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MATERIAŁ SFINANSOWANY PRZEZ KWW „RAZEM DLA GMINY”

Owocna kadencja w gminie Wojaszówka
Podsumowując działania ostatniej kadencji z satysfakcją możemy
stwierdzić, iż obfitowała ona w szereg inwestycji, w praktycznie każdej
sferze życia mieszkańców.
Czteroletnią pracę chcemy zobrazować w liczbach.
Ilość projektów zrealizowanych, w trakcie i w ocenie – 46 szt. na kwotę 57 624 958 PLN – zrealizowanych w ramach funduszy europejskich
oraz środków unijnych.
Gmina Wojaszówka podjęła szereg inwestycji w dziedzinie infrastruktury drogowej. Łącznie udało się zrealizować:
– 39 km dróg gminnych,
– 11 km dróg powiatowych,
– ok. 5 km chodników przy drogach – wojewódzkiej i powiatowych,
– zabezpieczono trzy osuwiska: w Odrzykoniu, Łączkach Jagiellońskich, Pietruszej Woli.
Łączna wartość zrealizowanych zadań, mających na celu poprawę
bezpieczeństwa podróżujących, opiewa na kwotę: 23 752 860 PLN.
Gmina Wojaszówka w ostatnich latach zrealizowała i jest w trakcie
realizacji zadań o łącznej wartości blisko 81 377 818 PLN.
Odzwierciedleniem efektów wytężonej pracy jest Ranking Złotej Setki
Gmin Podkarpacia, w którym to Gmina Wojaszówka utrzymuje się
w ścisłej czołówce.
Nasza Gmina Wojaszówka w ostatniej kadencji odnotowała pozytywne
zmiany we wszystkich aspektach życia gospodarczego, a także społecznego. Jednakże na tym nie poprzestajemy i będziemy nadal owocnie pracować wraz z Radą Gminy Wojaszówka dla dobra naszych mieszkańców, wedle priorytetów oraz możliwości finansowych gminy.
Za daną mi możliwość pracy dla Was, spełniania naszych wspólnych
potrzeb, naszych marzeń o pięknej, przyjaznej, spokojnej i pozytywnej
Gminie Wojaszówka bardzo serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom Gminy Wojaszówka.
Sławomir Stefański
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„Nowy Wójt – większe możliwości… Z szacunkiem dla każdego”
Dorota Chilik, kandydatka na Wójta Gminy Miejsce Piastowe
Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Gminy Miejsce Piastowe
Przeżywamy Rok Jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości. 100 lat temu odrodziła się nasza państwowość, a nasi
przodkowie stali się wolnym narodem. W obecnym roku pamięć o
tamtym wydarzeniu i związane z tym uroczystości mocno wrosły w
polityczny i społeczny pejzaż naszego kraju. Dumni z naszej historii
nie możemy zaniedbać troski o przyszłość, o coraz większą autonomię polityczną wśród państw Europy, nade wszystko jednak o politykę wewnętrzną i coraz lepsze warunki codziennego życia. Jest
to możliwe, gdy każdy z nas wykaże się, jakże potrzebną, właśnie
teraz aktywnością publiczną. Okazję do tego stanowią czekające nas
w najbliższą niedzielę wybory samorządowe. Biorąc w nich udział
wzmacniamy suwerenność Ojczyzny, ale nade wszystko współdecydujemy o poziomie i kierunkach rozwoju przez najbliższe 5 lat
naszej ojczyzny lokalnej, którą dla nas jest Gmina Miejsce Piastowe.
Zwracam się do wszystkich Państwa o pójście do urn wyborczych i oddanie głosu na program Prawa i Sprawiedliwości na
moją osobę jako kandydata tego ugrupowania na wójta Gminy
Miejsce Piastowe oraz „Moją Drużynę” 15 kandydatów do Rady
Gminy. Aspirując do tej roli odbyłam szereg spotkań w każdej
miejscowości naszej gminy przedstawiając konkretne propozycje
dla poszczególnych z nich. Wsłuchując się w oczekiwania wyborców zamierzam realizować program z uwzględnieniem wysuwanych przez uczestników spotkań postulatów. Projekty te wymagają oddania się mojej osoby do pełnej dyspozycji, łącznie z życiem
prywatnym, na rzecz społeczności lokalnej, do czego się dzisiaj
zobowiązuję. Jednocześnie aby mogły zostać zrealizowane wymagają Państwa poparcia w niedzielnych wyborach na co liczę i
o co z pokorą proszę. W opinii wielu recenzentów jestem sprawdzonym i doświadczonym samorządowcem. Liczy się pojedynczy
głos i za każdy z osobna pozostanę Państwu wdzięczna. Historia
III RP uczy nas jaką wagę ma indywidualny głos. Dzięki jednemu
głosowi przewagi generał Jaruzelski, architekt stanu wojennego,
w demokratyczny sposób został wybrany przez Sejm Kontraktowy pierwszym Prezydentem Polski po 1989 roku. Z powodu braku
jednego głosu poparcia na tym samym etapie naszej państwowości, upadł rząd Hanny Suchockiej. Obydwa te epizody, spowolniły
zachodzące przemiany w naszym kraju i miały brzemienne znaczenie w ciągu minionych niespełna 30 lat transformacji. Stąd
proszę o świadomość jak istotny jest poszczególny głos.
W opinii wielu recenzentów jestem sprawdzonym i doświadczonym samorządowcem. Posiadam wizję zmian zapewniających
nam rozwój, nowoczesność i dobrobyt z poszanowaniem tego, co
dotychczasowe i tradycyjne.
Patrząc z dystansem na swoją osobę mam także świadomość
wypracowywanych przez lata własnych umiejętności. Moja Drużyna to także sprawdzeni, waleczni z ogromnymi umiejętnościami
mieszkańcy Naszej Gminy.
Oddajemy się w pełni na służbę społeczeństwu naszej gminy i
poszczególnych jej mieszkańców. Państwa głos poparcia otworzy
Nam drogę do tego.
z wyrazami szacunku i wdzięcznością
za dotychczasową życzliwość
Dorota Chilik

