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Przetarg zosta³ og³oszony na po-
cz¹tku roku 2009 i... zg³osi³o siê wy-
j¹tkowo du¿o wykonawców. -  Osiem
ofert, jakie z³o¿ono, to naprawdê spo-
ro � ocenia Piotr Ko³odziej, naczel-
nik wydzia³u zamówieñ publicznych
i mienia powiatu. - A o tym, ¿e ca³¹
procedurê postêpowania przetargo-
wego przygotowano wyj¹tkowo sta-
rannie �wiadczy fakt, ¿e po og³osze-
niu wyników przetargu ¿aden z ofe-
rentów (wykonawstwem zadania za-
interesowane by³y nie tylko firmy z
Opolszczyzny, ale i województwa
dolno�l¹skiego, �l¹skiego, a nawet z
Warszawy) nie zg³osi³ protestu. To
rzeczywi�cie do�æ rzadka sytuacja.
Dziêki temu jednak wszystkie zapla-

Podpisanie umowy na �schetynówki�
nowane prace rusz¹ zgodnie z  har-
monogramem. Przetarg wygra³o
Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych
i Mostowych z Kêdzierzyna-Ko�la
� znane i cenione na rynku, które re-
alizuje równie¿ przebudowê drogi
wojewódzkiej od Szczepanka do Je-
mielnicy. Powiat tak¿e mia³ dobre
do�wiadczenia przy wspó³pracy z t¹
firm¹: w roku 2007 wykonywa³a ona
remont skrzy¿owania w Zalesiu �l¹-
skim.

Zanim przejdziemy do szczegó-
³ów projektów (o zakresie inwesty-
cji i oczekiwanych � w ramce), wyja-
�nijmy jeszcze, ¿e koszt inwestycji
bêdzie znacznie mniejszy, ni¿ plano-
wano pocz¹tkowo. Dlaczego?
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Jedno zadanie � dwa etapy

- Og³oszenie przetargu na pocz¹t-
ku roku, kiedy firmy drogowe nie s¹
ob³o¿one zamówieniami, sprzyja³o
nie tylko du¿emu zainteresowaniu,
ale i zaoferowaniem inwestorowi,
czyli Powiatowi Strzeleckiemu, bar-
dzo korzystnych warunków � twier-
dzi Andrzej Ful, naczelnik wydzia³u
dróg powiatowych. - Zapewne na
cenach odbi³ siê równie¿ kryzys: fir-
my szukaj¹ zleceñ i nie winduj¹ nie-
botycznie cen. W efekcie uzyskali-
�my dziêki temu cenê w wysoko�ci
58% kosztorysu inwestorskiego!

O szczegó³ach modernizacji obu
ulic w tek�cie poni¿ej

W DNIACH OD 27 MARCA DO 3 KWIETNIA
ZAPRASZAMY

DO HOLU STAROSTWA STRZELECKIEGO
NA DOROCZNY KIERMASZ WIELKANOCNY

Przyjd� na kiermasz

Swoje prace prezentuj¹:

27 MARCA - SOSW Le�nica

30 MARCA - Centrum Integracji Spo³ecznej w Strzelcach Opol-
skich

31 MARCA - Dom Pomocy Spo³ecznej w Kad³ubie wraz z Ze-
spo³em Szkó³ Specjalnych

1 KWIETNIA - �rodowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach
Opolskich

2 KWIETNIA - Spó³dzielnia Socjalna SYDORAJ

3 KWIETNIA - Warsztaty Terapii Zajêciowej przy DPS w Zawadz-
kiem

Przyjd� koniecznie, kup upominek i poczuj atmosferê
zbli¿aj¹cych siê �wi¹t !!!

