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Zadanie pn. ”Modernizacja połączenia 
ul. Kościelnej z ul. Młyńską w Strumieniu” 
realizowane było przez Gminę Strumień 
w latach 2010–2011 przy współfinansowaniu 
przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Rozwoju 
Subregionu Południowego Województwa 
Śląskiego na lata 2007–2013, Priorytet 
VII Transport Działanie 7.1 Modernizacja i 
rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.2 
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury 
uzupełniającej kluczową sieć drogową.

Problemem w gminie Strumień były niskie parametry i zły stan 
techniczny dużej części dróg gminnych oraz niefunkcjonalność 
układu drogowego w centrum Strumienia. Znacznie obniżało 
to poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz 
ograniczało rozwój społeczno–gospodarczy gminy. Dotyczyło to 
szczególnie ulicy Kościelnej w Strumieniu, która jest ważną drogą 
gminną łączącą się ze strumieńskim rynkiem i przechodzącą przez 
rynek ulicą 1 Maja. Przy ulicy Kościelnej w Strumieniu znajduje 
się Sanktuarium św. Barbary–kościół parafialny będący równo-
cześnie miejscem bardzo chętnie odwiedzanym przez licznych 
pielgrzymów z całego regionu. 

Przedmiotem projektu była przebudowa ulicy Kościelnej w Strumie-
niu na całej jej długości wraz z przebudową miejsc parkingowych 
przy kościele. Niniejszy projekt obejmował również budowę drogi 
łączącej ulice Kościelnej z ulica Młyńską wraz z budową kanali-
zacji deszczowej, oświetlenia i chodnika wzdłuż całego łącznika.

Ulica Kościelna na całej swej długości została zaprojektowana 
jako jednoprzestrzenna w postaci traktu pieszo jezdnego bez 
wydzielonych chodników. Na całej powierzchni ulicy wprowa-
dzono jednolitą nawierzchnię brukową z kostki kamiennej gra-
nitowej oraz bazaltowej. Odcinek drogi łączącej ulicę Kościelną 
z ulicą Młyńską o długości 308 m posiada jezdnię szerokości 
5,0 m oraz jednostronny chodnik szerokości 1,5 m na całej dłu-
gości, przyległy bezpośrednio do jezdni. W nowej drodze łączą-
cej ulicę Kościelną i ulicę Młyńską zaprojektowano kanalizację 
deszczową na potrzeby odwodnienia pasa drogowego. Kanał 
deszczowy ułożony został pod nawierzchnią projektowanej drogi 
i włączony do istniejącej studni znajdującej się w ulicy Kościelnej. 

Zaprojektowano także budowę oświetlenia ulicznego drogi łączą-
cej ulicę Kościelną z ulica Młyńską, oświetlenie poprowadzone zo-
stało linią kablową podziemną. Wybudowanych zostało 10 punk-
tów oświetleniowych. W rejonie skrzyżowania projektowanego 
łącznika została przebudowana kolidująca sieć energetyczna 
i teletechniczna.



Głównym celem niniejszego projektu 
jest wzrost bezpieczeństwa uczestników 
ruchu drogowego oraz zmniejszeniu strat 
czasu użytkowników poprzez poprawę 
funkcjonalności i parametrów technicznych 
układu drogowego sieci uzupełniającej 
w centrum Miasta Strumienia.