GŁOWIENKA
1. Budowa stadionu sportowego dla LKS Głowienka.
2. Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Anzelma Kubita (wspólnie z powiatem); budowa łącznika drogowego
pomiędzy ulicami Anzelma Kubita i Miodową; wykonanie nakładki asfaltowej na łączniku ulic Polnej i Miodowej; budowa
oświetlenia ulicznego na ulicach: Zielonej, Młynarskiej i Nadbrzeżnej oraz łączniku ulic Polnej i Miodowej.
3. Rozszerzenie stref budownictwa mieszkaniowego celem
wzmocnienia funkcji „sypialni Krosna”, a tym samym usprawnienie komunikacji drogowej poprzez inwestycje w drogi dojazdowe do tych stref.
4. Utworzenie żłobka.
5. Aktywizacja gospodarcza centrum miejscowości we
współdziałaniu w ramach Obszaru Funkcjonalnego; budowa
pasażu rekreacyjno-handlowego; zagospodarowanie terenu
przyległego do pasażu poprzez wydzielenie drogi, przebudowę parkingu, utworzenie parku i wewnętrznego deptaka; przeznaczenie pomieszczeń pasażu na cele działalności usługowej
(m.in. reaktywacja Urzędu Pocztowego).

KANDYDACI NA RADNYCH
Janusz Lenik, Robert Staroń
NIŻNA ŁĄKA
1. Remont ul. Ojca Hieronima Longawy (wspólnie z powiatem); kontynuacja budowy drogi gminnej (ul. Łukasiewicza)
w kierunku Równego Kopalnia (w porozumieniu z gminą Dukla); budowa drogi pieszo-rowerowej na kładkę (ławę); poprawa oświetlenia ulicznego.
2. Budowa przy parkingu przy kościele.
3. Utworzenie strefy budownictwa mieszkaniowego na terenie działki gminnej za domem ludowym.
4. Zagospodarowanie terenu wokół stadionu i stawu oraz
budowa pomostu ścieżki dydaktycznej przy wykorzystaniu
środków finansowych z programów Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska na tereny położone w Naturze 2000.
5. Utworzenie atrakcji turystyczno-rekreacyjnych w malowniczych zakątkach miejscowości na bazie działek rekreacyjnych przy Jasiołce.

