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będzie wykonywać żadnych dodatkowych prac związanych 
np. z wzmocnieniem konstrukcji dachowych, czy też przebudową 
dotychczas istniejącej instalacji wody użytkowej. 
Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie zawarto w Regulaminie 
uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami, który można pobrać ze 
strony internetowej gminy pod adresem: http://www.gmina-bialobrzegi.pl/ 
lub otrzymać w wersji papierowej w pok. nr 10 w Urzędzie Gminy 
Białobrzegi. 
Termin i miejsce składania deklaracji uczestnictwa w projekcie: 
w godz. od 7:30 do 15:30 od 02.01.2017 r. do 31.01.2017 r. w pok. 
Nr 10 w Urzędzie Gminy Białobrzegi. 
Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia. 
W przypadku nie uzyskania dofinansowania projekt nie będzie 
realizowany. 

 

 
 

Szanowni Państwo! 
 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składam wszystkim naszym 
mieszkańcom najserdeczniejsze życzenia. 

Niech nadchodzące święta będą dla Was niezapomnianym 
czasem spokoju i radości przeżytym wśród Rodziny i Przyjaciół.  

Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem życzę dużo zdrowia 
i szczęścia, niech nie opuszcza Was pomyślność w życiu rodzinnym 
oraz przy realizacji Waszych planów. 

 
Z wyrazami szacunku 

 
Wójt Gminy Białobrzegi 

Franciszek Masłoń 
Biuletyn Informacyjny redaguje: 
Wójt Gminy Białobrzegi – mgr inż. Franciszek Masłoń 
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W tym numerze : 
  str. 
- Inwestycje i remonty w 2016 r. 1–6  
- Działania prospołeczne w 2016 r. 6–9 
- Podatki i opłaty lokalne w 2017r. 9-10  
- Najlepsi uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum w 

roku szkolnym 2015/2016 
 

10-14  
- Ważne wydarzenia na terenie gminy w 2016 r. 14-15 
-  Dofinansowanie instalacji solarnych 15-16 
 

Inwestycje i remonty w 2016 r. 
 

1. Budowa Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych 
w Korniaktowie Południowym – prace budowlane rozpoczęliśmy 
na początku października tego roku. Planowany termin 
zakończenia tej inwestycji to 30 września 2017 r. 

W ostatnim kwartale 2017 r. chcemy przeprowadzić nabór 
pracowników do Ośrodka oraz uczestników zajęć spośród osób 
starszych, tak aby od 1 stycznia 2018 r. Ośrodek rozpoczął swoją 
działalność. 

Koszt budowy Ośrodka to kwota 1 725 680,00 zł, z czego 
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniesie 
1 453 227,97 zł.  W 2016 r. planujemy wydać na ten cel kwotę 
550 990,47 zł. 

2. Rozbudowa Centrum Sportowo- Rekreacyjnego 
w Białobrzegach – budowa budynku Fitness Park w obrębie 
Centrum Sportowo- Rekreacyjnego. We wrześniu rozpoczęliśmy 
budowę budynku w którym funkcjonować będą siłownia, sala 
fitness, wykorzystywana również do uprawiania sportów walki 
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(judo, zapasy), strefa SPA (w jej obrębie funkcjonować będą  
sauny, łaźnie), squash oraz pomieszczenie przeznaczone pod 
małą gastronomię.  

Po oddaniu tego budynku do użytkowania nasze CSR będzie 
mogło funkcjonować całorocznie i będzie posiadać na tyle szeroką 
i naszym zdaniem ciekawą ofertę aktywnego spędzania czasu 
wolnego, że stanie się jednym z ważniejszych ośrodków sportowo 
– rekreacyjnych w regionie.  

Całkowity koszt realizacji tej inwestycji to kwota 2 378 000 zł 
W 2016 r. planujemy wydać na ten cel kwotę 1 224 000 zł.  

Planowany termin zakończenia prac i oddania do użytkowania 
budynku to 31 sierpnia 2017 r. 

3. Remonty dróg gminnych – w ramach tego zadania 
wykonaliśmy nowe nawierzchnie asfaltowe na ok. 7,6 km dróg 
gminnych w miejscowościach Wola Dalsza, Dębina, Białobrzegi 
(pr.), Budy Łańcuckie (pr.), Budy Łańcuckie (l.). Oprócz tego 
wykonaliśmy remonty cząstkowe poprzez nakropienia spękań  
nawierzchni asfaltowych, nawożenie kamienia, koszenie poboczy  
i inne prace wynikające z bieżącego utrzymania naszych dróg. 

Wydaliśmy w tym roku na te cele kwotę ok. 1 383 000 zł.    
4. Remont drogi powiatowej Białobrzegi – Kosina wraz 

z remontem mostów w miejscowości Białobrzegi – zadanie 
realizowane wspólnie z Powiatem Łańcuckim, w ramach którego 
położona została nowa nawierzchnia asfaltowa na ok. 1,5 km  oraz 
wybudowany został chodnik dla pieszych na długości 1,3 km (po 
istniejącą zabudowę). Koszt zadania to kwota 1 637 534,00 zł. 
Zadanie zostało dofinansowane z budżetu państwa kwotą 
818 765,00 zł w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Resztę kosztów 
pokryte zostało z budżetu Gminy Białobrzegi – kwota 484 710,00 
zł oraz budżetu Powiatu Łańcuckiego – kwota 334 059,00 zł. 

5. Budowa oświetlenia ulicznego dróg na terenie gminy – 
rozpoczęliśmy realizacje 3 – letniego Programu budowy 
oświetlenia ulicznego przy drogach będących własnością gminy. 

W realizacji I etapu tego Programu wykonaliśmy projekt 
budowy ok. 11 km oświetlenia ulicznego – koszt 83 600 zł. 
Planowaliśmy wybudowanie tego oświetlenia w 2016 r – niestety 
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9. IV Jarmark Rękodzielników i Hodowców –  Dom Kultury Korniaktów 
Północny, 

10. Sołtysiada – Białobrzegi, 
11. Dożynki gminne – Dom Kultury Wola Dalsza, 
12. „Święto Dyni” (V edycja)– Dom Kultury Korniaktów Południowy, 
13. V Przegląd Pieśni Maryjnej „Pieśnią Czcimy Maryję” - Dom Kultury 

Korniaktów Południowy, 
14. Obchody Święta Niepodległości, 
15. V Powiatowe Katarzynki tzw. „Święto Piernika” – GOKiCz 

Białobrzegi. 
Wszystkim organizatorom dziękujemy za ich aktywność, 

pomysłowość, bardzo duży wkład pracy i zaangażowanie oraz doskonałą 
organizację, dzięki czemu wszystkie te imprezy i wydarzenia cieszyły się 
dużym zainteresowaniem naszych mieszkańców. Życzymy aby 
w kolejnym roku nadal towarzyszyła Wam ta pozytywna energia. 
 W tym roku w październiku i listopadzie miały miejsce dwa bardzo 
ważne wydarzenia tj.; 120 - lecie istnienia OSP w Białobrzegach, oraz 
100 – lecie działalności KGW w Białobrzegach. 
Wyrażamy swoją wdzięczność wszystkim tym, którzy tworzyli te 
organizacje wiele lat temu, a także tym kolejnym pokoleniom członków 
tych organizacji, którzy społecznie działali na rzecz dobra drugiego  
człowieka, na rzecz naszej lokalnej społeczności i gminy. Jednocześnie 
życzymy obecnym członkom tych organizacji pozytywnej energii 
i wytrwałości na kolejne lata działalności. Dziękujemy organizatorom 
obchodów tych jubileuszów za ich trud i wysiłek w profesjonalne 
przygotowanie obu uroczystości. 
 
