Szanowni mieszkańcy w latach 2014-2018 wiele zadań wykonaliśmy
na terenie miasta Strumień poniżej przedstawiam niektóre z nich:
Rok 2014

- Przebudowa ul. Krzywej - 46 188,58 zł, przebudowa ul. Jesiennej - 65 942, 00 zł, przebudowa
ul. Krótkiej - 133 187,40 zł,
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków - budowa kanalizacji sanitarnej w Strumieniu
i Zbytkowie - 1 300 000,00 zł,
- Odtworzenie kanalizacji deszczowej przy ul. Krzywej - 14 417,53 zł,
- Wykonanie remontu wylotu nr 5 kanalizacji deszczowej do cieku Hynek - 17 091,62 zł,
- Modernizacja punktu poboru wody na cmentarzu komunalnym - 7 200,00 zł,
- Przebudowa sanitariatów w ramach modernizacja przedszkola - 64 329,00 zł,
- Przygotowanie lokalu na działalność Pogotowia Ratunkowego - 88 358,42 zł

Rok 2015

- Remont mostu na rzece Wiśle - inwestycja realizowana przez Powiat Cieszyński ze wsparciem Gminy
Strumień w wysokości 300 000,00 zł,
- Remont ul. Podwale wraz z kanalizacją - inwestycja realizowana przez Powiat Cieszyński ze wsparciem
Gminy Strumień w wysokości 80 710, 00 zł,
- Modernizacja oczyszczalni ścieków - 174 817,83 zł,
- Przebudowa ulicy Dolnej w Strumieniu - 101 389,13 zł,
- Dokończenie budowy oświetlenia przy ul. Podwale - 26 905, 94 zł,
- Remonty w szkole podstawowej - 42 000, 00 zł,
- Doposażenie przedszkola i montaż klimatyzatorów - 8 000,00 zł,
- Modernizacja monitoringu w Strumieniu - 19 000,00 zł,
- Modernizacja Ciepłowni-wymiana 2 multicyklonów - 5 350,00 zł
Rok 2016
- Odnowienie studni na Rynku - 6 960, 00 zł,
- Modernizacja Hali Sportowej wraz z doposażeniem siłowni i klimatyzator - 99 029,51 zł,
- Budowa miejsc postojowych przy ulicy Pawłowickiej. Etap I - 102 147,14zł,
- Oświetlenie przejścia dla pieszych przy ulicy Brodeckiego w Strumieniu - 5 999,03zł,
- Remonty na ciepłowni - 114 991,89 zł,
- Wykonanie dodatkowej alejki na kwatery na cmentarzu komunalnym - 43 537,31zł,
- Wymiana okien w Szkole Podstawowej - 10 676,48 zł,
- Remont kominów i instalacji odgromowej w Gimnazjum w Strumieniu - 20 211,94 zł,
- Wykonanie archiwum - 198 863,88 zł,
- Remont przepustu przy ul. Wspólnej - 393 600,00 zł
Rok 2017
- Budowa parkingu przy ul. Pawłowickiej (II etap) - 157 712,34 zł,
- Przebudowa ul. Bocznej od ul. Ks. Londzina wraz z deszczówką - 163 708,25 zł,
- Doświetlenie ul. Topolowej - 6 000,00 zł,
- Remonty w szkole podstawowej w przyziemiu - 65 612,92 zł,
- Remont w przedszkolu na potrzeby utworzenia dodatkowego oddziału - 80 000,00zł,
- Remonty na ciepłowni montaż z wulkanizacją taśmy - 9 317,25 zł,
- Wymiana centralnego ogrzewania przy ul. Londzina „hydrobudowa” - 75 000, 00 zł,
- Wykonanie chodnika od ul. Zielonej - 5 000, 00 zł,
- Modernizacja oczyszczalni ścieków i przepompowni - 244 513,00 zł,
- Remont kamienicy na Rynku - 138 600,03 zł.
Zadania zaplanowane na w 2018r.:
- Remont Ratusza - 1 378 000,00 zł,
- Zaplanowanie hermetyzacji zbiornika wraz z systemem neutralizacji odorów - 135 238,50 zł,
- Remont ul. Stawowej i Topolowej – 310 466,00 zł,
- Remont stadionu 452 547 zł,
- Remont pomnika w parku,
- Remont alejki na cmentarzu i chodnika wzdłuż ogrodzenia,
- Wykonanie oświetlenia ul Sosnowej i wykonanie dokumentacji na ul. Cichą.
W latach 2014-2018 wykonaliśmy ponad 250 zadań inwestycyjnych na terenie całej Gminy Strumień na kwotę
ponad 30 milionów zł. Podjęcie tak wielu wyzwań było możliwe dzięki zaangażowaniu współpracowników,
Rady Miejskiej i wielu wspaniałych ludzi, którym za współprace serdecznie dziękuję.
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PROGRAM WYBORCZY NA KADENCJĘ 2018-2023

Kontynuowanie remontów, termomodernizacji oraz rozbudowy i doposażenia gminnych obiektów
oświatowych,
Budowa i modernizacja dróg oraz chodników wraz z ich oświetleniem,
Przyjęcie warunków i zasad przejmowania dróg do zasobu gminnego,
Budowa nowych i modernizacja istniejących obiektów sportowych, infrastruktury społecznej i rekreacyjnej,
Rozbudowa i modernizacja istniejących oraz budowa nowych sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy,
Dalsze wsparcie dla działań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska poprzez dofinansowanie
wymiany źródeł ciepła i usuwania azbestu,
Stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju przestrzennego gminy poprzez uchwalanie zmian miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego,
Kontynuacja działań w zakresie skutecznej ochrony przeciwpożarowej poprzez wspieranie jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych,
Dofinansowanie spółek wodnych i administratorów cieków w celu utrzymania należytego stanu melioracji
i rowów,
Wsparcie i rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy,
Wspieranie uzdolnionej młodzieży i stworzenie warunków do aktywnego zagospodarowania czasu wolnego
seniorów,
Dalsze wsparcie dla organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gminy,
Dążenie do poprawy transportu publicznego na terenie gminy Strumień,
Rozwój społecznej aktywności mieszkańców z wykorzystaniem funduszu sołeckiego i budżetu
obywatelskiego,
Dbałość o dziedzictwo kulturowe oraz zapewnianie dostępu do kultury przy zachowaniu wysokich
standardów kulturalnej oferty.

Materiał sfinansowany przez KWW Anny Grygierek

Drodzy Mieszkańcy, nasz program to wynik wielu rozmów z Wami, to dzięki Wam wiemy
co należy zrobić. Wiemy też jak to zrobić.

