
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego pomiędzy 
DW nr 939 i DP nr S 2666 poprzez przebudowę drogi 
nr 611024 S w miejscowości Strumień.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl. Na realizację zadania „Poprawa bezpie-
czeństwa ruchu drogowego pomiędzy DW nr 939 i DP nr S2666 poprzez przebudowę drogi nr 611024 S w miejscowości Strumień” gmina otrzymała wsparcie ze środków Unii Europejskiej w wysokości  85%.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
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U
lica Młyńska jest jedną z kluczowych dróg 
w centrum Strumienia. Łączy powiatową 
ulicę 1 Maja (DP nr S2666) z wojewódzką 
ulicą Brodeckiego (DW nr 939). To wła-
śnie tu wiele dzieci ze Strumienia uczy 
się pierwszych zasad bezpiecznego i sa-
modzielnego poruszania się po drodze. 

Przy ul. Młyńskiej zlokalizowane jest m.in. przedszkole, basen, 
biblioteka, szkoła podstawowa i hala sportowa. W tych obiektach 
odbywa się wiele ciekawych przedsięwzięć i inicjatyw.

Biblioteka prowadzi spotkania autorskie, wystawy, konkur-
sy i zajęcia dla dzieci. W hali sportowej czynnej przez cały rok 
dzieci, młodzież i dorośli trenują siatkówkę, koszykówkę, piłkę 
nożną. Grają w badmintona i chodzą na siłownię. Tam również 
organizowane są duże koncerty m.in. śpiewał Stanisław Sojka 
wraz z chórem Lutnia oraz zespół Raz Dwa Trzy. 

Półkilometrowy odcinek ulicy Młyńskiej został gruntownie 
przebudowany i w znacznej części poszerzony do szerokości 
6 metrów. Dzięki realizacji tej inwestycji powstała szeroka, dwu-
kierunkowa jezdnia, wzdłuż której ciągnie się chodnik. Została 
zmodernizowana sieć kanalizacyjna i wodociągowa. Prace ru-
szyły wiosną a zakończyły się jesienią 2011 r. 

Realizacja inwestycji przyczyniła się do poprawy bezpie-
czeństwa i funkcjonalności istniejącego układu drogowego, 
co w znaczny sposób poprawi warunki życia mieszkańców 
gminy Strumień. Ulica Młyńska łączy się m.in. z ulicą Kościelną. 
Obydwie drogi zostały zrealizowane ze środków unijnych.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 
pomiędzy DW nr 939 i DP nr S2666 poprzez 
przebudowę drogi nr 611024 S w miejsco-
wości Strumień

Priorytet VII Transport 
Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej 
Poddziałanie 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzu-
pełniającej kluczową sieć drogową 

Wskaźniki produktu: 
∞ długość przebudowanych dróg gminnych: 551,46 m
∞ liczba przebudowanych skrzyżowań: 6
∞ długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej: 665,75 m
∞ długość wybudowanych chodników: 275 m
∞ długość przebudowanych chodników: 293 m

Projekt „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego pomiędzy DW 
nr 939 i DP nr S2666 poprzez przebudowę drogi nr 611024 S w miej-
scowości Strumień” realizowano zgodnie z umową o dofinanso-
wanie podpisaną 8 lutego 2011 (UDA –RPSL.07.01.02-00-111/09-00).

Całkowita wartość projektu: 2 337 551 ,76 PLN
Koszty kwalifikowane: 1 538 290,78 PLN
Kwota dofinansowania: 1 307 547,16 PLN 
Poziom dofinansowania 85%



Umowa o dofinansowanie
nr UDA-RPSL.07.01.02-00-111/09-00
podpisano 8 lutego 2011 r

Hala sportowa w Strumieniu

Basen w Strumieniu

Przedszkole Publiczne w Strumieniu

Biblioteka w Strumieniu



Rzeczowa realizacja inwestycji
28 marca 2011 r – 30 listopada 2011 r



GmIna STrumIeń

Gmina Strumień (województwo śląskie) jest najbardziej na pół-
noc wysuniętą częścią powiatu cieszyńskiego. W jej granicach 
administracyjnych leży sześć miejscowości: Bąków, Pruchna, 
Drogomyśl, Strumień, Zabłocie i Zbytków. Ze względu na obec-
ność 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 Katowi-
ce-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 róż-
nymi organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie 
gminy. Jedną z większych, sztandarowych imprez organizowa-
nych 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 Śpie-
wa, Raz Dwa Trzy, De Mono, Carrantouhill). 
W kulturalne inicjatywy chętnie włączają się mieszkańcy. 
To dzięki ich ogromnemu zaangażowaniu mają miejsce licz-
ne spektakle, festiwale czy wydarzenia. Wiosną organizowane 
są pasje wielkanocne. W grudniu największa w województwie 
żywa szopka przyciąga rzesze turystów. To właśnie ze Strumie-
nia 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 nad-
morskim klimacie. W parku znajduje się fontanna solankowa, 
w której płynie oryginalna Solanka z Zabłocia. Dzięki niej w ca-
łym 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 od-
krytego basenu. 

ZabyTKI 

W Strumieniu znajduje się m.in. najstarszy w województwie 
śląskim ratusz z 1628 r., w nim galeria Pod Ratuszem. Kilka-
set metrów dalej stoi barokowe sanktuarium św. barbary 
z 1790 r. naprzeciw którego jest najstarsza na Podbeskidziu 
cukiernia U Szostka. Rynek otoczony jest urokliwymi kamienicz-
kami 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 mie-
ście ale również w sołectwach. Drogomyśl może pochwalić się 
dworem baronów Kaliszów zbudowanym w barokowo-kla-
sycystycznym stylu, w którym aktualnie znajdują się Warsztaty 
Terapii Zajęciowej. W Pruchnej przy głównej drodze do Cieszyna 
stoi krzyż pokutny z 1645 r., który w owym czasie zabójca po-
stawił 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,Stru-
mień) oraz Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego. 
Dzieci mogą bawić się na placach zabaw, które powstają w ra-
mach 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 świetli-
cach środowiskowych zlokalizowanych w Bąkowie, Drogomyślu, 
Pruchnej, Zabłociu i Zbytkowie. Świetlice realizują wiele projek-
tów i ciekawych inicjatyw. 

WSPółPraca Z ZaGranIcą

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





Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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
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Urząd Miejki w Strumieniu
ul. Rynek 4, 43-246 Strumień
tel. 33 85 70 142, fax: 33 85 70 247
e-mail: sekretariat@um.strumien.pl
www.strumien.pl


