
                                                                                                    

                                                     
 
 
 

 
 

ODNOWA CENTRUM MIEJSCOWOÚCI WOLBÓRZ POPRZEZ PRZEBUDOWÆ 

PLACU JAGIEL£Y JAKO PRZESTRZENI SPO£ECZNO-KULTUROWEJ 

 

Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem ze �rodków Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach dziaùania �Odnowa i rozwój wsi� 
 
W samym centrum miasta Wolborza usytuowany jest rynek - Plac Jagieùùy, którego centraln¹ budowl¹ 

jest kolegiata �w. Mikoùaja bpa.  Wokóù kolegiaty od wschodu i zachodu znajduj¹ siê skwery. 
Na jednym ze skwerów usytuowany jest pomnik Andrzeja Frycza Modrzewskiego - wieszcza kultury 
polskiej, który urodziù siê w Wolborzu, a po studiach peùniù przez blisko 20 lat funkcjê wójta 

wolborskiego. Skwer wokóù pomnika jest gùównym i centralnym miejscem spotkañ mieszkañców 
i uroczysto�ci gminnych. Odgrywa szczególne znaczenie dla zaspokajania potrzeb mieszkañców, 

sprzyja nawi¹zywaniu kontaktów spoùecznych ze wzglêdu na jego poùo¿enie i cechy funkcjonalno-
przestrzenne. 
Z uwagi na pogarszaj¹cy siê stan infrastruktury znajduj¹cej siê na Placu Jagieùùy (zniszczone 

nawierzchnie z kostki betonowej, ùawki parkowe) oraz stan zdrowotny drzew kwalifikuj¹cych siê 
do wyciêcia obszar skwerów na Placu Jagieùùy poddano rewitalizacji w ramach projektu 
pn. �Odnowa centrum miejscowo�ci Wolbórz poprzez przebudowê Placu Jagieùùy jako przestrzeni 

spoùeczno-kulturowej�.  
Cel projektu � poprawa walorów estetycznych stolicy gminy � Wolborza oraz wzrost jako�ci ¿ycia 

mieszkañców poprzez przebudowê Placu Jagieùùy jako przestrzeni spoùeczno-kulturowej. 
Zakres rzeczowy projektu: 

- zmiana ksztaùtu i przebiegu ci¹gów pieszych i wymiana nawierzchni; 
- rozmieszczenie elementów wyposa¿enia takich jak, ùawki, kosze na 

�mieci, sùupki drogowe, stojaki na rowery, sùupy ogùoszeniowe, 

gabloty informacyjne; 
- dosadzenie nowych drzew i ro�lin; 
- wymiana o�wietlenia; 
- budowa fontanny; 
- wyznaczenie miejsca pod lokalizacjê punktu sprzeda¿y prasy i wiaty 

przystankowej; 
- przestawienie pomnika Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 
- wykonanie przyù¹czy elektrycznych do fontanny, kiosku, 
- wykonanie przyù¹cza wodoci¹gowego i kanalizacyjnego. 
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 Caùkowita warto�ã projektu wyniosùa � 763 004,49 zù, z czego dofinansowanie 
ze �rodków UE � 107 927,00 zù, 

 Okres realizacji projektu � czerwiec � paêdziernik 2012 r. 
 

 
Plac Jagieùùy w Wolborzu przed przebudow¹ 
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Plac Jagieùùy po przebudowie 
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