
 

 

 

 

 

Projekt pn. ”Przebudowa ulicy Stary Rynek i Placu Jana Pawła II w Żarkach jako 

przestrzenni publicznej miasta” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013.  

 

Informacja na temat planowanych prac z wizualizacją 

ulicy Stary Rynek i Placu Jana Pawła II w Żarkach. 

 

Inwestycja polega na przebudowie płyty Starego Rynku. Planuje się wymianę nawierzchni 

ulicy wraz ze zmianą organizacji ruchu, usunięcie elementów kubaturowych z płyty placu 

(kioski handlowe), reorganizację terenu zieleni, wprowadzenie dwóch fontann w formie 

płynących cieków wodnych, remont i przebudowę podstawy kapliczki oraz wprowadzenie 

małej architektury w formie znaków informacji wizualnej, ławek w formie murków, schodów 

terenowych oraz muru – bramy stanowiącej symboliczne wejście na plac, a upamiętniające 

przybycie do Żarek kardynała Karola Wojtyły. Zmiana organizacji ruchu ma polegać na 

częściowym ograniczeniu ruchu kołowego i wprowadzeniu ulicy jednokierunkowej 

wyprowadzającej ruch z Rynku. Przy ulicy Stary Rynek zlokalizowano miejsca postojowe. W 

niewielkim fragmencie przylegającym do wejścia na plac kościelny, we wschodniej części 

rynku, przebudowana zostanie również ulica Kościelna. Pozostałą część rewitalizowaną 

stanowi plac przeznaczony dla ruchu pieszego z możliwością ruchu lokalnego dla właścicieli 

domów i kamienic zlokalizowanych przy Rynku. 

Projektowany plac został  podzielony na trzy strefy: plac przestrzeni publicznej 

umożliwiającą odbywanie się różnego typu imprez, część parkowo - rekreacyjną, oraz część 

usługową, gdzie na płycie rynku infrastruktura pozwala na organizowanie różnego typu 



kawiarenek letnich oraz wystawianie stoisk zewnętrznych z lokali handlowych 

lokalizowanych w kamieniczkach  przy placu.  

W części parkowej przewidziano zmianę jej kształtu, nowy układ alejek pieszych, 

odchwaszczanie,  wymiana humusu oraz  ponowne obsianie trawą gazonową, sprawdzenie 

wartości istniejącego drzewostanu, wycinkę części zdewastowanych i chorych drzew, 

dosadzenia zieleni niskiej głównie dekoracyjnej. W miejscach koncentracji ruchu 

przewidziano ławki oraz kosze na śmieci.  

Jako podstawową nawierzchnię rynku przewidziano kostkę królewską. Jednolita 

powierzchnia kostki podzielona jest pasami kostki granitowej szarej. Nawierzchnia utrzymana 

jest w jednolitej kolorystyce szaro-beżowej. Wykończenie elementów małej architektury 

zaprojektowano w materiałach naturalnych: kamieniu jurajskim, łupkach i granicie.  

Projekt techniczny przewiduje rozbudowanie sieci instalacji: wprowadzenie sieci kanalizacji 

deszczowej, sanitarnej, wodociągowej i elektrycznej. Planowana przebudowa Starego Rynku 

poprawi nie tyko stan techniczny, estetykę centrum ale i jego funkcjonalność. Autorem 

projektu jest architekt Aneta Chrząstek-Szyc.  

(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta) 

 

 



         

 

       

 

 

 

 

 

 