Dofinansowanie instalacji solarnych 
 

Informujemy, iż podjęliśmy starania o uzyskanie dofinansowania 
ze środków unijnych na realizację projektu pn. „Poprawa stanu 
gospodarki niskoemisyjnej na obszarze Gminy Białobrzegi poprzez 
inwestycje w instalacje solarne”. Projekt zakłada dokonanie zakupu 
i montażu na dachach budynków mieszkalnych instalacji solarnych do 
produkcji energii cieplnej. Szacowany koszt całkowity instalacji solarnej 
wynosi około 12 650 zł brutto i obejmuje dostawę kompletnej instalacji 
solarnej (2 panele, każdy o wymiarze około 2 m2 wraz z zbiornikiem 
dwufunkcyjnym o pojemności około 200 l. i pozostałym niezbędnym 
oprzyrządowaniem, roboty montażowe, w tym przebicia, mocowania 
i uszczelnienia przejść). Wkład finansowy Użytkownika nie przekroczy 
maksymalnej wysokości 3 400,00 zł brutto pod warunkiem, że nie trzeba 
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35 Gabriela Pająk III B 5,22 
36 Weronika Porębny III B 5,17 
37 Paulina Jankowska  III B 5,06 
38 Agata Tomaszek III B 4,90 
39 Dominika Mądry III B 5,00 
40 Aleksandra Kloc III B 4,83 
41 Artur Kwolek III B 4,75 
42 Karolina Ilasz III C 4,95 
43 Julia Nykiel III C 4,78 
44 Karolina Pańko III D 5,61 
45 Anna Drążek III D 5,56 
46 Hubert Kubis III D 5,33 
47 Patryk Bester III D 4,94 
48 Jakub Chudzik III D 4,89 
49 Urszula Hubacz III D 4,89 
50 Sara Brodowicz III D 4,78 
51 Monika Rzepka III D 4,78 

 
Gratulujemy uczniom bardzo wysokich wyników w nauce życząc 

dalszej wytrwałości w pracy uczniowskiej. Gratulujemy rodzicom 
osiągnięć ich dzieci. Trwajcie proszę w tej codziennej walce z pokusą 
lenistwa, wyboru dróg na skróty, z pozoru łatwiejszych, prostszych, które 
oferuje nam często świat zewnętrzny. Naprawdę warto się starać, warto 
ciężko pracować, bo tylko tak można spełnić swoje marzenia. 
 

Ważne wydarzenia na terenie gminy w 2016 r. 
 

W okresie od stycznia do listopada 2016 r. odbyły się na terenie 
gminy następujące imprezy organizowane lub współorganizowane przez 
Rady Sołeckie i organizacje społeczne działające w danym sołectwie 
oraz GOKiCz w Białobrzegach: 
1. Dni Seniora – odbyły się w każdym z 8 sołectw,  
2. Spotkanie Kolędnicze “Hej Kolęda, Kolęda...” – Białobrzegi, 
3. XVI Koncert Kolęd i Pastorałek – Białobrzegi,  
4. Tak Jadali, Tak Pijali i Tak Sobie Tańcowali – Budy Łańcuckie 

Prawa str., 
5. „Tu właśnie jest Polska” – Koncert Patriotyczny z okazji Święta  

3 Maja – Białobrzegi (pr.), 
6. „Dobre Bo Nasze” (III edycja) – Dom Kultury Wola Dalsza, 
7. I Piknik Integracyjny “Pod Chmurką” – Wola Dalsza , 
8. „Pierogowy Zawrót Głowy” – Dom Kultury Budy Łańcuckie (pr.), 
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przedłużające się prace projektowe nie pozwoliły nam na 
rozpoczęcie prac budowlanych w 2016 r. i zadanie to zostanie 
przeniesione na 2017 r.  

Nie spodziewaliśmy się aż takich problemów przy pracach 
projektowych – wydawało się nam, że wszyscy mieszkańcy będą 
zadowoleni z faktu, że poprawi się ich standard życia dzięki 
oświetleniu dróg przy których mieszkają i z których korzystają. 
Niestety pomyliliśmy się, napotkaliśmy problemy jeżeli chodzi 
o zgody właścicieli działek, nawet w kilku przypadkach 
w sytuacjach gdy chodziło wyłącznie o dowieszenie kolejnego 
przewodu na istniejących słupach energetycznych – to naprawdę 
trudno zrozumieć!  

Z wykonania części odcinków oświetlenia musieliśmy 
zrezygnować, bo nie uzyskaliśmy zgód na wejście w teren od 
właścicieli działek. Nauczeni doświadczeniem, w przyszłości prace 
projektowe, a później wykonawcze będziemy prowadzić tam gdzie 
będą zgody wszystkich właścicieli działek przy danej drodze – tam 
gdzie będą problemy z uzyskaniem zgód oświetlenie uliczne nie 
będzie budowane, bo widocznie zdaniem mieszkańców nie jest 
potrzebne, więc nie ma sensu na siłę uszczęśliwiać ludzi.  

6. Rozbudowa infrastruktury sportowej stadionów 
piłkarskich.  W ramach tego zadania wybudowaliśmy budynek 
szatniowy w Korniaktowie Północnym, który zastąpił 
dotychczasowe baraki pełniące funkcje szatni. Na wszystkich 
stadionach tj. Woli Dalszej, Budach Łańcuckich (pr.), Budach 
Łańcuckich (l.), Korniaktowie Północnym wykonaliśmy nowe 
systemowe ogrodzenia, zamontowaliśmy piłkochwyty, ławki dla 
kibiców, wybudowaliśmy profesjonalne oświetlenie wszystkich 
stadionów. Wydaliśmy na ten cel kwotę 1 320 000 zł. Były to 
największe w historii gminy prace wykonane na wszystkich 
stadionach, które znacząco podniosły standard tych obiektów. 

7. Remont Generalny Domu Kultury w Budach Łańcuckich 
(l.) – wykonaliśmy tam bardzo szeroki zakres prac polegający m. 
in. na: wymianie wszystkich instalacji, wymianie zniszczonej 
podłogi na sali i scenie na parkiet, malowanie wszystkich 
pomieszczeń i wiele innych prac. Wymieniliśmy także wyposażenie 
obiektu w meble tj. krzesła i stoły. Obiekt nie był poddawany 
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Dofinansowanie instalacji solarnych 
 

