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Fot. Paweł Batycki

Budowa mostu na Wisłoce łączące- 
go Brzostek i Skurową dobiega 

końca. Oficjalne otwarcie ustalono na 14 
października 2002 r. Lista zaproszonych 
gości jest bardzo długa, rozpoczynają 
ją ministrowie tj. Minister Obrony Na-
rodowej Jerzy Szmajdziński, Minister 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Krzysztof Janik, Wiceminister Finansów 
Wiesław Ciesielski, Dowódca Śląskiego 
Okręgu Wojskowego, Dowódca Wojsk 
Lądowych, Dowódca Wojsk Inżynieryj-
nych, Posłowie RP Edward Brzostowski 
i Stanisław Janas, Wojewoda podkarpa-
cki Zdzisław Siewierski i wielu innych 
znamienitych gości.
 Nowy most ma nośność 20 ton, 
długość 101 metrów, jednokierunkową 
3,5-metrową jezdnię i chodnik. Posiada 
metalową konstrukcję z wbitymi w dno 
10-12 metrowymi rurami stalowymi 
zalanymi betonem, tworzącymi filary 
mostu, oraz metalowe przęsła. Całość 
jest połączona ze sobą poprzez spa-
wanie. Nawierzchnię mostu stanowi 
specjalnej jakości asfalt. Jak ocenia mjr 
Adam Bednarczyk w wywiadzie dla dę-
bickiego tygodnika Obserwator Lokalny 
„jest to most na lata, nawet na sto lat”.
 Dzisiaj most już stoi, ale kiedy w 
styczniu bieżącego roku przepływająca 
kra lodowa zniszczyła filary starego 
drewnianego mostu, mało kto wierzył 
że w dzisiejszych tak bardzo trudnych 
czasach znajdą się pienią-
dze na budowę nowego 
mostu, a były to pieniądze 
niebagatelne, gdyż jak 
szacowano budowa taka 
pochłonęłaby ok. 8-9 mi-
lionów złotych, których ani 
Starostwo Powiatowe w 
Dębicy na którego drodze 
stał most, ani tym bardziej 
Gmina Brzostek nie były 
w stanie wygospodarować 
w swoich budżetach. Oko-
liczni mieszkańcy wysłali 
podpisane przez kilkuset 
mieszkańców, Skurowej, 
Kleci i Błażkowej pismo z 
prośbą o pomoc do władz 
powiatowych. Odpowiedź 
brzmiała „brak pieniędzy”, 
wydawało się że jedynym 
wyjściem jest rozbiórka 
mostu i odcięcie ludziom 

możliwości dojazdu do pracy i szkół w 
Brzostku czy Dębicy, a także dojazdu 
do okolicznych pól.
 Dodać tu trzeba, że przeprawa przez 
Wisłokę istniała w tym miejscu od cza-
sów zaborów, najpierw była to przepra-
wa promowa, a od 1985 r. zbudowanym 
przez żołnierzy drewnianym mostem. 
Sytuacja wyglądała beznadziejnie, wte-
dy ktoś wpadł na pomysł, aby most od-
budowało wojsko, pomocy zaczęto więc 
szukać gdzieś wyżej, za pośrednictwem 
posłanki Marii Zbyrowskiej, mieszkań-
cy napisali pismo - podpisane również 
przez wójtów Gminy Brzostek Leszka 
Bieńka i Gminy Brzyska Stanisława 
Bułata - z prośbą o pomoc w odbudowie 
zniszczonego mostu do ministra Spraw 
Wewnętrznych Krzysztofa Janika.
 W tym też czasie kilkuosobowa gru-
pa mieszkańców prosi o pomoc posła 
RP Edwarda Brzostowskiego. Od tego 
momentu sprawa nabiera rozmachu, 
pomoc i poparcie posła Brzostowskiego, 
zaangażowanie w sprawę wójta Leszka 
Bieńka doprowadza do decyzji o odbu-
dowie mostu.
 Ilość korespondencji w tej sprawie, 
jaka w tym czasie krążyła miedzy Urzę-
dem Gminy, Starostwem Powiatowym, 
Ministerstwem Obrony Narodowej, 
Dowództwem Śląskiego Okręgu Woj-
skowego, posłem Brzostowskim, innymi 
instytucjami i urzędami centralnymi, 

zapełniłaby pokaźną teczkę.
 W końcu decyzja zapadła, most od-
budują żołnierze 12 Ośrodka Przecho-
wywania Sprzętu z Niska, którzy za swą 
pracę nie wezmą wynagrodzenia, jednak 
koszt materiałów, energii elektrycznej, 
paliwa i zakwaterowania żołnierzy 
wyniesie ok. 1,2-1,3 miliona złotych. 
Starostwo Powiatowe zdecydowało się 
na zaciągnięcie kredytu w kwocie 400 
tysięcy złotych, 100 tysięcy złotych 
było już wcześniej ujęte w budżecie 
powiatu, Gmina Brzostek zadeklarowała 
z własnego budżetu 250 tysięcy złotych. 
Dopiero później z Warszawy przychodzi 
decyzja o dofinansowaniu budowy w 
kwocie 985 tysięcy złotych z budżetu 
centralnego.
 W maju przyjechali do Brzostku 
żołnierze, którzy zamieszkali w inter-
nacie Zespołu Szkół imienia Jana Pawła 
II i prace ruszyły naprzód. Okoliczni 
mieszkańcy z zainteresowaniem obser-
wowali poczynania żołnierzy, czasem 
ktoś poczęstował ich wypieczonym w 
domu ciastem, ktoś inny przyniósł kieł-
basę na ognisko, czy butelkę „czegoś 
mocniejszego” na rozgrzewkę. Budowa 
mostu mimo przejściowych trudności 
z materiałem i pogodą poszła bardzo 
sprawnie. Podobno nie święci garnki 
lepią, ale gdyby nie zaangażowanie się 
w sprawę ludzi wyżej wymienionych, 
tego mostu dzisiaj by nie było. W tym 
miejscu należą im się serdeczne podzię-
kowania - oby tak dalej!

Wiesław Kieca

dzieje jednego mostu

Końcowe prace przy moście w Skurowej
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wodociągi
 Brzostek - zawadka Brzostecka. 
Inwestycja zrealizowana i przekazana 
do użytkowania w okresie 1999.09.27 
do 2000.09.25.Wykonano sieć o dłu-
gości 1.288,00 mb sieci rozdzielczej 
i 3.009,00 mb przyłączy domowych 
co obejmuje 98 sztuk przyłączy do 
gospodarstw domowych. Łączny koszt 
inwestycji 508.616,- zł. Inwestycja finan-
sowana głównie ze środków budżetu 
gminy. Częściowo z wpłat zadeklaro-
wanych od mieszkańców (w wysokości 
500,- zł od każdego przyłącza) i z dotacji 
z budżetu wojewody w kwocie 20.000,- 
zł. Wpłaty mieszkańców ogółem wyno-
szą 41.700,- zł.
 Brzostek - osiedle Gryglewskiego. 
Oddany do użytku w lipcu 2001 roku, 
obejmuje 3.508,00 mb sieci rozdzielczej, 
2.037,00 mb przyłączy domowych i 
89 przyłączy do gospodarstw domo-
wych. Łączny koszt inwestycji wynosi 
426.649,- zł. Inwestycja w całości finan-
sowana z budżetu gminy oraz wpłat od 
mieszkańców, które wynoszą ogółem 
30.650,- zł.
 klecie ii etap - oddany do użytku 
w 2002 roku. Łączny koszt wodociągu 
83.671,-zł. W ramach tej inwestycji 
wykonano 920 mb sieci wodociągowej, 
334,00 mb przyłączy do gospodarstw 
domowych, których przyłączono 14 
sztuk. Ogółem mieszkańcy złożyli wpłaty 
w wysokości 6.500,- zł.

kanalizacja
kanalizacja sanitarna wsi Brzostek
Zadanie w trakcie wykonywania, obej-
muje 15.210,70 mb sieci kanalizacyj-
nej, 2.953,40 mb przyłączy domowych 
oraz 5 sieciowych i 12 przydomowych 
przepompowni ścieków. Umowa przewi-
duje 234 sztuki przyłączy gospodarstw 
domowych. Wartość kosztorysowa 
zadania 4.093.000,- zł. Poniesione 
koszty w ciągu ostatnich dwóch lat to 
kwota 3.684.911,- zł. Dotychczasowe 
koszty zostały pokryte z wpłat od miesz-
kańców, których zebrano 268.860,- zł, 
dotacji z budżetu wojewody w wyso-
kości 100.000,- zł, dotacji z NFOŚiGW 
w Warszawie w kwocie 465.800,- zł, 
preferencyjnych pożyczek z NFOŚiGW 
w kwocie 2.165.700,- i WFOŚiGW w 
kwocie 400.000,- zł. 
 Obecnie doprojektowuje się odcinek 
kanalizacji, który będzie obejmował 1 
przepompownię ścieków, 233 mb sieci 
kanalizacyjnej i 142 mb przyłączy domo-
wych. W ramach tego projektu będzie 
dodatkowo przyłączonych do sieci kana-

lizacyjnej 8 gospodarstw domowych. 
 W trakcie opracowywania jest kon-
cepcja kanalizacji pozostałej części 
Brzostku i kolejnych miejscowości gmi-
ny wraz z rozbudową i modernizacją 
oczyszczalni ścieków w Kleciach.

oczyszczalnia ścieków 
 remont bieżący oczyszczalni 
ścieków w kleciach - w ramach której 
dokonano wymiany urządzeń do oczysz-
czania ścieków. Łączne koszty poniesio-
ne z budżetu wynoszą 188.648,- zł.
 szalety w Brzostku - zamontowano 
2 kabiny sanitarne na zapleczu budynku 
Urzędu Gminy w Brzostku.

drogownictwo
asfaltowanie dróg gminnych
W ciągu kadencji począwszy od roku 
1999 do końca września 2002 roku 
wydatkowano około 1.500.000,- zł na 
asfaltowanie dróg gminnych. Wydatki 
dotyczą następujących dróg w kolejnych 
sołectwach:
– Grudna dolna Kopalnia - 67.602,- zł 

(650 mb), droga wykonana w 1998 
roku, a zapłacona z budżetu roku 
1999), odnowa drogi Grudna Dolna 
Kopalnia 40.637,- zł (418 mb), Grud-
na Dolna - Kopaliny - Głobikówka 
38.905,- zł, (337 mb).

– Brzostek Połaczówka 44.618,- zł 
(429 mb, wykonana w 1998 roku, 
a zapłacona z budżetu roku 1999), 
Brzostek - Stadion 46.679,- zł (582 
mb), Modernizacja drogi - Rynek w 
Brzostku 41.933,- zł (w tym ul. Wąska 
- 100 mb, ul. Rynek - 95 mb, stano-
wiska parkingowe i plac po kioskach), 
Brzostek ul. Szkolna 8.025,- zł (100 
mb), modernizacja parkingów Brzo-
stek Rynek i Gimnazjum 18.639,- zł 
(o pow. 170 m2), modernizacja drogi 
gminnej przy Gimnazjum w Brzostku 
na kwotę 17.511,- zł (o pow. 215 m2), 
Brzostek Osiedle Gryglewskiego 
94.428,- zł (300 mb).

– Bukowa Budy 84.070,- zł (818 mb). 
Bukowa - Góry 41.313,- zł (367 mb).

