne i gejzery powietrzne, parasole wodne, kurtyny 

wodne, sztuczna rzeka z dyszami, pozioma siatka do wspinania; 

- brodzik dla dzieci; 

- 3 rodzaje zjeżdżalni tj. rodzinna trzytorowa o długości 15 m, rurowa ślimakowa 

(anakonda) o długości 60 m oraz rynnowa prosta typu KAMIKADZE o długości 17 m  

Całość niecki wyłożona została folią PVC zbrojoną. Wykonana zostanła także nowa 

instalacja obiegu i uzdatniania wody w basenie. Ponadto woda w basenie jest ogrzewana 

poprzez kolektory słoneczne co przyczyni się do wydłużenia korzystania z basenu na okres 

od maja do września każdego roku. Dodatkową atrakcją niecki basenu jest jej podwodne 

podświetlenie.   

4) Budowa budynku technicznego, w którym znajdować się będzie stacja uzdatniania wody 

ze zbiornikami buforowymi. 

5) Zagospodarowaniu terenu polegające na wykonaniu nowych nawierzchni 

utwardzonych, plaży trawiastych, ogrodzenia, monitoringu i oświetlenia obiektu. Koło 

basenów powstanie także ogrodzone bisko wielofunkcyjne. 
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ZESPÓŁ PAŁACOWO-PAKOWY I ETAP 
„Modernizacja i konserwacja 

zabytkowej baszty oraz zespołu 
pałacowo-parkowego w Żmigrodzie” 

5 158 001,60  3 868 501,19 
2006-
2008 

Prace na obiekcie rozpoczęto we wrześniu 2006 r. od mozolnego odgruzowywania piwnic 
ruin pałacu. Następnie przystąpiono do wykonywania jedynego sztucznego hibernakulum 
dla nietoperzy w Polsce. W 2007 i 2008 r. prowadzono prace budowlane i konserwatorskie 
w baszcie, ruinach pałacu i przyległym terenie. Inwestycja zakończona została w sierpniu 
2008 r. 
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ZESPÓŁ PAŁACOWO-PAKOWY II ETAP 

„Rewaloryzacja zespołu pałacowo – 

parkowego w Żmigrodzie – Etap II” 

2 950 834,10 2 034 668,37 
2010-
2011 

Projekt polegający na rewaloryzacji zabytkowego parku który miał na celu 

w głównej mierze przyczynić się do wykreowania nowych funkcji parku. Ponadto 

celem projektu jest uwidocznienie zabytkowego charakteru obiektów oraz 

przywrócenie oryginalnego wyglądu części ogrodów, odtworzenie części 

barokowego ogrodu ozdobnego oraz części układu historycznych ścieżek XIX-

wiecznej romantycznej kompozycji parku wg zachowanych materiałów 



ikonograficznych. Niniejszy projekt jest II etapem realizacji inwestycji związanej 

z Zespołem Pałacowo – Parkowym w Żmigrodzie. Poprzednie prace zostały 

wykonane także przy wsparciu Unii Europejskiej i z sukcesem zakończone w 2008 

roku. Projekt zakłada również budowę nowych ścieżek ułatwiających komunikację 

w parku, dostosowując ją do przyszłego, zwiększonego użytkowania przez 

mieszkańców i turystów. Ponadto w ramach realizacji projektu: 

- umocniono brzegi stawów i wysp płatkami faszynowymi,  
- zbudowano pomost przy polanie piknikowej  
- Urządzono plac wypoczynkowy z miejscem na ognisko, grillem, pergolą i kioskiem 
– altaną pełniącą rolę deszczochronu, a także małej przystani na dwie łódki, tym 
samym przeznaczając większy staw na wypoczynek aktywny 
- Wybudowano altanę mogącą pełnić funkcję herbaciarni lub cukierni sezonowej w 
miejscu istniejących fundamentów po nieznanej budowli 
- wybudowano nową tzw. „ptasią wyspę” 
-   dokonano rewaloryzację szaty roślinnej zakładając zgodność struktury 
gatunkowej i przestrzennej z okresem najświetniejszego rozwoju parku, tj. poł. XIX 
wieku. 
- Założono nowe ogrodzenie wzdłuż południowej granicy parku z furtką i bramą 
wjazdową 
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ZESPÓŁ PAŁACOWO-PAKOWY III ETAP 

„Upowszechnianie edukacji 

ekologicznej w zakresie ochrony 

obszarów NATURA 2000 w gminie 

Żmigród” 

2 586 634,62 1 965 448,34 
2013-
2014 

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Nadleśnictwem Żmigród 
W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania: 
Zadania po stronie Gminy Żmigród: 
- renaturyzacja układu wodnego w rejonie stawów zabytkowego zespołu 
pałacowo-parkowego położonego w obszarze Natura 2000 jako działanie 
niezbędne do utworzenia ścieżki przyrodniczej oraz przystosowanie tego obszaru 
do uprawiania tzw. „miękkiej” turystyki (pieszej, kajakowej) służącej rozwojowi 
edukacji ekologicznej z dwóch poziomów: ziemia-woda,  
- wykonanie i montaż przy doprowadzalniku wody z Baryczy, gdzie znajdują się 
miejsca odpoczynku ze spocznikami z pni drzew 6 tablic edukacyjnych, na których 
znajdować się będą informacje o obszarach Natura 2000 oraz ich faunie i florze. 
Zadania po stronie Nadleśnictwa Żmigród: 
- Utworzenie interaktywnego Centrum Edukacji Ekologicznej LKP „Lasy Doliny 