Informujemy, iż podjęliśmy starania o uzyskanie dofinansowania 
ze środków unijnych na realizację projektu pn. „Poprawa stanu 
gospodarki niskoemisyjnej na obszarze Gminy Białobrzegi poprzez 
inwestycje w instalacje solarne”. Projekt zakłada dokonanie zakupu 
i montażu na dachach budynków mieszkalnych instalacji solarnych do 
produkcji energii cieplnej. Szacowany koszt całkowity instalacji solarnej 
wynosi około 12 650 zł brutto i obejmuje dostawę kompletnej instalacji 
solarnej (2 panele, każdy o wymiarze około 2 m2 wraz z zbiornikiem 
dwufunkcyjnym o pojemności około 200 l. i pozostałym niezbędnym 
oprzyrządowaniem, roboty montażowe, w tym przebicia, mocowania 
i uszczelnienia przejść). Wkład finansowy Użytkownika nie przekroczy 
maksymalnej wysokości 3 400,00 zł brutto pod warunkiem, że nie trzeba 
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35 Gabriela Pająk III B 5,22 
36 Weronika Porębny III B 5,17 
37 Paulina Jankowska  III B 5,06 
38 Agata Tomaszek III B 4,90 
39 Dominika Mądry III B 5,00 
40 Aleksandra Kloc III B 4,83 
41 Artur Kwolek III B 4,75 
42 Karolina Ilasz III C 4,95 
43 Julia Nykiel III C 4,78 
44 Karolina Pańko III D 5,61 
45 Anna Drążek III D 5,56 
46 Hubert Kubis III D 5,33 
47 Patryk Bester III D 4,94 
48 Jakub Chudzik III D 4,89 
49 Urszula Hubacz III D 4,89 
50 Sara Brodowicz III D 4,78 
51 Monika Rzepka III D 4,78 

 
Gratulujemy uczniom bardzo wysokich wyników w nauce życząc 

dalszej wytrwałości w pracy uczniowskiej. Gratulujemy rodzicom 
osiągnięć ich dzieci. Trwajcie proszę w tej codziennej walce z pokusą 
lenistwa, wyboru dróg na skróty, z pozoru łatwiejszych, prostszych, które 
oferuje nam często świat zewnętrzny. Naprawdę warto się starać, warto 
ciężko pracować, bo tylko tak można spełnić swoje marzenia. 
 

Ważne wydarzenia na terenie gminy w 2016 r. 
 

W okresie od stycznia do listopada 2016 r. odbyły się na terenie 
gminy następujące imprezy organizowane lub współorganizowane przez 
Rady Sołeckie i organizacje społeczne działające w danym sołectwie 
oraz GOKiCz w Białobrzegach: 
1. Dni Seniora – odbyły się w każdym z 8 sołectw,  
2. Spotkanie Kolędnicze “Hej Kolęda, Kolęda...” – Białobrzegi, 
3. XVI Koncert Kolęd i Pastorałek – Białobrzegi,  
4. Tak Jadali, Tak Pijali i Tak Sobie Tańcowali – Budy Łańcuckie 

Prawa str., 
5. „Tu właśnie jest Polska” – Koncert Patriotyczny z okazji Święta  

3 Maja – Białobrzegi (pr.), 
6. „Dobre Bo Nasze” (III edycja) – Dom Kultury Wola Dalsza, 
7. I Piknik Integracyjny “Pod Chmurką” – Wola Dalsza , 
8. „Pierogowy Zawrót Głowy” – Dom Kultury Budy Łańcuckie (pr.), 
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przedłużające się prace projektowe nie pozwoliły nam na 
rozpoczęcie prac budowlanych w 2016 r. i zadanie to zostanie 
przeniesione na 2017 r.  

Nie spodziewaliśmy się aż takich problemów przy pracach 
projektowych – wydawało się nam, że wszyscy mieszkańcy będą 
zadowoleni z faktu, że poprawi się ich standard życia dzięki 
oświetleniu dróg przy których mieszkają i z których korzystają. 
Niestety pomyliliśmy się, napotkaliśmy problemy jeżeli chodzi 
o zgody właścicieli działek, nawet w kilku przypadkach 
w sytuacjach gdy chodziło wyłącznie o dowieszenie kolejnego 
przewodu na istniejących słupach energetycznych – to naprawdę 
trudno zrozumieć!  

Z wykonania części odcinków oświetlenia musieliśmy 
zrezygnować, bo nie uzyskaliśmy zgód na wejście w teren od 
właścicieli działek. Nauczeni doświadczeniem, w przyszłości prace 
projektowe, a później wykonawcze będziemy prowadzić tam gdzie 
będą zgody wszystkich właścicieli działek przy danej drodze – tam 
gdzie będą problemy z uzyskaniem zgód oświetlenie uliczne nie 
będzie budowane, bo widocznie zdaniem mieszkańców nie jest 
potrzebne, więc nie ma sensu na siłę uszczęśliwiać ludzi.  

6. Rozbudowa infrastruktury sportowej stadionów 
piłkarskich.  W ramach tego zadania wybudowaliśmy budynek 
szatniowy w Korniaktowie Północnym, który zastąpił 
dotychczasowe baraki pełniące funkcje szatni. Na wszystkich 
stadionach tj. Woli Dalszej, Budach Łańcuckich (pr.), Budach 
Łańcuckich (l.), Korniaktowie Północnym wykonaliśmy nowe 
systemowe ogrodzenia, zamontowaliśmy piłkochwyty, ławki dla 
kibiców, wybudowaliśmy profesjonalne oświetlenie wszystkich 
stadionów. Wydaliśmy na ten cel kwotę 1 320 000 zł. Były to 
największe w historii gminy prace wykonane na wszystkich 
stadionach, które znacząco podniosły standard tych obiektów. 

7. Remont Generalny Domu Kultury w Budach Łańcuckich 
(l.) – wykonaliśmy tam bardzo szeroki zakres prac polegający m. 
in. na: wymianie wszystkich instalacji, wymianie zniszczonej 
podłogi na sali i scenie na parkiet, malowanie wszystkich 
pomieszczeń i wiele innych prac. Wymieniliśmy także wyposażenie 
obiektu w meble tj. krzesła i stoły. Obiekt nie był poddawany 
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generalnemu remontowi od ponad 30 lat, stąd też wysokie koszty 
prac remontowych, które wraz z kosztami wyposażenia wyniosły 
ok. 500 000 zł. Efektem tych prac jest bardzo ładny obiekt, który 
powinien służyć lokalnej społeczności przez wiele kolejnych lat. 

8. Remont Sali widowiskowej w Domu Kultury 
w Korniaktowie Północnym. Koszt zrealizowanych prac, których 
efektem jest bardzo ładna sala widowiskowa wyniósł 102 000 zł. 

9. Remont pomieszczeń w Domu Kultury w Dębinie – prace 
remontowe objęły swym zakresem kuchnię, łazienki, korytarz oraz 
salę widowiskową i świetlicę znacząco podnosząc standard tych 
pomieszczeń. Koszt wykonanych prac oraz nowego wyposażenia 
to kwota 107 000 zł. 

10. Rozbudowa remizy OSP w Budach Łańcuckich  - prace 
budowlane związane były z potrzebą powiększenia 
dotychczasowego obiektu w związku z zakupem w ubiegłym roku 
dla tej OSP nowego samochodu pożarniczego. Teraz strażacy w 
tej miejscowości mają ładny, funkcjonalny obiekt. Koszt 
zrealizowanych prac to kwota 131 000 zł. 

11. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
w Białobrzegach – w ramach tego zadania wykonaliśmy 
uzbrojenie 15 działek budowlanych na pastwisku w Białobrzegach 
w sieć wodno – kanalizacyjną. Działki te są sukcesywnie 
sprzedawane przez gminę. Koszt zrealizowanych prac to kwota 
64 000 zł 

12. Budowa sieci wodociągowej w Dębinie – realizacja 
zadania umożliwi podłączenie gospodarstw, które dotychczas nie 
miały wody z wodociągu oraz nowo wybudowanych domów. Koszt 
prac to kwota 46 000 zł. 