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia

dla Pana Joachima Jelito

Wójta Gminy Jemielnica

z powodu �mierci

OJCA

sk³adaj¹

Rada i Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego

Przewodnicz¹cy Rady
Powiatu

Henryk Bartoszek

Wicestarosta Strzelecki

Waldemar Gaida

Starosta Strzelecki

Józef Swaczyna

1. �Przebudowa i rozbudowa ci¹-
gu komunikacyjnego pó³nocnego
obej�cia i komunikacji gospodar-
czej miasta Strzelce Opolskie -
etap III ul. Cementowa� w ramach
Narodowego Programu Przebudo-
wy Dróg Lokalnych 2008 � 2011.

Ulica Cementowa stanowi po-
cz¹tek pó³nocnego obej�cia i komu-
nikacji gospodarczej miasta Strzelce
Opolskie. �rednio przeje¿d¿a ni¹
ponad 1100 pojazdów na dobê, ale
dotychczasowy fatalny stan jezdni
w znacznym stopniu ogranicza tu
ruch i uniemo¿liwia dogodne i bez-
pieczne po³¹czenie drogi wojewódz-
kiej 426 poprzez drogi powiatowe  z
drog¹ krajow¹  94, a co za tym idzie
- utrudnia rozwój gospodarczy przez
niedogodne po³¹czenie istniej¹cych
ju¿, jak i potencjalnych terenów in-
westycyjnych, znajduj¹cych siê przy
drogach powiatowych: ul. Zak³ado-
wej, ul. 1-go Maja, ul. Cementowej
oraz podstrefy Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej z drog¹ krajow¹ 94.

Na odcinku d³ugo�ci 1 014 mb
ul. Cementowej konstrukcja jezdni
ca³kowicie zostanie przebudowana
(m.in. ze wzglêdu na konieczn¹ po-
prawê widoczno�ci) i poszerzona do
7 m (dzi� ma o 1 metr mniej); bêdzie
wiêc mia³a tak¹ sam¹ szeroko�æ jak
ul. 1 Maja.

Pod³o¿e drogi zostanie wzmoc-
nione, by wytrzymaæ prognozowa-
ny zwiêkszony ruch drogowy i by
ciê¿ki transport nie powodowa³
zniszczeñ. Zapobiec ma temu rów-
nie¿ nowa nawierzchnia, odporna na
tworzenie siê kolein oraz odwodnie-
nie jezdni. Pobocza zostan¹ utwar-
dzone, skrzy¿owanie z ul. Nowo-

wiejsk¹ � przebudowane, a w miej-
scu, gdzie ul. Cementowa ³¹czy siê z
ul.1-go Maja powstanie rondo. W
dodatku � o�wietlone. Dla poprawy
bezpieczeñstwa kierowców wzd³u¿
ul. Cementowej zamontowane bêd¹
bariery energoch³onne, poprawione
zostanie tak¿e oznakowanie pozio-
me i pionowe.

2. Przebudowa i rozbudowa ci¹-
gu komunikacyjnego pó³nocnego
obej�cia i komunikacji gospodar-
czej miasta Strzelce Opolskie �
etap II - droga powiatowa 1807 O
ul. 1 - go Maja od ul. Zak³adowej
wraz z rondem przy ul. Cemento-
wej.�

Ulic¹ 1-go Maja przeje¿d¿a po-
nad 3500 pojazdów na dobê, i to
mimo obecnego � bardzo z³ego - sta-
nu jezdni. Na ca³ym odcinku ulicy
wystêpuj¹ koleiny, prze³omy oraz
inne deformacje konstrukcji na-
wierzchni, a skrzy¿owanie z ul. Ce-
mentow¹ sprzyja nadmiernej prêd-
ko�ci oraz wyprzedzaniu na kierun-
ku g³ównym ul. 1 Maja. Dodajmy
jeszcze � i to jest istotna uwaga � ¿e
od poczatku roku 2004 do pa�dzier-
nika 2008 zdarzy³o siê tu a¿ 14 koli-
zji! Pobocza s¹ �le wyprofilowane i
uniemo¿liwiaj¹ prawid³owe odpro-
wadzenie wód z powierzchni jezdni,
natomiast obustronny przystanek
nie posiada zatok autobusowych,
brak tak¿e wyznaczonego przej�cia
dla pieszych w obrêbie przystanku
z chodnikami i peronami dla pieszych
przy zatokach.

