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Jak informuje Starostwo Powiatowe w Strzelcach
Opo|skich, przebudowa drogi powiatowej Izbicko

Otmice polegala na dostosowaniu parametrów
do warunków technicznych drogi kIasy zbiorczej
oraz poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego
w zakresie:

przebudowy konstrukcji jezdni w technologii
betonu cementowego z poszerzeniem do 6 m

i wzmocnieniem do kategorii obciązenia ruchem
KR3
budowy dwu kierunkowej ściezki rowerowej
budowy chodników miejsca ważenia pojazdów
budowy zatoki autobusowej w Otmicach
przebudowy zjazdow indywidualnych oraz budo-
wy systemu odwodnienia i kanalizacli deszczo-
Wej

Przetarg na realizację inwesiycji za kwotę ponad
3,4 mln zl wygra|o konsorcjum w składzie: firma
Domax (lider) oraz firma Mo-Bruk (partner) - od-
powiedz aIna za roboty betonowe. Potowę kosztów
inwestycji ponad 1,7 mln zł - stanowila dotacja
z budżetu państwa w ramach tzw. schetynówek,
a 100 iysięcy zl na przebudowę drogi pochodzito
z budżetu Gminy |zbicko.
Droga o dlugości 1502 metrów zostala przebudo-
wana w czasie 130 dni, od 1 kwietnia do B sierp-
nia 2015 r.

Jak informował Tobiasz Mokrzycki, wiceprezes ds.
budownictwa drogowego Mo-Bruk SA nowa droga
betonowa powstala w miejscu drogi o nawierzchni
bitumicznej. Nowa droga sklada się z nasiępują-
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Przebudowana droga lzbicko Otmice
Przebudowaną drogę powiatową lzbicko - Otmice z nawierzchnią betonową o długości
ponad ],5 km atworzono uroczyście 9 września 2015 r. - Ponieważwiele razy temperatury
powietrza przekraczaly 30 stopni Celsjusza, układanie nawierzchni prowadziliśmy w godz,

od 6 do 12 i od 15 do 22 - mowilTobiasz Mokrzycki, wiceprezes ds, budownictwa

drogowego Mo,Bruk SA, /nrłestorem było Starostwo Powiatowe w Strzelcach )polskich,
a wykonawcą przebudowy konsorcjum firm Domax i Mo-Bruk,

Rozkladanie mieszanki
cych warstw: 20 cm stabi]izacji, 15 cm podbudo-
wy z betonu k|asy C 16/20, warstwy poślizgowej
z geowiókniny oraz 22 cm nawierzchni z betonu
kIasy C 3O/37.
Produceniem betonu, który zosta1 wbudowany
w drogę, byI Zaklad Prefabrykacji i Materialów
BudowIanych Henryk WaIczak,,Bruk - Beton" ze
StrzeIców Opolskich.

- Dowóz mieszanki betonowej na inwestycję z od-
leglości 17 km odbywat się betonowozami i zajmo-
wat okoio 20 minut, W zaIezności od warunków
pogodowych dowoziIiśmy na budowę od 100 do
200 m3 mieszanki betonowei dziennie - mówił
Henryk WaIczak.
Podczas realizacji inwestycji temperatury powie-
trza często przekraczaIy 30 stopni Celsjusza, dlate-
go ukiadanie nawierzchni odbywalo się w godz. od
6 do 72 i od 15 do 22, Z kazdej,,gruszki" betonu,
która docierala na pIac budowy, pobierane byiy
próbki mieszanki, które w aboratorium nwesto-
ra oraz w aboratorium firmy Mo-Bruk poddawane
byly badaniom wytrzymalośc mrozoodporności,
Bezpośrednio na budowie sprar,vdzana byta konsy-
stencja i napow etrzenle betonu,
Nawierzchnia byta reaIizowana uktadarką do be-
tonu firmy Gomaco, Ze wzgJędu na upaJne dnl,
które występowaiy w czasie prac betonowych, wy-
konawca prowadzii pie|ęgnację beton u sprysku jąc
świeżo wykonaną nawierzchnię środkiem hamują-
cyn odparowywanie wody, 
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