13. Wykonanie projektu Rozbudowy i Modernizacji Stacji 
Uzdatniania Wody w Białobrzegach i Korniaktowie Północnym 
-  wykonany został projekt rozbudowy i modernizacji naszych Stacji 
Uzdatniania Wody. Koszt projektu to kwota 113 775,00 zł. 
Głównym celem projektu jest stworzenie możliwości technicznych 
pozyskania większej ilości wody ze Stacji Uzdatniania Wody w 
Korniaktowie Północnym, która ma zdecydowanie większą ilość 
wody, dużo lepszej  jakości niż  woda pozyskiwana z ujęć w 
Białobrzegach pr., a jednocześnie jest tańsza w pozyskiwaniu i 
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3 Karol Leja V 5,00 
4 Faustyna Kiełbicka VI 5,20 
5 Miriam Mach  VI 5,20 
6 Klaudia Biały VI 5,00 
7 Jakub Kiełb VI 5,00 

 
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białobrzegach 

 
L.p. Imię i nazwisko Klasa Średnia ocen 

1 Katarzyna Walawender IA 4,93 
2 Oliwia Łątka IA 4,78 
3 Malwina Kochman IB 5,43 
4 Gabriela Korzystka  IB 5,43 
5 Szymon Wajda IB 5,43 
6 Aleksandra Majkut IB 5,36 
7 Amelia Piątek IB 5,36 
8 Anna Brzuzan IB 5,07 
9 Julia Wojtyna  IB 5,07 

10 Marcelina Gamracy IB 4,93 
11 Mateusz Kubicz IB 4,93 
12 Kornelia Mach IB 4,93 
13 Agata Marek IB 4,93 
14 Kacper Ziemiński IB 4,93 
15 Sebastian Piekarz IB 4,79 
16 Klaudia Nykiel IC 5,29 
17 Alicja Wojtyna IC 4,93 
18 Paulina Markowicz ID 5,14 
19 Wiktoria Kuter ID 4,79 
20 Gabriela Witek ID 4,79 
21 Paulina Miara IIA 5,47 
22 Patrycja Golenia IIA 5,40 
23 Bartłomiej Dyrda IIA 5,33 
24 Justyna Szarek IIA 5,33 
25 Anna Brodowicz IIA 5,27 
26 Mikołaj Golak IIA 5,20 
27 Karol Miś IIA 5,20 
28 Klaudia Dziura  II A 5,07 
29 Kinga Tomaszek II A 5,07 
30 Michał Wyczarski II A 5,07 
31 Natalia Bar II A 4,80 
32 Urszula Ślimak IIC 5,20 
33 Katarzyna Ślimak IIC 5,13 
34 Aleksandra Olechowska IID 4,86 
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Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Korniakowie 
Północnym 

 
L.p. Imię i nazwisko Klasa Średnia ocen 

1 Mateusz Drążek IV 5,36 
2 Martyna Kołcz IV 5,00 
3 Magdalena Kołcz IV 4,91 
4 Wiktoria Cebula V 5,55 
5 Oliwia Ciupińska V 5,55 
6 Jakub Kołcz V 5,10 
7 Karolina Piwowarska VI 5,36 
8 Weronika Ślimak VI 5,36 
9 Dominika Nawrot VI 5,27 

10 Izabela Duszyńska VI 5,09 
11 Mateusz Sikora VI 5,00 

 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Białobrzegach 

 
L.p. Imię i nazwisko Klasa Średnia ocen 

1 Adam Golenia VI 5,45 
2 Hubert Pańtak VI 5,38 
3 Aleksandra Fus VI 5,18 
4 Agata Ślimak VI 5,18 
5 Natalia Kubis VI 5,09 
6 Weronika Grzesik  VI 5,00 
7 Michał Piekarz VI 4,91 

 
Szkoła Podstawowa nr 1 im H. Sienkiewicza w Budach Łańcuckich 

 
L.p. Imię i nazwisko Klasa Średnia ocen 

1 Gabriela Piątek IV 5,18 
2 Karolina Krauz IV 5,09 
3 Łucja Piątek IV 5,00 
4 Patryk Słupek IV 5,00 
5 Kornelia Sigda V 5,09 
6 Anna Rydzik VI 5,27 
7 Marcelina Machniak  VI 5,27 
8 Maria Bagienko VI 5,00 
9 Martyna Sigda VI 4,81 

 
Szkoła Podstawowa nr 2 im Armii Krajowej w Budach Łańcuckich 

 
L.p. Imię i nazwisko Klasa Średnia ocen 

1 Piotr Janusz  IV 4,90 
2 Filip Gurak V 5,09 
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uzdatnianiu. Poza tym Stacja Uzdatniania Wody w Korniaktowie 
Północnym ma ponad 20 lat i także wymaga modernizacji i 
unowocześnienia stosowanych technologii.  

Projekt wychodzi naprzeciw ewentualnym deficytom wody 
w przyszłości – na razie nie brakuje nam wody, ale kolejne suche 
lata mogą spowodować braki wody. Podejmując działania już teraz 
chcemy się zabezpieczyć przed taką sytuacją, być na nią 
przygotowanym, a nie myśleć o tym dopiero gdy zabraknie wody 
bo proces inwestycyjny trwa kilka lat i podejmowanie takich działań 
gdy będą braki wody byłoby spóźnione i bardzo dotkliwe w 
skutkach dla naszych mieszkańców. Działania, które podejmujemy 
mają nas wszystkich przed tym zabezpieczyć. 

14.  Zakup nowego samochodu strażackiego dla OSP w 
Woli Dalszej. Wydaliśmy na ten cel z budżetu gminy kwotę 
188 000 zł. Dzięki temu kilkudziesięcioletni samochód marki Żuk 
zastąpiony został nowoczesnym samochodem pożarniczym, który 
z pewnością będzie służył tej jednostce przez wiele kolejnych lat. 

15. Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej 
w Woli Dalszej – w ramach zadania doposażyliśmy istniejący plac 
zabaw w nowe urządzenia. Koszt zrealizowanych prac to kwota 
 43 000  zł. 

16. Remont chodnika przy drodze wojewódzkiej w Woli 
Dalszej – wspólnie z Podkarpackim Zarządem Dróg 
Wojewódzkich wykonany został remont istniejącego chodnika przy 
drodze wojewódzkiej. Prace polegały na wymianie zniszczonych 
płytek chodnikowych na kostkę brukową. Planowane 
dofinansowanie z budżetu Gminy Białobrzegi na to zadanie to 
kwota 115 200 zł, zaś planowane środki Podkarpackiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich to kwota 74 100 zł. 

17. Remont wiat przystankowych – w ramach tego zadania 
odnowiono wszystkie wiaty przystankowe tj. 31 szt., które nabrały 
nowego, bardzo ładnego wyglądu. Zamontowano nowe kosze na 
każdym przystanku, usuwając stare, metalowe, które nie tylko były 
zniszczone, ale służyły też czasami do innych celów niż 
gromadzenia śmieci. Koszt wykonanych prac i wyposażenia to 
kwota 22 600 zł. 
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18.  Zakup traktora wraz z osprzętem tj. pługiem, kosiarkami, 
który będziemy wykorzystywać do odśnieżania chodników, placów 
oraz koszenia poboczy. Koszt to kwota 143 000 zł. 

Oprócz tego wykonanych zostało szereg drobnych prac, czy 
podejmowane były działania  w sprawach mniejszej wagi, stąd też 
informacja o nich nie znalazła się w Biuletynie. 

