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Szanowni Państwo,

W minionym roku realizowaliśmy zadania i własne przedsięwzięcia inwe-
stycyjne we wszystkich miejscowościach gminy Strumień.  Wszystkie za-
dania przedstawione Państwu w informatorze na 2017 rok został zreali-
zowane. 

Rok 2017 to rok wielu zmian ustawodawczych. Musieliśmy poradzić sobie 
z reformą oświaty, która nie była łatwym wyzwaniem dla samorządów. 
Wspólnie z Radą Miejską dokładaliśmy wszelkich starań, aby ta zmiana 
przebiegła jak najlepiej, mając na uwadze szczególnie dobro uczącej się 
młodzieży, dzieci, jak również zatrudnionej kadry. Na wydatki związane  
z oświatą w naszej gminie wydaliśmy w 2017 roku 37% naszego budżetu, 
to największy procent wydatków w całym budżecie gminy.

W zeszłym roku zakończyliśmy termomodernizacje szkół w Bąkowie i Za-
błociu.  Łącznie na te inwestycje zostały przeznaczone ponad 2 miliony 
złotych. W ramach prac termomodernizacyjnych przy szkołach w Bąko-
wie i Zabłociu zainstalowano pompy ciepła typu powietrze-woda, dzięki 
temu ogrzewanie jest bardziej efektywne, a jednocześnie przyjazne śro-
dowisku. Pozyskaliśmy środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska na utworzenie  Zielonej  Pracowni w Bąkowie. Pracownia została 
wyposażona w nowoczesną tablicę multimedialną oraz pomoce dydak-
tyczne. W ubiegłym roku wyremontowano część przedszkola publiczne-
go w Strumieniu. Z dawnej szatni utworzona została nowa sala do zajęć, 
a dzięki temu mógł powstać dodatkowy oddział przedszkolny. Koszt re-
alizacji tego zadania to 110 tysięcy złotych. Zlecona została również do-
kumentacja na utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego w ist-
niejącym budynku przedszkola w Zbytkowie.
Kolejny rok realizowaliśmy w gminie fundusz sołecki, dzięki które-
mu mieszkańcy na zebraniach wiejskich decydowali na co wydać część  
pieniędzy pochodzących z budżetu gminy Strumień. Zorganizowane  

Wydawca:
Urząd Miejski w Strumieniu
sekretariat@um.strumien.pl
tel. 33 857 01 42
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liśmy kolejny etap modernizacji oczyszczalni ścieków i remonty dwóch 
przepompowni. Planujemy w 2018 r. dalsze prace związane z rozbudową 
sieci kanalizacji w gminie, jak również modernizacją oczyszczalni.

Zadbaliśmy o zapewnienie środków na wydatki związane ze strażami 
pożarnymi, sportem, kulturą, działalnością stowarzyszeń, bibliotek czy 
świetlic środowiskowych. Wiele działo się również w naszej gminie pod 
względem kulturalnym i społecznym. Odbyły się jubileusze działających 
w gminie kół i stowarzyszeń, 115-lecie obchodziła Ochotnicza Straż Po-
żarna w Pruchnej, a panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Bąkowie święto-
wały swój Jubileusz 60-lecia.

Dużym wyzwaniem, jak co roku jest praca nad budżetem. Jest to czas 
bardzo trudnych wyborów, których dokonujemy wspólnie z Radą Miej-
ską. Mając na względzie wszystkie wnioski, które wpłynęły do budżetu 
chcemy jak najlepiej spełniać oczekiwania mieszkańców. Niestety tak, 
jak większość z nas, mamy ograniczenia finansowe i nie wszystkie inwe-
stycje i przedsięwzięcia znalazły się w budżecie na 2018 rok. Staraliśmy 
się, aby w każdej miejscowości gminy realizować najważniejsze zadnia 
i udało nam się to zaplanować. Nadal będziemy podejmować działania 
w celu poszukiwania możliwości uzyskania dofinasowania zewnętrznego 
na przedsięwzięcia realizowane w gminie. Szczegółowy podział budżetu 
na rok 2018 przedstawiam na kolejnych stronach tej broszury. 

Dziękuję Państwu za każdy wkład oraz aktywność związaną z działalno-
ścią naszej gminy. Cieszę się, że tak chętnie biorą Państwo udział w ży-
ciu społecznym, kulturalnym oraz sportowym gminy Strumień. Dziękuję 
za każdą podpowiedź oraz radę. Wiele do tej pory udało się razem zro-
bić, ale jeszcze wiele, jak co roku pracy przed nami. Przekazuję na Pań-
stwa ręce kolejną broszurę informacyjną, podsumowującą 2017 rok wraz 
z planami na rok 2018. Mam nadzieję, że będziecie korzystać Państwo  
z informatora przez cały rok. 
Zapraszam do lektury.

        Anna Grygierek
Burmistrz Strumienia

w ubiegłym roku szkolenie na temat funduszu sołeckiego i funduszu 
mieszkańców, pomogło zrozumieć  zasadę działania i założenia tego funduszu.

W ramach współpracy międzynarodowej zrealizowaliśmy projekt „Ak-
tywni na granicy”, dzięki któremu powstał m.in. skwer w centrum Dro-
gomyśla. Jest to miejsce do odpoczynku zarówno dla mieszkańców jak  
i gości. W ramach  projektu „Budatin-Strumień: współpraca na pograni-
czu – etap 2” udało się pozyskać środki europejskie na kontynuacje kom-
pleksowej modernizacji Ratusza.

W Zabłociu przy boisku wybudowano wiatę, która jest miejscem imprez 
i spotkań społeczno-kulturalnych oraz rekreacyjnym. Koszt wykonania 
wiaty to 74 tysiące złotych. Na realizację zadania gmina pozyskała środki 
zewnętrzne tj. dofinansowanie w wysokości 47 tysięcy złotych.

Nakłady na gminną infrastrukturę drogową i bieżące inwestycyjne wy-
niosły ponad 2 miliony złotych. Gruntownej przebudowie została podda-
na ul. Stawowa w Pruchnej. Na to zadanie pozyskaliśmy środki zewnętrz-
ne. Dzięki pozyskanym środkom przebudowana została również ul. Po-
lna. Kontynuowaliśmy budowę chodnika przy ul. Głównej w Bąkowie  
w kierunku DK 81. Wykonano kolejną część chodnika i wiatę przystan-
kową. Przy współpracy z Powiatem Cieszyńskim została wykonana na-
wierzchnia na ulicach Głównej w Bąkowie oraz Lipowej w Pruchnej. Prze-
kazaliśmy środki finansowe z budżetu gminy dla Powiatu na te zadania. 
Rozpoczęliśmy etap I przebudowy ul. Oblaski w Drogomyślu. Wykonywa-
liśmy remonty cząstkowe dróg gminnych we wszystkich miejscowościach 
gminy, a także czyszczenia rowów,  wycinki drzew oraz cięcia pielęgnacyj-
ne. Nie zapomnieliśmy również o nowych nasadzeniach drzew i krzewów. 
W 2017 roku na terenie gminy powstało 17 nowych punktów oświetlenio-
wych. Na budowę tego oświetlenia wydaliśmy ponad 140 tysięcy złotych. 
Łącznie w budżecie wydatki związane z budową i utrzymaniem oświetle-
nia wyniosły ponad 563 tyś zł.

Zakończyliśmy budowę  II etapu parkingu przy ul. Pawłowickiej w Stru-
mieniu. Powstało tam dodatkowych 26 miejsc parkingowych.  Zakończy-
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3. TOLASZ Tadeusz- Wiceprzewodniczący
zamieszkały w Pruchnej. Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdro-
wia i Opieki Społecznej, członek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Zasobów 
Naturalnych, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Ochrony 
Przeciwpożarowej.
 
4. BALAS Stanisław
zamieszkały w Bąkowie. Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, 
Leśnictwa, Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska, Porządku Pu-
blicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, członek Komisji Budżetu, Rozwo-
ju Gospodarczego i Infrastruktury Komunalnej.
 
5. DUDA Ireneusz
zamieszkały w Strumieniu, członek Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodar-
czego i Infrastruktury Komunalnej, członek Komisji Rolnictwa, Leśnic-
twa, Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego  
i Ochrony Przeciwpożarowej.
 
6. FARUGA Paweł
zamieszkały w Strumieniu. Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Le-
śnictwa, Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska, Porządku Pu-
blicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, członek Komisji Rewizyjnej. 
 
7. GAJDZICA Karol
zamieszkały w Drogomyślu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Zastęp-
ca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki 
Społecznej.
 
8. KAJSTURA Aleksander
zamieszkały w Zabłociu. Członek Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodar-
czego i Infrastruktury Komunalnej, członek Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej.
 
9. KRUTYŁA Maria
zamieszkała w Strumieniu. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, Zastępca Przewodniczącego Komi-
sji Rewizyjnej.

10. MADZIAR Maria
zamieszkała w Pruchnej. Członek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Zaso-
bów Naturalnych, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Ochro-
ny Przeciwpożarowej, członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia  
i Opieki Społecznej.

BURMISTRZ STRUMIENIA
Anna Grygierek 
Tel: 33 85 70 148 
e-mail: sekretariat@um.strumien.pl
Sekretariat Burmistrza: I piętro pok. 5  

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Włodzimierz Cybulski  

Tel: 33 85 70 148 
e-mail: sekretariat@um.strumien.pl

Godziny przyjmowania stron w sprawach skarg i wniosków po 
uprzednim ustaleniu terminu w sekretariacie.

PRZeWodnICZąCy RAdy MIejSkIej
Czesław Greń 

Tel. 33 85 20 627
e-mail: rada.miejska@um.strumien.pl
przyjmuje strony w każdy poniedziałek w godzinach 15.00-16.00
po uprzednim ustaleniu terminu w Biurze Rady

Burmistrz Strumienia

Rada Miejska Strumienia
Wykaz Radnych Rady Miejskiej w Strumieniu - kadencja VII 2014-2018
 
1. GREŃ Czesław – Przewodniczący 
zamieszkały w Drogomyślu, członek Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodar-
czego i Infrastruktury Komunalnej.
 
