
Szanowni Państwo! 

 

 W celu ułatwienia wyboru Burmistrza pozwolę sobie przypomnieć moje osiągnięcia i dokonania jako 

Burmistrza z poprzednich kadencji. Zrobię to w zestawieniu z dokonaniami Pana Sokołowskiego. 

 

Osiągnięcia Daniela Bańkowskiego Osiągnięcia Czesława Sokołowskiego 

Wodociągi: 

Wykonano 5 738 mb 

W następujących ulicach: Mickiewicza, Kościuszki, 

Szkolna, Kopernika, Sportowa, Armii Krajowej, 

Ściegiennego, Krótka, Boćkowska, Sienkiewicza, 

Senatorska, Rynek, Kościelna, Konopnickiej, 

Jagiellończyka, Jarzębinowej 

Wodociągi: 

Nie wykonywano. 

Budowa kanalizacji sanitarnej: 

Wykonano 7 049 mb w następujących ulicach: 

Rynek, Kościelna, Kapicy-Milewskiego, Senatorska, 

Jagiellońska, Sienkiewicza, Bielska Piłsudskiego, 

Boćkowska, Konopnickiej, Binduga, Kilińskiego, 

Poniatowskiego, Polna 

Budowa kanalizacji sanitarnej: 

Wykonano 1826 mb w ulicach: Błonie, Kopernika, 

Sportowa 

Budowa kanalizacji deszczowej: 

Wykonano 2 130 mb w ulicach: Boćkowska, Witosa, 

Błonie 

Budowa kanalizacji deszczowej: 

Nie wykonywano 

Budowa dróg i ulic: 

Wybudowano w czasie trwania  trzech kadencji 

 16 370 mb (w tym: 4 290 mb poza obszarem miasta 

droga w kierunku do Hodyszewa) oraz następujące 

ulice: Armii Krajowej, cz.Sienkiewicza, 

cz.Kościuszki, Bielska, Jana Pawła II, Boćkowska, 

Piłsudskiego, całe osiedle- Skłodowska, 

Wyszyńskiego, Królowej Bony, Osiedle Piaski – 

Witosa, cz. Błonie, Jarzębinowa, Jaśminowa, 

Klonowa, Kasztanowa; w centrum – Rynek, 

Kościelna, Senatorska, Kapicy Milewskiego; 

Jagiellońska, Szkolna, cz. Ogrodowej, Konopnickiej 

 

Budowa dróg i ulic: 

Wybudowano w czasie jednej kadencji 3 231 mb w 

ulicach: Kilińskiego, Binduga, Poniatowskiego, 

Krotka, Błonie, cz.Kopernika, cz.Ogrodowej  

Budowa Hali Sportowej, (wartość tej inwestycji 

przekraczała 50% rocznego budżetu miasta), 

wymiana pokrycia dachu starego budynku szkoły, 

wymiana stolarki okiennej w starej szkole i sali 

gimnastycznej, modernizacja budynku Klubu 

Rolnika na Bindudze, remont budynku Urzędu 

Miasta wewnątrz i pokrycia dachowego 

Modernizacja budynków Urzędu Miasta, PKS, OSP 

oraz trzech budynków komunalnych, wymiana dachu 

na budynku nowej szkoły. 

Inne realizacje:  

Budowa Ronda w Centrum, Przebudowa mostu na 

rzece Nurzec, budowa parkingu przy kościele, 

renowacja placu przy ul. Senatorskiej 

Inne realizacje 

Przebudowa parku w centrum miasta 

 

 Jak Państwo widzą, głoszenie przez niektórych, że ja nic nie zrobiłem jest tylko KŁAMSTWEM, 

 a przedstawione fakty mówią same za siebie. 

Nadmienię także, że inwestycje wykonane przeze mnie z zakresu budowy wodociągów, kanalizacji 

sanitarnych i deszczowych są na co dzień nie widoczne i być może wielu z Państwa zapomniała o nich. A 

były to instalacje konieczne, przed realizacją kolejnych przedsięwzięć jak np. budowa ulic, dróg, 

chodników. Były też bardzo kosztowne. I to dzięki nim między innymi ponosił się standard życia nas, 

mieszkańców Brańska 

Na koniec zwrócę uwagę na ciekawy fakt, otóż większości zadań wykonał Pan Sokołowski w roku 

wyborów. 

Wierzę, że nie zwiedzie to Państwa.  

  