– januszkowice Działy - 96.169,- zł 
(925 mb - część drogi wykonana w 
1998 roku, a zapłacona z  budżetu 
roku 1999), Januszkowice przez wieś 
86.294,- zł (773 mb), Januszkowice 
Działy - 39.435,- zł, (350 mb).

– kamienica dolna Kładka 25.622,- zł 
(255 mb), Kamienica Dolna -Wola 
40.446,- zł (420 mb).

– smarżowa k/Smołuchy 5.749,- zł (58 
mb), Smarżowa przy szkole 8.638,- zł 
(77 mb).

– Przeczyca Pułanki 23.651,- zł (240 

mb), Przeczyca - Podlas 32.010,- zł 
(360 mb).

– klecie Poręby 20.695,- zł (210 mb), 
Klecie - 2.935,- zł (o pow. 86 m2), Kle-
cie Stawiska 17.334,- zł (150 mb).

– Głobikówka przez wieś 29.643,- zł 
(268 mb).

– siedliska-Bogusz Stawki 61.247,- zł 
(530 mb), Siedliska-Bogusz - zatoka 
autobusowa 13.020,- zł (o pow. 98 
m2).

– opacionka - wola Brzostecka 
53.158,- zł (460 mb).

– skurowa - 50.942,- zł (480 mb), 
Skurowa likwidacja przełomu 52.788,- 
zł (595 mb), Skurowa - Przeczyca 
42.680,- zł (480 mb).

– nawsie Brzosteckie przez wieś 
20.416,- zł (265 mb).

– Bączałka - dom ludowy 15.849,- zł 
(140 mb + 90 m2 parkingu).

– Grudna Górna Podkonie 38.308,- zł 
(340 mb).

– kamienica Górna przy szkole 9.389,- 
zł (83 mb).

 Ponadto z budżetu gminy w roku 
2001 dofinansowano modernizację 
drogi powiatowej Brzostek - Opacionka 
w kwocie 94.384,- zł, a w roku bieżącym 
budowę mostu na rzecze Wisłoka w 
kwocie 50.000,- zł. Wykonano remonty 
na drogach żwirowych również przy 
udziale środków z biura do spraw 
usuwania skutków powodzi i FOGR w 
miejscowościach:
– Januszkowice Zagórze 1 - 900 mb, 

Bukowa Budy 814 mb, Januszkowi-
ce Wyrąb 800 mb, Wola Brzostecka 
Bączałka część pierwsza 900 mb, 
Skurowa - Kowiory 970 mb, Kamieni-
ca Górna - Granice 1300 mb,

– wykonano przebudowę dróg w miej-
scowościach: Przeczyca - Pułanki 
- Jodłowa 340 mb, Grudna Dolna 
- 500 mb, Smarżowa - Głobikówka 
150 mb, 

– wykonano kładki na potokach w 
miejscowościach: Bukowa k/p. Szot 
droga wiejska, Grudna Górna k/p. 
Lorek droga wiejska, Smarżowa k/p. 
Kapłański droga wiejska, Siedliska 
Bogusz k/p. Łazowskiego droga 
wiejska, (zakupiono i wbudowano 
żelastwa użytkowe),

– wykonano modernizację ulicy Ks. 
K. Ostafińskiego wraz z kanalizacją 
burzową,

– dokończono budowę mostu i dojaz-
du w miejscowości Smarżowa k/p 
Szczęsnej,

– wyremontowano most na ulicy Tar-

informacja z wykonania zadań inwestycyjnych  
w Gminie Brzostek za okres kadencji 1999-2002

Dokończenie na str. 4
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wej w m. Brzostek,
– wykonano parking przy ulicy Rynek 

(obok Przedszkola w Brzostku) dla 
samochodów osobowych wraz z 
modernizacją kanalizacji burzowej.

Budowa chodników 
– chodnik Brzostek - Zawadka Brzo-

stecka 138.762,- zł (380 mb z płytek 
betonowych i 1102 mb z masy bitu-
micznej),

– chodnik Brzostek - Klecie 67.949,- zł 
(600mb o nawierzchni bitumicznej),

– chodnik Kamienica Dolna 12.099,- 
zł (510 mb z płytek chodnikowych i 
kostki brukowej),

– chodnik Bukowa 35.681,- zł (312 mb 
o nawierzchni bitumicznej),

– chodnik Brzostek - Nawsie Brzoste-
ckie 191 mb i w kierunku gimnazjum 
w Brzostku 106 mb z kostki brukowej 
(przy udziale pracowników interwen-
cyjnych),

– chodnik z kostki brukowej koło tablicy 
(mapy) i koło słupów ogłoszeniowych 
- 67 m2 i wokół budynku urzędu - 219 
m2 (przy udziale pracowników inter-
wencyjnych).

Budowa przystanków
– remont 10 przystanków przy drodze 

krajowej Bukowa (2 szt.), Klecie (2 
szt.), Zawadka Brzostecka i Przeczy-
ca (4 szt.), Kamienica Dolna (2 szt.) 
na łączną kwotę 54.542,- zł,

– budowa dwóch nowych przystanków 
i remont dwóch istniejących przystan-
ków w Smarżowej 24.719,- zł,

– zakup dwóch wiat przystankowych w 
Januszkowicach i jednej w Kamienicy 
Górnej - 10.240,- zł,

– budowa przystanku w Nawsiu Brzo-
steckim 5.246,- zł.

Budowa parkingów
– parking w Bukowej 23.870,- zł (507 

m2 o nawierzchni bitumicznej),
– parking w Głobikówce 3.900,- zł,
– plac przy ul. Szkolnej 77.266,- zł,
– parking przy domu ludowym w Bą-

czałce 4.526,- zł.
Budowa mostu w Grudnej dolnej - 
przy udziale środków z biura do spraw 
usuwania skutków powodzi w wysoko-
ści 100.000,- zł odbudowano most w 
Grudnej Dolnej, łączne koszty inwestycji 
wynoszą 132.993,- zł.
wzmocnienie kładki w kamienicy 
dolnej - wykonano zabezpieczenie 
filara podmytego przez rzekę oraz brze-
gu rzeki w obrębie filara od strony wsi 
Przeczyca, koszt 19.764,- zł.

inwestycje oświatowe
adaptacja budynku przedszkola na 
potrzeby gimnazjum - w 2001 roku 
oddano do użytku obiekt o powierzchni 

1.995,87 m2, o liczbie 15 sal lekcyjnych 
mogących zmieścić 346 uczniów, 
wraz z zapleczem administracyjnym 
i socjalnym. Wartość kosztorysowa 
1.776.610,- zł, wydatki poniesione 
1.324.217,- zł. Inwestycja realizowana 
przy wsparciu finansowym wojewody, 
który w roku 2001 przyznał dotację w 
kwocie 200.000,- zł, a w roku bieżącym 
została zawarta wstępna umowa dotacji 
z Urzędem Marszałkowskim na kwotę 
100.000,- zł.
 sala gimnastyczna w siedliskach 
Bogusz - oddana do użytku w 1999 
roku, koszt wykonanych prac wykoń-
czeniowych wraz z drogą dojazdową 
wynosi 170.683,- zł. Inwestycja wyko-
nywana przy wsparciu finansowym z 
budżetu wojewody, który przekazał do-
tację w kwocie 70.000,- zł i ze środków 
UKFiS w kwocie 100.000,- zł.
 sala gimnastyczna w janusz-
kowicach - o wymiarach 17,70 m x 
8,75 m, z zapleczem i wyposażeniem, 
oddana do użytku w 2000 roku, łączny 
koszt inwestycji wynosi 722.530,- zł, 
wydatki poniesione w ostatniej kadencji 
wynoszą 467.383,- zł. Z budżetu wo-
jewody wpłynęła dotacja w wysokości 
80.000,- zł.
 sala gimnastyczna w nawsiu 
Brzosteckim - o wymiarach 24,0 m x 
12,0 m, z zapleczem i wyposażeniem 
oddana do użytku w 2001 roku, łączny 
koszt inwestycji wynosi 1.345.815,- zł, 
wydatki poniesione w ostatniej kadencji 
wynoszą 1.083.806,- zł. Inwestycja 
wykonana przy udziale środków z 
UKFiS w wysokości 240.000,- zł i do-
tacji z budżetu wojewody w wysokości 
100.000,- zł.
 remont dachu na budynku szkoły 
w januszkowicach - prace remontowe 
wykonano w 2000 roku, poniesione 
koszty 51.521,- zł. Remont w całości 
finansowany ze środków budżetu gmi-
ny.
 nadbudowa sali gimnastycznej 
w Brzostku - nadbudowano salę o 
wymiarach 23,83 m x 7,7 m wraz z 
pomieszczeniami na szatnie i magazyn 
sportowy, wykonano również elewację 
i wymianę okien na istniejącej sali 
gimnastycznej. Łączny koszt inwestycji 
wynosi 519.179,- zł.
 remont sali gimnastycznej w 
Brzostku - w roku bieżącym wykonano 
remont sali gimnastycznej wraz z wy-
mianą parkietu, łączny koszt inwestycji 
98.000,- zł. 
 wymiana stolarki okiennej w szko-
le w kamienicy Górnej - wymieniono 
stolarkę okienną na jednej kondygnacji 
budynku szkoły w Kamienicy Górnej tj. 
19 sztuk okien, łączny koszt prac wynosi 
53.102,- zł

Boisko sportowe w januszkowicach 
- zakupiono grunty pod boisko sportowe 
na kwotę 11.500,- zł, szkoła w ramach 
własnych środków urządziła boisko 
sportowe.
 Budowa dachu na budynku przed-
szkola w nawsiu Brzosteckim - aktu-
alnie trwają prace remontowe na budyn-
ku przedszkola w Nawsiu Brzosteckim, 
polegające na wymianie stropu na dach 
dwuspadowy. W roku bieżącym planuje 
się w budżecie wydatki w wysokości 
30.000,- zł.

instytucje kultury
i domy ludowe
 dom kultury w Brzostku - wykona-
no remont sali konferencyjnej domu kul-
tury na kwotę 29.455,- zł, która została 
wyposażona w nowe stoły i krzesła. 
Dokonano wymiany stropu na dach 
dwuspadowy pokryty blachą trapezową 
wraz z rynnami i rurami spustowymi. 
Koszt wymiany wynosi 116.266,- zł.
 dom ludowy w Gorzejowej - Koszty 
budowy domu ludowego w okresie 
obecnej kadencji wynoszą 198.284,- zł. 
W 2000 roku wykonano stan surowy 
otwarty, a w roku bieżącym wykonano 
montaż stolarki okiennej, instalacje 
wodno-kanalizacyjne, instalację elek-
tryczną oraz tynki wewnętrzne.
 dom ludowy w kleciach - wykona-
no projekt rozbudowy domu ludowego 
i kontynuowano rozbudowę, na łączną 
kwotę 37.592,- zł.
 dom ludowy w nawsiu Brzo-
steckim - wymieniono część stolarki 
okiennej i pomalowano salę zebrań na 
kwotę 8.848,- zł, wykonano projekt na 
rozbudowę domu ludowego. W roku 
bieżącym wykonano elewację budynku, 
wymieniono pozostałą część stolarki, 
zakupiono chłodnię, wykonano sani-
tariaty, kuchnię i zaplecze kuchenne. 
Większość prac wykonali mieszkańcy 
nieodpłatnie. Koszty poniesione w roku 
bieżącym wynoszą 38.088,- zł
 dom ludowy w opacionce - prze-
prowadzono remont kuchni domu ludo-
wego na łączną kwotę 16.585,- zł.
 dom ludowy w skurowej - wykona-
no elewację budynku na łączną kwotę 
9.500,- zł
 dom ludowy w Przeczycy - wy-
konano prace wykończeniowe tj. po-
sadzki z płytek ceramicznych, schody 
zewnętrzne, wykładzinę pcv wewnątrz 
budynku łączny koszt 7.707,- zł. W 
roku bieżącym wykonano projekt na 
rozbudowę domu ludowego, poniesione 
koszty to kwota 3.908,- zł.
 dom ludowy w siedliskach Bogusz 
- wykonano remont dachu na kwotę 
10.809,- zł, oraz remont bieżący we-

