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 Wystawa wyrobów z drutu w galerii „Pod Ratuszem” 
 

 
Staromiejski Jarmark w Strumieniu 
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  PROJEKT: 

 

   BUDATÍN - STRUMIEŃ: REWITALIZACJA I ROZWÓJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

Partner Wiodący: Żyliński Kraj Samorządowy 

Partner Projektu: Gmina Strumień 

Temat 2.2: Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego:  920 569,96 € 

Opis projektu: Gmina Strumień oraz Żyliński Kraj Samorządowy 

zrealizowali wspólny projekt, w ramach którego inwestycje 

koncentrowały się wokół dwóch obiektów: zabytkowego Ratusza 

w Strumieniu oraz parku zamkowego przy Zamku w Budatinie. 

W Strumieniu piwnice ratuszowe zaadoptowane zostały na galerię sztuki „Pod 

Ratuszem”. Zagospodarowano  również otoczenie Ratusza tworząc m.in. skwer 

i dodatkowe miejsca parkingowe. Rekonstrukcja pomieszczeń 

w zabytkowym budynku Ratusza oraz otwarcie galerii stanowiącej 

przestrzeń do organizacji wystaw i innych imprez kulturalnych, 

to działania stwarzające nowe możliwości promocji kultury lokalnej 

i transgranicznej. Natomiast po stronie słowackiej zagospodarowano park 

zamkowy i przestrzeń wokół  Zamku w Budatínie, gdzie obecnie mieści się 

Muzeum Považskie, które zebrało w tym miejscu wyjątkową kolekcję 

dzieł druciarzy. W wyniku realizacji projektu zrewitalizowano 

przestrzeń parkową Zamku, co pozwoliło na zachowanie historycznych 

drzewostanów. Działaniom inwestycyjnym  prowadzonym po obu stronach 

granicy towarzyszyło  szereg polsko-słowackich imprez  kulturalnych, które 

przyciągnęły zarówno mieszkańców jak i turystów odwiedzających pogranicze… 

W Muzeum Považskim w Żylinie prezentowano prace polskich fotografów 

amatorów, w Strumieniu podczas Staromiejskiego Jarmarku można było 

podziwiać tradycyjne słowackie rzemiosła ludowe, czyli druciarstwo, 

wyrób pierników, koronkarstwo, rzeźbiarstwo i ceramikę. W Budatinie 

podczas Dnia Rzeźbiarstwa polscy i słowaccy rzeźbiarze  wykonywali tratwę 

flisacką z drzewa, które zostało ścięte podczas rewitalizacji budatińskiego parku, 

natomiast w parku zamkowym w trakcie Dnia Muzyki, kiedy uroczyście otwarto 

nowopowstałe aleje parkowe, występowały polskie i słowackie zespoły 

amatorskie. Od maja do czerwca 2011 r. w piwnicach zabytkowego 

Ratusza w Strumieniu można było podziwiać prace słowackich 

druciarzy. W czerwcu 2011 r. w galerii „Pod Ratuszem” uroczyście 

zakończono realizację projektu, ale partnerzy zapowiadają kontynuację 

współpracy i podejmowanie dalszych wspólnych działań. 

 

więcej na stronie: www.strumien.pl 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia: Gmina Strumień 

http://www.strumien.pl/


                                                                                

 

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou  

z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce 

Poľsko – Slovenská republika 2007-2013  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Výstava v galérii "Pod Ratuszem“ 

 

 
Jarmok v Strumieniu 

 

Fotografie: Gmina Strumień  

 

PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE  

POL’SKO – SLOVENSKÁ  REPUBLIKA  

2007-2013 
 

 

   PROJEKT: 

 

 

     BUDATÍN-STRUMIEŃ:REVITALIZÁCIA A ROZVOJ KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 

Vedúci partner: Žilinský samosprávny kraj 

Projektový partner: Gmina Strumień 

Oblast` podpory 2.2: Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti 

turizmu 

Hodnota dofinacovania z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja:  920 569,96 € 

 
Popis projektu: Obec Strumień a Žilinský samosprávny kraj uskutočnili 

spoločný projekt, v rámci ktorého investície sa sustreďovali okolo dvoch 

objektov: pamiatkovej Radnice v Strumieni aj zámockého parku pri 

Budatínskom zámku. V Strumieni boli radničné pivnice adopotované na galériu 

úmenia „Pod Ratuszem”. Bolo aj zariadené okolie Radnice tvoriac o.i. trávnik a 

dodatočné miesta pre parkovanie. Rekonštrukcia priestorov v pamiatkovej 

stavbe Radnice aj otvorenie galérie tvoriacej priestor na organizáciu 

výstav a iných kultúrnych podujatí, sú aktivity davájuce nové možnosti 

propagovania miestnej a cezhraničnej kultúry. Namiesto toho na slovenskej 

strane bol upravený zámocký park a areál okolo Budatínskeho zámku, kde súčasne sa 

nachádza Považské múzeum, ktoré na tomto mieste zhromaždilo 

výnimočnú kolekciu diel drôtarov. V dôsledku realizácie projektu bol 

revitalizovaný areál Budatínskeho zámku, čo dovolilo udržiať historické 

drevené zásoby. Investičnú činnosť vedenú na obidvoch stranach hranice 

sprevádzalo mnoho poľsko-slovenských kultúrnych podujatí, ktoré priťahli zároveň 

obyvateľov ako aj turistov navštevujúcich pohraničie. V Považskom múzeum v Žiline 

boli prezentované práce poľských fotográfov amatérov, v Strumieni možno bolo 

počas Staromestského jarmoku obdivovať tradičné slovenské ľudové remeslo, 

číže drôtárstvo, medovnikárstvo, čipkárstvo, rezbárstvo a keramiku. 

V Budatíne počas Dní rezbárskeho úmenia vykonali poľskí a slovenskí rezbári plt 

z dreva, ktoré bolo zrezané počas revitalizácie Budatínskeho parku, namiesto toho 

v zámockom parku počas Dňa Hudby, keď slávnostné boli otvorené novovzniknuté 

parkové ciesty, vystupovali poľské a slovenské amatérske skupiny. Od mája ku júnu 

2011 v pivniciach pamiatkovej Radnice v Strumieni možno bolo 

obdivovať práce slovenských drôtárov. V júni 2011r. v galérii „Pod 

Ratuszem” slávnostne bola zakončená realizácia projektu, ale partneri 

vyhlasujú o pokračovaní spolupráce a o ďalších spoločných aktivitach. 

 

Viac na stránke:www.strumien.pl 

 