W mojej ocenie w 2016 r. wykonaliśmy bardzo szeroki zakres 
prac inwestycyjnych i remontowych, co wymagało dużego wysiłku 
i sprawności całego urzędu, a także sporych środków finansowych. 
Wszystkie zadania zrealizowaliśmy bez zaciągania pożyczek czy 
kredytów. Myślę, że jest to powód do naszej wspólnej satysfakcji. 
 

Działania prospołeczne w 2016 r. 
 

1. Program Profilaktyki Zdrowotnej dla dzieci i młodzieży 
w zakresie zapobiegania próchnicy zębów. Jest to program 
trzyletni realizowany przez lek. stom. Bartłomieja Szpyrkę 
w Gabinecie Stomatologicznym w Białobrzegach. Z programu 
mogą bezpłatnie korzystać dzieci w wieku 4-6 lat. Program 
obejmuje lakierowanie zębów mlecznych raz na kwartał, oraz 
dzieci w wieku 12 – 13 lat – lakierowanie zębów trzonowych – 
siódemek.  Dotychczas z Programu skorzystało 151 dzieci (ok. 
30% kwalifikujących się). Wydaliśmy na ten cel kwotę 6 291 zł. 
Spodziewaliśmy się znacząco większego zainteresowania 
Programem ze strony rodziców. Mamy nadzieję, że w kolejnych 
dwóch latach zainteresowanie Programem będzie znacząco 
większe – naprawdę warto zadbać o  zdrowe zęby naszych dzieci. 
Na wizyty można zapisywać się osobiście lub dzwoniąc pod numer 
telefonu: 534 455 388. 

Zachęcamy rodziców do skorzystania z oferty Programu – 
można się włączyć w każdym czasie! 

2. Program nauki pływania „Umiem pływać” -  z Programu 
nauki pływania skorzystało 75 dzieci klas III ze wszystkich naszych 
szkół podstawowych. Uczniowie przez 20 godzin na basenie 
w Leżajsku nabywali umiejętności pływania. Zajęcia były bezpłatne 
dla dzieci. Koszt realizacji Programu to kwota 23 624,88 zł, z 
czego budżet gminy pokrył kwotę 11 812,88 zł, zaś Ministerstwo 
Sportu i Turystyki kwotę 11 812 zł. 
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9 Anna Barnat IV B 5,18 
10 Karolina Wojnar IV B 4,91 
11 Wiktoria Peszek IV B 4,82 
12 Natalia Fudali V A 5,27 
13 Katarzyna Wojtyna V A 5,18 
14 Hubert Partyka V A 5,09 
15 Martyna Kojder VA 5,00 
16 Anna Chudzik VA 4,91 
17 Aleksandra Kiełb VA 4,82 
18 Zuzanna Wanowicz VB 5,18 
19 Gabriela Chlebuś VB 5,00 
20 Daniel Kubis VB 4,91 
21 Oliwia Watrach VB 4,82 
22 Kinga Bagienko VIA 5,18 
23 Paulina Markowicz VIA 5,18 
24 Dominik Markowicz VIA 5,00 
25. Julia Markowicz VIA 4,91 
26 Julia Sierżęga VIA 4,91 
27 Dominika Wierzbińska VIA 4,91 
28 Hubert Woźniak VIB 5,45 
29 Patrycja Puczkowska VIB 5,18 
30 Paulina Olechowska VIB 5,09 
31 Gabriela Bejster VIB 4,91 
32 Adrian Socha VIB 4,91 
33 Dominika Wierzbińska VIB 4,91 

 
Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Woli Dalszej 

 
L.p. Imię i nazwisko Klasa Średnia ocen 

1 Aniela Krupa IV 5,18 
2 Emilia Paczocha IV 5,18 
3 Mateusz Wołowiec IV 5,09 
4 Sylwia Bajda IV 4,81 
5 Mateusz Szarek V 5,27 
6 Oliwia Dec V 5,18 
7 Karol Dziura V 5,18 
8 Kamil Piasecki V 5,00 
9 Maja Czado V 4,90 

10 Jakub Mulak V 4,90 
11 Oliwia Kula VI 5,00 
12 Zuzanna Noga VI 5,00 
13 Krystian Wojnar VI 4,90 
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transportowych w Powiecie Łańcuckim. Głównym celem tych 
decyzji jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w naszej 
gminie. Liczymy na to, że mniejsze wpływy do budżetu gminy w 
przyszłym roku z tytułu obniżenia podatków zostaną 
zrekompensowane w przyszłych latach, dzięki większej ilości 
podmiotów gospodarczych na naszym terenie. 

2. Według kalkulacji sporządzonej przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Białobrzegach zatwierdzonej przez Radę Gminy 
będą następujące  ceny wody i ścieków w 2017 r.: 

a) woda –podwyżka o 10 gr/m3 – cena 1 m3 wody wynosić 
będzie 2,70 zł, 

b) ścieki – podwyżka o 20 gr/m3 - cena 1 m3 ścieków wynosić 
będzie 4, 40 zł. 

Cena ścieków według kalkulacji rzeczywistych kosztów 
powinna wynosić 7,00 zł. Jak co roku chcąc uniknąć tak wysokich 
cen ścieków ponoszonych przez naszych mieszkańców Rada 
Gminy podjęła decyzję o dopłacie  do cen ścieków w wysokości 
2,60 zł do 1 m3 ścieków. W związku z powyższym na dopłaty do 
cen ścieków wydamy w 2017 r kwotę 520 000 zł z budżetu gminy.  

3. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego 
na zbiórkę, wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 
najtańsza oferta zawierała cenę o 8,7% wyższą w stosunku do 
aktualnie obowiązującej. W związku z powyższym cena odbioru 
odpadów komunalnych wzrośnie od 1 stycznia 2017 r. o 1 zł 
i będzie wynosić 20 zł od gospodarstwa domowego miesięcznie. 

 
Najlepsi uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum w roku 
szkolnym 2015/2016 

 
Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Białobrzegach 

 
L.p. Imię i nazwisko Klasa Średnia ocen 

1 Milena Woś IV A 5,55 
2 Kamila Woźniak IV A 5,00 
3 Kinga Wilk IV A 4,91 
4 Julita Wojnar IV A 4,91 
5 Konrad Bieniek IV A 4,82 
6 Paweł Bosak IV A 4,82 
7 Katarzyna Rupar IV A 4,82 
8 Ewelina Mac IV B 5,20 
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3. Białobrzeskie Inicjatywy Edukacyjne -  w ramach tego 
Programu nasze szkoły podstawowe i gimnazjum złożyły 
8 wniosków o dofinansowanie opracowanych przez szkoły 
projektów. Na sfinansowanie tych 8 projektów skierowanych do 
uczniów tych szkół wydaliśmy kwotę 35 750 zł. 

4. Dofinansowanie drużyn harcerskich i gromad 
zuchowych – wydaliśmy na ten cel kwotę ok. 25 000 zł. Środki te 
pozwoliły na bardzo prężne funkcjonowanie drużyn harcerskich i 
gromad zuchowych w ciągu całego roku, w tym m. in. na 2- 
tygodniowy obóz nad morzem dla 51 harcerzy oraz tygodniowy 
wyjazd 33 zuchów do Majdanu Sopockiego.  

Dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu nauczycieli – opiekunów 
drużyn harcerskich i gromad zuchowych, drużynowych oraz 
naszemu wsparciu finansowemu możemy poszczycić się jedną 
z największych drużyn harcerskich i gromad zuchowych w 
regionie. Bez cienia przesady można powiedzieć, że w harcerstwie 
i zuchach jesteśmy potęgą. 

