
Kandydat na wójta

Czesław Burek

Naprzód Gmino !

Ja nie obiecuję. Ja robię !
wyborco!
Chociaż jestem jedynym kandydatem na wójta, potrzebuję twojej pomocy. 
Proszę Cię o udział w wyborach samorządowych 21 października i oddanie 
głosu na

Tak na moją kandydaTurę

Za każdy głos serdecznie dziękuję.

Materiał finansowany ze środków finansowych KWW Naprzód Gmino



wyborco!
Znamy się dobrze. Od osiemnastu lat staram się służyć Ci jako wójt gminy Lubomia. 

w tym czasie zrealizowaliśmy wiele inwestycji, z których korzystają mieszkańcy naszej gminy.

należą do nich m.in.:
– modernizacja bazy oświatowej – wyremontowaliśmy budynki szkół w  Syryni 

i Lubomi, przedszkole w Lubomi, wybudowaliśmy nowe przedszkole w nieboczowach oraz 
2 pełnowymiarowe hale sportowe z boiskami i placami zabaw w Lubomi i Syryni,

– budowa i remont wielu dróg i chodników gminnych i powiatowych,
– modernizacja domów kultury w  Lubomi, Syryni i  Bukowie, wybudowanie nowych 

obiektów kultury w nieboczowach i na Grabówce,
– budowa i  remonty wielu kilometrów sieci wodociągowych z  nowym źródłem zasilania 

w wodę z Raciborza,
– kanalizacja nieboczów, ul. dąbrowy i Kolejowej w Syryni oraz wybudowanie oczyszczalni 

ścieków w nieboczowach,
– budowa kompleksu kulturalno-sakralnego na Grabówce (kaplica, dom kultury),
– budowa od podstaw nowej wsi nieboczowy dla osób przesiedlanych z  terenu 

Zbiornika Racibórz, co po raz pierwszy w historii Polski zrealizowała gmina,
– modernizacja bazy sportowej gminy – poza wymienionymi halami sportowymi 

i boiskami, wybudowaliśmy 2 boiska ze sztuczną nawierzchnią w nieboczowach, w tym 
jedno z najwyższym certyfikatem FIFa Quality Pro wraz z budynkiem sportowym i strefą 
odnowy biologicznej,

– dbamy o organizacje społeczne – Ochotnicze Straże Pożarne, którym zakupiliśmy 3 nowe 
wozy bojowe (Syrynia, Lubomia, nieboczowy), Ludowe Kluby Sportowe, chóry, zespoły 
śpiewacze, orkiestrę, Koła Gospodyń wiejskich, związki emerytów i rencistów i inne,

– organizujemy wiele imprez gminnych – znane w  całym regionie dożynki, „Barbórkę”, 
dni seniora, zabawę dla jubilatów pożycia małżeńskiego, itp., których poziom jest 
przedmiotem zazdrości wielu gmin.

Gmina Lubomia zajmuje za lata 2015 -2017 pierwsze miejsce w województwie śląskim 
i dziewiąte miejsce w Polsce w zakresie poziomu inwestycji w przeliczeniu na 1 mieszkań-
ca oraz drugie miejsce w  województwie śląskim i  21. w  Polsce w  zakresie dobrego stanu 
finansów publicznych spośród 1559 gmin wiejskich.

wyborco!
Jako główne zadanie w  kadencji 2018–2023 stawiam sobie budowę kanalizacji 
w  gminie. Już zdobyliśmy środki finansowe z  Unii Europejskiej na połowę tego 
zadania, w tym 75% na kanalizację Lubomi i przyłączenie ok. 2850 mieszkańców tej wsi 
do kanalizacji do 2020  r. Razem z  kanalizacją zostanie gruntownie wyremontowana 
ul. Korfantego i  Mickiewicza. W  Nieboczowach zamierzamy rozbudować oczyszczalnię 
ścieków, tak aby mogła z  niej korzystać cała Syrynia. Z  tej wsi zamierzamy przyłączyć 
do kanalizacji ok. 1000 mieszkańców do końca 2020 r.