Baryczy”  (dostosowanie i wyposażenie wielofunkcyjnej sali edukacyjno-
konferencyjnej dla 50 osób oraz sali wystawowej z ekspozycją multimedialną) 
- Budowę nowego ogrodzenia Centrum Edukacji Ekologicznej  
- Wykonanie projektu i utworzenie strony internetowej LKP „Lasy Doliny Baryczy” 
- Utworzenie mobilnej ścieżki edukacyjnej 
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KANALIZACJA + WODOCIAGI + 

TELETECHNIKA 

 

Wodociąg + 
teletechnika 
4 396 758,00 

 
2011-
2014 

"Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy" 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności. 
Zakres inwestycji obejmuje budowę w mieście Żmigród 10 km sieci sanitarnej i 10 
km sieci deszczowej, co pozwoli na rozdzielenie istniejącej sieci ogólnospławnej i 
wyeliminowanie lokalnych podtopień w czasie deszczy ulewnych i kontrolowanie 
ilości ścieków, które trafiają na oczyszczalnię. 
 
Modernizacja sieci wodociągowej na terenie miasta – 5,46 km 
Budowa sieci wodociągowej pomiędzy ul. Poziomkową i ul. Kościuszki – 0,98 km 
Długość sieci teletechnicznej – 6,8 km 
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TERMOMODERNIZACJA 

„Zarządzanie energią w budynkach 

użyteczności publicznej” 

3 692 762,10 2 483 296,44 2012 

Prace związane z termomodernizacją budynków były przeprowadzane w siedmiu 
budynkach: Remiza OSP w Żmigrodzie, Przedszkole w Żmigrodzie, Gimnazjum w 
Żmigrodzie, Urząd Miejski w Żmigrodzie, Budynek Rybacka 17, Szkoła Podstawowa w 
Radziądzu, Szkoła Podstawowa w Barkowie. W głównej mierze zakres prac obejmował 
docieplenie elewacji, docieplenie stropodachu, wymianę okien, modernizacja kotłowni 
(montaż kotłowni na biomasę), modernizacja instalacji c.o. 
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DROGI +CHODNIKI (UZBROJENIE 

OSIEDLI) 

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz 

budowa kanalizacji deszczowej wraz z 

remontem dróg gminnych w 

miejscowości Żmigród (ul. Prusa, 

Kmicica, Podbipięty i Zagłoby) 

1 985 400,00 698 000,00 2011 
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz z 
remontem dróg gminnych w miejscowości Żmigród (ul. Prusa, Kmicica, Podbipięty i 
Zagłoby) 
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STADION LEKKOATLETYCZNY + 

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA 

Budowa obiektu lekkoatletycznego w 

ramach programu „Dolny Śląsk dla 

Królowej Sportu” w Żmigrodzie 

657 284,00 314 142,00 2013 

Boisko lekkoatletyczne w Żmigrodzie przy Gimnazjum im. Macieja Rataja wybudowała 
Gmina Żmigród przy udziale środków finansowych Województwa Dolnośląskiego. Stadion 
został oddany do użytku 22.10.2013 r.  

Wykonano 4-torową bieżnię okólną o obwodzie 200 m z nawierzchnią syntetyczną, 4-
torową bieżnię do sprintu o dł. 100 m, 2 skocznie w dal o wymiarach 5 x 9 m z rozbiegiem o 
dł. 45 m, skocznię wzwyż, koło do pchnięcia kulą zagospodarowanie płyty wewnątrz bieżni 
okólnej, boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej. 

Tuż pod koniec 2013 roku przy Kompleksie Sportowym Orlik w Żmigrodzie 
zamontowana została pierwsza siłownia zewnętrzna na terenie naszej Gminy. 
Siłownia zewnętrzna jest atrakcyjnym, ogólnodostępnym, bezpłatnym 
i bezpiecznym miejscem (urządzenia posiadają normy bezpieczeństwa wymagane 
dla tego typu sprzętu), które chętnie odwiedzają osoby w każdym wieku. 
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SALA GIMNASTYCZNA POWIDZKO I 

KORZEŃSKO 

- Budowa Sali sportowej przy Szkole 

Podstawowej w Powidzku 

- Budowa Sali sportowej przy Szkole 

Podstawowej w Korzeńsku 

3 586 000,00 500 000,00 2011 
Budowa sal sportowych przy Szkołach Podstawowych w Korzeńsku i Powidzku 
Sale posiadają powierzchnię boiska o wymiarach 24 x 14,7 m. Ponadto wykonano  
zaplecze sanitarne oraz dodatkowe sale dydaktyczne.  
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ORLIK + BOISKA WIELOFUNKCYJNE 