2. SKOWRON Cecylia – Wiceprzewodnicząca
zamieszkała w Zbytkowie. Zastępca Przewodniczącego Komisji Bu-
dżetu, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Komunalnej, czło-
nek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Zasobów Naturalnych, Ochro-
ny Środowiska, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej. 
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Budżet naszej gminy

57 444 737,98 złBudżet gminy Strumień na 
2018 rok zamyka się kwotą

Największa część budżetu 

36,95% wydatków bieżących budżetu gminy
przeznaczona została na wydatki związane z oświatą

21 227 031,31 zł

Na zadania inwestycyjne realizowane  
w 2018 roku zaplanowano budżet  
w wysokości

inwestycje związane  
z budową dróg i parkingów

termomodernizacja  
Zespołu Szkół w Pruchnej  
wraz z zagospodarowaniem terenu

kontynuacja budowy  
kanalizacji sanitarnej

odwodnienie

ponad  8,5 mln zł

1,5 mln zł

900 tys. zł

ponad 1,6 mln. zł 

100 tys. zł 

W każdej miejscowości Gminy Strumień będziemy realizować 
przedsięwzięcia w ramach budżetu. Wniosków do budżetu otrzy-
maliśmy wiele, aby je wszystkie zrealizować musielibyśmy pomno-
żyć ten budżet wielokrotnie. Wspólnie z Radą Miejską i jej komi-
sjami udało się wypracować ostateczny kształt tego planu finan-
sowego.

11. PAJĄK Bronisław
zamieszkały w Bąkowie. Członek Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodar-
czego i Infrastruktury Komunalnej, członek Komisji Rolnictwa, Leśnic-
twa, Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego  
i Ochrony Przeciwpożarowej.
 
12. PISIUT Karol
zamieszkały w Pruchnej. Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju Go-
spodarczego i Infrastruktury Komunalnej, członek Komisji Rewizyjnej. 
 
13. RUDOL Józef
zamieszkały w Drogomyślu. Członek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Zaso-
bów Naturalnych, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Ochro-
ny Przeciwpożarowej, członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia  
i Opieki Społecznej.
 
14. STANIEK Marian
zamieszkały w Strumieniu. Członek Komisji Budżetu Rozwoju Gospodar-
czego i Infrastruktury Komunalnej, członek Komisji Rolnictwa, Leśnic-
twa, Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego  
i Ochrony Przeciwpożarowej.
 
15. SZAST Jarosław
zamieszkały w Zabłociu. Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdro-
wia i Opieki Społecznej, członek Komisji Rewizyjnej.

Informacja z prac Rady Miejskiej w 2017 roku:

W 2017 roku Rada Miejska w Strumieniu zebrała się podczas 13 sesji (w 
tym 1 uroczysta z okazji 11 listopada). Radni podjęli 100 uchwał.

Sesje
13

posiedzeń

15
posiedzeń

14
posiedzeń

17
posiedzeń

4
posiedzenia

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego 
i Infrastruktury Komunalnej

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Zasobów  
Naturalnych, Ochrony Środowiska,  
Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu,  
Zdrowia i Opieki Społecznej

Komisja Rewizyjna
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54,714 737,98 zł

57 444 737,98 zł

Plan dochodów gminy  
Strumień na 2018 rok  
zamyka się kwotą

Wydatki zaplanowano 
na kwotę

dochody bieżące

wydatki bieżące

Deficyt budżetu zostanie  
pokryty z zaciągniętego 
kredytu w kwocie

oraz pożyczki
z WFOŚ i GW

w tym:

w tym:

51 304 024,82 zł

48 920 198,50 zł

2 390 000,00 zł

340 000,00 zł

dochody majątkowe

wydatki majątkowe

3 410 713,16 zł

8 524 539,48 zł

Planowany deficyt 
wyniesie 2 730 000,00 zł 

Planowany udział poszczególnych grup dochodów na 2018 rok:

23,18%
udziały 
w podatkach 
dochodowych

dochody własne

dotacje na 
zadania własne subwencje

dotacje na 
zadania zlecone

dotacje na 
porozumienia

dotacje na 
zadania unijne, 
współfinansowanie21,55%

1,88%

0,28%

21,86%

5,51%

25,74%

12 683 769,00 zł

11 793 284,20 zł

1 029 284,93 zł 14 084 446,00 zł

11 958 307,00 zł

3 014 438,85 zł

151 208,00 zł

Planowany udział poszczególnych grup dochodów na 2018 rok: 

 udziały w podatkach dochodowych: 12 683 769,00 zł; (23,18%) 
 dochody własne: 11 793 284,20 zł; (21,55%) 
 dotacje na zadania własne: 1 029 284,93 zł; (1,88%) 
 dotacje na zadania zlecone: 11 958 307,00 zł; (21,86%) 
 dotacje na porozumienia: 151 208,00 zł; (0,28%) 
 dotacje na zadania unijne, współfinansowanie: 3 014 438,85 zł; (5,51%) 
 subwencje: 14 084 446,00 zł (25,74%) 

  

Wykres 1 Procentowy udział poszczególnych grup dochodów 

 

 

 

23,18% 

21,55% 

1,88% 

21,86% 
0,28% 

5,51% 

25,74% 

Plan 2018 

udziały w podatkach 
dochodowych(PIT, CIT) 

dochody własne 

dotacje na zadania własne 

dotacje na zadania zlecone 

dotacje na porozumienia 

dotacje na zdania unijne, 
wspólfinansowanie, inne  

subwencje 
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Deficyt będzie przeznaczony na wydatki inwestycyjne związane 
z pozyskanymi środkami zewnętrznymi.
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W 2017 złożyliśmy wnioski na dofinasowanie zadań ze źródeł 
zewnętrznych m.in. na:

utworzenie Zielonej Pracowni w szkole podstawowej w Bąkowie 
i Zabłociu,
doposażenie czytelni w szkole w Pruchnej, 
pracownie komputowe dla szkół w Drogomyślu, Pruchnej i Stru-
mienia,
gabinety higieniczne dla szkół w: Drogomyślu, Pruchnej, Stru-
mieniu, Zabłociu i Bąkowie, 
przebudowę ulicy Polnej w Pruchnej – etap 2,
budowę wiaty przy LKS Orzeł Zabłocie,  
„Aktywni na granicy” – budowa skweru w Drogomyślu,
termomodernizację Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłociu, 
termomodernizację Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bąkowie,
budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z prze-
pompowniami i odtworzeniem nawierzchni dróg w Bąkowie, 
przebudowę drogi ulicy Oblaski w Drogomyślu – etap 1,
przebudowa części infrastruktury rekreacyjnej zlokalizowanej na 
terenie LKS „Wisła Strumień” – modernizacja stadionu sportowe-
go w Strumieniu, 
budowa siłowni przy Gminnym Centrum Integracji Wsi w Pruchnej.

Planujemy złożyć wnioski w 2018 m.in. na:
wymianę źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej 
emisji do WFOŚiGW,
budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Strumień,
na budowę nowego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy  
Zespole Szkół w Pruchnej. 
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4 838 083,00 zł 14 855 542,02 zł zł

6 056 729,97 zł5 655 763,60 zł

21 227 031,31 zł 3 435 538,08 zł

1 376 050,00 zł

Planowany udział poszczególnych grup wydatków 
bieżących na 2018 rok:

rolnictwo i łowiectwo, 
transport i łączność,
turystyka, gospodarka 
mieszkaniowa, 
działalność usługowa

administracja 
publiczna

urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 
obrona narodowa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona  
przeciwpożarowa, obsługa długu publicznego,
różne rozliczenia

oświata i wychowanie, 
edukacyjna opieka  
wychowawcza

ochrona zdrowia,  
pomoc społeczna,  
pozostałe zadania  
w zakresie polityki 
społecznej, rodzina

gospodarka  
komunalna
i ochrona środowiska

kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego, 
kultura fizyczna 5,98%

10,54%

25,86%

36,95%

2,39%

9,84%

8,42%

Str. 10 Wykres nr 2  

Procentowy udział poszczególnych działów wydatków bieżących 

 

Planowany udział poszczególnych grup wydatków bieżących na 2018 rok: 

 rolnictwo i łowiectwo, transport i łączność, turystyka, gospodarka mieszkaniowa, 
działalność usługowa: 4 838 083,00 zł; (8,42%) 

 administracja publiczna: 5 655 763,60 zł; (9,84 %) 
 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa, obrona narodowa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 
obsługa długu publicznego, różne rozliczenia: 1 376 050,00 zł; (2,39%) 

 oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza: 21 227 031,31 zł (36,95%) 
 ochrona zdrowia, pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 

rodzina: 14 855 542,02 zł; (25,86 %) 
 gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 6 056 729,97 zł; (10,54%) 
 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna: 3 435 538,08 zł (5,98%) 

8%
10% 0%

2%

37%

26%

11%
6%

plan 2018

Rolnictwo i łowiectwo, Transport i łączność, Turystyka, Gospodarka mieszkaniowa,
Działalność usługowa

Administracja publiczna

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądowinictwa, Obrona narodowa, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa,  Obsługa długu publicznego, Różne rozliczenia

Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza

Ochrona zdrowia, Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej, Rodzina
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PRUCHnA
wykonanie oświetlenia części skrzyżowań dróg gminnych
wykonanie ogrodzenia boiska sportowego
utworzenie siłowni zewnętrznej przy Gminnym Centrum Inte-
gracji Wsi w ramach pozyskanych środków zewnętrznych
zakup zestawu poduszek ratowniczych wysokociśnieniowych dla 
OSP Pruchna 
remont drogi powiatowej ul. Głównej współfinansowanie z bu-
dżetu Gminy zadanie prowadzone przez Powiat

ZABŁoCIe i ZABŁoCIe SoLAnkA
kontynuacja prac związanych z zagospodarowaniem  przy LKS 
„Orzeł” Zabłocie 
wykonanie projektu oświetlenia ulic: Orzechowej i Miodowej 
dalsze remonty Zespołu Szkolno-Przedszkolnego jak również 
modernizacja boiska 
przebudowa ul. Wiśniowej wraz z odwodnieniem
doświetlenie parkingu przy Chacie nad Zalewem
doposażenie jednostki OSP w Zabłociu - zakup pieca centralne-
go ogrzewania, zakup drabiny, zakup agregatu prądotwórczego 
ze stabilizatorem napięcia