Dokończenie ze str. 3
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wnątrz budynku na kwotę 4.800,- zł.
dom ludowy w Bączałce - wykonano 
boazerię wewnątrz budynku i pomalo-
wano dach, prace wykonali sami miesz-
kańcy wsi, dobudowano pomieszczenie 
z przeznaczeniem na imprezy kultural-
ne, wykonano ogrodzenie na zewnątrz 
budynku. Łączne koszty poniesione z 
budżetu wynoszą 15.100,- zł.
 dom ludowy w woli Brzosteckiej - 
przeprowadzono remont polegający na 
wymianie stolarki okiennej, wykonaniu 
schodów wewnętrznych, malowaniu 
pomieszczeń wewnątrz budynku i ma-
lowaniu dachu koszty 19.850,- zł.
 dom ludowy w kamienicy Górnej - 
wykonano pomieszczenia sanitarne we-
wnątrz budynku, przyłącz kanalizacyjny 
oraz zbiornik pod ubikację zewnętrzną, 
łączny koszt 6.275,- zł, remont klatki 
schodowej i ułożenie płytek gresowych 
na kwotę 4.800,- zł.
 dom ludowy w zawadce Brzoste-
ckiej - znaczną część prac wykonali 
sami mieszkańcy, z budżetu gminy 
sfinansowano projekt budowlany, za-
kupiono materiały na wykonanie za-
daszenia budynku, ułożono posadzkę 
z płytek ceramicznych, zamontowano 
okna i drzwi, zakupiono garaż. Łączne 
koszty poniesione z budżetu wynoszą 
14. 135,- zł.
 Budynek ośrodka zdrowia w 
Brzostku - przeprowadzono remont 
stropodachu na części budynku 
ośrodka zdrowia na łączną kwotę 
22.475,- zł.

ochotnicze 
straże pożarne
– zakup samochodu strażackiego 

dla OSP Nawsie Brzosteckie, koszt 
111.215,- zł,

– remiza OSP Brzostek (remont zaku-
pionego budynku od SBW Brzostek i 
przystosowanie budynku do potrzeb 
OSP) 108.760,- zł,

– rozbudowa remizy OSP w Grudnej 
Górnej 62.970,- zł (w 2000 roku wy-
konano stan surowy otwarty wraz z 
przyłączem elektrycznym i układem 
pomiarowym. W 2001 roku wyko-
nano tynki wewnętrzne, instalacje 
wewnętrzne, montaż stolarki, roboty 
malarskie, posadzkarskie i zakupiono 
chłodnię),

– remiza OSP Januszkowice Działy 
12.865,- zł (wykonanie elewacji, mon-
taż rur spustowych i rynien, obłożenie 
schodów zewnętrznych płytkami),

– zakupiono sprzęt ratowniczy dla OSP 
Nawsie Brzosteckie - 10.000,- zł i 
OSP Brzostek - 8.000,- zł.

remont części budynku Urzędu 
Gminy - przy udziale środków z PFRON 
w kwocie 16.766,- zł, została zmoder-
nizowana część budynku remizy OSP 
przylegająca do Urzędu Gminy, w której 
mieszczą się biura Urzędu Gminy, łącz-
ny koszt remontu wynosi 96.230,- zł.

oświetlenie uliczne
– budowa oświetlenia ulicznego w Go-

rzejowej część pierwsza 23.716,- zł i 
część druga 18.725,- zł,

– budowa oświetlenia ulicznego w Ja-
nuszkowicach 17.655,- zł,

– budowa oświetlenia ulicznego w 
Brzostku w kierunku Zawadki Brzo-
steckiej 6.600,- zł, oświetlenie Rynku 
w Brzostku 10.000,- zł,

– uruchomienie oświetlenia ulicznego 
w Przeczycy 8.450,- zł,

– uruchomienie oświetlenia ulicznego 
w Smarżowej 4.880,- zł,

– zakup nowych lamp w Opacionce 
2.240,- zł,

– uruchomienie w 1999 roku istniejące-
go oświetlenia ulicznego w Brzostku, 
Bukowej, Grudnej Dolnej, Grudnej 
Górnej, Januszkowicach, Kamienicy 
Dolnej, Kleciach, Opacionce, Nawsiu 
Brzosteckim, Siedliskach Bogusz, 
Woli Brzosteckiej - łączny koszt 
42.000,- zł.

 Ponadto dla szkół i gimnazjów 
na terenie gminy zakupiono 75 szt. 
komputerów na wyposażenie pracowni 
komputerowych na kwotę 116.804,- zł, 
3 szt. kserokopiarek na kwotę 16.100,- 
zł. Dla nowopowstałych gimnazjów 
zakupiono meble szkolne na kwotę 
69.000,- zł, przeprowadzono moderni-
zacje i remonty z bieżących środków na 
ogólną kwotę w szkołach 184.380,- zł, 
gimnazjach 11.100,- zł i przedszkolach 
14.730,- zł. Zakupiono sprzęt audio-
video w gimnazjach za 2.000,- zł, w 
szkołach podstawowych za 5.000,- zł.
 Ze środków na przeciwdziałanie 
alkoholizmowi zakupiono sprzęt do 
gimnastyki dla domu kultury w Brzostku, 
Gimnazjum w Brzostku, Siedliskach 
Bogusz oraz dla szkoły w Przeczycy. 
 W ramach własnych środków prze-
prowadzono remonty na cmentarzach 
wojennych tj.:
– Zawadka Brzostecka (wykonano 

schody, płytę, pomalowano krzyże, 
wykonano krzyże łacińskie) koszt 
2.703,- zł

– Brzostek - remont cmentarza z I wojny 
światowej 4.300,- zł i z II wojny świa-
towej 900,- zł

– Januszkowice - wymiana ogrodzenia 
697,- zł 

Również w ramach własnych środków 
remontowano zabytkowe kapliczki w 
Bukowej, Nawsiu Brzosteckim, Woli 
Brzosteckiej, oraz obelisku granicznego 
w Zawadce Brzosteckiej.

drugie miejsce dla Brzostku
                                     Samorząd

   Oceniane obszary
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Inwestycje gminne 6 4 6 6 6 5 3 3
Pozyskiwanie środków zewnętrznych 6 5 5 5 5 5 3 2
Ochrona środowiska 6 4 5 4 4 4 3 2
Polityka oświatowa 4 5 5 4 4 5 4 3
Rozwój kultury i sportu 5 5 4 5 4 5 4 4
Polityka kadrowa 4 5 4 4 3 1 2 4
Współpraca z gminną opozycją 4 4 4 3 4 4 1 2
Współpraca z mediami 6 6 4 3 4 4 5 2
Ogółem średnia ocen 5,12 4,75 4,62 4,25 4,25 4,12 3,12 2,75

Dębicki tygodnik „Obserwa- 
tor Lokalny” od 3 sierpnia 

2002 r. na swych łamach doko-
nywał oceny samorządów III 
kadencji w powiecie dębickim.
W numerze 32 z dnia  10 sierpnia 
2002 r. w artykule pt. „Czwórka 
z dużym plusem” taką ocenę 
otrzymał nasz samorząd i wójt 
gminy Leszek Bieniek.
 Dzisiaj znamy już oceny 
wystawione wszystkim samo-
rządom, wójtom i burmistrzom, 
i zgodnie z wcześniejszą zapo-
wiedzią możemy przedstawić je 
Państwu.

f. l.
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jak wybierzemy wójta
W tym roku wybory odbywają się na nieco innych zasadach 
niż do tej pory. Najistotniejsza zmiana to bezpośrednie 
głosowanie na wójta, którego dotychczas wybierali radni. 
Teraz my, wyborcy, sami zdecydujemy, kto zasiądzie na 
najważniejszym stanowisku w naszej gminie. 

dokument tożsamości
Przychodząc do lokalu wyborczego, który będzie otwarty od 
godz. 8.00 do godz. 20.00, należy bezwzględnie pamiętać o 
zabraniu z sobą dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Może 
to być paszport, dowód osobisty, prawo jazdy itp. Osoba, 
która nie wylegitymuje się dokumentem, nie będzie mogła 
głosować. Dobrze by było również, aby osoby starsze zabrały 
ze sobą okulary.

karty do głosowania
Po sprawdzeniu naszych danych członkowie komisji ob-
wodowej wydadzą nam  cztery różnokolorowe karty do 
głosowania:
1. Kartę do głosowania na wójta w kolorze różowym.
2. Kartę do głosowania na radnych gminnych w kolorze 

białym.
3. Kartę do głosowania na radnych powiatowych w kolorze 

żółtym.

Poradnik wyborcy

jak głosować
4. Kartę do głosowania na radnych wojewódzkich w kolorze 

niebieskim.

znak „X” w kratce po lewej stronie nazwiska
Głosujemy stawiając znak „X” w kratce po lewej stronie 
nazwiska kandydata, którego popieramy.
 Na karcie do głosowania na wójta głosujemy tylko na 
jedno nazwisko (dotyczy całej gminy)
  Na karcie do głosowania na radnych gminnych w 
okręgu 3-mandatowym (Brzostek - Zawadka Brzoste-
cka) głosujemy najwyżej na  trzy nazwiska. W okręgu 
2-mandatowym (Januszkowice - Opacionka) głosujemy 
najwyżej na dwa nazwiska. W okręgach 1-mandatowych 
(pozostałe miejscowości w gminie) głosujemy tylko na 
jedno nazwisko.
 Na kartach do głosowania na radnych powiatowych 
i wojewódzkich we wszystkich miejscowościach gminy 
głosujemy tylko na jedno nazwisko.

