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Inwestycje i remonty planowane w 2018 r. 
 

1) Budowa Sali Sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole 
Podstawowej Nr 2 w Budach Łańcuckich – inwestycja rozpoczęta 
w listopadzie ubiegłego roku z planowanym terminem zakończenia 
31 sierpnia 2018 r. W ramach tej inwestycji powstanie pełnowymiarowa 
sala sportowa o wymiarach 12mx24m wraz z zapleczem sanitarno-
szatniowym oraz łącznikiem z istniejącą szkołą. Koszt realizacji tego 
zadania to kwota 2 150 000 zł, w 2018 r. planujemy wydać na ten cel 
kwotę 2 000 000 zł. 

2) Przebudową i rozbudowa Szkoły Podstawowej 
w Korniaktowie Płn.- inwestycję rozpoczęto w październiku 2017 r. 
W ramach zadania do istniejącej szkoły zostaną dobudowane 4 klasy 
oraz pomieszczenia towarzyszące, podjazd dla niepełnosprawnych 
oraz zostaną przeprowadzone w szkole niezbędne prace  remontowe. 
Całkowity koszt realizacji tej inwestycji to  kwota 1 250 000 zł, zaś 
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w 2018 r. planujemy wydać na ten cel kwotę 914 000 zł. Planowany 
termin zakończenia inwestycji to 31 sierpnia 2018 r. 

3) Budowa targowiska w Białobrzegach – w terminie do końca 
czerwca 2018 r. planujemy oddać do użytku nowoczesne targowisko, 
z zadaszonymi wiatami dla sprzedających i klientów, parkingami, 
budynkiem sanitarnym. Koszt budowy to kwota 1 020 000 zł. 
Inwestycja dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej. 
Targowisko powstanie na działce o powierzchni  38 arów 
w sąsiedztwie magazynów GS „SCh” w Białobrzegach. Nowa 
infrastruktura oraz prawie dwukrotnie większa od dotychczasowej 
działka znacząco poprawi warunki korzystania z targowiska zarówno 
przez sprzedawców, jak też przez kupujących. 

4) Budowa oświetlenia dróg gminnych-  w tym roku chcemy 
wybudować ok. 21,5 km oświetlenia ulicznego naszych dróg gminnych. 
Na dzień dzisiejszy kończymy załatwiać dokumentację, co ze względu 
na zmianę prawa wodnego przedłużyło się i trwa już znacząco ponad 
rok. Mam nadzieję, że uda nam się wreszcie zakończyć postępowania 
administracyjne i po ogłoszeniu przetargu i wyborze wykonawcy 
zrealizujemy to zadanie. Planujemy na ten cel wydać kwotę 1 700 000 
zł. To bardzo duży zakres, który w połączeniu z realizacją I etapu 
w zeszłym roku da w sumie ok. 32 km nowego oświetlenia ulicznego 
dróg gminnych. Po realizacji tego zadania będziemy jedną 
z nielicznych gmin w regionie, która posiada tak dobrze rozwiniętą sieć 
oświetlenia dróg gminnych. W tym miejscu chce zaapelować 
o cierpliwość i wyrozumiałość jeśli chodzi o włączenia oświetlenia po 
jego wybudowaniu. Wymaga to znowu szeregu ustaleń, dokumentów 
odrębnie z dostawcą energii oraz z właścicielem sieci przesyłowej. 
Naprawdę dokładamy wszelkich starań w tym temacie, ale 
w przypadku I etapu od zakończenia inwestycji do włączenia 
oświetlenia minęło 2 miesiące. Wcześniej udało się włączyć, i tak mam 
nadzieję będzie w tym przypadku tylko te odcinki, które były 
elementem dobudowy do istniejącego już oświetlenia ulicznego i były 
tam już zainstalowane wcześniej liczniki energii elektrycznej. 
Natomiast na nowych odcinkach gdzie muszą być montowane nowe 
liczniki energii elektrycznej niestety trzeba czekać nawet do 
3 miesięcy. Załatwienie tych wszystkich formalności związanych 
zarówno z budową oświetlenia ulicznego, jak i jego włączeniem, to 
swoista droga przez mękę. Myślę, że wszyscy zgodzą się z tym, że nie 
jest rzeczą normalną, że aby postawić słupy przy istniejącej już drodze, 
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czy powiesić lampę lub kabel na istniejącym już słupie, trzeba 
uzgadniać to z tyloma instytucjami, że trwa to ponad rok, zaś sama 
budowa trwa ok. 1-2 miesięcy. Niestety nie mamy wpływu na liczbę 
określonych prawem procedur, więc pozostaje zacisnąć zęby i walczyć 
z zupełnie zbędną w wielu przypadkach biurokracją. 