ZByTkÓW
budowa oświetlenia ulicznego ulic Strażackiej i Sportowej
wykonanie obelisku promującego sołectwo Zbytków
przebudowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem
adaptacja pomieszczeń w budynku przedszkola na utworzenie 
dodatkowego oddziału przedszkolnego wraz z wyposażeniem
zakup pompy szlamowej dla OSP Zbytków

BąkÓW
kontynuacja oświetlenia ul. Golasowickiej
budowa oświetlenia ul. Młynarskiej
przebudowa ul. Radości  
zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Bąków
dofinansowanie zakupu  samochodu pożarniczego

dRoGoMyŚL
wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia skrzyżowań  
dróg gminnych 
uporządkowanie terenu i wykonanie dokumentacji technicznej 
niezbędnej do rewitalizacji traktu spacerowego przy boisku LKS 
Drogomyśl 
wykonanie oświetlenia ul. Pogodnej 
kontynuacja przebudowy ul. Oblaski
kontynuacja modernizacji budynku szkoły wraz z doświetleniem
wykonanie dokumentacji na termomodernizację ośrodka zdrowia
budowa oświetlenia terenu przy ul. Pocztowej

STRUMIeŃ
wykonanie dokumentacji i rozpoczęcie budowy oświetlenia  
na ul. Sosnowej 
przebudowa ul. Stawowej
opracowanie dokumentacji na odwodnienie szkoły podstawowej
zakup rozpieracza kolumnowego dla OSP  w Strumień
opracowanie dokumentacji niezbędnej do modernizacja kotłow-
ni wraz z przebudową sieci ciepłowniczej
remont Ratusza w ramach pozyskanych środków zewnętrznych
oświetlenie mostu na rzece Wiśle 

Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2018 
roku to m.in.:

14
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Planowane oświetlenie w 2018 r.

kontynuacja budowy oświetlenia ul. Golasowickiej w Bąkowie

oświetlenie mostu na rzece Wiśle w Zabłociu 

budowa oświetlenia terenu przy ul. Pocztowej w Drogomyślu

doświetlenie parkingu przy Chacie nad Zalewem - w Zabłociu

doświetlenie przejścia dla pieszych – ul. Głównej w Pruchnej

Zadania planowane w ramach funduszu sołeckiego  
i funduszu mieszkańców w 2018 roku:

realizacja oświetlenia ulicznego ulicy Młynarskiej w Bąkowie 

wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Pogodnej  w Drogomyślu 

wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego 
skrzyżowań w Drogomyślu ulic: Klonowa – Stokrotek, Klonowa – 
Jarzębinowa, Knajska – Łowiecka 

przygotowanie dokumentacji i rozpoczęcie budowy  oświetlenia 
na ulicy Sosnowej w Strumieniu

wykonanie oświetlenia w Pruchnej rozwidlenia ulicy Lipowej  
z ulicą Dworcową 

oświetlenie skrzyżowania  w Pruchnej ulicy Dębowej z ulicą Leśną,

oświetlenie skrzyżowania w Pruchnej ulicy Kopanina z ulica 
Radosną

oświetlenie skrzyżowania w Pruchnej ulicy Słonecznej z ulicą 
Wierzbową

wykonanie projektu oświetlenia w Zabłociu ulic: Orzechowej  
i Miodowej 

budowa oświetlenia ulicznego w Zbytkowie ulic Strażackiej  
i Sportowej, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Strażacką do 
posesji nr 79 

Wykaz zadań związanych z kanalizacją sanitarną w latach 
2009-2017: 
budowa kanalizacji sanitarnej

modernizacja oczyszczalni ścieków i istniejącej sieci

Łącznie wydatki

5 299 490,22 zł

1 923 224,99 zł

7 222 715,21 zł
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Modernizacja oczyszczalni ścieków i istniejącej sieci
W ramach modernizacji oczyszczalni zrealizowano szereg niezbędnych za-
dań mających na celu przygotowanie systemu oczyszczania ścieków do 
przyjęcia dodatkowej ich ilości w systemie napływowym oraz dowożonym.
Ponadto w roku 2017 zawarto umowę na wykonanie montażu systemu 
hermetyzacji zbiornika napowietrzania ścieków dowożonych oraz syste-
mu do neutralizacji odorów stacji zlewnej.

Mając na uwadze konieczność dostosowania istniejącej sieci kanalizacji 
sanitarnej do zwiększonej ilości ścieków napływowych poddano moder-
nizacji przepompownie ścieków zlokalizowane przy ul. Podwale oraz przy 
ul. Anny Berndt w Strumieniu

Zestawienie zadań związanych z budową kanalizacji sanitarnej:
1. Kanalizacja sanitarna ul. Towarowa w Strumieniu.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kościelna i ul. Krótka w Strumieniu.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Łuczkiewicza w Strumieniu. 
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Parkowej i Brodeckie-
go w Strumieniu.  
5. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Stru-
mieniu- budowa kanalizacji sanitarnej w Strumieniu i Zbytkowie - część 
ul. Wspólnej (od 1 Maja do wjazdu do Intermarche), ul. Letnia, ul. Świer-
kowa, ul. Sosnowa, ul. Wiosenna.
6. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków 
w Strumieniu- budowa kanalizacji sanitarnej w Strumieniu i Zbytkowie-  
ul. Wspólna (Strumień), ul. Olchowa, (Zbytków) ul. Brzozowa, (Zbytków) 
ul. Grabowa, (Zbytków) ul. Bukowa (Zbytków).
7. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Stru-
mieniu - budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, tłocznej w Strumie-
niu, Zbytkowie - cz.2 ul. Wspólna (Strumień) ul. Wspólna (Zbytków).
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d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, za-
jętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,70 zł od 1 m2 
pow. użytkowej

dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego

5,00 zł od 1 m2 

pow. użytkowej

3) od budowli 2% 
od ich wartości

4 ) Podatek leśny

7,86 zł od 1m3

5,31 od 1m3

dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne

43,36 zł 
z hektara fizycznego

5) opłata za 
odprowadzanie ścieków

6) opłata za dostarczaną 
wodę

7) Podatek rolny

8) Podatek rolny

131,23 zł z hektara 
przeliczeniowego

262,45 zł z hektara 
fizycznego

~~

~~

Stawki podatków w 2018 roku

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku publicznego

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób zakwa-
lifikowania w ewidencji gruntów i budynków

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub 
pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior 
i zbiorników sztucznych

0,90 zł od 1m2 
powierzchni

4,60 zł od 1 ha 
powierzchni

0,36 zł od 1m2 
powierzchni

0,20 zł od 1m2 
powierzchni

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych

b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym mate-
riałem siewnym

0,76 zł od 1 m2 
pow. użytkowej

22,00 zł od 1 m2

pow. użytkowej

10,79 zł od 1 m2 

pow. użytkowej

za wyjątkiem gruntów sklasyfikowanych 
w ewidencji gruntów i budynków pod 
symbolem „dr” z wyłączeniem grun-
tów określonych w art. 2 ust. 3 pkt 4  
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  
i opłatach lokalnych:

18
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Gmina Strumień przeprowadziła postępowanie przetargowe na 
świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów ko-
munalnych z nieruchomości zamieszkałych na okres 22 miesięcy. 

Nowe stawki opłat za odpady podjęte uchwałą Rady Miejskiej  
w Strumieniu będą obowiązywać od 1 kwietnia 2018 roku do 
31 grudnia 2019 roku.

   11,00 zł miesięcznie od osoby wynosi stawka opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy wynosi, jeżeli odpady są zbierane i odbie-
rane w sposób selektywny. 

   22,00 zł miesięcznie od osoby wynosi stawka za gospodaro-
wanie odpadami komunalnym, które nie są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny.

Wykonawcą usług odbioru i zagospodarowania odpadów będzie 
konsorcjum firm Sanit-Trans Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu 
Górnym 383, PHU Operatus Marian Krajewski z siedzibą w Bielsku-
Białej przy ul. Cyniarskiej 38 oraz OPERATUS Sp. z o.o. Sp. Koman-
dytowa z siedzibą w Jaworzu przy ul. Cieszyńskiej 291.

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpa-
dach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte ba-
terie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte 

świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochro-
ny roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). 
Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Moż-
na je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i ap-
tekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunal-
nych, czyli tzw. PSZOK-u. 

Właścicielom nieruchomości nie podłączonych do gminnej sieci 
kanalizacyjnej przypomina się, że zgodnie z Regulaminem utrzy-
mania czystości i porządku na terenie gminy Strumień, nieczysto-
ści ciekłych ze zbiorników bezodpływowych należy pozbywać się 
w odstępach czasu uniemożliwiających ich przepełnienie, nie rza-
dziej jednak niż raz na kwartał. Dokument potwierdzający wy-
wóz ścieków przez uprawnionego odbiorcę należy zachować. 

