
Szanowni mieszkańcy w latach 2014-2018 wiele  zadań wykonaliśmy  
na terenie sołectwa Bąków poniżej przedstawiam niektóre z nich:

Rok  2014 
• Utrzymanie gotowości bojowej przez OSP- 20 900,00 zł,
• Działalność LKS „Zryw” Bąków- 27 000,00 zł, 
• Przebudowa ul. Szczęśliwej w Bąkowie- 98 881,09 zł,
• Oświetlenie ul.  Żniwnej w kierunku dwupasmówki- 28 000,00 zł,
• Wykonanie zjazdu z ul. Żniwnej na działkę przy boisku- 34 733,92 zł, 
• Malowanie sali Gimnastycznej w szkole i wymiana drzwi -41 923,00 zł, 
• Wymiana drzwi w szkole- 5 772,00 zł, 
• Remonty cząstkowe dróg -  65 000,00 zł, 
• Przebudowa wodociągu przy ul. Głównej- 90 000,00 zł. Zadanie realizowane przez WZC.

Rok 2015 
• Działalność OSP Bąków- 19 018,62zł,
• Zakup piły na wysięgniku, na potrzeby OSP- 2 780,00 zł,
• Dotacja  do działalności klubu sportowego- 28 000,00 zł,
• Remont  nawierzchni alejki głównej wraz z wyznaczeniem nowych  na cmentarzu- 34 598,72 zł,
• Odwodnienie budynku szkoły i utwardzenie miejsc pod rower- 381 804,88zł,
• Budowę oświetlenia przy ul. Żniwnej- 5 939,00 zł,
• Odwodnienie ulicy Romantycznej- 101 182,09zł,
• Wykonanie dokumentacji na remont ulicy Radości- 28 500,00 zł,
• Remonty bieżące dróg i ich utrzymanie– 95.621,72 zł

Rok 2016 
• Działalność OSP Bąków- 24 700,00 zł
• Dotacja  do działalności klubu sportowego - 31 500,00 zł
• Budowa chodnika wzdłuż ulicy Głównej- 148 408,63zł,
• Zakupstołów festynowych na potrzeby sołectwa- 3 800,00 zł,
• Remonty bieżące dróg  i ich utrzymanie– 128.653,41 zł
• Konserwacja rowów melioracyjnych: R-3 od ul. Zielonej do rowu R-5, R-4 od ul. Głównej  do R-5, oraz R-8 od 
ul. Głównej do granicy z Jarząbkowicami,

Przy współpracy z Powiatem wykonano remont ul. Głównej.  Z budżetu gminy na ten cel została przeznaczona 
kwota- 103 000,00 zł. Całość zadania- 247 776, 36 zł,

Rok 2017 
• Działalność OSP Bąków- 21 000,00 zł
• Dotacja  do działalności klubu sportowego- 28 755,00 zł,
• Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Etap zakończony- 1.070.554,53 zł,
• Utworzenie zielonej pracowni w szkole- 36 000,00 zł, 
• Budowa chodnika przy ul. Głównej w raz zabudową przystanku-  120 428,31 zł,
• Wykonanie dokumentacji na oświetlenie ul. Golasowickiej i ul. Młynarskiej z wykonaniem realizacji 
oświetlenia ul. Golasowickiej. Etap I, łączny koszt- 30 186,64 zł, 
• Ponadto na bieżące utrzymanie dróg i ich utrzymanie- 100 000,00 zł

Plan na 2018 rok 

• Przebudowa ul. Radości- 125 889, 00 zł, 
• Kontynuacja budowy oświetlenia ul. Golasowickiej i budowa oświetlenia ul. Młynarskiej, etap I 
• Kontynuacja budowy chodnika- 130 000,00 zł
• Klub sportowy- 31 500,00 zł, 
• Dotacja jednostki OSP- 22 500,00 zł, 
• Środki zabezpieczone wykonanie modernizacji garażu po potrzeby samochodu- 100 000,00 zł.
• Opracowanie dokumentacji na remont parkingu szkolnego,
• Rozpoczęcie budowy kanalizacji.

Zakup  nowego samochodu dla OSP - 400 000, 00 zł,

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. 

SKUTECZNIE DLA GMINY STRUMIEŃ



OKRĘG NR 12 OKRĘG NR 11

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.

PROGRAM WYBORCZY NA KADENCJĘ 2018-2023

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

Anna Grygierek 
Kandydatka na Burmistrza Strumienia

Bronisław Pająk Stanisław Balas

KANDYDACI NA RADNYCH W BĄKOWIE:
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