Jeżeli zastosujemy się do powyższych wskazówek na 
pewno nasz głos będzie ważny.

tajność wyborów
Wybory są tajne, nikt więc nie może ingerować w nasze 
głosowanie. Możemy skorzystać w tym celu z zasłoniętych 
kabin. Członkowie komisji wyborczych i mężowie zaufania 
nie mogą nam sugerować, na kogo mamy głosować, mogą 
jedynie wyjaśnić, w jaki sposób oddać głos.

f. l.

okręgi i obwody wyborcze do wyborów rady Gminy
Nr okręgu 

wyborczego Granice okręgu
Liczba 

radnych  
w okręgu

Nr obwodu Siedziba obwodu

1 Brzostek, Zawadka Brzostecka 3 1 Szkoła Podstawowa w Brzostku

2 Klecie, Bukowa 1 2 Dom Ludowy w Bukowej
7 Dom Ludowy w Kleciach

3 Januszkowice, Opacionka 2 3 Dom Strażaka w Januszkowicach
4 Nawsie Brzosteckie 1 4 Dom Ludowy w Nawsiu Brzosteckim5 Wola Brzostecka 1
6 Kamienica Górna, Bączałka 1 5 Dom Ludowy w Kamienicy Górnej
7 Grudna Górna, Grudna Dolna 1 6 Szkoła Podstawowa w Grudnej Górnej
8 Smarżowa, Głobikówka 1 8 Dom Strażaka w Siedliskach-Bogusz9 Siedliska-Bogusz 1
10 Gorzejowa 1 9 Szkoła Podstawowa w Gorzejowej
11 Kamienica Dolna 1 10 Szkoła Podstawowa w Kamienicy Dolnej
12 Przeczyca, Skurowa 1 11 Dom Ludowy w Przeczycy

kandydaci na wójta Gminy Brzostek
1. Bieniek Leszek zam. BRZOSTEK, zgłoszony 

przez Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa 
Społeczna Wspólnota Samorządowa

2. BUGno ferdynand zam. BRZOSTEK, zgłoszony 
przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypo-
spolitej Polskiej

3. chmUra jan zam. GRUDNA GÓRNA, zgłoszo-
ny przez Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIA 
„NASZ DOM”

4. jasik stanisŁaw zam. KAMIENICA DOLNA, 
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Liga Polskich 
Rodzin
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Lista nr 10. Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie wsi 
Klecie
1. stasiowska maria zam. KLECIE

Lista nr 11. Komitet Wyborczy Wyborców Samorządna 
Gmina
1. roŚ zofia zam. BUKOWA

okręg nr 3 - januszkowice, opacionka

Lista nr 1. Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
1. chajec ryszard zam. OPACIONKA
2. mokrzycki BronisŁaw zam. JANUSZKOWICE

Lista nr 2. Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej 
Polskiej
1. Boroń tadeUsz zam. JANUSZKOWICE

Lista nr 8. Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Społeczna 
Wspólnota Samorządowa
1. mokrzycki andrzej zam. OPACIONKA
2. PŁaziak stanisŁaw zam. JANUSZKOWICE

Lista nr 9. Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIA „NASZ 
DOM”
1. kĘdzior mariUsz zam. GRUDNA GÓRNA
2. GÓrka haLina zam. KAMIENICA GÓRNA

okręg nr 4 - nawsie Brzosteckie

Lista nr 1. Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
1. nowicki marek zam. NAWSIE BRZOSTECKIE

Lista nr 2. Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej 
Polskiej
1. koBak jÓzef zam. NAWSIE BRZOSTECKIE

Lista nr 8. Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Społeczna 
Wspólnota Samorządowa
1. zeGarowski krzysztof zam. NAWSIE BRZOST.

Lista nr 9. Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIA „NASZ 
DOM”
1. stojak jan jÓzef zam. NAWSIE BRZOSTECKIE

Lista nr 10. Bezpartyjny Komitet Wyborczy Wyborców
1. GryGieL jan zam. NAWSIE BRZOSTECKIE

okręg nr 5 - wola Brzostecka

Lista nr 1. Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
1. GryGieL maŁGorzata zam. WOLA BRZOSTECKA

Lista nr 2. Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej 
Polskiej
1. sztorc marian zam. WOLA BRZOSTECKA 

Lista nr 8. Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Społeczna 
Wspólnota Samorządowa
1. GÓrka zBiGniew zam. WOLA BRZOSTECKA

Lista nr 9. Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIA „NASZ 
DOM”
1. sPicha zdzisŁaw andrzej zam. WOLA BRZOST.

kandydaci na radnych do rady Gminy Brzostek
okręg nr 1 - Brzostek, zawadka Brzostecka

Lista nr1. Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
1. kmiecik edward zam. BRZOSTEK
2. kUrcz wiesŁawa stanisŁawa zam. BRZOSTEK
3. PotrzeBa aLicja teresa zam. BRZOSTEK

Lista nr 2. Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej 
Polskiej
1. ŁĄcki janUsz zam. BRZOSTEK
2. hoŁowicki jan zam. BRZOSTEK
3. dziedzic jan zam. ZAWADKA BRZOSTECKA

Lista nr 3. Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy De-
mokratycznej - Unia Pracy
1. rozwadowski ryszard zam. BRZOSTEK
2. sieradzki jerzy zam. BRZOSTEK
3. ziĘBa ryszard zam. BRZOSTEK

Lista nr 8. Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Społeczna 
Wspólnota Samorządowa
1. Baran weronika zam. BRZOSTEK
2. samBorska ewa zam. BRZOSTEK
3. skÓrska zofia zam. BRZOSTEK

Lista nr 9. Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIA „NASZ 
DOM”
1. kaLina dariUsz adam zam. BRZOSTEK
2. kĘdzior maŁGorzata zam. GRUDNA GÓRNA
3. wajda ryszarda zam. KAMIENICA GÓRNA

Lista nr 10. Komitet Wyborczy Wyborców Teraz Młodzież
1. ondyczy krystyna zam. BRZOSTEK

Lista nr 11. Komitet Wyborczy Wyborców „Nasz Blok Wy-
borczy”
1. BetLej edward zam. BRZOSTEK

Lista nr 12. Komitet Wyborczy Wyborców „Wspólnota”
1. wiLUsz zBiGniew stanisŁaw zam. ZAWADKA BRZ.

Lista nr 13. Komitet Wyborczy Wyborców „Niezależni”
1. raŚ zBiGniew zam. BRZOSTEK

Lista nr 14. Komitet Wyborczy Wyborców Niezależna Inicja-
tywa Wyborcza
1. nawracaj Piotr zam. BRZOSTEK

okręg nr 2 - klecie, Bukowa

Lista nr 1. Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
1. ĆwikLiński stanisŁaw zam. KLECIE

Lista nr 2. Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej 
Polskiej
1. koBak wiesŁaw zam. JANUSZKOWICE

Lista nr 8. Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Społeczna 
Wspólnota Samorządowa
1. GryGieL mariUsz zam. KLECIE

Lista nr 9. Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIA „NASZ 
DOM”
1. dziedzic edward zam. BUKOWA

Dokończenie na str.8
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Lista nr 10. Komitet Wyborczy Wyborców Wola Brzostecka
1. Grodzka zofia zam. WOLA BRZOSTECKA

okręg nr 6 - kamienica Górna, Bączałka

Lista nr 1. Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
1. raŚ janina maria zam. KAMIENICA GÓRNA

Lista nr 2. Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej 
Polskiej
1. chajec zofia zam. KAMIENICA GÓRNA

Lista nr 8. Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Społeczna 
Wspólnota Samorządowa
1. wÓjcik mirosŁaw zam. KAMIENICA GÓRNA 

Lista nr 9. Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIA „NASZ 
DOM”
1. dziadUra jÓzef zam. BĄCZAŁKA

Lista nr 10. Komitet Wyborczy Nowa Wieś
1. Pacana edward zam. KAMIENICA GÓRNA 

okręg nr 7 - Grudna Górna, Grudna dolna

Lista nr 1. Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
1. Gorczyca krzysztof zam. GRUDNA GÓRNA

Lista nr 9. Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIA „NASZ 
DOM”
1. PietrUcha stanisŁaw zam. GRUDNA GÓRNA

Lista nr 10. Komitet Wyborczy Wyborców Wspólna Sprawa
1. smaGacz zBiGniew zam. GRUDNA DOLNA

okręg nr 8 - smarżowa, Głobikówka

Lista nr 1. Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
1. nykieL jerzy zam. SMARŻOWA

Lista nr 2. Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej 
Polskiej
1. GiL stanisŁaw zam. SMARŻOWA

Lista nr 8. Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Społeczna 
Wspólnota Samorządowa
1. kmiecik jerzy zam. GŁOBIKÓWKA

Lista nr 9. Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIA „NASZ 
DOM”
1. jĘdrzejczyk jÓzef zam. SMARŻOWA

Lista nr 10. Komitet Wyborczy Wyborców Wsi Smarżowa 
„Wasza Wieś”
1. kUk mieczysŁaw zam. SMARŻOWA

okręg nr 9 - siedliska-Bogusz

Lista nr 1. Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
1. Litwicka aLeksandra zofia zam. SIEDLISKA-B.

Lista nr 2. Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej 
Polskiej
1. sUrdeL jan zam. SIEDLISKA-BOGUSZ

Lista nr 3. Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy De-
mokratycznej - Unia Pracy
1. wadas renata stanisŁawa zam. SIEDLISKA-B.

Lista nr 8. Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Społeczna 
Wspólnota Samorządowa
1. markiewicz roman zam. SIEDLISKA-BOGUSZ

Lista nr 9. Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIA „NASZ 
DOM”
1. ŁUkasik stanisŁaw marian zam. BĄCZAŁKA

Lista nr 10. Komitet Wyborczy Wyborców „Niezależni od 
polityki - zależni od wyborców”
1. GĄsior eLŻBieta teresa zam. SIEDLISKA-BOGUSZ

okręg nr 10 - Gorzejowa

Lista nr 1. Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
1. oLszewska anna zam. GORZEJOWA

Lista nr 2. Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej 
Polskiej
1. zdziarski wŁadysŁaw zam. GORZEJOWA

Lista nr 8. Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Społeczna 
Wspólnota Samorządowa
1. dziedzic jan zam. GORZEJOWA

Lista nr 9. Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIA „NASZ 
DOM”
1. czekaj jan zam. GORZEJOWA

okręg nr 11 - kamienica dolna

Lista nr 1. Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
1. hendzeLewska marta zam. KAMIENICA DOLNA 

Lista nr 2. Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej 
Polskiej
1. wiLk danUta zam. KAMIENICA DOLNA

Lista nr 8. Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Społeczna 
Wspólnota Samorządowa
1. Ptaszek marian zam. KAMIENICA DOLNA

Lista nr 9. Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIA „NASZ 
DOM”
1. GÓrka stanisŁaw zam. KAMIENICA GÓRNA

okręg nr 12 - Przeczyca, skurowa

Lista nr 1. Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
1. BŁazień jÓzef zam. PRZECZYCA

Lista nr 2. Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej 
Polskiej
1. GiL aGnieszka zofia zam. PRZECZYCA

Lista nr 8. Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Społeczna 
Wspólnota Samorządowa
1. ramUt wŁodzimierz BronisŁaw zam. SKUROWA

Lista nr 9. Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIA „NASZ 
DOM”
1. ramUt wŁodzimierz zam. SKUROWA

Lista nr 10. Komitet Wyborczy Wyborców „Przeczyca”
1. nawracaj aLfred zam. PRZECZYCA

Lista nr 11. Komitet Wyborczy Wyborców „Sołectwa Razem”
1. BarBarzak jULian zam. SKUROWA

Dokończenie ze str. 7
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Lista nr 1. Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
1. stanaszek wiesŁaw wacŁaw, zam. BRZOSTEK
2. MaZIaRKa KaZIMIERZ JóZEf, zam. JODŁOWA
3. Grzesiakowska maria zofia, zam. PRZECZYCA
4. czernik LUcyna heLena, zam. SMARŻOWA
5. tyBUrowski ryszard antoni, zam. BRZOSTEK

Lista nr 2. KW Samoobrona RP
1. BUGno ferdynand, zam. BRZOSTEK
2. waL jÓzef, zam. Jodłowa
3. Borowiecki syLwester, zam. SIEDLISKA BO-