Przedsiębiorstwa zajmujące się wywozem nieczy-
stości ciekłych na terenie Gminy Strumień: 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Wywóz odpadów stałych  
i płynnych  Dariusz Janota. Zabłocie ul. Bielska 60. Tel. 601 525 374.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu ul. 
Ks. Londzina 58, 43-246 Strumień.  Tel. (33) 857 01 69.
Żur Emil Usługi Leśne oraz Transport Ciągnikiem, ul. Dębina 31,  
43-424 Drogomyśl. Tel. 502 259 612.
F.H.U. „VOL-TRANS” Zbigniew Jastrzębski. Ochaby Wielkie,  ul. Bara-
nowicka 5, 43-430 Skoczów. Tel. 502 374 416, (33) 853 55 08.
Wywóz Ścieków Dariusz Franek. Ochaby Małe ul. Dębowiecka 103 
43-430 Skoczów.  Tel. 781 335 250.
Zdzisław Gołyszny, ul. Bielska 34, 43-520 Chybie. Tel. 501 489 177.
Stanisław Żbel Wywóz Ścieków EKO-BEL ul. Żebroka 24, 43-430 Sko-
czów. Tel. (33) 853 45 73, 691 711 006.
Remondis Sp. z o.o., Oddział w Sosnowcu, ul. Baczyńskiego 11,  
41-203 Sosnowiec. Tel. (32) 293 80 62.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o., ul. Słowicza 
59,  43-400 Cieszyn.  Tel. (33) 479 41 00.
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Ustroniu, ul. Konopnic-
kiej 40; 43-450 Ustroń. Tel. (33) 854 35 00.
TOI TOI Polska Sp. z o.o. z/s 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 29. 
Tel. (32) 267 05 10
WC SERWIS ŚLĄSK Sp. z o.o. ul. Pod Borem 10, 41-808 Zabrze.  
Tel. (32) 278 45 31

Wywóz nieczystości ciekłych Gospodarka odpadami komunalnymi
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Szczegółowy sposób segregacji określają przepisy rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19).
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Jak prawidłowo segregować
MeTALe I TWoRZyWA SZTUCZne

PAPIER

SZkŁo

należy wrzucać

należy wrzucać

należy wrzucać

nie należy wrzucać

nie należy wrzucać

nie należy wrzucać

odkręcone i zgniecione plastiko-
we butelki po napojach
nakrętki, o ile nie zbieramy ich 
osobno w ramach akcji dobro-
czynnych
plastikowe opakowania po pro-
duktach spożywczych
opakowania wielomateriałowe 
(np. kartony po mleku i sokach)
opakowania po środkach czy-
stości (np. proszkach do prania), 
kosmetykach (np. szamponach, 
paście do zębów) itp.
plastikowe torby, worki, rekla-
mówki, inne folie
aluminiowe puszki po napojach 
i sokach
puszki po konserwach
folię aluminiową
metale kolorowe
kapsle, zakrętki od słoików

butelek i pojemników z zawarto-
ścią
plastikowych zabawek
opakowań po lekach i zużytych 
artykułów medycznych
opakowań po olejach silniko-
wych
części samochodowych
zużytych baterii i akumulatorów
puszek i pojemników po farbach 
i lakierach
zużytego sprzętu elektroniczne-
go i AGD

opakowania z papieru, karton, 
tekturę (także falistą)
katalogi, ulotki, prospekty
papier szkolny i biurowy, zadru-
kowane kartki
gazety i czasopisma

ręczników papierowych i zuży-
tych chusteczek higienicznych
papieru lakierowanego i powle-
czonego folią
papieru zatłuszczonego lub 
mocno zabrudzonego

zeszyty i książki
papier pakowy
torby i worki papierowe

kartonów po mleku i napojach
papierowych worków po nawo-
zach, cemencie i innych mate-
riałach budowlanych
tapet
pieluch jednorazowych i innych 
materiałów higienicznych
zatłuszczonych jednorazowych 
opakowań z papieru i naczyń 
jednorazowych
ubrań

Butelki i słoiki po napojach i żyw-
ności (w tym butelki po napo-
jach alkoholowych i olejach ro-
ślinnych)
Szklane opakowania po kosme-
tykach (jeżeli nie są wykonane z 
trwale połączonych kilku surow-
ców)

Butelki i słoiki po napojach i żyw-
ności (w tym butelki po napo-
jach alkoholowych i olejach ro-
ślinnych)
Szklane opakowania po kosmety-
kach (jeżeli nie są wykonane z trwa-
le połączonych kilku surowców)
Ceramiki, doniczek, porcelany, 
fajansu, kryształów
Szkła okularowego
Szkła żaroodpornego
Zniczy z zawartością wosku
Żarówek i świetlówek
Reflektorów
Opakowań po lekach, rozpusz-
czalnikach, olejach silnikowych
Luster
Szyb okiennych i zbrojonych
Monitorów i lamp telewizyjnych
Termometrów i strzykawek
   

UWAGA!
Niektóre gminy zapewniają osob-
ne pojemniki na szkło białe i kolo-
rowe.
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odPAdy BIodeGRAdoWALne

odPAdy ZMIeSZAne

należy wrzucać nie należy wrzucać

odpadki warzywne i owocowe 
(w tym obierki itp.)
gałęzie drzew i krzewów
skoszoną trawę, liście, kwiaty
trociny i korę drzew
niezaimpregnowane drewno
resztki jedzenia

kości zwierząt
oleju jadalnego
odchodów zwierząt
popiołu z węgla kamiennego
leków
drewna impregnowanego
płyt wiórowych i pilśniowych 
MDF
ziemi i kamieni
innych odpadów komunalnych 
(w tym niebezpiecznych)

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszyst-
ko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłącze-
niem odpadów niebezpiecznych.

Dbając o jakość powietrza
Wymiana pieca i inne działania długofalowe 

Gmina Strumień od 2008 roku realizuje działania polegające na 
udzielaniu dofinansowania mieszkańcom w zakresie moderniza-
cji źródeł ciepła.

W okresie 2008-2017 udzielono  
dofinansowania do wymiany źródeł ciepła w

Kwota wydatkowana z budżetu gminy   
w tych latach na ten cel wyniosła

W 2017 roku wysokość  
dofinansowania wynosiła  

183
domach

585.323,36 zł

do 4 tys. zł

Z uwagi na rosnące od momentu ogłoszenia tzw. „uchwały anty-
smogowej” zainteresowanie mieszkańców pozyskaniem dofinan-
sowania do wymiany źródeł ciepła oraz ograniczone możliwości fi-
nansowe gminy, trwają starania o pozyskanie przez gminę środ-
ków zewnętrznych umożliwiających udzielenie dofinansowania 
dla większej ilości mieszkańców.

W tym celu, aby oszacować liczbę chętnych mieszkańców do wzię-
cia udziału w programie dofinansowania wymiany źródeł ciepła 
w nadchodzących latach, w terminie do dnia 10 listopada 2017 r. 
mieszkańcy mieli możliwość złożenia ankiet i określić potrzeby  
w zakresie planowanych inwestycji. 

Na podstawie wyników ankietyzacji przystąpiono do procedury 
opracowania wniosku o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach. Po pozytywnym rozpatrzeniu wnio-
sku przez WFOŚiGW w Katowicach oraz uchwaleniu zasad i wyso-
kości dofinansowania zostanie ogłoszony nabór wniosków o do-
finansowanie wymiany źródeł ciepła. Przewiduje się, że nabór 
wniosków rozpocznie się na przełomie drugiego i trzeciego 
kwartału 2018 roku. 

Punkt Selektywnego Zbierania odpadów komunalnych  
od dnia 1 stycznia 2018 roku znajduje się na terenie Zakładu  
Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu,  
ul. ks. Londzina 58.

PSZok jest czynny:  Poniedziałek: 8:00-12:00 
   Środa: 14:00-18:00 
   Piątek: 12:00-16:00 
   Pierwsza sobota miesiąca: 8:00-12:00
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E-urządCzym jest smog?
Smog (ang.) - smoke (dym) + fog (mgła). 
Smog to połącznie niekorzystnych warunków 
pogodowych i dużej ilości zanieczyszczeń po-
chodzących z kominów gospodarstw domo-
wych.

W ich skład wchodzą trujące dla człowieka pyły i gazy:

pył zawieszony PM 2,5

pył zawieszony PM10

tlenki azotu (NOx)

dwutlenek siarki (SO2)

tlenek węgla (CO)

Szkodliwe substancje powstaje głównie w wyniku spalania mułu, 
flotu, węgla brunatnego, wilgotnego drewna i śmieci w na-
szych własnych piecach.

Wpływ smogu na zdrowie
Każdego roku smog przyczynia się do śmierci ponad 44 tys. 
Polaków. 

oddychanie nimi naraża nas między innymi na:

choroby układu oddechowego

choroby układu krążenia

osłabienie układu odpornościowego

choroby układu krwionośnego

Urząd Miejski w Strumieniu serdecznie zaprasza wszystkich miesz-
kańców Gminy Strumień do skorzystania z bezpłatnego systemu 
powiadamiania kontrahenta. 

System poinformuje mieszkańca o zbliżających się terminach 
płatności podatków lokalnych i opłat za gospodarowanie od-
padami komunalnymi a także informacje o nieuregulowaniu 
ww. płatności w terminie za pośrednictwem wiadomości teksto-
wej (SMS) lub poczty elektronicznej (e-mail) lub skrytki ePUAP. 

Aby zapisać się do systemu należy zgłosić się do Referatu Podat-
ków i Opłat (Urząd Miejski w Strumieniu pok. nr 2) i prawidłowo 
wypełnić formularz zgłoszeniowy lub pobrać go w wersji elektro-
nicznej ze strony https://eurzad.strumien.pl/eurzad i złożyć osobi-
ście w Biurze Obsługi Klienta pok. nr 1

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu:  
33 85 70 249.
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rodziny w gminie to 5000,00 zł  na 10 dzieci, jest to najliczniejsza 
rodzina w gminie. 

W 2017 roku przyznano 53 dodatki z tytułu urodzenia dziecka na 
łączną kwotę 49 876 zł oraz 140 jednorazowych zapomóg z tytułu 
urodzenia dziecka  na łączną kwotę 140 000 zł.

W ramach działalności MOPS przyznano również 88 stypendiów  
szkolnych oraz 1 zasiłek szkolny na łączną kwotę 75 999,58 zł. 
(Kryterium dochodowe  to 514 zł). 

Wypłacono: zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, składki na ubez-
pieczenia zdrowotne i społeczne na łączną kwotę 1 122 726 zł.

W 2017 roku wypłacono 891 świadczeń na łączną  kwotę 338 732 zł 
z tytułu pomocy osobom uprawnionym do alimentów, dłużnicy 
alimentacyjni wpłacili w 2017 roku 115 508,68 zł.  

7054
świadczeń rodzinnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również wypłatę 
świadczeń rodzinnych.
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Realizując ustawę o pomocy społecznej MOPS wypłacił świadcze-
nia w wysokości 1 255 921 zł. Były to m.in: zasiłki stałe, okresowe, 
celowe, specjalne, świadczenia przekazane na schronienie, posi-
łek, zapewnienie opieki w Domu Pomocy Społecznej oraz objęcie 
specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. 

Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 1159 decyzji przyznających po-
moc finansową oraz w naturze. Najczęstszym powodem trudnej 
sytuacji życiowej była długotrwała lub ciężka choroba, niepełno-
sprawność, następnie ubóstwo, bezradność w sprawach opiekuń-
czo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa  domowego, 
bezrobocie. 

Pomoc Społeczna
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Strumieniu w ubiegłym roku objął 
wsparciem w ramach zadań zleco-
nych i zadań własnych ogółem 274 rodziny

514 zł
na osobę  
w rodzinie

Wypłacono na kwotę

dla osoby 
samotnej634 zł

2 898 186,48 zł

8 557 164 zł

kryterium dochodowe dotyczące pomocy z MoPS wynosi: 

Ponadto w siedzibie MOPS dyżuruje prawnik, który udzie-
la bezpłatnych porad w każdy pierwszy i trzeci wtorek 
miesiąca w godzinach od 15.00 do 17.00 oraz psycho-

log, który pełni dyżur w każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca 
od godziny 15.30 do 19.30.

Punkt konsultacyjny Miejskiej komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych ds. przeciwdziałania przemo-
cy w rodzinie jest czynny w Urzędzie Miejskim (parter, pok. 

nr 3) w każdy pierwszy i drugi poniedziałek i czwartek miesiąca  
od godz. 15.45 do 17.45.

W Strumieniu działa bezpłatny punkt informacyjno-kon-
sultacyjny ds. uzależnień. Znajdą tu poradę nie tylko uza-
leżnieni od narkotyków, czy alkoholu, ale także hazardzi-

ści i zmagający się z wszelkimi innymi typami uzależnień. Poradę 
mogą tam uzyskać również członkowie rodzin oraz bliscy. Punkt 
pełni dyżury w MOPS w każdy drugi i czwarty czwartek miesiąca  
w godzinach od 15.00 do 17.00.

i

p
Z tytułu świadczeń wychowawczych 
500+ na pomoc wydano

Złożono 1236 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wy-
chowawczego w  tym 210 w formie elektronicznej.

938 rodzin obecnie korzysta ze świadczenia wychowawczego. Naj-
wyższa kwota świadczenia wychowawczego wypłacana dla jednej 
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Porady prawne można bezpłatnie otrzymać w ramach działalności 
punktu darmowych porad prawnych, który powiat cieszyński re-
alizuje również dla mieszkańców gminy Strumień w Chybiu. 

Punkt prowadzony jest przez adwokatów i radców prawnych  
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Chybiu (wejście od ul. Wyzwolenia) 
w poniedziałki w godzinach 8.00-12.00, wtorki 13.00-17.00, środy 
11.00-15.00 czwartki 8.00-12.00, piątki 8.00-12.00. 

Darmowa pomoc prawna 
realizowana przez powiat cieszyński

Można tam uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy, przy-
gotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cy-
wilnego, karnego, administracyjnego, ubezpieczeń społecznych,  
rodzinnego i podatkowego. 
Więcej informacji na www.bip.powiat.cieszyn.pl.

Stypendia za wyniki w nauce 
lub za osiągnięcia sportowe

Nagrody Burmistrza Strumienia  
za wysokie wyniki sportowe

Jednorazowa kwota stypendium w 2017 roku wynosiła:

za wyniki w nauce za osiągnięcia sportowe150 zł 100 zł

Co roku Burmistrz Strumienia przyznaje nagrody za wysokie wyni-
ki sportowe. Mogą je otrzymać zawodnicy, którzy są lub byli miesz-
kańcami gminy Strumień, w roku za który przyznawana jest nagroda. 

Nagrody są przyznawane zawodnikom,  którzy osiągnęli wysokie 
wyniki we współzawodnictwie sportowym indywidualnym lub ze-
społowym, międzynarodowym lub krajowym. 

W roku 2017 takie nagrody przyznano
11 sportowcom

z gminy Strumień

W roku szkolnym 2016/2017 wypłacono 
stypendia za wyniki w nauce lub  
za osiągnięcia sportowe na łączną kwotę

W ubiegłym roku stypendia  
motywacyjne przyznano

46 550 zł

333 uczniom

Stypendium za wyniki w nauce mogło być przyznane 
uczniowi, który uzyskał średnią ocen co najmniej 5,0 
oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie 

(semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyzna-
wane było stypendium.

Stypendium za osiągnięcia sportowe mogło być przy-
znane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współ-
zawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej mię-
dzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania 

w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym 
przyznaje się to stypendium.

którzy osiągnęli medalowe miejsca na Mistrzostwach Polski,  
Międzywojewódzkich Mistrzostwach oraz Mistrzostwach Śląska
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Statystyka demograficzna gminy

13 028
osób jest zameldowanych  
na terenie gminy Strumień

W roku 2017 w tutejszym Urzędzie 
zostały wydane 

6 474 mężczyzn

2 152 
dowody osobiste

6 554 kobiet

Statystyka ogólna ludności wg poszczególnych miejscowości:

Strumień    

Pruchna    

Drogomyśl

Bąków    

Zabłocie  
i Zabłocie Solanka  

Zbytków 

3 604
osób

2 461
osób

2 283
osoby

1 806
osób

1 431
osób

 1 443
osoby

urodziło się 34

urodziło się 39

urodziło się 38

urodziło się 19

urodziło się 22

urodziło się 18

zmarło 28

zmarło 30

zmarło 28

zmarło 11

zmarło 17

zmarło 9

W porównaniu do ubiegłego roku przybyło 101 osób. 

Statystyka urodzeń

W roku 2017 urodziło się

170
dzieci

82
88 chłopców

dziewczynki

(o 20 więcej dzieci niż w roku 2016)

Najwięcej dzieci urodziło się w

Najmniej dzieci urodziło się w

styczniu – 22

grudniu – 9

marcu – 19

kwietniu – 10

Jakie imię najpopularniejsze?

najpopularniejsze imiona męskie nadane w 2017 roku w gmi-
nie Strumień to:

jan i Piotr – po 6 dzieci

Filip, Franciszek i Tymoteusz – po 5 dzieci

rzadkie imiona to:  
Bogusław, Ignacy, joachim, jonatan, Ludwik, Marcel

najpopularniejsze imiona żeńskie to:

nadia – 7 dzieci

Zofia – 6 dzieci

julia - 5 dzieci

rzadkie imiona to:  
Aurelia, Halszka, kaja, nastazja, olga, Pola, Rut. 

Urząd Miejski w Strumieniu, Ewidencja Ludności podaje poniżej 
statystykę ludności zameldowanej na terenie Gminy Strumień:
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Statystyka małżeństw

W roku ubiegłym mieszkańcy  
naszej Gminy zawarli

140
związków małżeńskich

(o 37 więcej ślubów niż w roku 2016)
w tym:

66 stanowili mężczyźni zameldo-
wani na terenie gminy Strumień

50 – kobiety z naszego terenu 

24 pary małżeńskie – oboje 
małżonków mieszkających u nas

Jednocześnie informuje się, że z ogólnej liczby ślubów w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Strumieniu zarejestrowano 68 ślubów.

Najwięcej małżeństw zostało zawartych w

Najmniej małżeństw 
zostało zawartych w

wrześniu – 24

styczniu, lutym, listopadzie – po 4

lipcu – 21
czerwcu – 20

Najwięcej zgonów zanotowano w

Najmniej zgonów było w

lutym – 18

listopadzie – 4
styczniu – 14

kwietniu – 7

Statystyka zgonów

W roku 2017 zmarło
123

mieszkańców

52
71 mężczyzn

kobiety

(o 1 osobę mniej niż w 2016)

Jednocześnie informuje się, że z ogólnej liczby zgonów w tutej-
szym Urzędzie Stanu Cywilnego zarejestrowano 55 zgonów.

Strumień    

Pruchna    

Drogomyśl

Bąków    

Zabłocie

Zbytków 

Rzędna poziomu wody Wisły 
w Strumieniu 

Długość rzeki Wisły  
na terenie Gminy Strumień

Razem

629,5 ha

593,3 ha

1469,1 ha

1903,8 ha

573,6 ha

188,7 ha

493,0 ha

254,7 m n.p.m.

ok.  8,74 km

5851,1 ha

10,8%

10,1%

25,1%

32,5%

9,8%

3,2%

8,4%

100%

Powierzchnia Gminy Strumień

Zabłocie Solanka

udziału  
pow. gminy

udziału  
pow. gminy

udziału  
pow. gminy

udziału  
pow. gminy

udziału  
pow. gminy

udziału  
pow. gminy

udziału  
pow. gminy
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Wsparcie z budżetu gminy Strumień pomogło stowarzyszeniom 
zorganizować treningi, rozgrywki i turnieje sportowe oraz  ogólno-
dostępne imprezy kulturalne. Co roku z budżetu gminy Strumień 
przekazywane są środki na ten cel.

Szczegółowe informacje o otwartych konkursach ofert można zna-
leźć na stronie www.strumien.pl w zakładce organizacje pozarzą-
dowe. 

W gminie Strumień działa sześć jednostek Ochotniczej Straży Po-
żarnej: OSP Bąków, OSP Drogomyśl, OSP Pruchna, OSP Strumień, 
OSP Zabłocie i OSP Zbytków. 

Jednostki OSP Strumień i OSP Drogomyśl działają w Krajowym Sys-
temie Ratowniczo-Gaśniczym.

Fundusze dla oSP

Na utrzymanie gotowości bojowej  
i wyposażenie jednostek OSP w 2017roku 
z gminnego budżetu przeznaczono 247 268,96 zł

Wsparcie organizacji pozarządowych
otwarte konkursy ofert

– tyle wyniosła kwota dotacji udzielonych  
w 2017 roku organizacjom pozarządowym  
w ramach otwartych konkursów ofert.200 500,00 zł

Jednostki OSP z gminy Strumień w roku 2017 wyjeżdżały do akcji 
251 razy.

Dzielnicowi w Komisariacie Policji w Strumieniu

dzielnicowy, to policjant „pierwszego kontaktu”, dbający o po-
prawę bezpieczeństwa mieszkańców w swoim rewirze, funkcjona-
riusz, do którego każdy może zwrócić się o pomoc, przekazać in-
formacje dotyczące bezpieczeństwa. 