Projekt przewiduje przebudowê
i rozbudowê ul. 1-go Maja na d³ugo-
�ci 875 m oraz na odcinku 102 m ul.
Cementowej - w obrêbie skrzy¿owa-

nia. Zakres robót - podobny jak przy
ul. Cementowej, a wiêc i tu obejmo-
waæ bêdzie przebudowê konstrukcji
jezdni, u³o¿enie nowej, odpornej na
�cieranie nawierzchni itp., a budowa
zatok i peronów autobusowych po-
prawi bezpieczeñstwo pieszych i
osób korzystaj¹cych z transportu
zbiorowego.

Projekt � czyli dwa etapy jedne-
go zadania - stanowi jedn¹ z 4 czê�ci
wiêkszego zamierzenia inwestycyj-
nego pn.: Przebudowa i rozbudowa
ci¹gu komunikacyjnego pó³nocnego
obej�cia i komunikacji gospodarczej
miasta Strzelce Opolskie. Obej�cie to
pozwala na ominiêcie centrum mia-
sta oraz terenów zamieszkanych w
kierunkach A4 wêze³ Nogowczyce
(DK 88) - Gliwice (DK 94) � Czê-
stochowa (DW 426) � Opole (DK
94). Obni¿enie ruchu w centrum mia-
sta wp³ynie pozytywnie na zwiêk-
szenie bezpieczeñstwa. Znaczn¹
czê�æ samochodów przeje¿d¿aj¹cych
przez miasto stanowi¹ samochody,
które chc¹ tylko tranzytem przeje-
chaæ przez miasto w kierunku Gli-
wic, Bytomia, Katowic, Krakowa czy
Opola, b¹d� w drugim kierunku, tj.
Czêstochowy i Warszawy.

Realizacja zadania jest komple-
mentarna z realizowan¹ obecnie prze-
budow¹ drogi wojewódzkiej nr 426
(pozwoli na wjazd z niej w kierunku
Opola � droga krajow¹ 94 z pominiê-
ciem centrum miasta i zabudowy
mieszkalnej).

Po przebudowie obu ulic niewy-
korzystywana dot¹d pó³nocna ob-
wodnica miasta wreszcie zacznie
spe³niaæ sw¹ funkcjê - odci¹¿aj¹c cen-
trum Strzelec Opolskich z ruchu ciê¿-
kich samochodów.

Dyrektor b³otnickiej szko³y Jo-
anna Gawlik podkre�la³a, jak wa¿ny
i radosny to dzieñ dla niej, wszyst-
kich nauczycieli i dzieci.

Do tej pory uczestniczy³a w po-
dobnych uroczysto�ciach w zaprzy-
ja�nionych szko³ach, a w tej chwili
patrzy jak ro�nie sala sportowa przy
kierowanej przez ni¹ placówce.

Na realizacjê budowy sali spor-
towej przy Publicznej Szkole Pod-
stawowej w B³otnicy Strzeleckiej
Gmina Strzelce Opolskie otrzyma³a
promesê przyznania dofinansowania
z Ministerstwa Spraw Wewnêtrz-
nych i Administracji, w ramach �rod-
ków przewidzianych na dofinanso-
wanie odbudowy obiektów znisz-
czonych przez klêski ¿ywio³owe w

Szko³a w B³otnicy
bêdzie mia³a salê sportow¹

wysoko�ci 80%, tj. do 1.300.000 z³.
Uroczyste oddanie sali do u¿yku za-

planowane jest na 15 sierpnia, w I
rocznicê klêski ¿ywio³owej.
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