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

Rok  2014
• Przebudowa ul. Konwaliowej- 370 675,60 zł, 
• Przebudowa ul. Słonecznej- 262 020,07 zł, 
• Budowa odwodnienia liniowego odcinka ul. Spokojnej- 20 000, 00 zł, 
• Przebudowa przepustu w ciągu ulicy Jarzębinowej- 7 800, 00 zł, 
• Przebudowa przepustu w ciągu ul. Łowieckiej- 4 500, 00 zł,
• Cmentarz komunalny- remont budynku- 34 404,70 zł, 
• Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego- 613 563,09 zł, 
• Remonty bieżące dróg i ich utrzymanie- 174 271,13 zł. 

Rok  2015 
• Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Klonowej- 196 000,00 zł,
• Przebudowa ulicy Konwaliowej- 275 000,00 zł,
• Oświetlenie ul. Głównej I etap- 44 000,00zł,
• Prace na cmentarzu- rozbiórka szalet, wymiana ogrodzenia- 31 500, 00 zł,
• Remonty w budynku szkoły- 61 000,00 zł,
• Kompleksowy remont sali w przedszkolu- 15 000,00 zł,
• Remonty przy pawilonie sportowy- wymiana szamba przy pawilonie sportowym oraz zakup dwóch grzejników 
i zabezpieczenie okien- 19 750, 00 zł,
• Remonty bieżące dróg i ich utrzymanie - 148 724, 89 zł.

Rok  2016
• Zakończono ostatni etap zadaniaprzebudowyulicy Konwaliowej i Storczyków- 232 487, 37 zł,
• Prace na cmentarzu w tym ogrodzenie i alejka- 43 133,00 zł,
• Remont w szkole wraz z wymianą ogrodzenia- 75 756,56 zł,
• Budowa oświetlenia przy ul. Głównej- 70 000,00 zł,
• Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu- 6 762,00 zł (Karuzela trzmiel, huśtawka),
• Modernizacja placu przy ośrodku zdrowia- 8 481, 00 zł 
• Oświetlenie skrzyżowania ul. Knajskiej i Łowieckiej- 6 377,46zł,
• Remonty bieżące dróg i ich  utrzymanie- 215 416,92 zł.

Rok 2017
• Prace na cmentarzu- 48 874, 00 zł (dokończenie budowy ogrodzenia wykonawca, wykonanie alejki),
• Remonty w szkole- 189 060, 28 zł (przebudowa wejścia do budynku szkoły, ocieplenie ścian)
• Budowa przyjaznego skweru w ramach współpracy transgranicznej- 78 183,25 zł,
• Remont ul. Oblaski wraz z odwodnieniem- 396 238, 41 zł,
• Oświetlenie skrzyżowania ul. Modrzewiowej z ul. Wierzbina- 14 083,50 zł,
• Bieżące remonty dróg i ich utrzymanie - 158 000,00 zł,

Plan na 2018:

• Kontynuacja remontu ul.Oblaski- 422 869,00 zł,
• Kontynuacja prac przy szkole ocieplenie ścian- 119 952,29 zł,
• Remont w przedszkolu Sali i klatki schodowej- 20 902,64 zł,
• Remont drogi Powiatowej od DK 81 w stronę Pruchnej wspólnie z PZD- 167 000, 00 zł,
• Utworzenie tężni solankowej przygotowanie pod tężnie- 3 075,00 zł,
• Drogomyśl ul. Kolejowa- wymieniono 4 szt. opraw oświetleniowych,
• Montaż placu zabaw przy miasteczku ruchu drogowego- 15 000,00 zł
• Oświetlenie ul. Pogodnej,  ul. Pocztowej , oświetlenie skrzyżowania ul. Klonowej z ul. Stokrotek, skrzyżowania ul. Klonowej 
z ul. Jarzębinową w Drogomyślu;
• Kontynuacja prac remontowych w szkole
• Wykonanie dokumentacji na modernizacje ośrodka zdrowia i budowy parkingu

Dofinansowanie z budżetu Gminy  kwotą  167 000, 00 zł, remontu drogi Powiatowej od DK 81 w stronę Pruchnej 

Przekazane środki w latach 2014 - 2018  na działalność  Ochotniczej Straży Pożarnej  w Drogomyślu – 174 900,00 zł,
Przekazane środki  w latach 2014 – 2018  na prowadzenie sekcji piłki nożnej  LKS „BŁYSKAWICA” Drogomyśl   -172 000,00  
zł  oraz na sekcję judo „DĄB” Dębowiec w Drogomyślu – 14 245,00 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 10 OKRĘG NR 9 OKRĘG NR 8

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

Jarosław Mazur Czesław Greń Józef Rudol
KANDYDACI NA RADNYCH W DROGOMYŚLU:
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