Realizacja projektu pn. „Modernizacja połączenia ul. Kościelnej 
z ul. Młyńską w Strumieniu” przyczyniła się do realizacji celów 
pośrednich, takich jak:

• Ograniczenie ryzyka kolizji oraz wypadków samochodowych, 
a co za tym idzie ograniczenie liczby ofiar wypadków i kosz-
tów z tym związanych

• Poprawa funkcjonalności istniejącego układu drogowego oraz 
dostosowanie go do potrzeb uczestników ruchu drogowego

• Znaczne ułatwienie dojazdu do Sanktuarium św. Barbary przy 
ulicy Kościelnej, jak również dogodne połączenie komunika-
cyjne instytucji i obiektów publicznych znajdujących się przy 
ulicy Młyńskiej ze strumieńskim rynkiem

• Poprawa płynności jazdy i skrócenie czasu podróży
• Zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko
• Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych pojazdów

Prace zakończyły się w III kwartale 2011 r.
Do najważniejszych wskaźników osiągniętych w wyniku reali-
zacji projektu możemy zaliczyć:

• Długość wybudowanych dróg gminnych: 0,308 km
• Długość przebudowanych dróg gminnych: 0,207 km
• Liczba wybudowanych skrzyżowań: 1
• Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej: 0,321 km
• Długość wybudowanych chodników: 0,308 km
• Liczba wybudowanych punktów oświetleniowych: 10

Projekt pn. „Modernizacja połączenia ul. Kościelnej z ul. Młyńską w 
Strumieniu” realizowany był w oparciu o umowę o dofinansowanie 
z dnia 9 września 2010 r., nr UDA-RPSL.07.01.02-00-165/09-00

Całkowita wartość projektu: 1 833 861,81 PLN
Koszty kwalifikowalne: 1 780 223,51 PLN
Poziom dofinansowania: 64,01%
Kwota dofinansowania: 1 139 521,06 PLN
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Urząd Miejski 
w Strumieniu 
Rynek 4
43-246 Strumień
tel: 33 85 70 142 
e-mail: sekretariat@ 
um.strumien.pl
www.strumien.pl

Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury 
Rynek 9 
43-246 Strumień
tel: 33 85 70 174

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
ul. 1 Maja 18
43-246 Strumień
tel: 33 85 70 103

Zakład Gospodarki 
Komunalnej 
i Mieszkaniowej 
ul. Londzina 58
43-246 Strumień 
tel.: 33 85 70 169
Zespół Obsługi Szkół 
ul. 1 Maja 7 
43-246 Strumień
tel. 33 85 70 347

Miejska Biblioteka 
 Publiczna 
ul. Młyńska 10 
43-246 Strumień
tel. 33 85 70 045

Komisariat Policji 
w Strumieniu 
ul. Londzina 47
43-246 Strumień 
tel. 33 85 63  912
112 – telefon alarmowy 

Gmina Strumień
Gmina Strumień (województwo śląskie) jest najbardziej na północ wysuniętą częścią powiatu cieszyńskiego. 
W jej granicach administracyjnych leży sześć miejscowości: Bąków, Pruchna, Drogomyśl, Strumień, Zabłocie 
i Zbytków. Ze względu na obecność licznych stawów i akwenów wodnych gmina jest nazywana „Żabim Krajem”. 
W gminie mieszka prawie 12,5 tys. mieszkańców, w samym Strumieniu ponad 3,5 tys. To jedno z najmniejszych 
miast województwa śląskiego z najstarszym ratuszem na rynku.

Położenie
Przez gminę przebiegają dwie ważne drogi: międzynarodowa do przejścia granicznego w Cieszynie oraz 
krajowa Katowice-Ustroń-Wisła, popularnie zwana Wiślanką (DK 81). Gmina otoczona jest dużymi miastami. 
Należą do nich Żory, Cieszyn, Bielsko-Biała, Jastrzębie Zdrój i Pszczyna. 

Kultura i rekreacja 
W niewielkim Strumieniu życie płynie spokojnie, ale nie brakuje ważnych dla gminy wydarzeń kulturalnych. 
Tu prężnie działa Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, który współpracuje z różnymi organizacjami i stowarzy-
szeniami działającymi na terenie gminy. Jedną z większych, sztandarowych imprez organizowanych przez MGOK 
jest Staromiejska Wiosna w pierwszy weekend czerwca. Ale to nie wszystko. Imprezy odbywają się przez cały 
rok. Marzec już tradycyjnie jest miesiącem kobiet. Przyjeżdżają tu ze swoimi koncertami ogólnopolskie gwiazdy 
(Czesław Śpiewa, Raz Dwa Trzy, De Mono, Carrantouhill). 