5) Remonty dróg gminnych - planujemy wydać na ten cel kwotę 
ok. 1 620 000 zł. W ramach tego zadania wykonamy nowe 
nawierzchnie asfaltowe na ok. 5 km dróg będących własnością gminy 
oraz wykonamy inne prace na pozostałych drogach. 

6) Remonty dróg powiatowych – udzieliliśmy pomocy finansowej 
Powiatowi Łańcuckiemu na realizacje następujących zadań:  

a) remont drogi powiatowej (nowa nawierzchnia) w Budach 
Łańcuckich l. – od punktu katechetycznego do granicy gminy – ok. 
2 500 m – dofinansowanie 250 000 zł, 

b) remont drogi powiatowej w Woli Dalszej – od drogi powiatowej 
(przez wieś) po autostradę ok. 950 m – dofinansowanie 90 000 zł. 
Odcinek za autostradą będzie poddany przebudowie przy budowie 
łącznika autostrady z drogą krajową E-4, w związku z czym 
wykonanie tam remontu byłoby nieuzasadnione, 

c) remont mostu na potoku Mikośka w Woli Dalszej – 
dofinansowanie 100 000 zł, 

d) budowa chodnika przy drodze powiatowej w Białobrzegach 
(lewa)- w okolicach mostu na Wisłoku – dofinansowanie 50 000 zł.  

 W sumie udzielimy pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu 
na realizację tych zadań na kwotę 490 000 zł. 

7) Przebudowa Domu Kultury w Korniaktowie Płd. – planowane 
jest wykonanie generalnego remontu wewnątrz  z wymianą wszystkich 
instalacji, podłóg, podjazdu dla niepełnosprawnych i inne prace 
remontowe. Przewidywany koszt remontu to kwota ok. 350 000 zł.  

8) Remonty Szkoły Podstawowej Nr 2 w Budach Łańcuckich 
i Szkoły Podstawowej w Woli Dalszej  - w ramach planowanych prac 
położone będą nowe wykładziny na korytarzach szkolnych, płytki na 
schodach, zostaną wykonane barierki na schodach oraz wykonane 
będą inne prace remontowe. Przewidywany koszt prac to kwota ok. 
200 000 zł. 

9) Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
w Białobrzegach (pr.) i Korniaktowie Płd. – planowane jest 
uzbrojenie działek budowlanych w tych miejscowościach. 
W Białobrzegach sprzedaliśmy prawie wszystkie działki na nowo 
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przygotowanych terenach (w sąsiedztwie Dębiny), stąd potrzeba 
przygotowania kolejnych terenów pod zabudowę, tym bardziej, że jest 
zainteresowanie zakupem działek budowlanych na tym terenie. 
Planowane wydatki na ten cel to kwota ok. 300 000 zł. 

10) Remont szatni LKS w Budach Łańcuckich (pr.) -  planowany 
jest remont pomieszczeń wewnątrz budynku, wymiana zniszczonych 
drzwi zewnętrznych, oraz zakup nowego wyposażenia szatni. Koszt 
tych prac to kwota ok. 20 000 zł. 
  

Przedstawione powyżej informacje wskazują na to, że podobnie jak 
w latach poprzednich planujemy w 2018 roku bardzo duży zakres prac 
inwestycyjnych i remontowych. Wszystkie prace zamierzamy 
zrealizować w oparciu o własne i pomocowe środki finansowe. 
Niemniej jednak pragnę po raz kolejny podkreślić, że problemem 
z którym szczególnie się borykamy są coraz bardziej pracochłonne 
i zawiłe procedury uzyskiwania pozwoleń na budowę, czy zgłoszeń. 
Zagrożeniem dla realizacji przedstawionych wyżej zadań mogą być 
także wysokie ceny oferowane przez wykonawców, znacząco wyższe 
od założonych kosztorysów i środków w budżecie, a nawet brak 
wykonawców, co zdarza się coraz częściej w wielu samorządach. 

