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Opis projektu (pisownia oryginalna):  

Cel projektu: 

W ramach projektu Żorskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 chcemy osiągnąć dwa 

cele: 

- cel inwestycyjny: zakończyć ostatnie prace wg przyjętego i realizowanego Projektu 

budowlano-wykonawczego budowy i przebudowy elementów malej architektury oraz 

budowa oświetlenia w ramach zadania „Modernizacja Parku Strzelnica w Żorach” 

wyszczególnione poniżej w pkt. 5, co zakończy prace i wydatki w Parku Strzelnica, 

- cel społeczny: zintegrować mieszkańców poprzez organizację 3 dużych wydarzeń 

miejskich społeczno-kulturalnych dla mieszkańców Miasta Żory. Po 6 latach prac 

inwestycyjnych sfinalizujemy realizowanie „Projektu budowlano-wykonawczego”  

i zorganizujemy trzy duże wydarzenia o zasięgu okołomiejskim w Parku Strzelnica. 

Będą to na przykład: 

- cykl Wieczorne Kino Letnie w parku, 

- Koncert w Parku Strzelnica 

- oraz Potańcówka „Jak za dawnych lat” na zakończenie lata. 

Imprezy te będą współorganizowane z chętnymi instytucjami miejskimi, np. MOK, MOSiR, 

COP czy Muzeum Miejskie - po to, aby również urozmaicać ofertę wydarzeń placówek 

miejskich, co w czasach pandemii ma szczególne znaczenie (pieniądze „zostaną w mieście”,  

a imprezy wzbogacą miejski kalendarz wydarzeń). 

Kontekst projektu, czyli dlaczego to jest takie ważne: 

W roku 2014 mieszkańcy postanowili, że ze środków Dzielnicy zaczną rewitalizować Park 

Strzelnica. Jest to wspólna przestrzeń publiczna, przyroda parku znajduje się w rejestrze 

„Gminna Ewidencja Zabytków”, o którą szczególnie należy dbać. Jest to jeden z dwóch 



parków miejskich w Żorach! Wcześniej, z powodu długiego nie używania oraz innej formuły 

przyjętej jeszcze w latach 90-tych, po latach świetności par został nieco odrzucony z pamięci 

zbiorowej. 

Niegdyś było to miejsce, gdzie schodzili się żorzanie ze Śródmieścia, Kleszczówki na 

potańcówki (był krąg taneczny, strzelnica Kurkowe o Bractwa Strzeleckiego, następnie 

klubokawiarnia itd.). Potem nastąpiły długie lata bezczynności. 

Od 2014 roku regularnie grupa społeczników i radnych dzielnicy dba o to miejsce, inicjując 

prace projektowe, inwestycyjne, a także działania społeczne. Zadbano o to, aby najpierw 

powstał profesjonalny projekt, który uzyskał pozwolenie na budowę. Od tamtego momentu 

park jest systematycznie modernizowany według projekt 

Do zakończenia finalnego prac potrzeba ok. 500.000 zł. 

Wykonano już: 

- zamówiono i sfinansowano projekt budowlany, który ma wszystkie pozwolenia na budowę 

(koszt ok. 30.000 zł), 

- wykonano przycinki i porządkowanie zieleni, frezowani pni drzew (ok. 49.000 zł), 

- wykonano latarnie 12 szt. wraz z okablowaniem (koszt 9.000 zł), 

- wykonano też siłownię na świeżym powietrzu wśród starych drzew, 

- zmieniono stare nieużywane boisko asfaltowe na plac z baw wysypany korą (koszt 44.000 

zł), 

- w roku 2019 ze środków Rady Dzielnicy doposażono plac zabaw (koszt 35.681 zł), - 

wykonano małą architekturę 8 ławek, kosze na śmieci do połowy parku (koszt 49.000 zł) - 

wykonano nawierzchnię pod nowe urządzenia na placu zabaw (koszt 12.358 zł). 

W ramach projektu Budżet obywatelski 2020 oraz dodał owych środków przyznanych Radzie 

Dzielnicy Kleszczówka w roku bieżącym 2020 wykonano również: 

- obsadzenie klombu (zieleńca) w centralnej części parku, 

- będzie wykonana nowa nawierzchnia ścieżek na około 50% powierzchni parku - obszar: 

od strony sklepu Mix do nowego zieleńca, 

- będzie naprawione ogrodzenie oraz uporządkowane wejście do parku od strony sklepu  

w celu poprawienia estetyki. Koszt prac w roku 2020 to kwota 150.000 zł - ze środków 

zwycięskiego projektu Budżetu Obywatelskiego dzielnicy 2020 raz ze środków Rady 

Dzielnicy Kleszczówka na zadania inwestycyjne. 