5. Białobrzeska Kuźnia Talentów – w ramach tego Programu 
uruchomiliśmy zajęcia z matematyki i języka angielskiego dla 
uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych z terenu całej gminy. 
W zajęciach, które odbywają się w sobotę w Szkole Podstawowej 
Nr 2 w Białobrzegach uczestniczy 44 uczniów z terenu gminy, 
którzy dowożeni są przez rodziców. Nie wprowadziliśmy zajęć dla 
gimnazjalistów, gdyż mimo dwukrotnego ogłoszenia konkursu 
grantowego nie zgłosił się żaden nauczyciel zainteresowany 
odpłatnym prowadzeniem tych zajęć. 

Dotychczas wydaliśmy na realizację tego programu kwotę 
42 000 zł, są to głównie wynagrodzenia nauczycieli prowadzących 
zajęcia i w mniejszym stopniu wydatki na pomoce naukowe. 

6. Nauka gry na instrumentach muzycznych – od połowy 
kwietnia br. do wakacji w GOKiCz w Białobrzegach  
przeprowadzane były lekcje gry na skrzypcach, keyboardzie, 
gitarze klasycznej i pianinie oraz nauka śpiewu. W zajęciach 
uczestniczyło 57 dzieci. Zajęcia cieszyły się bardzo dużym 
zainteresowaniem. Połowę kosztów wynagrodzeń nauczycieli 
pokrywał budżet gminy – wydaliśmy na ten cel kwotę ok. 9 200 zł.  
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We wrześniu tego roku GOKiCz wznowił nabór na dotychczas 
prowadzone zajęcia przy czym poszerzył ofertę zajęć muzycznych 
organizując nabór chętnych do nauki gry na nowych instrumentach 
takich jak: flet poprzeczny  puzon i akordeon.  W sumie w wyżej 
wymienionych zajęciach w drugiej połowie roku uczestniczy 67 
uczniów.  

7. Od września tego roku w Domu Kultury w Woli Dalszej 
realizowany jest przez grupę dorosłej młodzieży Projekt pod nazwą 
„Szerokie horyzonty”. Są to popołudniowe zajęcia z języka 
angielskiego, zajęcia artystyczne i muzyczne dla dzieci i młodzieży  
w wieku od 3 do 16 lat prowadzone w 4 grupach wiekowych: 3-6 
lat, kl. I- III i IV-VI szkoły podstawowej oraz kl. I-III gimnazjum. 
Planowane wydatki na ten cel to kwota 4 890 zł. 

8. Program Stypendialny Białobrzeskie Stypendia. Komisja 
Stypendialna przyznała 15 stypendiów w wysokości 100 zł/m-c 
najlepszym uczniom naszego gimnazjum. Rada Gminy dokonała 
zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów ustalając, że 
jedynym kryterium będą wyniki w nauce.  
Stypendia otrzymały następujące osoby: 
 

Lp. Imię i nazwisko ucznia  Miejscowość 
1. Pańko Karolina Białobrzegi 
2. Drążek Anna Korniaktów Płn.  
3. Miara Paulina Korniaktów Płn.  
4. Kochman Malwina Białobrzegi 
5. Wajda Szymon Dębina 
6. Korzystka Gabriela Białobrzegi 
7. Golenia Patrycja Korniaktów Płd. 
8. Piątek Amelia Budy Łańcuckie  
9. Majkut Aleksandra Budy Łańcuckie  
10. Dyrda Bartłomiej Budy Łańcuckie  
11. Kubis Hubert Korniaktów Płn. 
12. Szarek Justyna Wola Dalsza 
13. Nykiel Klaudia Korniaktów Płn. 
14. Brodowicz Anna Korniaktów Płd. 
15. Pająk Gabriela Korniaktów Płd. 
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Gratulujemy stypendystom doskonałych wyników w nauce 
oraz rodzicom wspaniałych osiągnięć ich dzieci. 

10.  Sfinansowaliśmy zajęcia wakacyjne dla dzieci, które 
odbywały się w GOKiCz w Białobrzegach w okresie od 4 do 30 
lipca 2016 r. We wszystkich zajęciach wzięło udział przeszło 130 
dzieci z terenu Gminy Białobrzegi. Ze względu na bardzo wysokie 
zainteresowanie prawie wszystkie warsztaty były realizowane 
z podziałem na 3 grupy wiekowe. Szeroki wachlarz zajęć 
wakacyjnych zaproponowanych przez GOKiCz obejmował: 
Warsztaty Kostiumowe (Tworzenie masek kostiumowych 
i ekologicznych kostiumów), Zumba, Wiem Co Jem – czyli 
Warsztaty Kulinarne, Warsztaty Rzeźby i Form Przestrzennych, 
Tajni Agenci – Warsztaty Kryminalistyki oraz Zajęcia Artystyczne, 
a w ich ramach – Warsztaty Papieru Czerpanego, Witrochromia – 
czyli Malowanie na Szkle, Warsztaty Tworzenia Biżuterii), 
Warsztaty Robotyki oraz Zajęcia Biblioteczne. Wydatkowaliśmy na 
ten cel kwotę ok. 18 220 zł Informujemy równocześnie, że 
lokalizacja tych zajęć wyłącznie w centrum gminy podyktowana 
była tym, że w ubiegłym roku, kiedy te zajęcia były także 
zorganizowane w innych miejscowościach tj. Woli Dalszej i Budach 
Łańcuckich (l.)uczestniczyło w nich w tych miejscowościach po 
kilkoro dzieci. W związku z tym postanowiono, że zajęcia 
wakacyjne w 2016 r. zlokalizujemy wyłącznie w centrum gminy, 
gdzie każdemu łatwiej dojechać, tak aby znowu nie ponosić 
niepotrzebnych kosztów w innych miejscowościach, gdzie 
frekwencja dzieci była bardzo niska. 

11.  Przeprowadziliśmy badania logopedyczne wszystkich 
dzieci w Przedszkolach w Białobrzegach i w Woli Dalszej, które 
sfinansowane były z budżetu gminy. 
 

Podatki i opłaty lokalne w 2017 r. 
 

1. Już piąty rok z rzędu Rada Gminy podjęła decyzję o nie 
podnoszeniu podatków od nieruchomości Jednocześnie Rada 
Gminy obniżyła po raz drugi stawki podatków od środków 
transportowych o ok. 34%. W ciągu 2 lat podatki te zostały 
obniżone o ok. 57 %. Taka decyzja Rady Gminy powoduje, że 
Gmina Białobrzegi ma najniższe podatki od środków  
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transportowych w Powiecie Łańcuckim. Głównym celem tych 
decyzji jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w naszej 
gminie. Liczymy na to, że mniejsze wpływy do budżetu gminy w 
przyszłym roku z tytułu obniżenia podatków zostaną 
zrekompensowane w przyszłych latach, dzięki większej ilości 
podmiotów gospodarczych na naszym terenie. 

2. Według kalkulacji sporządzonej przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Białobrzegach zatwierdzonej przez Radę Gminy 
będą następujące  ceny wody i ścieków w 2017 r.: 

a) woda –podwyżka o 10 gr/m3 – cena 1 m3 wody wynosić 
będzie 2,70 zł, 

b) ścieki – podwyżka o 20 gr/m3 - cena 1 m3 ścieków wynosić 
będzie 4, 40 zł. 