- Wykonanie boisk sportowych w 

ramach budowy kompleksu „Moje 

boisko – Orlik 2012” 

- Wielofunkcyjne boisko sportowe 

ogólnie dostępne dla dzieci i młodzieży 

w Powidzku   

- Budowa boiska wielofunkcyjnego 

2 288 888,85 1 003 447,00 
2009, 
2014 

- Budowa boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0 m i o nawierzchni ze 
sztucznej trawy oraz boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30 x 50 m i o 
nawierzchni poliuretanowej 
- Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 26 
m x 44 m 
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Barkowie o nawierzchni poliuretanowej o 
wymiarach 26 x 44 m, bieżnię lekkoatletyczną prostą, dwutorową – 60 m i skocznię 
w dal  



przy Szkole Podstawowej w Barkowie 

12 KOLEJ + S5 KORZEŃSKO    

„Modernizacja linii kolejowej E 59  na odcinku Wrocław - Poznań, Etap II - odcinek 
Wrocław - granica województwa dolnośląskiego” współfinansowana jest przez 
Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt całkowity projektu to 1 522 135 
001 PLN. Zakończenie projektu przewidziane jest na przełom 2014 i 2015 roku. 

Po zakończeniu inwestycji linia kolejowa zostanie dostosowana do jazdy z 
prędkością do 160 km/h co sprawi, że podróż z Wrocławia do Poznania skróci się o 
ok. 20 minut 

W lipcu 2014 r. podpisano umowę na realizację pierwszego, blisko 15-
kilometrowego fragmentu drogi ekspresowej S5 pomiędzy węzłem Korzeńsko i 
granicą gmin Żmigród - Prusice. Termin realizacji – 2017 rok  

Budowa  I odcinka S5 zakłada m.in:  

- budowę dwóch jezdni po dwa pasy ruchu z rezerwą terenu pod trzeci pas ruchu w 
pasie rozdziału 

- budowę 2 węzłów drogowych:„ Żmigródek”, „Żmigród”,” 
budowę Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) 

- budowę urządzeń ochrony środowiska w tym między innymi: ekrany akustyczne, 
ekrany ekologiczne, antyolśnieniowe, przepusty ekologiczne wraz z systemem 
ochronno – naprowadzającym, zieleń naprowadzającą, system budowy wód 
opadowych, urządzenia podczyszczające 

- ogrodzenie drogi na całej długości 
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ŚWIETLICE WIEJSKIE (CENTRA 

KULTURY) 

Budowy, przebudowy i remonty 
świetlic w następujących 

miejscowościach: 
- Przywsie 
- Karnice 

- Ruda Żmigrodzka 
- Garbce 

- Laskowa 
- Kaszyce Milickie 

- Borzęcin 
- Dębno 

- Bychowo 
- Borek 
- Kędzie 

- Niezgoda 
- Kanclerzowice 

- Radziądz 
- Żmigródek 

- Książęca Wieś 

8 196 180,22 4 005 175,02 
2008-
2014 

Projekty dotyczyły budowy, przebudowy bądź kapitalnych remontów 16 wiejskich 
domów kultury  

14 REWITALIZACJA MIASTA ŻMIGRÓD 1 339 010,28 616 793,00 
2008 - 
2013 

Przedmiotowy projekt polegał na modernizacji 14 wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych w Żmigrodzie. 
Oprócz Gminy Żmigród, w realizacje projektu zaangażowani byli Partnerzy: 
• Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żmigrodzie 
• Wspólnota Mieszkaniowa, ul. 23 Stycznia 1 w Żmigrodzie 
• Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Rybacka 13-15, ul. Wiejska 2,4 w Żmigrodzie 
• Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Kolejowa 13, 13a w Żmigrodzie 
• Wspólnota Mieszkaniowa, pl. Wojska Polskiego 11 w Żmigrodzie 
Budynki poddane modernizacji znajdowały się w złej kondycji technicznej poprzez 
złą stolarkę, ubytki w elewacji oraz nieszczelne dachy. 
W wyniku realizacji niniejszej inwestycji nastąpił wzrost atrakcyjności miejskich 



 

obiektów jakimi są wielorodzinne budynki mieszkalne, będące przedmiotem 
projektu, co przyczyniło się do poprawy warunków mieszkaniowych obecnych 
użytkowników oraz powstania miejsca atrakcyjnego do zamieszkania i 
inwestowania dla wszystkich grup wiekowych i społecznych 

15 
BUDOWA TARGOWISKA W 

ŻMIGRODZIE 1 563 358,29 953 267,00 2012 

W ramach przeprowadzonej inwestycji powstało nowoczesne targowisko miejskie 
składające się z: 

 104 stanowisk sprzedażowych (w tym 52 stanowiska zadaszone); 
 59 miejsc parkingowych; 
 budynku sanitarnego; 

Całość terenu została utwardzona kostką betonową oraz ogrodzona. Dodatkowo 
zamontowane zostało oświetlenie placu targowego oraz zainstalowane 

nagłośnienie i monitoring.  


