
  

Powiat Opolski  

w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona środowiska,  

dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Działania 5.3 – Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury 

Poddziałania 5.3.3 – Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  

na lata 2014 – 2020   

realizuje 

projekt pn. „Rewitalizacja techniczno-przyrodnicza części 

zabytkowego parku przypałacowego przy Zespole Szkół  

w Tułowicach” 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

Tytuł Projektu   
Rewitalizacja techniczno-przyrodnicza części zabytkowego parku 

przypałacowego przy Zespole Szkół w Tułowicach 

Nr Umowy   RPOP.05.03.03-16-0007/16-00 

Wartość Projektu   

Ogółem: 2 721 293,47 zł  

w tym środki z:  

Unii Europejskiej  –  1 100 000,00 zł   

budżetu jednostki samorządu terytorialnego  – 1 621 293,47 zł   

Cele Projektu   

Rewitalizacja zabytkowego parku przypałacowego ma na celu 

zwiększenie dostępności obiektu dziedzictwa kulturowego, 

poprzez wykonanie prac związanych z rewitalizacją infrastruktury 

oraz zasobów przyrodniczych. Oprócz celu głównego 

zidentyfikowano także cele szczegółowe. Cele bezpośrednie: 

zwiększenie dostępności zasobów kulturowych; zwiększenie liczby 

obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych; 

poprawa stanu środowiska naturalnego. Cele pośrednie: poprawa 

atrakcyjności turystycznej, upowszechnianie dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego; zwiększenie potencjału w zakresie 

organizacji wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych; polepszenie 

wizerunku Aglomeracji Opolskiej. 



Realizacja  

Projektu    

W ramach projektu zaplanowano: zabezpieczenie dwóch 

historycznych ziemianek położonych w północno – zachodniej 

części parku; otoczenie terenu jednolitym ogrodzeniem 

panelowym; utwardzenie zaplecza gospodarczego; doświetlenie 

terenu oświetleniem solarowym (poszerzenie istniejącej sieci); 

rozbudowa monitoringu na terenie parku: remont „okrąglaka” 

dawnego domku wypoczynku letniego; remont fontanny  

na tarasach; zabezpieczenie murków oporowych tarasu, 

metalowego ogrodzenia, schodów i elementów rzeźbiarskich; 

renowację zabytkowej ławki kamiennej wraz z kolumną  

i posągiem; odtworzenie tzw. „podkowy” reprezentacyjnego 

obszaru przy południowej części pałacu poprzez nowe nasadzenia; 

ciągi komunikacyjne oraz schody zewnętrzne; uzupełnienie 

nawierzchni komunikacji wewnętrznej (kostką granitową w typie 

istniejącej), wykonanie nawierzchni mineralnych na pozostałych 

drogach; remont słupów bramnych  i części frontowej ogrodzenia; 

odtworzenie dwóch rzeźb jeleni zwieńczających słupy bramne; 

prace związane z odzyskaniem przestrzeni przez właściwą 

gospodarkę drzewostanem polegającą na usunięciu drzew 

chorych i suchych, pielęgnację drzewostanu, eliminację 

zagęszczających  i deformujących układ przestrzenny obsadzeń, 

odzyskanie właściwych proporcji pomiędzy obszarami 

zadrzewionymi i trawnikowymi; uzupełnienie szaty roślinnej 

głównie o niskie rośliny krzewiaste oraz wzbogacenie runa 

parkowego; montaż podnośnika dla osób poruszających się  

na wózku inwalidzkim. 

Współrealizator    

projektu:  

  

Zespół Szkół w Tułowicach 

kontakt: ul. Zamkowa 1, 49-130 Tułowice  

tel. 77 46 00 153  

Koordynator 

projektu   

Manfred Kupka  

Inspektor w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Opolu  

e-mail: mkupka@powiatopolski.pl  

tel. 77 54 15 172  

kontakt: ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole   

 
 