Cena ścieków według kalkulacji rzeczywistych kosztów 
powinna wynosić 7,00 zł. Jak co roku chcąc uniknąć tak wysokich 
cen ścieków ponoszonych przez naszych mieszkańców Rada 
Gminy podjęła decyzję o dopłacie  do cen ścieków w wysokości 
2,60 zł do 1 m3 ścieków. W związku z powyższym na dopłaty do 
cen ścieków wydamy w 2017 r kwotę 520 000 zł z budżetu gminy.  

3. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego 
na zbiórkę, wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 
najtańsza oferta zawierała cenę o 8,7% wyższą w stosunku do 
aktualnie obowiązującej. W związku z powyższym cena odbioru 
odpadów komunalnych wzrośnie od 1 stycznia 2017 r. o 1 zł 
i będzie wynosić 20 zł od gospodarstwa domowego miesięcznie. 

 
Najlepsi uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum w roku 
szkolnym 2015/2016 

 
Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Białobrzegach 

 
L.p. Imię i nazwisko Klasa Średnia ocen 

1 Milena Woś IV A 5,55 
2 Kamila Woźniak IV A 5,00 
3 Kinga Wilk IV A 4,91 
4 Julita Wojnar IV A 4,91 
5 Konrad Bieniek IV A 4,82 
6 Paweł Bosak IV A 4,82 
7 Katarzyna Rupar IV A 4,82 
8 Ewelina Mac IV B 5,20 
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3. Białobrzeskie Inicjatywy Edukacyjne -  w ramach tego 
Programu nasze szkoły podstawowe i gimnazjum złożyły 
8 wniosków o dofinansowanie opracowanych przez szkoły 
projektów. Na sfinansowanie tych 8 projektów skierowanych do 
uczniów tych szkół wydaliśmy kwotę 35 750 zł. 

4. Dofinansowanie drużyn harcerskich i gromad 
zuchowych – wydaliśmy na ten cel kwotę ok. 25 000 zł. Środki te 
pozwoliły na bardzo prężne funkcjonowanie drużyn harcerskich i 
gromad zuchowych w ciągu całego roku, w tym m. in. na 2- 
tygodniowy obóz nad morzem dla 51 harcerzy oraz tygodniowy 
wyjazd 33 zuchów do Majdanu Sopockiego.  

Dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu nauczycieli – opiekunów 
drużyn harcerskich i gromad zuchowych, drużynowych oraz 
naszemu wsparciu finansowemu możemy poszczycić się jedną 
z największych drużyn harcerskich i gromad zuchowych w 
regionie. Bez cienia przesady można powiedzieć, że w harcerstwie 
i zuchach jesteśmy potęgą. 

5. Białobrzeska Kuźnia Talentów – w ramach tego Programu 
uruchomiliśmy zajęcia z matematyki i języka angielskiego dla 
uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych z terenu całej gminy. 
W zajęciach, które odbywają się w sobotę w Szkole Podstawowej 
Nr 2 w Białobrzegach uczestniczy 44 uczniów z terenu gminy, 
którzy dowożeni są przez rodziców. Nie wprowadziliśmy zajęć dla 
gimnazjalistów, gdyż mimo dwukrotnego ogłoszenia konkursu 
grantowego nie zgłosił się żaden nauczyciel zainteresowany 
odpłatnym prowadzeniem tych zajęć. 

Dotychczas wydaliśmy na realizację tego programu kwotę 
42 000 zł, są to głównie wynagrodzenia nauczycieli prowadzących 
zajęcia i w mniejszym stopniu wydatki na pomoce naukowe. 

6. Nauka gry na instrumentach muzycznych – od połowy 
kwietnia br. do wakacji w GOKiCz w Białobrzegach  
przeprowadzane były lekcje gry na skrzypcach, keyboardzie, 
gitarze klasycznej i pianinie oraz nauka śpiewu. W zajęciach 
uczestniczyło 57 dzieci. Zajęcia cieszyły się bardzo dużym 
zainteresowaniem. Połowę kosztów wynagrodzeń nauczycieli 
pokrywał budżet gminy – wydaliśmy na ten cel kwotę ok. 9 200 zł.  
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18.  Zakup traktora wraz z osprzętem tj. pługiem, kosiarkami, 
który będziemy wykorzystywać do odśnieżania chodników, placów 
oraz koszenia poboczy. Koszt to kwota 143 000 zł. 

Oprócz tego wykonanych zostało szereg drobnych prac, czy 
podejmowane były działania  w sprawach mniejszej wagi, stąd też 
informacja o nich nie znalazła się w Biuletynie. 

W mojej ocenie w 2016 r. wykonaliśmy bardzo szeroki zakres 
prac inwestycyjnych i remontowych, co wymagało dużego wysiłku 
i sprawności całego urzędu, a także sporych środków finansowych. 
Wszystkie zadania zrealizowaliśmy bez zaciągania pożyczek czy 
kredytów. Myślę, że jest to powód do naszej wspólnej satysfakcji. 
 

Działania prospołeczne w 2016 r. 
 

1. Program Profilaktyki Zdrowotnej dla dzieci i młodzieży 
w zakresie zapobiegania próchnicy zębów. Jest to program 
trzyletni realizowany przez lek. stom. Bartłomieja Szpyrkę 
w Gabinecie Stomatologicznym w Białobrzegach. Z programu 
mogą bezpłatnie korzystać dzieci w wieku 4-6 lat. Program 
obejmuje lakierowanie zębów mlecznych raz na kwartał, oraz 
dzieci w wieku 12 – 13 lat – lakierowanie zębów trzonowych – 
siódemek.  Dotychczas z Programu skorzystało 151 dzieci (ok. 
30% kwalifikujących się). Wydaliśmy na ten cel kwotę 6 291 zł. 
Spodziewaliśmy się znacząco większego zainteresowania 
Programem ze strony rodziców. Mamy nadzieję, że w kolejnych 
dwóch latach zainteresowanie Programem będzie znacząco 
większe – naprawdę warto zadbać o  zdrowe zęby naszych dzieci. 
Na wizyty można zapisywać się osobiście lub dzwoniąc pod numer 
telefonu: 534 455 388. 

Zachęcamy rodziców do skorzystania z oferty Programu – 
można się włączyć w każdym czasie! 

2. Program nauki pływania „Umiem pływać” -  z Programu 
nauki pływania skorzystało 75 dzieci klas III ze wszystkich naszych 
szkół podstawowych. Uczniowie przez 20 godzin na basenie 
w Leżajsku nabywali umiejętności pływania. Zajęcia były bezpłatne 
dla dzieci. Koszt realizacji Programu to kwota 23 624,88 zł, z 
czego budżet gminy pokrył kwotę 11 812,88 zł, zaś Ministerstwo 
Sportu i Turystyki kwotę 11 812 zł. 
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9 Anna Barnat IV B 5,18 
10 Karolina Wojnar IV B 4,91 
11 Wiktoria Peszek IV B 4,82 
12 Natalia Fudali V A 5,27 
13 Katarzyna Wojtyna V A 5,18 
14 Hubert Partyka V A 5,09 
15 Martyna Kojder VA 5,00 
16 Anna Chudzik VA 4,91 
17 Aleksandra Kiełb VA 4,82 
18 Zuzanna Wanowicz VB 5,18 
19 Gabriela Chlebuś VB 5,00 
20 Daniel Kubis VB 4,91 
21 Oliwia Watrach VB 4,82 
22 Kinga Bagienko VIA 5,18 
23 Paulina Markowicz VIA 5,18 
24 Dominik Markowicz VIA 5,00 
25. Julia Markowicz VIA 4,91 
26 Julia Sierżęga VIA 4,91 
27 Dominika Wierzbińska VIA 4,91 
28 Hubert Woźniak VIB 5,45 
29 Patrycja Puczkowska VIB 5,18 
30 Paulina Olechowska VIB 5,09 
31 Gabriela Bejster VIB 4,91 
32 Adrian Socha VIB 4,91 
33 Dominika Wierzbińska VIB 4,91 

