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9 grudnia nast¹pi³o uroczyste otwarcie dwóch nowych dróg w naszym
mie�cie. Drogi ³¹cz¹cej ul. Strzelców Byt. z ul. Opolsk¹ i tzw. drogi ogólnomiej-
skiej, ³¹cz¹cej ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Bursztynow¹.  Tadusz Goc, Prze-
wodnicz¹ca Rady Miejskiej Teresa Smoleñ wraz z Wojewod¹ Opolskim Ry-
szardem Wilczyñskim i Starost¹ Józefem Swaczyn¹ dokonali oficjalnego prze-
ciêcia wstêgi. Drogê po�wiêci³ proboszcz parafii pw. Krzy¿a �wiêtego Zbi-
gniew ̄ ukiewicz.

Nowe drogi w Strzelcach Opolskich

Drogi wybudowane zosta³y w ramach Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych. Program jest finansowym wsparciem przebudowy, budowy
lub remontu kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych prowadz¹-
cym do zwiêkszenia p³ynno�ci ruchu i poprawy bezpieczeñstwa komunikacyj-
nego. Nowe inwestycje drogowe maj¹ tworzyæ powi¹zania sieci dróg powiato-
wych i gminnych z sieci¹ dróg wojewódzkich i krajowych, prowadz¹c do zwiêk-
szenia dostêpno�ci lokalnych o�rodków gospodarczych.

Efekty i korzy�ci z realizacji projektu w naszym mie�cie
- zmniejszenie konfliktu intensywnego ruchu tranzytowego z lokalnym w

rejonie ul. Opolska � Gogoliñska;
- poprawa bezpieczeñstwa pieszych i u¿ytkowników dróg;
- skrócenie trasy przejazdu o 1,2 km mieszkañcom Os. Piastów �l. do wyjaz-

du w kierunku Opola;
- zwiêkszenie dostêpno�ci do obszarów zabudowy mieszkaniowej i us³ugo-

wej;
- wzrost zainteresowania ofert¹ inwestycyjn¹ gminy;
- zwiêkszenie sieci �cie¿ek rowerowych na terenie miasta.

Wykonawc¹ drogi ³¹cz¹cej ul. Strzelców Bytomskich z Opolsk¹ w
Strzelcach Opolskich ³o Przedsiêbiorstwo Handlowo Us³ugowe LARIX sp.
z o.o. z Lubliñca.

D³ugo�æ drogi to 572 mb., a szeroko�æ jezdni 7 m. Drogê oddano wraz z
chodnikiem i �cie¿k¹ rowerow¹; kanalizacj¹ deszczow¹ - ok. 595,5 m i o�wietle-
niem ulicznym - 20 opraw na s³upach.
Koszt inwestycji to 1.677.500 z³. w tym:
- dofinansowanie z NPPDL � 826.160z³,
- �rodki w³asne Gminy � 851.340 z³.

***

Wykonawc¹ ulicy ogólnomiejskiej w Strzelcach Opolskichby³ Zak³ad
Budownictwa Drogowego Wodno-Kanalizacyjnego i Transportu Edward Hucz
z Boronowa.

D³ugo�æ drogi to 678 mb., a szeroko�æ jezdni 7m. Drogê oddano wraz z
chodnikami, parkingami, �cie¿k¹ rowerow¹, o�wietleniem ulicznym - 20 opraw
na s³upach, uzupe³niono tak¿e kanalizacjê deszczow¹ i sanitarn¹
Koszt robót to 1.340.000 z³ w tym:
- dofinansowanie z NPPDL � 670.000 z³,
- �rodki w³asne Gminy � 670.000 z³. Dodatkowe koszty w wysoko�ci 240.000
z³ pokry³y Strzeleckie Wodoci¹gi i Kanalizacja

Remont:
ul. Jankowskiego
D³ugo�æ � 145 m.

Wykonawca � PHU LARIX
z Lubliñca,

Koszt � 330.000 z³

chodnika przy ul. Gogoliñskiej
D³ugo�æ - 570 m

Wykonawca - F.H.U. �JAN-BUD�
z Brze�ca,

Koszt � 349.000 z³

ul. Krótkiej w Ro¿ni¹towie
D³ugo�æ ok. 360 mb.

Wykonawca � PHU LARIX
z Lubliñca,

Koszt � 86.000 z³

miejsc parkingowych
na Pl. Targowym
Ilo�æ � 71 miejsc

Wykonawca � PHU Bruk-Pol
Jerzy Szczêdzina

Koszt � 137.600 z³

ul. Kazimierza Wielkiego
w Strzelcach Op.
 - budowa �cie¿ki
pieszo-rowerowej

D³ugo�æ - 210m.
Wykonawca - ZBDW-KiT
Edward Hucz z Boronowa,

Koszt robót � 66.000 z³

ul. Piaskowej w miejscowo�ci
Kad³ub - Banatki

D³ugo�æ 545 m,
Wykonawca � PHU LARIX

z Lubliñca,
Koszt � 66.000 z³

 ul. Krótkiej w Osieku
D³ugo�æ - 250m,

Wykonawca  � PHU LARIX
z Lubliñca,

Koszt � 31.000 z³

Inne nak³ady na roboty
na drogach gminnych � 994.500 z³,

 w tym na bie¿¹ce remonty wydano
360.000 z³

Inwestycje
drogowe

zrealizowane
w 2009 roku
ze �rodków
w³asnych

Gminy
Strzelce Op.

£¹cznie na budowê
i remonty dróg

w Gminie
Strzelce Opolskie

w 2009 roku
wydatkowano
4.783.000 z³

Droga ³¹cz¹ca ulice Strzelców Bytomskich z Opolsk¹

Droga ³¹cz¹ca ulice Strzelców Bytomskich z Opolsk¹

Widok po zakoñczeniu inwestycji