 
Działania prospołeczne w 2018 r. 

 
1) Program Profilaktyczny dla dzieci i młodzieży w zakresie 

zapobiegania próchnicy zębów – to ostatni rok realizacji 3 – letniego 
programu realizowanego przez Gabinet Stomatologii Rodzinnej 
prowadzony przez Pana Bartłomieja Szpyrkę w Białobrzegach. Dlatego 
też szczególnie zachęcamy rodziców dzieci  urodzonych w latach 
2005, 2006, 2012, 2013 lub 2014 do zainteresowania się tym 
programem i skorzystania z niego. Program jest bezpłatny dla 
rodziców, gdyż jest w całości finansowany ze środków budżetu gminy. 
2) Program Edukacyjny „Białobrzeska Kuźnia Talentów” – 

program skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów szkół 
podstawowych w zakresie języka angielskiego i matematyki.. Niestety 
mimo naszych wysiłków nie udało się znaleźć nauczyciela chętnego do 
prowadzenia zajęć z matematyki. W związku z tym zajęcia będą 
prowadzone wyłącznie z języka angielskiego, gdzie ofertę złożył  też 
tylko jeden nauczyciel. Tak więc okazuje się, że nie wystarczy mieć 
pomysł i pieniądze na jego realizację, gdyż nie ma chętnych do pracy. 
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3) Program Edukacyjny „Białobrzeskie Inicjatywy 
Edukacyjne” – program skierowany do naszych szkół, w którym mogą 
one ubiegać się  środki finansowe  na realizację ciekawych inicjatyw  
związanych z edukacją i wychowaniem ucznia. Szkoły do 100 uczniów 
mogą dostać dofinansowanie  na 1 zadanie  do kwoty 5 000 zł, zaś 
szkoły powyżej 100 uczniów mogą uzyskać wsparcie finansowe na 
2 zadania łącznie do kwoty 10 000 zł. W ogłoszonym końcem 2017 
roku naborze zgłoszonych zostało 8 projektów, przez wszystkie nasze 
szkoły. Wszystkie zgłoszone projekty zostały ocenione przez Komisje 
pozytywnie i uzyskały dofinansowanie. Planujemy przeznaczyć na ten 
cel z budżetu gminy kwotę 39 898 zł.  
 

Oba opisane wyżej Programy Edukacyjne oraz Program 
Profilaktyczny przyjmowane były na 3 lata, w związku z czym ten rok 
jest ostatnim rokiem ich realizacji. O tym czy te programy będą 
kontynuowane zdecydują nowo wybrane władze samorządowe. 
4) Program „Umiem pływać”-  to już 3 edycja tego programu, 

w którym uczniowie klas trzecich  naszych szkół  będą uczyć się 
pływać. W ramach tego programu 69 uczniów klas III będzie 
dowożonych na pływalnię w Leżajsku w okresie od 06.03 do 30.05 
2018 r. Koszt w wysokości 24 641 zł sfinansowany będzie przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki – kwota 12 300 zł oraz budżet gminy 
kwota 12 341 zł. 
5) Nauka gry na instrumentach – projekt realizowany od 2 lat 

przez GOKiCz w Białobrzegach cieszy się bardzo dużym 
zainteresowaniem dzieci. W zajęciach uczestniczy 69 dzieci 
i młodzieży ucząc się gry na gitarze klasycznej, keyboardzie, pianinie 
elektrycznym i klasycznym, skrzypcach, oraz prowadzona jest nauka 
śpiewu. Zajęcia w 50 % dofinansowane są z budżetu gminy. W tym 
roku planujemy wydać na ten cel kwotę 45 000 zł. 
6) Zajęcia feryjne i wakacyjne dla dzieci – za nami już zajęcia 

