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Budowa ulicy ogólnomiejskiej
w Strzelcach Opolskich

Droga po³¹czy koñcówkê ulicy Bursztynowej z ulic¹ Kazimierza Wielkiego
na Osiedlu Piastów. Koszt tej inwestycji wyniesie 1,4 mln z³otych, z czego
po³owê pokryje dotacja Wojewody Opolskiego. D³ugo�æ realizowanego odcin-
ka drogi wynosi 663 m. Zakres robót obejmuje: budowê lini o�wietlenia uliczne-
go, monta¿ 20 opraw o�wietleniowych,  budowê nowej jezdni (ok. 5.000 m2),
wykonanie parkingów z p³yt a¿urowych (ok. 750 m2) oraz wykonanie chodni-
ków i wjazdów z kostki betonowej (2.600 m2).

W trakcie prac ziemnych ods³oniêto studzienki kanalizacji deszczowej, przy-
gotowane jeszcze w latach osiemdziesi¹tych na ca³ej d³ugo�ci projektowanej
drogi. �wiadczy to, ¿e ten odcinek ulicy, mimo rozpoczêtych prac, nie zosta³
wtedy ukoñczony.

Inwestycja u³atwi dostêp do terenów po by³ej stadninie koni, przeznaczo-
nych pod rozwój budownictwa jednorodzinnego.

Inwestycje w Strzelcach Opolskich
Zapraszamy na Dni Ziemi Strzeleckiej 30-31 maja 2009 w Parku Miejskim

Od pocz¹tku roku 2009 w gminie realizowane s¹ liczne zadania
inwestycyjne i remontowe. Do najwa¿niejszych aktualnie realizowa-
nych inwestycji nale¿¹:

Bie¿¹ce remonty dróg gminnych

Wykonano ju¿ wiêkszo�æ remontów cz¹stkowych dróg, bêd¹cych w zarz¹-
dzie gminy, na terenie Strzelec Opolskich. Rozpoczêto remonty cz¹stkowe w
Dziewkowicach, Brzezinie i Warm¹towicach. Na wszystkie prace zaplanowa-
no w bud¿ecie 260 000 z³.

Po niedokoñczonej kiedys budowie drogi pozosta³y studzienki

Jeden z wyremontowanych mostków w parku

Przebudowa
�Palikowni�
w B³otnicy

Strzeleckiej

By³y zak³ad produkcji palików,
zwany popularnie �Palikowni¹�, zo-
sta³ powa¿nie uszkodzony podczas
ubieg³orocznej tr¹by powietrznej.
Przy okazji jego remontu, postano-
wiono wyj�æ naprzeciw postulatom
mieszkañców B³otnicy i przystoso-
waæ budynek do funkcji biblioteki
oraz �wietlicy wiejskiej.

Zakres robót remontowych obej-
muje: przebudowê budynku o po-
wierzchni zabudowy ok. 260 m2 i ku-
baturze 890 m2, wraz z wykonaniem
instalacji wewnêtrznych i przy³¹cza
kanalizacyjnego do istniej¹cego szam-
ba oraz przy³¹czy wodnego i elek-
trycznego do istniej¹cych sieci. Koszt
ok. 400.000 z³.

Rewitalizacja parku miejskiego

Budowa chodnika przy ul. Gogoliñskiej

Na ukoñczeniu jest budowa 250-metrowego ci¹gu pieszo-rowerowego, o
szeroko�ci 3 metrów, wzd³u¿ ul. Gogoliñskiej, od wjazdu do ogródków dzia³ko-
wych do skrzy¿owania z drog¹ prowadz¹ca do ciep³owni.
Koszt budowy - 215 000 z³otych, jest ni¿szy ni¿ szacowano przy planowaniu
bud¿etu.

Z zaoszczêdzonych �rodków rozpoczêto budowê kolejnego odcinka d³u-
go�ci 82 m. Koñcowe fragmenty ci¹gu pieszo-jezdnego do cmentarza komunal-
nego wykona z w³asnych funduszy Zarz¹d Dróg Wojewódzkich, wed³ug pro-
jektu technicznego wykonanego na zlecenie Gminy Strzelce Opolskie.

Ci¹g komunikacyjny ³¹cz¹cy miasto z cmentarzem przeznaczony jest do
wspólnego u¿ytku przez pieszych i rowerzystów.

Gmina Strzelce Opolskie rozpo-
czê³a procedurê wyboru wykonawcy
budowy Centrum Rekreacji Wodnej i
Sportu. Zakres zamówienia obejmuje
zaprojektowanie i wykonanie pierw-
szego etapu budowy, czyli czê�ci
sportowej obiektu z basenem p³ywac-
kim i basenem do nauki p³ywania oraz
zaprojektowanie czê�ci rekreacyjnej
obiektu, a tak¿e zaprojektowanie mo-
dernizacji k¹pieliska odkrytego.