KANDYDAT NA RADNEGO
Szymon Węgrzyn
MIEJSCE PIASTOWE
1. Przebudowa drogi (wspólnie z powiatem) łączącej Miejsce Piastowe z Wrocanką, poprawa dostępności komunikacyjnej miejsteckiej strefy gospodarczej; utwardzenie, asfaltowanie i budowa ul. Niebylec (łącznik z OBI), ul. Rajsy, bocznych
ul. Dworskiej (domki i bloki), bocznej ul. Jana Pawła II wraz z
oświetleniem; budowa oświetlenia przy ul. Krawcówka; uzupełnienie oświetlenia przy ul. Łysogórskiej.
2. Budowa zaplecza sportowego TS Piastovia.
3. Podjęcie starań zmierzających do budowy obwodnicy
Miejsca Piastowego w ciągu drogi krajowej nr 28 (Krosno –
Sanok) celem rozładowania powstających korków na rondzie
(wspólna inwestycja z zarządcą drogi krajowej).
4. Przebudowa i aktywizacja gospodarcza centrum miejscowości jako wizytówki STOLICY NASZEJ GMINY (kontynuacja
budowy Gminnego Ośrodka Kultury i biblioteki, pozyskanie
środków na remont budynków: Poczty Polskiej SA i Komisariatu Policji wraz z otoczeniem).
5. Budowa Parku Miniatur wraz z punktem widokowym na
Winnej Górze; wytyczenie ścieżek rowerowych i spacerowych,
które połączą park z innymi miejscowościami naszej gminy.

KANDYDACI NA RADNYCH
Iwona Pytel, Wojciech Urynowicz

TARGOWISKA
1. Podjęcie skutecznych negocjacji z prezydentem miasta
Krosna w sprawie odkupienia części „Lotniska”, na której znajduje się pomnik Jana Pawła II i stadion sportowy z przeznaczeniem na cele religijne i dla zabezpieczenia potrzeb LUKS
Partyzant Mal-Bud1 Targowiska.
2. Budowa chodnika dla pieszych wraz z otoczeniem wzdłuż
ul. Armii Krajowej; wykonanie oświetlenia przy ulicach: Akacjowej, Kwiatowej i Granicznej oraz ułożenie nawierzchni bitumicznej przy ul. Granicznej; poprawa oświetlenia ulic: Jana
Pawła II (od strony stacji PKP), Armii Krajowej i Markiewicza
(zwłaszcza przy cmentarzu); usprawnienie komunikacji w obrębie ulic Markiewicza i Łukasiewicza.
3. Przebudowa budynku dworca PKP na potrzeby kulturalne mieszkańców gminy; reaktywowanie urzędu pocztowego
w tym obiekcie.
4. Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej.
5. Zagospodarowanie terenu przy OSP na cele sportoworekreacyjne; współpraca z właścicielem Dworu Obodyńskich
i wykorzystanie potencjału terenu; rewitalizacja parku ze stawami i zabytkowymi drzewami.

KANDYDACI NA RADNYCH
Anna Jurczak, Małgorzata Skwara
ŁĘŻANY
1. Budowa chodnika wzdłuż ul. Potockiego wraz z wykonaniem nakładki asfaltowej; wykonanie oświetlenia (ulice: Potockiego, Wspólna i Ogorodowa); udrożnienie ul. por. Barana.
2. Adaptacja poddasza w szkole podstawowej (nad salą
sportową) z przeznaczeniem na sale lekcyjne, wymiana instalacji grzewczej oraz budowa boiska sportowego.
3. Rozbudowa i modernizacja domu ludowego z myślą o organizacji imprez, siedzibę 18. Drużyny Harcerskiej im. Czarnieckiego a także wyposażenie zaplecza kuchennego; budowa
parkingu na potrzeby domu ludowego i kościoła.
4. Kontynuacja budowy chodnika wzdłuż drogi krajowej nr
19 w kierunku Miejsca Piastowego (wspólnie z zarządcą drogi
krajowej).
5. Podjęcie działań w celu przyśpieszenia prac związanych
z przebudową skrzyżowania drogi krajowej nr 19 w drogą powiatową, poprawa stanu bezpieczeństwa w tym rejonie.

