
Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Przeworsku

   W roku 2011 na zlecenie Muzeum w Przeworsku opracowany został projekt
rewitalizacji Zespołu Pałacowo - Parkowego. Wykonawca - krakowska Pracownia
Projektowa F-11 dr inż. Marcina Furtaka - wyłoniony został w postępowaniu
przetargowym.
  

   Zakres zadania obejmował opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego, projektów
budowlanych i wykonawczych budynków oranżerii, domu koniuszego i oficyny kuchennej wraz z
zagospodarowaniem otoczenia budynków oraz instalacjami wewnętrznymi: wentylacji,
mechanicznej, klimatyzacji, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, jak również
oświetlenia zewnętrznego, systemu sygnalizacji pożaru, systemu sterowania oddymianiem
bezpośrednim na klatkach schodowych, systemu nagłośnienia i rozgłaszania przewodowego,
systemu telewizji dozorowej, instalacji łączności wewnętrznej, instalacji okablowania
strukturalnego, w tym z przyłączami zewnętrznymi.
   
   W ramach rewaloryzacji założenia parkowego wykonano pełną inwentaryzację zieleni wraz z
ekspertyzą dendrologiczną drzew. Projekt rewaloryzacji parku zawiera takie elementy jak:
projekt nasadzeń uzupełniających drzew, w tym koncepcję rewitalizacji alei grabowej, projekty
rabat kwiatowych i klombów bylinowych, nasadzenia krzewów ozdobnych. W części technicznej
dokumentacji opracowany został projekt remontu i przebudowy tarasów oddzielających park
dolny i górny, remontu ogrodzenia parku i obydwu reprezentacyjnych bram - północnej i
południowej oraz bramy na zaplecze gospodarcze, utwardzenia alejek i dróg na terenie parku
(w części reprezentacyjnej w technologii TerraWay®, pozostałe jako nawierzchnie żwirowe),
wykonania miejsc postojowych dla samochodów osobowych, oświetlenia parku oraz
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wyposażenia w ławki, kosze i tablice informacyjne. Całkowity koszt opracowania dokumentacji
projektowej zamknął się w kwocie 123 861,02 zł, z czego z budżetu Powiatu Przeworskiego
wydatkowano 116 267 zł, a z budżetu Muzeum 4 594,02 zł.
  
   Opracowaniem projektu objęto 10,6837 ha parku, budynki o łącznej powierzchni zabudowy 1
353,2 m2 i łącznej powierzchni użytkowej 1 944,89 m2. Zgodnie z opracowanym projektem
oranżeria mieścić będzie centrum wystawienniczo - konferencyjne z kawiarnią i ogródkiem
letnim, dom koniuszego zaś nowoczesną ekspozycję archeologiczną, gdzie jak mamy nadzieję
uda się przy współpracy wiodących ośrodków archeologicznych - krakowskiego i rzeszowskiego
- zaprezentować kulturę przeworską oraz pracownię naukową archeologa. 
   

   Przewidywany koszt całej inwestycji opiewa na kwotę netto 7 481 144,35 zł. W bieżącym roku
działania Muzeum koncentrować się będą na poszukiwaniu potencjalnych źródeł finansowania
inwestycji i przygotowaniu ewentualnych wniosków do funduszy zewnętrznych. Rozpoczęcie
inwestycji zależne będzie także od możliwości finansowych Powiatu Przeworskiego w
najbliższych latach w zakresie sfinansowania tzw. wkładu własnego.
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