Park Strzelnica odwiedzany jest przez mieszkańców różnych dzielnic miasta, usytuowany jest 

na trasie często uczęszczanej do Gichty, Strzelnicy a także na kąpielisko Śmieszek, dokąd 

trasa prowadzi przez las. Z radością zaobserwować można wieczorem kilkanaście osób 

bawiących się, ćwiczących, przychodzących odpocząć w cieniu. Jest to jedno z niewielu 

zacienionych miejsc odpoczynku w Żorach. 



W okresie wakacji organizowane są imprezy dla mieszkańców Żor np. w roku 2019 odbywały 

się „półkolonie dla seniorów” pt. Aktywne Lato na Kleszczówce, imprezy z cyklu „Śniadanie 

na sianie”, a w roku bieżącym odbywają się zajęcia dla dzieci z serii „Lato na Kleszczówce”. 

Park Strzelnica 

Tak było - 2013 rok 

 

2013: Artykuł w Dzienniku Zachodnim ..Park na Kleszczówce Żory jest zaniedbany” 

https://zory.naszemiasto.pl/park-na-kleszczowce-zorv-iest-zaniedbany/ar/c8-1916948 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Stare miejsce po klombie zmodernizowane 2020 Nieużywane boisko asfaltowe - już zlikwidowane 

 

Od 2014 roku mieszkańcy sami wzięli się do pracy, inicjując kawiarenki obywatelskie w 
parku, konsultując kilka planów modernizacji parku: 
2014: „ZaPARKuj na Kleszczówce. Mieszkańcy chcą zmieniać park” 
https://zorv.naszemiasto.pl/zaparkui-na-kleszczowce-seniorzy-z-rodzinami-spotkaia-sie-
w/ar/c8-2444165 
 

 

https://zory.naszemiasto.pl/park-na-kleszczowce-zorv-iest-zaniedbany/ar/c8-1916948
https://zorv.naszemiasto.pl/zaparkui-na-kleszczowce-seniorzy-z-rodzinami-spotkaia-sie-w/ar/c8-2444165
https://zorv.naszemiasto.pl/zaparkui-na-kleszczowce-seniorzy-z-rodzinami-spotkaia-sie-w/ar/c8-2444165


2016: „Czas na zmiany w Parku Strzelnica! Trwają konsultacje społeczne koncepcji” 
http://www.zorv.pl/aktualnosci/93-aktualnosci-strefa-businesu/1802-czas-na-zmianv-w-
parku-strzelnica-trwai%C4%85-konsultacie-spo%C5%82eczne-koncepcii.html 
 
2016: „Mają pomysł na Park Strzelnica w Żorach. Trwają konsultacje” 
https://zory.naszemiasto.pl/maia-pomvsl-na-park-strzelnica-w-zorach-trwaia-
konsultacie/ar/c3-3841335  

Park Strzelnica 

Tak jest - 2020 rok 

do zakończenia modernizacji potrzebujemy już TAK NIEWIELE    
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https://zory.naszemiasto.pl/maia-pomvsl-na-park-strzelnica-w-zorach-trwaia-konsultacie/ar/c3-3841335
https://zory.naszemiasto.pl/maia-pomvsl-na-park-strzelnica-w-zorach-trwaia-konsultacie/ar/c3-3841335


Dbamy też o promowanie wydarzeń na skalę ogólnomiejską, dzięki czemu park powoli wraca 

do świadomości żorzan jako miejsce spędzania czasu. Wieczorami w cieple dni można 

spotkać tu osoby od 0 do 70 lat. Natomiast okazjonalnie odbywają się również imprezy: 

Mikołaj w Parku, Śniadania na sianie, festyny, pikniki. Wielka Fiesta Parkowa, festyny ze 

szkolą podstawową, gry harcerskie, warsztaty, półkolonie dla seniorów itd. 

 

Szacunkowy koszt projektu:  

Części składowe zadania: 

- modernizacja sceny plenerowej z zadaszeniem żaglowym (zgodnie z projektem) 

- wykonanie monitoringu, podłączenie do miejskiego (zgodnie z projektem) 

- korekta układu ścieżek, wykonanie nowej nawierzchni typu Hanse Grand (w drugiej części parku, 

zgodnie z projektem) 

- montaż ławek, koszy na śmieci i stojaków rowerowych – ciąg dalszy (na drugą część parku, zgodnie 

z projektem) 

- montaż poidełka i kurtyny wodnej (zgodnie z projektem) 

- poprawa estetyki (rośliny, nasadzenia, poprawa wizerunku) 

- działania miękkie (3 imprezy miejskie w roku 2021 – współorganizowane z instytucjami miejskimi i 

wpisane w kalendarz imprez ogólnomiejskich na rzecz mieszkańców miasta). Koszty te to np. zakup 

materiałów, promocja wydarzeń, promocja pod kątem ŻBO 2021. 

zadania inwestycyjne: 470 000 zł 

zadania miękkie: 30 000 zł 

Łączny koszt: 500 000 zł  

Załączniki: 

- lista poparcia 

- szkice sytuacyjne



 



 



 