podczas ferii zimowych, w których uczestniczyło 170 dzieci. W tym 
roku zajęcia były głównie organizowane w Białobrzegach oraz w Domu 
Kultury w Budach Łańcuckich pr. Nie organizowaliśmy zajęć w innych 
miejscowościach ze względu na bardzo małe zainteresowanie 
w poprzednich latach. W tym roku spróbowaliśmy obok Białobrzeg 
zorganizować zajęcia w Budach Łańcuckich pr. W 2018 na zajęcia 
feryjne i wakacyjne zamierzamy wydać kwotę 28 500 zł. 
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7) Wsparcie gromad zuchowych i drużyn harcerskich – jak co 
roku planujemy dofinansować funkcjonowanie zuchów i harcerzy kwotą 
ok. 20 000 zł. 
8) Kolejny raz wsparcie finansowe uzyskał projekt ”Szerokie 

horyzonty” realizowany przez grupę młodzieży w Domu Kultury 
w Woli Dalszej. Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży. 
Obejmuje on zajęcia z języka angielskiego oraz zajęcia muzyczne 
i artystyczne. Projekt ma zapewnione finansowanie na I półrocze tego 
roku kwotą 8 300 zł. 
9) Działalność Placówek Wsparcia Dziennego – to kolejny rok 

działalności prowadzonej w Domach Kultury w Woli Dalszej i Budach 
Łańcuckich (lewe) skierowanej do dzieci ze szkół podstawowych 
z terenu całej gminy. W zajęciach w obu Placówkach uczestniczy 28  
dzieci, które otrzymują wsparcie korekcyjno-kompensacyjne w zakresie 
zajęć edukacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, a także 
mają organizowane zajęcia rekreacyjne. Wsparciem psychologiczno –
pedagogicznym objęte są także rodziny. To z różnych względów 
bardzo trudny w realizacji projekt, ale podjęliśmy się tego wyzwania 
i jak wynika z uzyskanych informacji, uzyskujemy pierwsze pozytywne 
efekty tej działalności. Program realizowany jest w ramach Projektu 
„Rodzina – wspólna przestrzeń” - dofinansowany jest do końca tego 
roku ze środków unijnych. W 2018 roku przeznaczamy na ten cel 
kwotę  245 000 zł, są to w 95% środki z Unii Europejskiej. 
10) Program Stypendialny „Równe Szanse w Białobrzegach” – 

w ramach programu przyznamy 15 stypendiów dla najlepszych 
uczniów naszego gimnazjum. Przeznaczamy na ten cel z budżetu 
gminy kwotę 15 000 zł. 
11) Szkółka kolarska – to była nasza nowa inicjatywa skierowana 

do zainteresowanych kolarstwem uczniów naszych szkół 
podstawowych. W 2017 r. finansowanie zapewnione było w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa – Upowszechnianie Sportu 
w Szkółkach Kolarskich – kwota 14 769 zł z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki oraz z budżetu gminy kwota 8270 zł. Niestety nie wszystko 
poszło tak jak zostało zaplanowane, gdyż operator Programu Polski 
Związek Kolarski, spóźnił się radykalnie z zakupem rowerów, które 
miały być zakupione w zeszłym roku, a nie ma ich do dnia oddania do 
druku biuletynu, my zaś na to wszystko nie mieliśmy wpływu.  
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12) Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych w Korniaktowie 
Południowym – to nowe działanie prospołeczne, o którym informacja 
przekazana jest w odrębnym punkcie tego biuletynu.  
 

Reasumując zamierzamy zrealizować w 2018 r. bardzo duży 
zakres działań prospołecznych. Niektóre z nich są kontynuowane od 
kilku lat, część z nich to nowe zadania. Działania prospołeczne to 
najczęściej trudne w realizacji zadania, z reguły trudniejsze niż zadania 
inwestycyjne, gdyż na efekty tych działań często trzeba  długo czekać, 
są one trudno mierzalne, a czasami nie osiągniemy tego czego 
oczekiwaliśmy. Niemniej jednak mamy odwagę i siłę podejmować te 
wyzwania poszerzając z roku na rok naszą działalność w zakresie 
infrastruktury społecznej. W mojej ocenie to bardzo ważne sprawy, 
którym także w przyszłości należy poświęcić wiele uwagi. 
 
Utworzenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Rada Gminy 
Białobrzegi podjęła Uchwałę o utworzeniu z dniem 1 stycznia 2018 r. 
nowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Białobrzegach. Siedzibą Ośrodka jest budynek Fitness 
Park w Białobrzegach. Kierownik Ośrodka został wyłoniony 
w procedurze konkursowej – został nim Pan Janusz Pawlak. Więcej 
informacji o działalności GOSiR –u i jego ofercie znajdziecie na  stronie 
internetowej: www.sportbial.pl lub dzwoniąc pod numery telefonu: 
729 665 249, 17 771 52 44.  
 Powołanie nowej jednostki organizacyjnej zajmującej się 
sprawami sportu i rekreacji podyktowane było głównie potrzebą 
sprawnego zarządzania obiektami Centrum Sportowo – Rekreacyjnego 
zwłaszcza po oddaniu do użytku budynku Fitness Park, a także 
pozostałą infrastrukturą sportowo- rekreacyjną będącą w zasobach 
gminy. 
 Naszym celem jest także popularyzacja sportu i rekreacji wśród 
naszych mieszkańców np. seniorów oraz osób spoza gminy, lepsze 
wykorzystanie naszej bazy sportowo – rekreacyjnej, w tym naszych 
tras Nordic Walking, organizacja imprez o charakterze sportowo 
rekreacyjnym, przygotowanie produktu turystycznego dotyczącego 
sportu i rekreacji i zarządzanie nim, promocja sportowo- rekreacyjnych 
atrakcji gminy. 
 Poprzez zrealizowane w ostatnich latach inwestycje sportowe 
staliśmy się znaczącym i rozpoznawalnym ośrodkiem sportu i rekreacji 
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w regionie – to także stawia przed nami nowe wyzwania, którym musi 
sprostać nowopowstała jednostka. Liczba klientów, która skorzystała 
z naszych obiektów w Białobrzegach, także potwierdza słuszność 
powołania tej jednostki. Od 1 grudnia do końca lutego odwiedziło nas 
19 429 osób, z czego spora cześć to osoby spoza naszej gminy – 
mamy klientów z okolic Łańcuta, Przeworska, Leżajska, Rzeszowa. 
Zainteresowanie naszymi obiektami przerosło nasze oczekiwania, 
z czego oczywiście jesteśmy bardzo zadowoleni. To jednocześnie 
doskonała promocja naszej gminy, na którą musielibyśmy wydać duże 
pieniądze. To powoduje, że Białobrzegi są rozpoznawalne w wielu 
miejscach naszego województwa, staliśmy się gminą do której warto 
przyjechać, zbudowaliśmy markę Gmina Białobrzegi. 
 To wszystko także przekłada się na zainteresowanie naszą 
gminą naszych potencjalnych mieszkańców i inwestorów. Wzrosła 
sprzedaż działek zarówno pod budownictwo mieszkaniowe, jak też pod 
inwestycje. Dlatego też przygotowujemy kolejne plany 
zagospodarowania, gdyż kończą się nam tereny pod inwestycje 
w obrębie dotychczasowych planów zagospodarowania. Ale to także 
jest zobowiązanie dla nas względem naszych klientów korzystających 
z obiektów sportowych w zakresie utrzymania wysokiej jakości 
oferowanych usług, tak aby klient nie tylko chciał do nas przyjechać, 
ale aby także chciał z nami pozostać na dłużej. Tak więc ciesząc się 
osiągnięciami, z pokorą powinniśmy kontynuować naszą pracę mając 
świadomość, że na dobrą opinię pracuje się długo, natomiast łatwo jest 
ją stracić, oraz pamiętając o tym, że nic nie dostajemy na zawsze. 
 
Rozpoczęcie działalności Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych 
w Korniaktowie Południowym 
 