GUSZ
4. jamrÓz jULian, zam. BRZOSTEK

Lista nr 3. Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
1. Pietrzycki mieczysŁaw, zam. BRZOSTEK
2. nykieL joLanta, zam. JODŁOWA
3. warzecha roman, zam. JODŁOWA
4. wojnarowski wiesŁaw, zam. BRZOSTEK
5. mikrUt anna, zam. DZWONOWA
6. ŁĘPa anna, zam. JODŁOWA
7. treit-kadULska ewa, zam. KAMIENICA GÓRNA
8. kawaLec stanisŁaw wojciech, zam. DęBOWA

kandydaci na radnych do rady Powiatu dębickiego
w okręgu wyborczym nr 2 Lista nr 9. PSG 2002 - kandydaci popierani przez Prawo i 

Sprawiedliwość
1. majewski artUr, zam. BRZOSTEK
2. GrĘBski roman, zam. JODŁOWA
3. Lechwar zdzisŁaw, zam. KLECIE
4. kowaLski wiesŁaw, zam. BUKOWA

Lista nr 10. KWW Wspólnota Samorządowa
1. PrzeBiĘda maria, zam. BRZOSTEK
2. serwatka jan, zam. JODŁOWA
3. Grzesiakowski GrzeGorz, zam. KAMIENICA D.
4. Bieniek Leszek, zam. BRZOSTEK
5. wadas roman, zam. JODŁOWA
6. szczePanik jan, zam. BRZOSTEK
7. GÓrka zofia, zam. BĄCZAŁKA

Lista nr 11. Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIA „NASZ 
DOM”
1. Pasisz marian, zam. BRZOSTEK
2. mUcha roBert, zam. JODŁOWA
3. krajewski jan, zam. BRZOSTEK
4. kordeLa janina, zam. JODŁOWA
5. chmUra jan, zam. GRUDNA GÓRNA
6. ŚLiwa reGina, zam. SMARŻOWA
7. Garstka stanisŁaw, zam. BRZOSTEK
8. PaPciak kazimierz, zam. JODŁOWA

zgodnie z wcześniejszą obietnicą, prezentujemy nieodpłatnie na naszych 
łamach tych kandydatów na radnych i wójta, którzy zechcieli skorzystać 
z naszej oferty i dostarczyli nam materiały w uzgodnionym terminie.
Uwaga! Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść prezentacji, która może być sprzeczna z naszymi poglądami.

Lat 40, urodził się w Smarżowej. Posiada wyższe wykształcenie. Ukończył AGH 
w Krakowie.
Nie należał do żadnej partii politycznej. Brat Bogdan jest doktorem historii kościoła. 
Aktualnie  wykłada w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. Jest on 
autorem wielu publikacji książkowych dotyczących gminy Brzostek (najbardziej 
popularna to ,,Brzostek i okolice”), pocztówek i folderów.
Żona Anna pochodzi z Jodłowej. Jest lekarzem specjalistą drugiego stopnia z 
zakresu dermatologii.
Dwoje dzieci: córka Barbara i syn Jaś.
Posiada duże doświadczenie samorządowe i biznesowe . Był przewodniczącym 
Rady Gminy w Brzostku. Przez wiele lat pełnił funkcję Prezesa Towarzystwa Miłoś-
ników Ziemi Brzosteckiej. Był też jednym z założycieli wiadomości Brzosteckich. 

Od 1986 roku  zatrudniony w Firmie Oponiarskiej w Dębicy. Pracował na różnych stanowiskach w utrzymaniu 
ruchu, produkcji, handlu, obecnie na stanowisku Menedżera Sprzedaży. Ukończył wiele kursów doskonalących, 
w tym także staż zagraniczny w Niemczech.
Chciałby zająć się w powiecie polityką przemysłową. W ostatnich latach powiat dębicki dotknął kryzys zwią-
zany z upadkiem wielu dużych zakładów pracy i masowymi zwolnieniami. Bezrobocie w powiecie jest wyższe 
niż średnia krajowa. Jedyną perspektywą dla mieszkańców i dorastającej młodzieży jest pozyskiwanie przez 
władze samorządowe inwestorów, powstawanie nowych zakładów i miejsc pracy
Uważa, że jedynie przemysł i usługi obok rolnictwa mogą być podstawą dobrobytu w naszych gminach. Niska 
opłacalność produkcji w rolnictwie powoduje, że młodzi nie chcą pracować na roli i muszą mieć swoją szansę.

Kandydat do Rady Powiatu 
stanaszek wiesŁaw - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
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kandydaci do rady Powiatu komitetu wyborczego wyborców inicjaty-
wa społeczna wspólnota samorządowa

szczePanik jan
39-230 Brzostek, ul. Gryglewskiego 17
Lat 51, bezpartyjny
Rodzina: żona, trzech synów

Za najważniejsze uważam:
1. Wychowanie dzieci i młodzieży przez sport (dostępność boisk i sal sporto-
wych),
2. Tworzenie miejsc pracy.

Grzesiakowski GrzeGorz
Zamieszkały Kamienica Dolna 103, lat 37, żonaty, wykształcenie wyższe rolnicze, 
I stopień specjalizacji z mechanizacji. Studia podyplomowe z agroturystyki, zarzą-
dzania oświatą i przedsiębiorczości, instruktor jazdy kat. B i T.
Pracuję od 1989 r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku jako nauczyciel 
przedmiotu „Przedsiębiorczość”.
Prowadzę gospodarstwo rolne o pow. 10 ha.
Praca w samorządach lokalnych: Radny Rady Gminy pierwszej kadencji 1990 
- 1994 i Powiatu Dębica 1998 - 2002.
Za najważniejsze uważam:
1. przybliżanie młodzieży elementów wspierających rozwój przedsiębiorczości na 

terenach wiejskich i poruszanie się w gospodarce rynkowej,
2. rozwój infrastruktury - budowa wodociągów, kanalizacji, dróg na obszarach 

wiejskich,
3. rozwój kultury.

PrzeBiĘda maria
Mężatka, lat 42, dwoje dzieci - mieszka z rodziną w Brzostku. Ukończyła studia 
pedagogiczne oraz podyplomowe z bibliotekarstwa, historii oraz zarządzania 
oświatą. Pracuje w brzosteckiej Szkole Podstawowej jako jej dyrektor. Radna 
Rady Powiatu Dębickiego pierwszej kadencji. Pracuje w Komisjach Budżetowej 
oraz Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. W latach od 1994 do 1998 była 
radną Rady Gminy w Brzostku. Bezpartyjna.
Jako kandydatka do Rady Powiatu z listy Wspólnota Samorządowa w przyszłej 
kadencji za najważniejsze uważam:
1. prawo do pracy i godziwego życia,
2. rozwój infrastruktury technicznej na wsi,
3. pracę wychowawczą z dziećmi i młodzieżą.

GÓrka zofia
Mam 43 lata, mieszkam na wsi, mężatka, troje dzieci, wykształcenie średnie, 
bezpartyjna, pracuję w ZOZ Dębica.
Pragnę tworzenia miejsc pracy, zwłaszcza dla ludzi młodych kończących szkoły, 
godnych warunków życia dla ludzi wiejskich, dobrego dostępu do służby zdrowia, 
podniesienia poziomu nauki w szkołach wiejskich poprzez zatrudnianie dobrze 
wykształconych nauczycieli, rozbudowy wiejskich dróg i rzetelne ich utrzymanie. 



WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 11

kandydat na wójta Gminy Brzostek zgłoszony przez komitet 
wyborczy wyborców inicjatywa społeczna wspólnota samorządowa

Okręg Brzostek - Zawadka Brzostecka
1. BaRaN WERONIKa
2. samBorska ewa
3. skÓrska zofia
Okręg Klecie - Bukowa
1. GryGieL mariUsz
Okreg Januszkowice - Opacionka
1. MOKRZycKI aNdRZEJ
2. PŁaziak stanisŁaw

Okręg Nawsie Brzosteckie
1. zeGarowski krzysztof
Okręg Wola Brzostecka
1. GÓrka zBiGniew
Okręg Kamienica Górna - Bączałka
1. wÓjcik mirosŁaw
Okręg Smarżowa - Głobikówka
1. kmiecik jerzy

kandydaci do rady Gminy komitetu wyborczego wyborców 
inicjatywa społeczna wspólnota samorządowa

Okręg Siedliska Bogusz
1. markiewicz roman
Okręg Gorzejowa
1. dziedzic jan
Okręg Kamienica Dolna
1. Ptaszek marian
Okręg Przeczyca - Skurowa
1. ramUt wŁodzimierz BronisŁaw

Bieniek Leszek
Bezpartyjny, lat 45, zamieszkały w Brzostku, wykształcenie wyższe.
Radny i delegat Gminy Brzostek do Sejmiku Samorządowego Województwa 
Tarnowskiego w latach 1990 - 1994.
Wójt Gminy  Brzostek i Radny powiatu dębickiego w latach 1998 - 2002.

za najważniejsze uważam:
	rozwój infrastruktury technicznej na wsi
	poprawa stanu bazy oświatowej
	stwarzanie warunków do inwestowania

zGoda i aktywnoŚĆ w działaniu dla dobra Gminy Brzostek

Leszek Bieniek jest gruntownie wykształconym i kompetentnym kandydatem na stanowisko 
wójta gminy Brzostek. Codzienną pracą udowodnił, że nawet w trudnych czasach można doprowadzić 
do zgody i pozyskać ogromne środki finansowe na rozwój infrastruktury technicznej na wsiach oraz na 
poprawę bazy oświatowej - 2,5 miliona złotych (25 miliardów starych złotych). W ciągu ostatnich czterech 
lat koncentrował się na budowaniu wspaniałego wizerunku naszej gminy w powiecie i województwie. 
Olbrzymim atutem Leszka Bieńka jest umiejętność zespołowej pracy z radnymi i sołtysami na rzecz 
dobra wspólnego. Integrował posłów i senatorów dla wsparcia brzosteckich inwestycji. Leszek Bieniek 
wraz z innymi radnymi zadbał o wzorcową sieć oświatową i bezpieczną pracę dla nauczycieli w czasie 
wprowadzania reformy oświatowej. Z determinacją wspierał wyposażenie w sprzęt jednostek OSP na 
terenie gminy. Dzięki jego działaniu gmina Brzostek zajęła II lokatę w rankingu gmin powiatu dębickiego. 
Życiowe credo Kandydata brzmi: „zgoda i aktywność”.

Kandydaci do Rady Powiatu w Dębicy KWW Wspólnota Samorządowa

Bezpartyjny. Lat 56. Wykształcenie średnie. 
Kierownik zakładu: Kierownictwo Robót Drogowych Nr 2 w Brzostku należącego 
do Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego w Dębicy. 

Związany z Brzostkiem od 1971 r. Długoletni prezes i działacz Ludowego Klubu 
Sportowego „Brzostowianka” w Brzostku. Wychował kilka pokoleń sportowców, z 
którymi do dziś utrzymuje kontakty. 

Człowiek bezpośredni, znany, lubiany i szanowany przez społeczność.