KANDYDACI NA RADNYCH
Piotr Kilarowski, Grzegorz Habrat
ROGI
1. Przebudowa drogi pomiędzy Rogami i Iwoniczem „Mołdawa” (wspólnie z powiatem), kontynuacja budowy chodnika
do końca zabudowań; wykonanie kładki nad rzeką Lubatówka na moście przy domu ludowym oraz poszerzenie ul. Szkolnej przy skrzyżowaniu z drogą powiatową; remont chodnika
wzdłuż drogi krajowej (ul. Trakt Papieski) wspólnie z zarządcą
dróg krajowych; poszerzenie ul. Kościelnej przy współpracy z
mieszkańcami oraz poprawa odprowadzenia wód opadowych
do rzeki Lubatówka; budowa lub uzupełnienie oświetlenia według potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców.
2. Budowa wodociągu – kontynuacja inwestycji.
3. Remont dachu i kuchni w budynku remizy OSP oraz remont i dostosowanie budynku „agronomówki” dla potrzeb
ośrodka zdrowia, wykonanie parkingu przed nim; ustabilizowanie sytuacji lokalowej NZOZ VITA – dr Robert Guziec poprzez zawarcie długoletniej umowy najmu lokalu.
4. Remont drogi do pomnika Konfederatów Barskich, zagospodarowanie miejsca przy pomniku i jego remont.
5. Zagospodarowanie terenu wokół starego i nowego kościoła.

KANDYDACI NA RADNYCH
Monika Murdzek, Jan Socha,
Krzysztof Niziołek

WROCANKA

WIDACZ
1. Budowa chodnika i progów zwalniających na ul. Kolejowej.
2. Budowa dróg wewnętrznych (położenie nawierzchni asfaltowych na kilku niewykonanych odcinkach).
3. Utrzymanie i rozwój szkoły filialnej w Widaczu.
4. Zagospodarowanie nieużywanej części budynku szkoły.
5. Rozwój kulturalny wsi i integracja mieszkańców poprzez
organizowanie imprez rozrywkowych.

KANDYDAT NA RADNEGO
Mariusz Krupski

1. Budowa remizy dla OSP oraz zaplecza sportowego przy
stadionie.
2. Przebudowa ul. Nadrzecznej oraz remonty ul. Krzywej
i ul. Księżej; budowa parkingu przy szkole podstawowej wraz
z drogą na kładkę (ławę), budowa chodników i oświetlenia
(ulice: Krośnieńska, Długa i Pańska).
3. Budowa wodociągu dla mieszkańców z ulic Nadrzecznej
i Zielonej.
4. Utworzenie przedszkola przy szkole podstawowej.
5. Rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej na działkach
przylegających do Jasiołki (budowa ścieżek spacerowych nordic walking i ścieżek dydaktyczno-przyrodniczych); zagospodarowanie terenu po byłej żwirowni.

KANDYDAT NA RADNEGO
Krzysztof Jabłoński,
Szymon Węgrzyn
(WROCANKA DOLNA)

ZALESIE
1. Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej.
2. Modernizacja dróg; budowa chodników i oświetlenia
według potrzeb mieszkańców.
3. Remont dachu na budynku domu ludowego.
4. Inwentaryzacja istniejących terenów i przygotowanie
ich pod potrzeby nowych inwestycji; poprawa dostępności
komunikacyjnej.
5. Zagospodarowanie terenu przy stadionie sportowym
na cele rekreacyjno-sportowe (siłownia na zewnątrz, plac
zabaw, altana z grillem) oraz wytyczenie trasy rekreacyjnej
łączącej stadion z terenem przy domu ludowym i szkołą podstawową.

KANDYDAT NA RADNEGO
Wiesław Habrat
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