 Od 1 stycznia rozpoczął działalność Ośrodek Wsparcia dla 
Osób Starszych w Korniaktowie Południowym. Na dzień dzisiejszy 
z usług Ośrodka korzysta 18 osób. Ośrodek funkcjonuje w godzinach 
od 8.00. do 16.00 od poniedziałku do piątku. Uczestnicy dowożeni są 
do ośrodka i odwożeni do swoich domów. Podczas pobytu w Ośrodku 
uczestnicy biorą udział w zajęciach kulturalno – oświatowych 
i rekreacyjnych, objęci są opieka fizjoterapeuty. Otrzymują także 
dwudaniowy obiad.  Planowany koszt funkcjonowania Ośrodka w 2018 
r. to kwota 476 000 zł, zaś planowane dochody z odpłatności 
uczestników to kwota ok. 22 920 zł. Odpłatność za pobyt w Ośrodku 
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Wsparcia jest, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy, uzależniona od 
dochodów osiąganych przez daną osobę – średnio wynosi ok. 106 zł 
miesięcznie. Pragnę zaznaczyć, że kwota ta nie pokrywa nawet 
kosztów miesięcznych obiadów, nie mówiąc o kosztach transportu 
i kosztach personelu Ośrodka i jego bieżącego funkcjonowania. 
Niemniej jednak świadomie ustaliliśmy niską odpłatność za pobyt 
w Ośrodku, mając świadomość niezbyt wysokich dochodów osób 
starszych, oraz traktując niską odpłatność, jako element naszej 
gminnej polityki społecznej przyjaznej względem osób starszych 
i swego rodzaju solidaryzm pokoleniowy. Jednocześnie informujemy, 
że udało nam się otrzymać dofinansowanie ze środków unijnych na 
bieżące funkcjonowanie ośrodka na okres najbliższych trzech lat. 
Z informacji, które uzyskaliśmy wynika, że większość osób 
korzystających z usług Ośrodka jest zadowolona z jego pracy. 
Ponieważ z różnych przyczyn liczba uczestników będzie ciągle się 
zmieniać, to zachęcamy aby osoby zainteresowane dziennym pobytem 
w tym Ośrodku Wsparcia zgłaszały się bezpośrednio od Ośrodka 
Wsparcia lub do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Białobrzegach tel. 17 225 49 53. Jeżeli na dany moment nie będzie 
miejsc, to dana osoba będzie na liście miejsc oczekujących i zostanie 
przyjęta po zwolnieniu się miejsca. Pewnie trzeba jeszcze trochę 
czasu, abyśmy wszyscy przywykli do faktu, że osoby starsze nie są 
skazane na samotność we własnych domach, że pobyt w Ośrodku jest 
doskonałą okazją do nawiązywania kontaktów towarzyskich, 
ciekawego spędzenia czasu wolnego, podreperowania zdrowia, jeżeli 
chodzi o układ ruchowy (fizjoterapia) oraz skorzystania z ciepłego 
posiłku czy innych usług. To nie jest ośrodek zamknięty, do którego już 
na stałe kierujemy ludzi starszych – do naszego ośrodka ludzie są 
dowożeni ze swoich domów i odwożeni do nich, w swoich domach 
spędzają soboty i niedziele. Tak więc nadal pozostają w  swoich 
środowiskach rodzinnych i lokalowych. To kolejna usługa oferowana 
przez gminę, tylko, że tym razem kierowana do ludzi starszych. 
Spróbujmy do tego podejść w ten sposób, gdyż wtedy zrozumiemy 
wszyscy, że dzienny pobyt w tym Ośrodku jest czymś normalnym, jest 
świadomym i dobrowolnym wyborem osoby starszej, która po prostu 
chce skorzystać z tej usługi, którą jej oferujemy. 
 Tak na marginesie pragnę poinformować, że pracujemy nad 
kolejnymi pomysłami dla ludzi starszych, aby pobudzić ich do 
aktywności, aby wyciągnąć ich ze swoich domów. Istnieją 
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niepodważalne naukowe dowody na to, że aktywność w starszym 
wieku znacząco przedłuża życie w dobrej kondycji fizycznej 
i psychicznej. Osoby starsze to ciągle zwiększająca się grupa naszych 
mieszkańców, nie było dla nich oferty więc zaczęliśmy to zmieniać. 
Pamiętajmy też, że starość to nie choroba, to po prostu kolejny okres 
naszego życia, z którego także powinniśmy w pełni korzystać na miarę 
naszych możliwości. Mamy oczywiście świadomość, że aby zmienić 
sposób myślenia o naszym starzeniu się, o miejscu ludzi starszych 
w naszych społecznościach, na to wszystko potrzeba czasu. My 
rozpoczęliśmy ten proces w naszej gminie i będziemy go kontynuować, 
mimo że zdajemy sobie sprawę z tego, że to nie będzie łatwe. 
Już dziś zapraszamy osoby starsze do współpracy z nami, do 
angażowania się w nasze inicjatywy, pomysły – nie wstydźmy się 
naszej starości i związanych z tym czasami niedoskonałości, 
niedomagań! 
 