Kandydat do Rady Gminy w Brzostku z okręgu nr 1 
BetLej  edward - Komitet Wyborczy Wyborców „Nasz Blok Wyborczy”



1. rozwadowski ryszard - 51 lat
Wykształcenie średnie techniczne - obecnie rencista

Przez wiele lat pracował jako mistrz produkcji w DZOS Stomil.
Jako rodowity brzostowianin bliskie są mu problemy naszego regionu.
W pracach Rady Gminy zwróci uwagę na rozwój społeczeństwa obywatelskiego 
na naszym terenie, jak również na problemy patologii wśród dzieci i młodzieży. 
Ponieważ bliskie mu są zagadnienia ekologii - czystości wód, likwidacji tzw. dzikich 
wysypisk śmieci, otwartych i przepełnionych kontenerów - tymi problemami się 
zajmie w pracach przyszłej Rady Gminy

1. Pietrzycki mieczysŁaw - 56 lat.
Wykształcenie wyższe - lekarz.

Od ponad 20 lat związany jest z naszą gminą pracując w brzosteckim Ośrodku 
Zdrowia. Obecnie pracuje jako lekarz orzecznik w ZUS Jasło oraz jako lekarz 
rodzinny GOZ Brzostek.
W pracach Rady Powiatu chciałby zajmować się problemami zdrowia naszego 
społeczeństwa, poprawą warunków zdrowotnych mieszkańców wsi, a przede 
wszystkim lepszą organizacją opieki zdrowotnej i społecznej.
Będzie czynił starania o pozyskanie środków na remont Gminnego Ośrodka 
Zdrowia w Brzostku.

2. wojnarowski wiesŁaw - 45 lat
Wykształcenie wyższe - lekarz weterynarii, od 1983 r. pracujący w Brzostku.

Znany w naszym brzosteckim środowisku jako organizator sportu, trener piłki 
nożnej drużyn młodzieżowych. Jako radny będzie:
- dbał o wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej poprzez szcze-

gólną dbałość o szkoły średnie funkcjonujące poza Dębicą tj. ZS im. Jana Pawła 
II w Brzostku czy LO w Jodłowej,

- promował przystosowanie hodowli zwierząt gospodarskich do wymogów Unii 
Europejskiej,

- starał się o równomierny rozwój powiatu.

3. treit-kadULska ewa - 51 lat

Mieszkanka Kamienicy Górnej, bezrobotna, inwalida II grupy, bez prawa do świad-
czeń rentowych - dlatego znane są jej problemy ludzi bez środków do życia.
Jako radna pragnie więc zainteresować się pomocą socjalną dla osób najbiedniej-
szych, chronić interes osób niepełnosprawnych, chorych i starszych.

kandydaci do rady PowiatU

kandydaci do rady Gminy z okręgu nr 1

kandydaci do rady Gminy i Powiatu koalicyjnego komitetu 
wyborczego sojuszu Lewicy demokratycznej - Unia Pracy

WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE12



2. sieradzki jerzy - 57 lat
Wykształcenie zawodowe - obecnie emeryt

W naszej lokalnej społeczności i nie tylko znany jest jako były pracownik Państwo-
wej Straży Pożarnej w Jaśle. Od wielu lat służy doradztwem i pomocą Ochotniczym 
Strażom Pożarnym.
Właśnie tematyka bezpieczeństwa i sprawiedliwości jest mu szczególnie bliska i 
tym zagadnieniom pragnie poświęcić wiele uwagi w przyszłej Radzie Gminy.

3. ziĘBa ryszard - 46 lat
Wykształcenie średnie techniczne

Przez całą swą działalność zawodową związany jest ze Spółdzielnią Kółek Rol-
niczych w Brzostku.
Właśnie tematyka problemów rolnictwa i wsi jest mu szczególnie bliska. Również 
zdecydowanie opowiada się za kreowaniem aktywnej polityki przeciwdziałaniu 
bezrobociu i likwidowaniu jego negatywnych skutków.

kandydat do rady Gminy z okręgu nr 9

1. wadas renata - 37 lat, zam. Siedliska-Bogusz
Wykształcenie wyższe pedagogiczne

Obecnie nauczyciel Gimnazjum w Siedliskach-Bogusz.
Pragnie w przyszłej Radzie Gminy reprezentować interesy środowiska nauczycieli, 
ale nie tylko. Pracuje od lat w środowisku wiejskim, zna bolączki i problemy w nim 
występujące. Dlatego w przyszłej Radzie walczyć będzie o zwiększenie środków na 
remonty i wyposażenie dydaktyczne szkół oraz innych placówek wychowawczych, 
aby umożliwić równy start do przyszłości naszych dzieci.

Wiek - 36 lat. Córka Czesława i Antoniny Staniszewskich, mężatka, matka trzech 
córek. Urodziła się i mieszka w Brzostku, stąd zna problemy naszej małej spo-
łeczności.
Mimo nawału obowiązków na pierwszym miejscu stawia rodzinę. Córki uczęszczają 
do gimnazjum i szkoły średniej, dlatego dobrze zna problemy oświaty. Czynnie 
uczestniczy w pracach komitetów rodzicielskich. Od kilku lat prowadzi lokal „Bar 
u Krystyny”. Oprócz tego czynnie zajmuje się promocją firmy Avon Polska, gdzie 
szybko awansowała na koordynatora.
Nie należy do żadnej partii. O wiele bardziej ceni sobie poparcie młodzieży, która 
namówiła ją do kandydowania w wyborach. W rejonie podkarpackim są szczególnie 
trudne warunki dla młodych ludzi, którzy chcieliby uczyć się, pracować i mieć dobry 
start w dorosłe życie. i to będzie jej celem, gdy zostanie radną.

Drugim powodem, dla którego startuje w wyborach jest fakt, że wciąż w organach samorządowych jest za 
mało kobiet, których intuicja i wrażliwość powinny stać się filarem mądrych i skutecznych rządów. A poza tym 
wszyscy dobrze wiedzą, że „gdzie diabeł nie może…”

Kandydat do Rady Gminy w Brzostku z okręgu nr 1
ondyczy krystyna - Komitet Wyborczy Wyborców Teraz Młodzież
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zbigniew raś - rolnik, zamieszkały Brzostek 80. Radny dwóch kadencji. Przewodni-
czący Komisji Rolnictwa. Skutecznie zabiegał o środki na dofinansowanie materiału 
siewnego, jak też badanie gleby, wapnowanie, inseminacja bydła i trzody chlewnej. 
Od lat odważnie broni interesu Wyborców w sprawach stawek podatków.
 Dla Wyborców organizuje wycieczki np. Lesko, Boguchwała, Poznań - Po-
lagra. Uparty i konsekwentny w pozyskiwaniu pieniędzy na rozwój infrastruktury 
technicznej wsi Brzostek - Zawadka Brzostecka - drogi, chodniki, wodociągi, ka-
nalizacja, przepusty. Niezmordowanie walczył w zespole radnych z miejscowości 
Brzostek, radnych powiatowych i wójta z Brzostku o inwestycje w oświacie tj. budowa 
Gimnazjum w Brzostku, remont kapitalny sali gimnastycznej, nadbudowa sali do 
ćwiczeń korekcyjnych dla dzieci z kl. I-III, remont kapitalny świetlicy dla dzieci m. 
in. z Brzostku, Kleci, Bukowej, Zawadki Brzosteckiej. Docenia rolę szkól w kształ-
towaniu młodego pokolenia. Miłośnik kultury ludowej. Jest jednym z najaktywniej-

szych radnych. Dostrzega niesprawiedliwość i ludzką biedę. Chętnie pomaga potrzebującym. Broni rolników, 
dzieci, młodzież, nauczycieli, ludzi różnych zawodów oraz bezrobotnych. Wiele ścieżek wydeptał w trudnych 
sprawach ludzkich. Zawsze dotrzymuje słowa, nigdy nie wycofuje się z danych obietnic. Odznacza się rzadko 
spotykanymi cechami; otwartością, prawdomównością i szczerością. Stały w swoich poglądach bez względu 

Kandydat do Rady Gminy w Brzostku z okręgu nr 1
raŚ zBiGniew - Komitet Wyborczy Wyborców „Niezależni”

 
Wykształcenie średnie. Pracownik gminnego ośrodka zdrowia w Brzostku.

Szanuje każdego człowieka, stara się mu pomóc.

Będzie zabiegać o rozwój infrastruktury wsi Bukowa i Klecie, wspierać inwestycje 
i budowy, m. in. budowę chodnika łączącego Klecie z Bukową.

Kandydat do Rady Gminy w Brzostku z okręgu nr 2
roŚ zofia - Komitet Wyborczy Wyborców Samorządna Gmina

jasik stanisŁaw
Wiek 46 lat (urodzony w Brzostku), wykształcenie wyższe KUL w Lublinie, żonaty 
- dwoje dzieci, żona lekarz internista, miejsce zamieszkania - Kamienica Dolna, 
zawód wykonywany - agent ubezpieczeniowy Inspektorat PZU S.A. w Dębicy, do-
datkowo prowadzę gospodarstwo rolne, cechy charakteru - uczciwość, sumienność, 
prawdomówność, solidność, wytrwałość.

Mój program:
1. Chcę opracować program ratunkowy dla rolnictwa - co nowego mają robić rolnicy, 

aby mogli godnie  żyć.
2. Chciałbym obniżyć podatki, aby zachęcić ludzi z inicjatywą do inwestowania i 

tworzenia nowych miejsc pracy.
3. Będę dążył do poprawy warunków życia mieszkańców gminy poprzez dalszą rozbudowę sieci dróg, wodo-

ciągów, kanalizacji.
4. Dołożę wszelkich starań, aby poprawić stan techniczny naszych szkół oraz podnosić poziom nauczania.
5. Będę starał się o poprawę stanu zdrowotnego naszej gminy i zreformowanie służby zdrowia.
6. Chcę zapewnić większe bezpieczeństwo i spokój mieszkańcom naszej gminy.

kandydat na wójta Gminy Brzostek 
zgłoszony przez komitet wyborczy Liga Polskich rodzin

WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE 15



Idziemy do wyborów z hasłem: „Przyjazna Gmina - Powiat”
Stowarzyszenie „Nasz Dom” to niezależny komitet wyborczy 
proponujący kandydatów do Rady Gminy, Powiatu i wójta 
gminy wyróżniających się kompetencją, sprawiedliwością, 
sprawnością organizacyjną, sukcesami w pracy zawodo-
wej.
„Nasz Dom” - to profesjonalna grupa ludzi zdeterminowanych 
do działania poza układami politycznymi. Tworzą go ludzie 
dobrej woli wspierani przez różne organizacje (m. in. PSL, 
KR, KGW, OSP).
       Jeżeli zostaniemy wybrani i obdarzeni mandatem zaufania 
u wyborców zobowiązujemy się:
- uczynić Ziemię Brzostecką atrakcyjnym miejscem dla 

inwestorów;
- wspierać tworzenie i utrzymanie miejsc pracy (ulgi podat-

kowe, prace publiczne i interwencyjne);
- rozwiązywać problemy wsi poprzez wdrażanie programów 

mających na celu umożliwienie małym i średnim gospodar-
stwom rolnym uzyskiwanie alternatywnych dochodów;

- promować walory turystyczne naszego regionu oraz wspie-
rać rozwój agroturystyki;

- umożliwić zdobycie lepszego wykształcenia młodzieży w 
dobrze wyposażonych placówkach oświatowych na miarę 
XXI wieku;

- ułatwić rolnikom sprzedaż wytwarzanych produktów po-
przez udzielanie preferencji i ulg w podatkach lokalnych 
dla przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego;

- zapewnić równomierny rozwój gminy;
- poprawić warunki zdrowotne ludności (lepszy dostęp do 

służb medycznych, lepsze ich wyposażenie, opieka sto-
matologiczna młodzieży);

- poprawiać stan techniczny dróg powiatowych, gminnych, 
wiejskich oraz budować chodniki;

- rozbudowywać infrastrukturę gminy;
- dążyć do usprawnienia biurokracji i wprowadzenia indywi-

dualnej odpowiedzialności urzędników za podejmowane 

decyzje;
- ograniczyć do niezbędnego minimum podwyżki opłat, podat-

ków lokalnych, czynszów, opłat za wodę i kanalizację;
- wspierać wszelkie inicjatywy obywatelskie organizacji po-

zarządowych, instytucji;
- racjonalnie wykorzystywać możliwości zadłużenia gminy 

wiążąc kredyty z dotacjami i środkami pomocowymi ce-
lem zwiększenia nakładów na inwestycje i oszczędnie je 
wykorzystywać;

- zapewnić większą kontrolę społeczną nad działalnością 
organów gminy poprzez ścisłe współdziałanie z radami, 
organizacjami społecznymi i zawodowymi.