W kulturalne inicjatywy chętnie włączają się mieszkańcy. To dzięki ich ogromnemu zaangażowaniu mają 
miejsce liczne spektakle, festiwale czy wydarzenia. Wiosną organizowane są pasje wielkanocne. W grudniu 
największa w województwie żywa szopka przyciąga rzesze turystów. To właśnie ze Strumienia wywodzi się 
słynna mezzosopranistka liryczna Izabela Kopeć, tu śpiewa chór Lutnia, który koncertuje ze Stanisławem Sojką, 
także stąd pochodzi Emilia Michalska poetka i artystka. 

W Parku Miejskim w Strumieniu, zlokalizowanym zaledwie 4 km od Wiślanki, zmęczeni drogą turyści znajdą 
ukojenie w iście nadmorskim klimacie. W parku znajduje się fontanna solankowa, w której płynie oryginalna 
Solanka z Zabłocia. Dzięki niej w całym parku panuje morski klimat, z bardzo wysoką zawartością jodu. Plac 
zabaw z piaskownicą i plenerowe szachy pomogą odpocząć najmłodszym. W upalne dni można skorzystać 
z odkrytego basenu. 

Zabytki 
W Strumieniu znajduje się m.in. najstarszy w województwie śląskim ratusz z 1628 r., w nim galeria Pod Ratuszem. 
Kilkaset metrów dalej stoi barokowe sanktuarium św. Barbary z 1790 r. naprzeciw którego jest najstarsza na 
Podbeskidziu cukiernia U Szostka. Rynek otoczony jest urokliwymi kamieniczkami z XVIII i XIX wieku. Na środku 
stoi pomnik Jezusa Chrystusa z 1886 r. 

Gmina jest bogata w zabytki, które znajdują się nie tylko w mieście ale również w sołectwach. Drogo-
myśl może pochwalić się dworem baronów Kaliszów zbudowanym w barokowo-klasycystycznym stylu, 
w którym aktualnie znajdują się Warsztaty Terapii Zajęciowej. W Pruchnej przy głównej drodze do Cieszyna 
stoi krzyż pokutny z 1645 r., który wówczas zabójca postawił w miejscu zbrodni. 

Szkolnictwo i edukacja
W każdej miejscowości gminy Strumień znajduje się przedszkole. Jest tu pięć szkół podstawowych (Bąków, 
Drogomyśl, Pruchna, Strumień, Zabłocie), trzy gimnazja (Drogomyśl, Pruchna, Bąków) oraz Technikum Żywienia 
i Gospodarstwa Domowego. Dzieci mogą bawić się na placach zabaw, które powstają w ramach akcji „Plac 
zabaw w każdej wsi”. Za tę inicjatywę Burmistrz Strumienia Anna Grygierek otrzymała gratulacje od Rzecznika 
Praw Obywatelskich Marka Michalaka. 
Ponadto dzieci i młodzież wolny czas mogą spędzać w świetlicach środowiskowych zlokalizowanych w Bąkowie, 
Drogomyślu, Pruchnej, Zabłociu i Zbytkowie. Świetlice realizują wiele projektów i ciekawych inicjatyw. 

Współpraca z zagranicą
Strumień rozwija współpracę z zagranicznymi partnerami zarówno po czeskiej jak i słowackiej stronie granicy. 
Wspólnie realizowane są zarówno duże projekty inwestycyjne np. wraz z województwem Żylińskim utwo-
rzono Galerię Pod Ratuszem w podziemiach Urzędu Miejskiego, jak i projekty kulturalne czy sportowe m.in. 
z Petrvaldem, Senovem, Dolni Domaslavice, Dolni Hricov.
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