Ważne jest zatem, aby każdy wiedział jak ze swoim dzielnico-
wym, szybko i łatwo się skontaktować.

Poniżej zamieszczamy numery telefonów do dzielnicowych pracu-
jących w Gminie Strumień.

komisariat Policji w Strumieniu
43-246 Strumień
ul. Ks. Londzina 47
strumien@cieszyn.ka.policja.gov.pl

numery telefonów i adresy e-mail  do dzielnicowych pracują-
cych w Gminie Strumień:

Miasto Strumień i sołectwo Zbytków:
aspirant Grzegorz Kawulok 
tel. 727 032 319 
e-mail: dzielnicowy.strumien1@cieszyn.ka.policja.gov.pl

Sołectwo Bąków, sołectwo drogomyśl, sołectwo Pruchna: 
aspirant sztabowy Marek Pisarek  
tel. 727 032 321  
e-mail: dzielnicowy.strumien3@cieszyn.ka.policja.gov.pl

Sołectwo Zabłocie i sołectwo Zabłocie Solanka:
starszy aspirant  Bernadeta Kiełkowska 
tel. 727 032 320 
e-mail: dzielnicowy.strumien4@cieszyn.ka.policja.gov.pl

tel. 33 856 39 10
fax 33 856 39 14   



3938

do Strumienia zawitali m.in.: 
Raz Dwa Trzy, Stanisław Soyka, ŁąkiŁan, Piotr Machalica, Kali  
i Teatr Wierszalin. 

Profesjonalną organizację wydarzeń kulturalnych umożliwia nowy, 
bo oddany do użytku w 2014 roku obiekt, z funkcjonalną salą wi-
dowiskową, galerią i pracowniami. 

W emgok-u działa również wypożyczalnia strojów karnawałowych 
dla dzieci i dorosłych licząca w swojej kolekcji  blisko 700 strojów.

Od wielu już lat emgok-u współpracuje ze stowarzyszeniami i gru-
pami formalnymi z terenu gminy Strumień, udostępniając swoje 
zaplecze techniczne i personalne. 

Kultura w Gminie Strumień Strumieński emgok, to sprawdzona marka na kulturalnej mapie 
Polski, a ambicje dobrze wyszkolonej kadry mobilizują zespół do 
ciągłego rozwoju, o czym świadczy m.in. współpraca z partnerem  
z Francji, pozyskiwanie funduszy zewnętrznych.

Miejsko-Gminny ośrodek kultury 
ul. Młyńska 14
tel. 33 857 01 74
www.emgok.pl

Świetlica Hakuna Matata w Strumieniu
ul. Młyńska 14 (siedziba eMGOK-u) 
tel. 33 857 01 74
Poniedziałek - piątek: 13.00-18.00
 
Świetlica w Bąkowie
ul. Osiedlowa 1 (budynek sali OSP)
tel. 33 85 78 502
Poniedziałek - piątek: 12.00-18.00

Świetlica w drogomyślu
ul. Główna 15 (budynek Szkoły Podstawowej) 
tel. 33 85 10 652 
Poniedziałek - piątek - 11.00 -17.00 

Świetlica w Pruchnej
ul. Główna 53 (budynek GCIW) 
tel. 33 85 73 578 
Poniedziałek - piątek: 12.00-18.00 

Świetlica w Zabłociu
ul. Rolna 18 (Chata nad Zalewem), 
tel. 33 85 71 518 
Poniedziałek - piątek: 12.00-18.00

W roku 2017 Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Strumieniu zorganizował 100 imprez

ponad 12 000 osób

   Miejsko Gminny ośrodek kultury

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu organizuje życie 
kulturalne w całej gminie Strumień. Zarządza dziesięcioma obiek-
tami (siedziba emgok-u - ul. Młyńska 14, 7 świetlic, Punkt Informa-
cji Turystycznej, Chata nad Zalewem). 

Stale działa w nim prawie 30 grup i sekcji m.in plastyczne, foto-
graficzne, rytmiczne, muzyczne. 
Ogromnym powodzeniem cieszy się taniec nowoczesny, toteż  
w sześciu istniejących grupach tańczy blisko setka dzieci i młodzieży. 
Z oferty siedmiu bardzo dobrze wyposażonych świetlic zlokalizo-
wanych w każdej miejscowości gminy Strumień korzysta blisko 
700 młodych ludzi.

w imprezach łącznie udział wzięło
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Świetlica w Zbytkowie
ul. Wyzwolenia 49 (budynek przedszkola), 
tel. 33 85 71 392 
Poniedziałek - piątek: 13.00-19.00

Świetlica Szkolna w Bąkowie
ul. Główna 62
tel. 33 8570 252

Biblioteka posiada pokaźny zbiór audiobooków i filmów, które 
można nieodpłatnie wypożyczyć. Audiobooki (książka mówiona) 
są dogodnością dla osób niepełnosprawnych, niedowidzących.

W ramach Miejskiej Biblioteki Publicznej działa dziecięca Akade-
mia naukowa – gdzie „młodzi studenci” pod okiem profesorów 
zgłębiają różne dziedziny nauki. 

Do tej pory odbyły się m.in. następujące zajęcia: 
„dlaczego samoloty i rakiety latają” Marty Koplejewskiej, 
„Było sobie życie – czyli zajęcia z mikroskopem przedsta-
wiające świat w skali mikro” – Dawida Stańka, 
„jak pracuje historyk pisząc dzieje?” dr Eweliny Szuster.

Dzieci do lat trzech wraz z opiekunami zapraszane są na zajęcia 
Grupy Zabawowej. Zajęcia odbywają się we wtorki i piątki o 
godz. 10.30. 
Grupa Zabawowa to doskonały sposób wspierania rozwoju naj-
młodszych dzieci, pozwala dzieciom uczyć się przez obserwację i 
naśladowanie, nawiązywać kontakty z dziećmi w różnym wieku, 
poznawać nowe słowa, rozwijać samodzielność, bawić się z inny-
mi dziećmi, a przede wszystkim uczy dziecko obcowania z książką 
i kształtuje nawyk korzystania z biblioteki.

Najmłodsi czytelnicy spotkają się z pisarzami i autorami książek 
m.in. z Wiesławem Drabikiem czy Melanią Kapelusz. 
Odbywają się także warsztaty i wykłady dla uczniów m.in. z po-
dróżnikiem Stefanem Czernieckim. 
Zapraszane są teatrzyki z repertuarem nawiązującym do dzie-
cięcej literatury (m.in. „”Pinokio”; „Dwie Dorotki”). 
Organizowane są lekcje biblioteczne i zajęcia kreatywne. 
Co roku odbywają się imprezy okolicznościowe związane z tra-
dycjami i kulturą Polski np.: Andrzejki, wianki, powitanie wiosny. 
Zajęcia dla dzieci organizowane są także w czasie wakacji i ferii 
szkolnych.

Miejska Biblioteka Publiczna

Sale do wynajęcia
Sala Widowiskowa przy ochotniczej Straży Pożarnej  
w Bąkowie
ul. Osiedlowa 1 
 
Administrator budynku: 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, tel. 33 85 70 169 
Opiekun sali: 690 956 224
 
Gminne Centrum Integracji Wsi w Pruchnej
ul. Główna 53, 43-424 Drogomyśl 

Administrator budynku: 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, tel. 33 85 70 169 
Opiekun sali: 600 956 194
 
„Chata nad zalewem” w Zabłociu
ul. Rolna 18 
 
Administrator budynku: 
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu, tel. 33 85 70 174

Sala integracyjna w Zbytkowie
ul. Wyzwolenia 49, 43-246 Strumień

Administrator budynku: 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, tel.: 33 85 70 169
Opiekun sali: 795 139 503
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Biblioteka w ramach współpracy z Instytutem Pamięci narodo-
wej organizuje cykliczne spotkania z historią najnowszą. Spo-
tkania są odpowiedzią na rosnące zainteresowanie czytelników li-
teraturą historyczną, ponadto wykłady te budują kontekst do ro-
zumienia mechanizmów współczesnej polityki, wzbudzają tożsa-
mość patriotyczną.

Największą popularnością cieszą się wykłady naukowe i spotka-
nia edukacyjne np.: dr Grzegorza Odoja „Zwyczaje i obrzędy cy-
klu wiosenno-letniego czyli o kreacji nowego czasu”.  

Czytelnicy chętnie biorą udział w organizowanych warsztatach 
artystycznych czy rękodzieła, odbyły się warsztaty florystyczne 
bożonarodzeniowe.

Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu włączyła się także w 
obchody uroczystości narodowego Czytania. Zorganizowano 
wspólne czytanie „Wesele” z aktorami bielskiego teatru na stru-
mieńskim rynku. „Narodowe Czytanie” jest imprezą cykliczną pod 
patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polski. 

W bibliotece odbywają się również wystawy malarskie m.in. „Ma-
zurskie pejzaże” prof. Adolfa Gwozdka oraz koncerty. 

W bibliotece centalnej w Strumieniu oraz w filiach działają czytel-
nie czasopiśmienniczo-internetowe, w których dostęp do inter-
netu jest darmowy, seniorzy także mogą poznać podstawy obsłu-
gi komputera oraz piękna, odnowiona czytelnia ogólna, w której 
w ciszy i spokoju można korzystać z dobrze zaopatrzonego księ-
gozbioru naukowego (m.in. albumy malarskie, encyklopedie róż-
nych dziedzin). 

W MBP w Strumieniu można także uzyskać kody dostępu do kur-
sów e-lerningowych nauki pięciu języków obcych (angielski, 
niemiecki, francuski, włoski, hiszpański). Kursy te są darmowe. 

Biblioteka prenumeruje 54 czasopisma, z których można skorzy-
stać na miejscu oraz wypożyczyć.

ok. 1 500 
nowych książek

34 252 zł

Biblioteka co roku zakupuje 

W 2017 r. na zakup książek wydano

Wszystkie zbiory gromadzone są na podstawie zapytań i zapotrze-
bowań czytelników, oraz obserwacji rynku księgarskiego i środo-
wiska lokalnego. 