 „Nasz Dom” to ludzie, którzy chcą służyć rozwojowi 
gospodarczemu naszej Małej Ojczyzny, by wszystkim żyło 
się lepiej.
 „Nasz Dom” nie odrzuca nikogo, wierny jest zasa-
dom społecznej nauki Kościoła i przesłań do Narodu najwy-
bitniejszego Polaka - Jana Pawła II. Wierzymy, że profesjo-
nalizm naszych kandydatów, ich uczciwość, sprawiedliwość, 
wierność ideałom samorządności pozwoli uzyskać zaufanie i 
poparcie wyborców. Zdecydowanie odcinamy się od wszel-
kich antagonizmów, skrajności, które narastają w naszym 
społeczeństwie.
 Nasi kandydaci to ludzie mający doświadczenie i 
osiągnięcia w samorządach, sprawiedliwi i uczciwi, promu-
jący się w codziennym życiu w swych środowiskach. Są to 
osoby godne zaufania, toteż oczekujemy na Wasz głos, który 
nie będzie zmarnowany.
 Wykaz naszych kandydatów znajduje się w innym 
miejscu gazety.

 dziękujemy za poparcie i oddany głos na kan-
dydatów listy „nasz dom” - a więc wasz również

Pełnomocnik Stowarzyszenia
„Nasz Dom” na gm. Brzostek

Jan Krajewski

komitet wyborczy stowarzyszenia „nasz dom”

Opał za darmo
własna plantacja wierzby
Paliwem przyszłości, którym  

powinni zainteresować się 
rolnicy, może stać się biomasa, 
powstała z wierzby krzewiastej. 
Wyhodowana przez Duńczy-
ków odmiana popularnego u 
nas drewna, charakteryzuje się 
bardzo dużymi przyrostami 
rocznymi.
 Wierzba krzewiasta może ros-
nąć na słabych glebach i nieużyt-
kach. Nawet bez przygotowania 
gleby. Korzystniejsze jednak 
wyniki uprawy otrzymamy, jeśli 
wcześniej dobrze przygotujemy 
glebę pod przyszłą plantację. 
Jesienią wykonujemy głęboką 
orkę i stanowisko odchwaszcza-
my herbicydami, np. Roundup 
lub Avans. W następnych latach 
wierzba nie jest wrażliwa na 

zachwaszczenie. Nie zachodzi 
też potrzeba zwalczania chorób 
i szkodników.
 Patyczek o długości 30 cm 
wtyka się w ziemię, szypułkami 
do góry, tak by wystawał 4 cm, 
rozstaw 50x50 cm. Sadzimy od 
lutego do maja. Wiosną roślina 
zacznie szybko rosnąć i tra-
wy nie zdołają jej zaszkodzić. 
Sadzonka już po roku osiąga 
wysokość 2 metry. W okresie 
jesienno-zimowym należy ją 
ściąć celem rozkrzewienia. 
Ścięte pędy można wykorzystać 
na sadzonki do powiększenia 
plantacji.
 W trzecim roku wierzba ma 
już wysokość 8 metrów. Rośnie 
14 razy szybciej niż zwykły las. 
Przyrasta w pień znacznej gru-

Piec grzewczy sterowany automatycznie. Prze-
znaczony do spalania brykietów, trocin i zrębków. 
Zasobnik pieca uzupełniamy co 2 tygodnie. Czuj-
niki pokojowy i zaokienny regulują pracę pieca 
stosownie do temperatury otoczenia.
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bości. Eksploatujemy ją przez 30 lat na 
tym samym podkładzie korzeniowym.
Zbiory mają miejsce na przełomie 
grudnia i stycznia. Wierzba ta może być 
spalana w piecu węglowym lub zrębko-
wym, w postaci pociętych większych 
kawałków. Szybko rosnąca wierzba 
krzewiasta stanowi źródło opału rów-
noważne 11 tonom węgla kamiennego 
z 1 hektara każdego roku. Spalane 
drewno nie wydziela tak przykrego 
dymu jak węgiel, a popiół stanowi 

cenny nawóz.
 W zachodnich województwach 
naszego kraju istnieją już plantacje tej 
wierzby, które produkują i sprzedają 
zrzezy do nasadzeń Wysyłają je przez 
firmy kurierskie. Ze względu na zasady 
reklamy nie możemy w tym artykule 
podać adresu tych firm. Ale autor ar-
tykułu, który sprowadził i posadził tą 
roślinę, może osobom zainteresowanym 
podać źródła nabycia zrzezów do nasa-
dzenia.

 Dobrym sposobem wykorzystania 
walorów wierzby krzewiastej było 
by nasadzenie jej przez kilku lub kil-
kunastu rolników i założenie zespołu 
producentów. Wówczas opłacalnym 
będzie zakupienie małej brykieciarni. 
Ze zbytem brykietów nie będzie żad-
nych problemów, bowiem jest to opał 
wygodny i o połowę tańszy od węgla, 
licząc według wartości kalorycznej tych 
paliw.

Henryk Latacz

KRZYŻÓWKA  
Z NAGRODĄ

Litery z kratek ponumerowanych w prawym dolnym rogu 
utworzą rozwiązanie.
Rozwiązania wpisane do kuponu zamieszczonego pod 
diagramem dostarczone do dnia 10 listopada 2002 r. do 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku wezmą udział 
w losowaniu nagrody książkowej.

Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru: centrUm 
kULtUry i czyteLnictwa w BrzostkU
Nagrodę książkową wylosowała: anGeLina syPień 
z Brzostku
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do GOK w Brzostku

J. Nosal

jest kołem 
ratunkowym  
na morzu życia

Poziomo:
1) Stawia piece; 3) Stop miedzi i cynku; 6) Plakat; 8) Słynny 
film Pasikowskiego; 9) Nazwa polskiego samolotu; 11) Utwór 
poetycki; 13) Uczeń szkoły chorążych; 15) Litera jak krzyżyk; 
17) Mocne ścięcie piłki tenisowej; 19) Ciemnoszary metal;  
21) Szpieg; 22) Gady łuskoskórne; 23) Apteka w Brzostku.
Pionowo:
1) Materiał na siew; 2) Konfederacja; 4) Ryba z karpiowatych; 
5) Gąbka do zmywania naczyń; 7) Przeprowadza rozpoznanie; 
10) Tajemnicza istota z Himalajów; 12) Tajne w archiwum; 14) 
Egzaminacyjna selekcja; 16) Wiejska persona; 18) Terenowy 
samochód farmera; 20) Zboże sadzone w wodzie.

Czy jest dyrektor?
- Dla pięknych pań dyrektor jest zawsze.
- To proszę mu powiedzieć, że przyszła żona.

		
Dyrektor pyta nową sekretarkę:
- Czy w poprzedniej pracy spotkało panią coś strasznego?
- Nie. A dlaczego pan pyta?
- Bo zauważyłem, że pani się strasznie boi pracy.

Dyrektor do sekretarki:
- Czy dała pani ogłoszenie, że szukamy nocnego stróża?
- Dałam.
- I jaki efekt?
- Natychmiastowy... Ostatniej nocy okradziono nasz 

magazyn.
		

Rozmawia dwóch dyrektorów:
- Jaki jest twój ideał sekretarki?
- 20-letnia dziewczyna z 30-letnim doświadczeniem.

		
Sekretarka - blondynka odbiera telefon:
- Niestety szef jest na naradzie, ale jeśli ma pan bardzo 

pilną sprawę, to go obudzę...
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wybory w gminie Brzostek, czyli brak 
szacunku dla wyborców i wybieranych
Dobrze się stało, że nasz Parlament  

zmienił ordynację wyborczą i w 
nadchodzących wyborach będziemy 
głosować na radnych wszystkich 
szczebli oraz na wójta bezpośrednio. 
Jeśli jestem przekonany, że kandydat 
na radnego, czy wójta, np. „X” się na tę 
funkcję nadaje, to oddam na niego głos i 
gdy takich głosów będzie większość, to  
pan/i „X” zostanie wybrany/a.
 Sprawa jest prosta i jeśli w komi-
sjach wyborczych będą kompetentni 
i uczciwi ludzie (dawniej różnie to 
bywało) to wybrani zostaną ludzie któ-
rych popiera rzeczywiście większość 
wyborców. Jest jeszcze jeden warunek 
- odpowiednio duża frekwencja. Dla-
tego warto w wyborach wziąć udział, 
bo nie uczestniczenie, czyli wyborcze 
milczenie oznacza zgodę na najgor-
szego nawet radnego, czy wójta.
 Z przepisów nowej ordynacji wyni-
ka też pewna zależność - otóż kandy-
data na wójta może zgłosić tylko ten 
komitet wyborczy, który w co najmniej 
połowie okręgów wyborczych zgłosił 
kandydatów na radnych. W praktyce 
daje to szansę, że wójt i przynajmniej 
część radnych będą z tej samej opcji, 
więc w czasie kadencji na co dzień 
będzie im łatwiej się porozumieć, a 
jak wiadomo zgoda buduje również 
w samorządzie.
 Jednak ze spełnieniem tego wymogu 
mają chyba problemy niektórzy gmin-
ni działacze. Jest bowiem Komitet Wy-
borczy, którego kandydaci na radnych 

to: w Brzostku Kędzior Małgorzata z 
Grudnej Górnej i Wajda Ryszarda z 
Kamienicy Górnej, w Januszkowicach 
i Opacionce Górka Halina z Kamienicy 
Górnej i Kędzior Mariusz z Grudnej 
Górnej, w Kamienicy Dolnej Górka 
Stanisław z Kamienicy Górnej i w 
Siedliskach Bogusz Łukasik Stanisław 
Marian z Bączałki.
 Nasuwa się pytanie, czy w tej opcji 
wywodzącej się z jak najlepszych 
ludowych tradycji, nie ma już uczci-
wych i mądrych ludzi z tych okręgów, 
których można by zaproponować jako 
kandydatów na radnych, ale w ich 
własnej miejscowości?
 Czyżby to stare metody przynosze-
nia kogoś obcego w „teczce”. Takie 
„zagrywki” wyborcze skłaniają do 
wyciągnięcia pewnych wniosków:
 wniosek I - jest Komitet Wyborczy, 
który nie szanuje wyborców proponu-
jąc im, by wybrali radnego obcego, kto 
niekoniecznie będzie reprezentował 
ich interesy,
 wniosek II - jest Komitet Wyborczy, 
który nie szanuje swoich kandyda-
tów na radnych wystawiając, być 
może dobrych i uczciwych ludzi na 
pewną porażkę („pożarcie”),
 wniosek III - ten Komitet Wyborczy 
jest słaby, bo nie potrafi wystawić 
dobrych kandydatów, którzy mieliby 
szanse  zostać wybrani i reprezentować 
interesy swojej miejscowości i komi-
tetu wyborczego,
 podsumowanie - może więc nie 