Ca³a opracowana procedura musi
�ci�le zgadzaæ siê z przepisami pra-
wa oraz z podpisan¹ umow¹ o dofi-
nansowanie inwestycji z funduszy eu-
ropejskich. Projekt zostanie dofinan-
sowany ze �rodków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2007-2013.

Og³oszenie o zamówieniu zosta³o

Ruszy³ wybór wykonawcy Centrum Rekreacji Wodnej

Marzenia staj¹ siê realne

opublikowane na stronie internetowej,
na tablicy og³oszeñ oraz w Biuletynie
Zamówieñ Publicznych.

Zadanie inwestycyjne prowadzo-
ne jest w formule �zaprojektuj-wy-
buduj�. Postêpowanie bêdzie prowa-
dzone w trybie negocjacji z og³osze-
niem. W pierwszej kolejno�ci zainte-
resowani zamówieniem wykonawcy
sk³adaj¹ wnioski o dopuszczenie do
udzia³u. Nastêpnie zamawiaj¹cy, czyli
Gmina Strzelce Opolskie, rozpatruje
te wnioski, zaprasza wykonawców
(wybranych zgodnie z regu³ami okre-
�lonymi w przepisach ustawy Prawo
zamówieñ publicznych) do z³o¿enia
oferty wstêpnej i przeprowadza z nimi
negocjacjê. Ostatnim etapem bêdzie
zaproszenie do z³o¿enia oferty i wy-
bór oferty najkorzystniejszej.

Procedurê wyboru planuje siê za-
koñczyæ w lipcu b.r.

Remont zabytkowego
ratusza

Po zakoñczeniu remontu wie¿y i
wymianie okien, przyst¹piono do re-
montu elewacji ratusza. W pierwszej
kolejno�ci prowadzony jest remont
elewacji frontowej. Zaplanowane jest
rozpoczêcie remontu instalacji elek-
trycznej i tzw. logicznej w budynku
ratusza. Wszystkie prace prowadzo-
ne s¹ pod �cis³ym nadzorem konser-
watora zabytków. Warto�æ realizowa-
nych obecnie robót wynosi oko³o 1
mln z³otych. Ca³y projekt rewitaliza-
cji ratusza potrwa co najmniej do roku
2010.

Z ostatniej chwili:

Od kilkunastu lat utwardzony te-
ren parkingu na targowisku miejskim
czeka³ na ostateczne wykonanie na-
wierzchni. Przedsiêwziêcie to, za kwo-
tê 700 000 z³otych, zakoñczone zo-
stanie w po³owie bie¿¹cego roku.

Zakres zadania obejmuje wyko-
nanie ok. 6.000 m2 nawierzchni z kost-
ki betonowej i 1.000 m2 nawierzchni
zatok parkingowych z p³yt a¿uro-
wych, a tak¿e 213 mb odwodnienia z
22 ulicznymi studzienkami �ciekowy-
mi oraz wykonanie oraz moderniza-
cjê o�wietlenia

Zarz¹d Województwa Opolskie-
go podj¹³ decyzjê o dofinansowaniu
projektów w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego. Gmina
Strzelce Opolskie uzyska³a dotacjê w
wysoko�ci 673.252 z³ na realizacjê
zadania �Remont zabytkowego Ratu-
sza w Strzelcach Opolskich - remont
wie¿y�. Pieni¹dze te pozwol¹ na kon-
tynuacjê prac remontowych, dziêki
którym ratusz z dnia na dzieñ staje
siê wizytówk¹ naszego miasta i gmi-
ny.

Kolejne pieni¹dze

Modernizacja
targowiska
miejskiego

Zgodnie z przyjêtym kilkuletnim harmonogramem, trwaj¹ prace przy rewi-
talizacji unikatowego, zabytkowego parku miejskiego w Strzelcach Opolskich.
Realizowana jest gospodarka drzewostanem, polegaj¹ca na odtworzeniu uk³adu
pierwotnego parku i jego walorów widokowych. Wymieniono lampy o�wietle-
niowe od zamku w kierunku Suchych £an, wyremontowano alejkê na terenie
ma³ego parku, odmulono staw i rowy przy ul. Opolskiej.

Efektownie prezentuj¹ siê trzy odrestaurowane mostki. Koszt wszystkich
prac wyniós³ oko³o 500 tysiêcy z³otych.

Trwa procedura przetargowa na odmulenie rowu oraz stawu naprzeciwko
ruin zamku.