Niezmiennie od wielu lat niesłabnącą popularnością cieszy się 
polska literatura piękna: kobieca, obyczajowa. W ostatnim roku 
wzrosło zainteresowanie literaturą o tematyce zdrowego stylu 
życia, zdrowym odżywianiu i ziołolecznictwie. Często czytelni-
cy wybierają kryminały zarówno polskie jak i skandynawskie oraz 
literaturę fantastyczną. Ponadto często wypożyczana jest litera-
tura religijna, historyczna i biografie. 

Książki kupowane są z środków samorządowych oraz Biblioteki 
Narodowej. 

1853 zarejestrowanych czytelników

W roku 2017 wypożyczono

bibliotekę odwiedziło

35 645
książek

28 105
osób

Filie biblioteki działają również w Drogomyślu, Pruchnej i Zbytko-
wie. 
Szczegóły na www.biblioteka.strumien.pl

Biblioteka ma
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Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Młyńska 10
tel. 33 857 00 45
43-246 Strumień
e-mail: biblioteka@um.strumien.pl
Godziny otwarcia: 
Poniedziałek: 8.00 – 16.00 
Wtorek: 8.00 – 16.00 
Środa: 8.00 – 18.00 
Czwartek: nieczynne 
Piątek: 8.00 – 16.00

Filia w drogomyślu
ul. Pocztowa 3, 43-424 Drogomyśl, tel. 033 85 72 361 

Poniedziałek: 8.00 – 12.00 
Wtorek: 8.00 – 12.00 
Środa: 14.00 – 18.00 
Czwartek: 14.00 – 18.00 
Piątek: 14.00 – 18.00

Filia w Pruchnej
ul. Główna 53, 43-523 Pruchna, tel. 33 85 73 577 

Poniedziałek: 8.00 – 12.00 
Wtorek: 8.00 – 12.00 
Środa: 14.00 – 18.00 
Czwartek: 14.00 – 18.00 
Piątek: 14.00 – 18.00

Filia w Zbytkowie
ul. Wyzwolenia 52, 43-246 Zbytków, tel. 33 85 70 379
 
Poniedziałek: 8.00 – 12.00 
Wtorek: 8.00 – 12.00 
Środa: 14.00 – 18.00 
Czwartek: 14.00 – 18.00 
Piątek: 14.00 – 18.00

   Galeria pod Ratuszem w Strumieniu
Galeria pod Ratuszem mieści się w odremontowanych piwnicach 
Urzędu Miejskiego w Strumieniu. Pomieszczenia wystawiennicze oraz 
bogate zaplecze zostały zagospodarowane w 2010 roku w ramach 
współpracy polsko-słowackiej.
 
Galeria jest miejscem wystaw, wernisaży i spotkań. Swoje prace pre-
zentują lokalni twórcy ale również zagraniczni artyści. W 2017 roku w 
galerii zaprezentowanych zostało 6 wystaw, które łącznie odwiedzi-
ło ponad 1500 osób. Wernisaże otwierające każdą wystawę cieszą się 
dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców i turystów. 

Galeria pod Ratuszem czynna jest w godzinach pracy Urzędu Miej-
skiego. Grupy zorganizowane mogą umawiać się w Referacie Rozwo-
ju i Promocji pod numerem telefonu 33 8570 182 lub 781 727 772.

   Izba Regionalna im. emilii Michalskiej
Pruchna ul. Główna 53 
tel. 505 929 978

Izba Regionalna im. Emilii Michalskiej mieści się w Gminnym Centrum 
Integracji Wsi w Pruchnej. Zwiedzający Izbę mogą zapoznać się z ży-
ciem i twórczością poetki-malarki Emilii Michalskiej i rzeźbiarza Lu-
dwika Habarty. Ekspozycja składa się z pamiątek, obrazów olejnych i 
malowanych na szkle, tomików wierszy, wycinanek i wyklejanek oraz 
rzeczy osobistych poetki-malarki a także dokumentacji twórczości pi-
sarza Józefa Kornbluma. Można też zobaczyć wystawę fotograficzną 
„Pruchna dawniej i dziś”. 

Pieczę nad Izbą sprawuje Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pruchna, moż-
na ją zwiedzać podczas dni otwartych w każdy pierwszy czwartek 
miesiąca w godzinach 12.00-15.00 lub po wcześniejszym umówieniu 
się z opiekunem.

   
   Izba Regionalna im. Mariana Wójtowicza
Strumień ul. Młyńska 14 
tel. 33 857 01 74
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W gminie Strumień można korzystać z zajęć re-
kreacyjno-sportowych, które organizowane są na 
Hali Sportowej oraz placówkach oświatowych. 
W Drogomyślu i Strumieniu można skorzystać z 
ogólnodostępnych boisk ze sztuczną nawierzch-
nią. Mamy również boiska do siatkówki plażo-

wej w: Drogomyślu, Pruchnej, Strumieniu i Zabłociu. Swoją ofer-
tę zajęć reakcyjnych mają też Kluby Sportowe działające na tere-
nie gminy Strumień. Ponadto w sezonie czynne są również korty 
tenisowe i do squasha oraz basen kąpielowy otwarty.

Sport i rekreacja

Punkt Informacji Turystycznej

Zachęcamy do odwiedzenia strony www.sport.strumien.pl, 
gdzie znajdziecie Państwo szereg informacji i relacji z wydarzeń 
sportowych na terenie gminy.

30 971
gości

Najczęściej sprzedawanymi wejściówkami były:

bilety ulgowe - szkolne

bilety rodzinne

zwykłe

13 156
8 149
4 937

Rekordowe odwiedziny basen miał 30 lipca 2017
2256

gości

W sezonie letnim można skorzystać z oferty kom-
pleksu basenowego. 

 w 2017 roku basen odwiedziło

Izba Regionalna nosi imię Mariana Wójtowicza, znawcy folkloru i mi-
łośnika Ziemi Cieszyńskiej. Jedno pomieszczenie Izby ma wystrój 
mieszkania mieszczan strumieńskich, w drugim zgromadzono sprzę-
ty, narzędzia i wytwory strumieńskich rolników i cechów (wyroby ce-
ramiczne, bednarskie, kowalskie, pszczelarskie) i fotografie dawnych 
rzemieślników przy pracy. Zgromadzono też meble, obrazy, naczynia 
oraz ręcznie robione firanki, obrusy i makatki. 
Odbywają się tu spotkania z zakresu edukacji regionalnej dla przed-
szkolaków i uczniów. 

Opiekunem Izby jest Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Strumie-
niu. Izba otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 
do 16.00.

Punkt Informacji Turystycznej w Strumieniu zaprasza turystów oraz 
mieszkańców gminy Strumień. Oferujemy:

informację na temat historii, atrakcji turystycznych, imprez kultural-
nych, tras rowerowych, bazy noclegowej i gastronomicznej miasta  
i gminy Strumień;

stały, bezpłatny dostęp do internetu oraz infokiosku;

bezpłatne ulotki, broszury, informatory oraz materiały promocyjne 
miasta i gminy Strumień, a także z innych regionów kraju (Śląsk Cie-
szyński i Beskidy, Metropolia Silesia, Subregion Zachodni, Jura Kra-
kowsko-Częstochowska).

 

Zapraszamy na audiowycieczkę po stolicy „Żabiego Kraju”
„Tam, gdzie królowa polskich rzek...” (dla dorosłych)
„W krainie utopca” (dla dzieci) - Audioprzewodnik – do wypoży-
czenia na miejscu po uprzednim zapoznaniu się z regulaminem 

Turysta może otrzymać tutaj ozdobną pieczątkę potwierdzającą po-
byt w „Żabim Kraju”.

Zapraszamy od wtorku do soboty w godzinach: 8.00-16.00
43-246 Strumień, Rynek 2, tel. 33 857 00 48
e-mail:strumien@silesia.travel, www.silesia.travel
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Oświata
Uwzględniając założenia reformy oświaty, tj. likwidację gimna-
zjów i wydłużenie nauki w dotychczasowej szkole podstawowej do 
ośmiu lat, od 1 września 2017 r. sieć szkół i przedszkoli w Gminie 
Strumień przedstawia się następująco:

   Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Strumieniu
dyrektor: Beata Greń
Wicedyrektor: Lilla Salachna-Brzoza
Wicedyrektor: Bożena Filipowska
Siedziba: ul. Młyńska 8, 43-246 Strumień
tel. 33 857 15 90
e-mail: spstrumien@poczta.onet.pl
strona internetowa: www.sp.strumien.com

         

Inna lokalizacja prowadzenia zajęć dydaktycznych, wycho-
wawczych i opiekuńczych:
ul. 1 Maja 38, 43-246 Strumień
tel. 33 857 02 25

411

177

23

10

1

2

3

2

Liczba uczniów  
szkoły podstawowej

Liczba uczniów  
klas gimnazjalnych

liczba oddziałów

liczba oddziałów

oddział sportowy

oddziały sportowe

w tym:

w tym:

oddziały specjalne

oddziały specjalne

   Przedszkole w Strumieniu
dyrektor: Bożena Gładysz-Malik
Siedziba: ul. Młyńska 10, 43-246 Strumień
tel. 33 8570 213
e-mail: przedszkolestrumien@tlen.pl
strona internetowa: www.przedszkolestrumien.szkolnastrona.pl

156 7Liczba dzieci liczba oddziałów

50 2Liczba dzieci liczba oddziałów

   Przedszkole im. Marii konopnickiej w Zbytkowie
dyrektor: Joanna Krakowka
Siedziba: Zbytków, ul. Wyzwolenia 49, 43-246 Strumień
tel. 33 857 02 66
e-mail: przedszkole.zbytkow@strumien.pl
strona internetowa: www.przedszkole.zbytkow.pl

Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bąkowie
Siedziba: Bąków, ul. Główna 62, 43-246 Strumień
tel. 33 857 11 25
e-mail: naszeprzedszkole@onet.eu
strona internetowa: www.przedszkolebakow.pl

143

68

7

3

Liczba uczniów 

Liczba dzieci

liczba oddziałów

liczba oddziałów

   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bąkowie
dyrektor: Małgorzata Orawska
Wicedyrektor: Urszula Gabryś

Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
w Bąkowie

Siedziba: Bąków, ul. Główna 62, 43-246 Strumień
tel. 33 857 02 52
e-mail: sp.bakow@wp.pl
strona internetowa: www.spbakow.wixsite.com/bakow

   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłociu
dyrektor: Ewa Homa
Wicedyrektor: Jolanta Machalica
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Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
w Zabłociu

Siedziba: Zabłocie ul. Bielska 36, 43-246 Strumień
tel./fax: 33 857 02 59
e-mail: spzablocie@poczta.onet.pl
strona internetowa: www.spzablocie.pl

Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu
Siedziba: ul. Bielska 26, 43-246 Strumień
tel. 33 857 09 60
e-mail: przedszkole.zablocie@wp.pl
strona internetowa: www.przedszkolezablocie.szkolnastrona.pl

25 1Liczba dzieci liczba oddziałów

   Zespół Szkół w drogomyślu
dyrektor: Ilona Gabryś
Wicedyrektor: Agnieszka Grelowska
e-mail: zs.drogomysl@wp.pl
strona internetowa: www.zsdrogomysl.blogspot.com

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego 
przy Zespole Szkół w drogomyślu

Siedziba: ul. Główna 15, 43-424 Drogomyśl
tel. 33 857 21 24

185

40

9

2

Liczba uczniów  
szkoły podstawowej

Liczba uczniów  
klas gimnazjalnych

liczba oddziałów

liczba oddziałów

   Zespół Szkół w Pruchnej
dyrektor: Mariusz Mendrok
Wicedyrektor: Sonia Krzempek
e-mail: pruchna@oswiata.org.pl
strona internetowa: www.szkola.pruchna.com.pl

   odyseja – niepubliczna Szkoła Podstawowa w Strumieniu
dyrektor: Alina Czekaj
Siedziba: ul. 1 Maja 20, 43-246 Strumień
tel. 33 857 02 20
e-mail: szkola@odyseja.info
strona internetowa: www.odyseja.info

Przedszkole przy Zespole Szkół w Pruchnej
Siedziba: ul. Główna 51, 43-523 Pruchna
tel. 33 857 35 29

Szkoła Podstawowa im. emilii Michalskiej 
przy Zespole Szkół w Pruchnej

Siedziba: ul. Główna 60, 43-523 Pruchna
tel. 33 857 35 26

67 3Liczba dzieci liczba oddziałów
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Liczba uczniów  
szkoły podstawowej
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liczba oddziałów

liczba oddziałów

niepubliczne Szkoły i Przedszkola
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Przedszkole przy Zespole Szkół w drogomyślu
Siedziba: ul. Pocztowa 1, 43-424 Drogomyśl
tel. 33 857 23 45
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   niepubliczne Przedszkole Twórcze „To Tu” w Strumieniu
organ prowadzący: Zespół Placówek Oświatowych „To Tu”
Izabela Krzemińska-Woźniak
Siedziba: ul. Krzywa 2, 43-246 Strumień
tel. 791 995 797
e-mail: totu.strumien@gmail.com
strona internetowa: www.przedszkolewstrumieniu.pl

kluby dziecięce
   Centrum Rozwoju i edukacji „Cogito” Sp. z o.o.
Siedziba: ul. Wspólna 2A, 43-246 Strumień
tel. 693 352 379

Inne
   Zespół obsługi Szkół w Strumieniu
Siedziba: ul. 1 Maja 7, 43-246 Strumień
tel./fax: 33 8570 347
e-mail: zos@um.strumien.pl
Czas pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

   niepubliczne Przedszkole „kubusiowa kraina”
dyrektor: Halina Dziadek
Siedziba: ul. Główna 13, 43-523 Pruchna
tel. 511 385 206
e-mail: krainakubusia@gmail.com
strona internetowa: www.kubusiowakraina.pl

64 4Liczba dzieci liczba oddziałów

Telefony i adresy
   Rekreacja
Hala Sportowa
ul. Młyńska 8
tel. 33 85 71 707

Basen Miejski w Strumieniu 
ul. Młyńska 14
tel. 662 303 995

korty Tenisowe w Strumieniu
ul. Młyńska 14
Czynne od kwietnia do listopada w godzinach od 9.00 do 20.00
Rezerwacja pod numerem tel. 662 303 995

ogólnodostępne Boisko Wielofunkcyjne w Strumieniu
ul. 1 Maja 38
Kontakt w celu rezerwacji boiska tel. 793 789 022, 607 469 641

Wielofunkcyjne ogólnodostępne Boisko w drogomyślu
(obok Zespołu Szkół – ul. Główna 5)
ul. Pocztowa 
tel. 663 479 898

LkS „Zryw”
ul. Żniwna 10 Bąków 
 
LkS „Błyskawica”
ul. Modrzewiowa 5 Drogomyśl

LkS „99 Pruchna”
ul. Główna 60 Pruchna 
 
LkS „Wisła” w Strumieniu
ul. Brodeckiego 26 Strumień 
 
LkS „orzeł”
ul. Rolna 18 Zabłocie
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    ośrodki zdrowia 
Przychodnia Lekarska nZoZ P.U.P. „MeTUS”
Spółka z o.o. Strumień ul. 1 Maja 18
tel. 33 857 01 17

nZoZ „oLMed”
Strumień, ul. Ks. Londzina 44
tel. 33 857 14 28

nZoZ „PRoMed”
Pruchna ul. Główna 78
tel. 33 857 35 87
Drogomyśl ul. Oblaski 2
tel. 33 857 35 87

Medikus Srokosz
Strumień ul. Pocztowa 7
tel. 33 851 02 42; 660 563 611

    Inne
Miejski ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu
ul. 1 Maja 18
tel. 33 85 70 103, 33 85 71 460 do 462, fax: 33 85 70 461
www.mops.strumien.pl

Czas pracy: 
poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 7:00 - 15:00
środa: 7:00 - 16:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00

kasa czynna w dniach wypłaty świadczeń (trzecia i czwarta środa 
miesiąca): 12:00 - 15:00

Zakład Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu
ul. Londzina 58
tel. 33 85 70 169, 33 85 70 257
www.zgkim.strumien.pl
Czas pracy: 
od 1 kwietnia do 30 września: 6:00 - 14:00
od 1 października do 31 marca: 7:00 - 15:00

Zespół obsługi Szkół w Strumieniu
ul. 1 Maja 7
tel./fax: 33 85 70 347
Czas pracy:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

Pogotowie energetyczne 991 lub 33 857 26 95

Pogotowie Gazowe 992

Pogotowie Wodno-kanalizacyjne 994

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągowe Strumień
ul. Pszczyńska 13
tel. 33 857 01 58
Czas pracy: 7:00 – 14:00

oczyszczalnia ścieków
ul. Pszczyńska 13
tel. 33 85 70 158
Czas pracy: 7.00 – 14.00

Schronisko Rafik
Usługi odławiania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Strumień
tel. kom. 501 614 495, 502 573 387
www.schroniskoboleslaw.pl
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Sołtysi Gminy Strumień
Bąków Stanisław Balas     tel. 338571077

drogomyśl Zbigniew Podyma    tel. 338572041

Pruchna Oton Czakon     tel. 338573579

Zbytków Bogusław Wawrzyczek   tel. 338571026

Zabłocie Jarosław Szast     tel. 338570744

Zabłocie Solanka Marek Czerwiński   tel. 601514039

Strumień Przewodnicząca Rady Mieszkańców 

 Barbara Bochenek   tel. 697558524

Szczegółowe informacje na temat tego co dzieje się w gminie Stru-
mień można znaleźć na:

Bądź na bieżąco

www.strumien.pl

facebooku gminy  
www.facebook.pl/gminastrumien

Zapraszamy również do zapisów do newsletterów gminy 
Strumień – mailowego:
www.strumien.pl/newsletter

oraz smsowego
www.strumien.pl/informacjasmsO

E

w

a Informacje z Gminy Strumień można znaleźć również w lokal-
nej prasie - nowej Formacji

Dzięki temu informacje dotyczące wydarzeń na terenie gminy 
Strumień będą do Państwa docierać na bieżąco. 

Urząd Miejski w Strumieniu
Rynek 4, 43-246 Strumień
tel. 33 85 70 142     fax: 33 85 70 247
e-mail: sekretariat@um.strumien.pl
www.strumien.pl

Czas pracy:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 16:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Parter
pok. 1 – Biuro Podawcze - tel. 33 8 570 142
pok. 2 – Referat Podatków i Opłat, Kasa - tel. 33 8 570 249
pok. 3 – Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa - tel. 33 8 540 815
pok. 4 – Urząd Stanu Cywilnego – Referat Spraw Obywatelskich
 - tel. 33 8 570 248

I piętro
pok. 5 – Sekretariat, Gabinet Burmistrza i Zastępcy - tel. 33 8 570 148
pok. 6 – Referat Inwestycji i Remontów - tel. 33 8 570 183
pok. 7 – Sala Posiedzeń
pok. 8 – Biuro Rady Miejskiej - tel. 33 8 520 627

II piętro
pok. 9 – Biuro Gospodarki Nieruchomościami i Planowania  
 Przestrzennego - tel. 33 8 570 163
pok .10 – Biuro ds. Edukacji - tel. 33 8 540 827
pok. 11 – Referat Rozwoju i Promocji - tel. 33 8 570 182
pok. 12 – Referat Finansowo-Księgowy - tel. 33 8 570 242

III piętro
pok. 14 – Kadry - tel. 33 8 570 142
pok. 16 – Informatycy tel. 33 8 520 504
pok. 17 – Sekretarz Gminy tel. 33 8 570 199

Godziny otwarcia kasy:
poniedziałek: 7:30 - 15:00
wtorek: 7:30 - 15:00
środa: 7:30 - 16:00
czwartek: 7:30 - 15:00
piątek: 7:30 - 14:00
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Urząd Miejski w Strumieniu
Rynek 4, 43-246 Strumień

tel. 33 85 70 142
fax: 33 85 70 247

e-mail: sekretariat@um.strumien.pl
www.strumien.pl

www.facebook.com/gminastrumien