warto głosować na słabych, bo  może 
być to głos zmarnowany, ale wybrać 
dobrych i skutecznych radnych, któ-
rzy chcą i potrafią walczyć o interesy 
wszystkich mieszkańców swojej wsi, 
a nie tylko o swój własny interes. 
 Może głosując na wójta i radych 
powiatowych warto sobie pomyśleć, 
kto ma szansę jak najlepiej służyć na-
szej gminie, godnie ją reprezentować 
w powiecie, województwie, a może i 
dalej. Miarą tych szans może być np. 
skuteczność w pozyskiwaniu dodatko-
wych pieniędzy do budżetu gminy, tak 
potrzebnych na wszelkie inwestycje 
oświatowe, ochrony środowiska, dro-
gowe itp.
 Miarą skuteczności może być też 
wszechstronna ocena gminnych sa-
morządów w powiecie dębickim przez 
tygodnik OBSERWATOR. Gmina 
Brzostek zajęła II miejsce z oceną 4,75 
w skali od 1 do 6.
 Pisząc ten tekst wierzę w mądrość 
większości ludzi, którzy niedługo 
wezmą udział w wyborach do władz 
samorządowych. Myślę, że ta więk-
szość będzie umiała oddzielić puste 
obietnice od rzeczowych działań i wy-
bierze tych, którzy najlepiej przysłużą 
się rozwojowi naszej gminy dbając 
o wspólny, a nie własny interes za-
przeczając obiegowemu powiedzeniu 
o grabiach, które ciągną tylko pod 
siebie. 

P. S.

Policja informuje
We wrześniu 2002 roku na tere- 

nie działania Komisariatu 
Policji w Brzostku zanotowano 14 
zdarzeń, które są przedmiotem postę-
powań przygotowawczych, a w tym 
m. in.:
1. włamania do samochodów - 2 
2. kradzież cudzej rzeczy - 3 
3. kierowanie pojazdem w stanie nie-

trzeźwym - 5 
4. znęcanie się nad rodziną - 1 
5. uszkodzenie ciała - 2
Policjanci Komisariatu Policji w 
Brzostku we wrześniu 2002 roku na-
łożyli 39 mandatów karnych - głównie 

za wykroczenia drogowe, skierowano 
16 wniosków o ukaranie, a upomniano 
i pouczono 357 osób.
W sierpniu 2002 roku Komisariat Poli-
cji w Brzostku otrzymał nowy telefon 
komórkowy, co spowodowało również 
zmianę numeru na nr 691674374.W 
związku z powyższym w sprawach 
pilnych prosimy o kontakt na wyżej 
podany numer.

Policja przypomina
Przypominamy o obowiązku jazdy w  

dzień z włączonymi światła-
mi mijania lub światłami do jazdy 

dziennej w okresie od l października 
do ostatniego dnia lutego w roku 
przyszłym. Ponadto, w związku z 
pogarszającymi się warunkami dro-
gowymi zwracamy się z apelem o 
ostrożną i bezpieczną jazdę. Policja 
corocznie w okresie jesiennym no-
tuje zwiększoną liczbę wypadków i 
kolizji drogowych, których główną 
przyczyną jest niedostosowanie pręd-
kości do panujących warunków na 
drodze. Starajmy się nie powiększać 
tej smutnej statystyki.

Komendant Komisariatu
Policji w Brzostku

nadkom. inż. Marek Boroń
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To już ostatni z cyklu harcersko - sło- 
wiańskich artykułów dotyczących 

projektu BURSZTYNOWYM SZLAKIEM. 
Zakończył się on bowiem oficjalnie dn. 
1 października, kiedy to dokonaliśmy 
ostatecznego podsumowania jego 
przebiegu i odpowiedzieliśmy sobie na 
pytanie: „DOKĄD NAS DOPROWA-
DZIŁ SZLAK BURSZTYNOWY?”. Otóż 
doprowadził nas on do szczęśliwego 
końca, „do morza i z powrotem”, do 
zdobycia wielu bursztynów - dosłownie 
i w przenośni! Od 27 do 29 września w 
Głobikowej trwał Biwak kadrowy dla 
drużynowych, przybocznych, zastępo-
wych, podzastępowych oraz licznych 
pomocników. Omówiliśmy podczas 
niego wyniki ankiet wypełnionych przez 
uczestników projektu, zastanawialiśmy 
się, co można było zrobić lepiej, zreasu-
mowaliśmy materialno - mentalne efekty 
Bursztynowego Szlaku. Jeżeli idzie o te 
ostatnie, to zyskaliśmy dużo w znacze-
niu finansowym (opłaciliśmy wszak wiele 

dokĄd nas doProwadziŁ 
BUrsztynowy szLak?

szkoleń, kupiliśmy sprzęt, który długo 
będzie nam wszystkim służył - namioty, 
apteczki, gitarę, dyktafon) oraz - można 
by rzec - duchowym. I kadra i uczestnicy 
sporo na temat przeszłości Polski przed 
966 rokiem się dowiedzieli, ponadto 
nauczyliśmy się zarządzania projektem 
- każdy na swojej małej działce, co przy 
dobrej organizacji składa się na jedną 
wielką CAŁOŚĆ. Podczas projektu nie 
pozwolono nam także zwątpić w biblijne: 
Proście, a będzie Wam dane - w łataniu 
naszej „dziury budżetowej” pomogli nam 
wydatnie: Urząd Gminy Brzostek (dzięki 
rekomendacji p. Piotra Szczepkowicza), 
Druh Wojciech Grzesiakowski, Zakład 
Fotograficzny SPECTOR w Dębicy, 
p. Grzegorz Wadas - nauczyciel z 
Głobikowej. Pozostało nam też - jako 
przyczynek do bogactwa wspomnień - 
ok. 500 zdjęć wykorzystanych podczas 
trzech wystaw fotografii (w Brzostku, w 
Siedliskach Bogusz, w Dębicy), kilka 
nagranych taśm audio i video (został 

zmontowany pełnometrażowy film, przy 
którym „Stara Baśń” Hoffmana może się 
schować, kroniki plemion oraz całego 
Związku Drużyn, mnóstwo zdobytych 
sprawności, w tym sprawność okolicz-
nościowa "Słowianka / Słowianin" oraz 
internetowa strona www.bursztynowy-
szlak.prv.pl ...
 Ktoś powiedział ostatnio z podziwem: 
To wszystko wygląda na dorobek dzie-
sięciu lat, a nie zaledwie roku! Prawdą 
jest, że nasz słowiańsko - bursztynowy 
naszyjnik przybrał imponujące rozmiary, 
ale i było nas razem ok. 100 osób zaan-
gażowanych w czynne jego tworzenie. 
Do nich wszystkich kieruję pożegnalne 
zawołanie: „a niech was... szlak Bur-
sztynowy prowadzi!”

Barbara Smoła
Komendantka Związku Drużyn 

„Źródła Mocy”

Druh Wojtek zyskał projektowe 
dofinansowanie do kursu Przewod-
ników Górskich na teren Beskidu 

Wschodniego

Druhna Paula otrzymała nagrodę 
za prześliczną sukienkę słowiańską 

- takie są ostatnio w modzie

Druh Krzysztof - ratownik wodny  
i medyczny, dumny z apteczki ple-
cakowej zakupionej i wyposażonej 
dzięki Bursztynowemu Szlakowi

Druhna Barbara otrzymała upraw-
nienia Kierownika Placówek Letnie-

go i Zimowego Wypoczynku

Druh Grzegorz („Homar”) dzięki 
projektowi przeżył kurs na ratowni-

ka wodnego
Druhna Magda - gra na zakupionej 

ze środków projektu gitarze
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Tegoroczny „Międzypowiatowy 
Turniej Gmin Zaprzyjaźnio-

nych” zorganizowany został przez 
Zarząd Gminy i Gminny Ośrodek 
Kultury i Wypoczynku w Wielo-
polu Skrzyńskim. W niedzielę 22 
września reprezentacje sześciu 
gmin spotkały się na sali gimna-
stycznej Gimnazjum w Wielopolu 
Skrzyńskim. W turnieju wzięły 
udział drużyny z gmin: Dukla, 
Frysztak, Nowy Żmigród, Wiś-
niowa, Wielopole Skrzyńskie i 
Brzostek. Naszą gminę reprezento-
wała drużyna w składzie: Wójt Piotr 
Szczepkowicz, Marta Król, Teresa 
Sypień, Jadwiga Tułecka, Justyna 
Zegarowska, Tomasz Dziedzic, Jan 
Gajda, Grzegorz Grygiel, Krzysztof 
Grygiel, Mateusz Piątek, Ireneusz 
Piękoś, Józef Socha, Michał Stojak, 
Jacek Surdel, Seweryn Surdel i 
Roman Szczur.
 Zawodnicy rywalizowali w 
konkurencjach: przeciąganie liny, 
strzelanie z pistoletu, podnoszenie 
odważnika, rzut lotką do tarczy, 
rzut podkową do beczki, bieg w 
workach, rzut piłeczką tenisową 
do manekina, przenoszenia jajka 
na łyżce, przenoszenie piłki między 
głowami. Dodatkową konkurencją 
był mecz mini piłki nożnej po-
między Wójtami, Burmistrzami i 
Przewodniczącymi Rady oraz Dy-
rektorami Ośrodków Kultury. Jako 
utrudnienie Dyrektorzy rozgrywali 
mecz mając na jednej nodze obuwie 
sportowe, a na drugiej płetwę. Na-
szą gminę w tym meczu reprezen-
tował Wójt Piotr Szczepkowicz.
 W przerwach pomiędzy konku-
rencjami występowały zespoły mu-
zyczne i taneczne działające przy 
Ośrodkach Kultury, między innymi 
Kapela Ludowa „Brzostowianie”.
 Reprezentacja naszej gminy 

zajęła w turnieju II miejsce, ustępując 
tylko reprezentacji z Frysztaka. Jednak 
nie najważniejsze były punkty i miejsca, 
ale dobra zabawa i rekreacjno-kulturalne 
spędzenie wolnego czasu.
 Dziękujemy wszystkim uczestnikom 

turnieju za bezinteresowny udział, za-
angażowanie i godne reprezentowanie 
naszej gminy oraz zapraszamy do wzięcia 
udziału w turnieju w przyszłym roku, 
który odbędzie się w Wiśniowej.

J. Zegarowska

międzypowiatowy turniej Gmin zaprzyjaźnionych

Zastępca Wójta Piotr Szczepkowicz wystrzelał II miejsce

Pamiątkowe zdjęcie na koniec imprezy