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. uzależnień i przemocy 
w Białobrzegach 
 
 Mając na względzie fakt, że jest coraz więcej osób 
uzależnionych zgłaszanych do objęcia leczeniem do Gminnej Komisji 
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych postanowiliśmy 
uruchomić od lutego tego roku Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. 
uzależnień i przemocy w Białobrzegach. Punkt mieści się w budynku 
Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Białobrzegach na 
I piętrze pok. nr 4. Zachęcamy zarówno osoby uzależnione, które 
chcą zerwać z nałogiem jak też członków rodzin osób uzależnionych 
lub dotkniętych przemocą do skorzystania ze wsparcia tego Punktu. 
Miejsce to będzie czynne w każdy trzeci czwartek miesiąca 
w godzinach 17.00 – 19.00. Nie trzeba mieć żadnego skierowania, 
pomoc w Punkcie jest bezpłatna z zachowaniem pełnej dyskrecji. 
Więcej informacji pod telefonem: 17 224 03 51. 
 
 
Przyjdź, porozmawiaj, pomóż sobie i innym!  
Pamiętaj, nigdy nie jest za późno, aby zmienić swoje życie! 
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Sprawy różne 
 
1) Po raz kolejny zwracamy się do Państwa o podcięcie gałęzi 
drzew, wysokich krzewów, które zacieniają światło z lamp oświetlenia 
ulicznego. Na chwilę obecną mamy już bardzo dużo lamp oświetlenia 
ulicznego i jednocześnie zamierzamy kontynuować budowę nowych 
punktów świetlnych. To wymaga wydatkowania dużych środków 
finansowych na budowę oraz energię elektryczną, tak więc logicznym 
i oczywistym wydaje się fakt, że lampy powinny oświetlać drogę a nie 
gałęzie drzew czy krzewów. Przyglądnijmy się więc jak to wygląda na 
naszych posesjach, działkach, których jesteśmy właścicielami 
i podejmijmy niezbędne działanie. 
2) Ponawiamy także apel o podcinanie gałęzi i krzewów przy 
naszych drogach. To czasami niewiele pracy a ułatwia życie 
kierowców, pozwala uniknąć uszkodzeń samochodów czy ciągników, 
a jednocześnie poprawia bezpieczeństwo.  
Wszystkim nam żyłoby się lepiej, gdybyśmy wszyscy poczuwali się do 
odpowiedzialności za dobro publiczne, które nas otacza, z którego 
korzystamy, w tym przypadku za drogi i ich oświetlenie.  
3) W ostatnim czasie nasilają się skargi na zanieczyszczenie dróg 
błotem wyciąganym na drogi z pól przez ciągniki. Apeluje do rolników 
aby w miarę możliwości starali się unikać takich sytuacji, 
a w sytuacjach kiedy nie da się uniknąć, aby czyścili drogi z błota, 
które pozostawiły maszyny rolnicze, przez nich wykorzystane.  
Spróbujmy myśleć i działać kierując się interesami wspólnoty, w której 
żyjemy. To nie tylko ułatwia wszystkim życie ale także poszerza 
przestrzeń dobra wokół nas oraz buduje siłę naszej gminnej wspólnoty. 
4) Lakierowanie zębów w ramach realizowanego programu 
Profilaktycznego dla dzieci i młodzieży w zakresie zapobiegania 
próchnicy zębów odbędzie się w dniach 07.04.2018 r. od godziny 9.00. 
Zapisy osobiście w Gabinecie „Stomatologia Rodzinna Białobrzegi”, 
Białobrzegi 5A  lub telefonicznie pod numerem: 534-455-388. 
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Szanowni Państwo, 
 
Niech zbliżające się Święta 

Wielkanocne będą przepełnione pokojem, 
miłością i odpoczynkiem w gronie 
najbliższych a radość Wielkanocy napełni 
nasze serca nadzieją i obfitością łask od 
Chrystusa Zmartwychwstałego. 

 
Wesołego Alleluja! 

 
 

Wójt Gminy Białobrzegi 
Franciszek Masłoń 
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