 
Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Woli Dalszej 

 
L.p. Imię i nazwisko Klasa Średnia ocen 

1 Aniela Krupa IV 5,18 
2 Emilia Paczocha IV 5,18 
3 Mateusz Wołowiec IV 5,09 
4 Sylwia Bajda IV 4,81 
5 Mateusz Szarek V 5,27 
6 Oliwia Dec V 5,18 
7 Karol Dziura V 5,18 
8 Kamil Piasecki V 5,00 
9 Maja Czado V 4,90 

10 Jakub Mulak V 4,90 
11 Oliwia Kula VI 5,00 
12 Zuzanna Noga VI 5,00 
13 Krystian Wojnar VI 4,90 
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generalnemu remontowi od ponad 30 lat, stąd też wysokie koszty 
prac remontowych, które wraz z kosztami wyposażenia wyniosły 
ok. 500 000 zł. Efektem tych prac jest bardzo ładny obiekt, który 
powinien służyć lokalnej społeczności przez wiele kolejnych lat. 

8. Remont Sali widowiskowej w Domu Kultury 
w Korniaktowie Północnym. Koszt zrealizowanych prac, których 
efektem jest bardzo ładna sala widowiskowa wyniósł 102 000 zł. 

9. Remont pomieszczeń w Domu Kultury w Dębinie – prace 
remontowe objęły swym zakresem kuchnię, łazienki, korytarz oraz 
salę widowiskową i świetlicę znacząco podnosząc standard tych 
pomieszczeń. Koszt wykonanych prac oraz nowego wyposażenia 
to kwota 107 000 zł. 

10. Rozbudowa remizy OSP w Budach Łańcuckich  - prace 
budowlane związane były z potrzebą powiększenia 
dotychczasowego obiektu w związku z zakupem w ubiegłym roku 
dla tej OSP nowego samochodu pożarniczego. Teraz strażacy w 
tej miejscowości mają ładny, funkcjonalny obiekt. Koszt 
zrealizowanych prac to kwota 131 000 zł. 

11. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
w Białobrzegach – w ramach tego zadania wykonaliśmy 
uzbrojenie 15 działek budowlanych na pastwisku w Białobrzegach 
w sieć wodno – kanalizacyjną. Działki te są sukcesywnie 
sprzedawane przez gminę. Koszt zrealizowanych prac to kwota 
64 000 zł 

12. Budowa sieci wodociągowej w Dębinie – realizacja 
zadania umożliwi podłączenie gospodarstw, które dotychczas nie 
miały wody z wodociągu oraz nowo wybudowanych domów. Koszt 
prac to kwota 46 000 zł. 

13. Wykonanie projektu Rozbudowy i Modernizacji Stacji 
Uzdatniania Wody w Białobrzegach i Korniaktowie Północnym 
-  wykonany został projekt rozbudowy i modernizacji naszych Stacji 
Uzdatniania Wody. Koszt projektu to kwota 113 775,00 zł. 
Głównym celem projektu jest stworzenie możliwości technicznych 
pozyskania większej ilości wody ze Stacji Uzdatniania Wody w 
Korniaktowie Północnym, która ma zdecydowanie większą ilość 
wody, dużo lepszej  jakości niż  woda pozyskiwana z ujęć w 
Białobrzegach pr., a jednocześnie jest tańsza w pozyskiwaniu i 
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3 Karol Leja V 5,00 
4 Faustyna Kiełbicka VI 5,20 
5 Miriam Mach  VI 5,20 
6 Klaudia Biały VI 5,00 
7 Jakub Kiełb VI 5,00 

 
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białobrzegach 

 
L.p. Imię i nazwisko Klasa Średnia ocen 

1 Katarzyna Walawender IA 4,93 
2 Oliwia Łątka IA 4,78 
3 Malwina Kochman IB 5,43 
4 Gabriela Korzystka  IB 5,43 
5 Szymon Wajda IB 5,43 
6 Aleksandra Majkut IB 5,36 
7 Amelia Piątek IB 5,36 
8 Anna Brzuzan IB 5,07 
9 Julia Wojtyna  IB 5,07 

10 Marcelina Gamracy IB 4,93 
11 Mateusz Kubicz IB 4,93 
12 Kornelia Mach IB 4,93 
13 Agata Marek IB 4,93 
14 Kacper Ziemiński IB 4,93 
15 Sebastian Piekarz IB 4,79 
16 Klaudia Nykiel IC 5,29 
17 Alicja Wojtyna IC 4,93 
18 Paulina Markowicz ID 5,14 
19 Wiktoria Kuter ID 4,79 
20 Gabriela Witek ID 4,79 
21 Paulina Miara IIA 5,47 
22 Patrycja Golenia IIA 5,40 
23 Bartłomiej Dyrda IIA 5,33 
24 Justyna Szarek IIA 5,33 
25 Anna Brodowicz IIA 5,27 
26 Mikołaj Golak IIA 5,20 
27 Karol Miś IIA 5,20 
28 Klaudia Dziura  II A 5,07 
29 Kinga Tomaszek II A 5,07 
30 Michał Wyczarski II A 5,07 
31 Natalia Bar II A 4,80 
32 Urszula Ślimak IIC 5,20 
33 Katarzyna Ślimak IIC 5,13 
34 Aleksandra Olechowska IID 4,86 
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Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Korniakowie 
Północnym 

 
L.p. Imię i nazwisko Klasa Średnia ocen 

1 Mateusz Drążek IV 5,36 
2 Martyna Kołcz IV 5,00 
3 Magdalena Kołcz IV 4,91 
4 Wiktoria Cebula V 5,55 
5 Oliwia Ciupińska V 5,55 
6 Jakub Kołcz V 5,10 
7 Karolina Piwowarska VI 5,36 
8 Weronika Ślimak VI 5,36 
9 Dominika Nawrot VI 5,27 
10 Izabela Duszyńska VI 5,09 
11 Mateusz Sikora VI 5,00 

 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Białobrzegach 

 
L.p. Imię i nazwisko Klasa Średnia ocen 

1 Adam Golenia VI 5,45 
2 Hubert Pańtak VI 5,38 
3 Aleksandra Fus VI 5,18 
4 Agata Ślimak VI 5,18 
5 Natalia Kubis VI 5,09 
6 Weronika Grzesik  VI 5,00 
7 Michał Piekarz VI 4,91 

 
Szkoła Podstawowa nr 1 im H. Sienkiewicza w Budach Łańcuckich 

 
L.p. Imię i nazwisko Klasa Średnia ocen 

1 Gabriela Piątek IV 5,18 
2 Karolina Krauz IV 5,09 
3 Łucja Piątek IV 5,00 
4 Patryk Słupek IV 5,00 
5 Kornelia Sigda V 5,09 
6 Anna Rydzik VI 5,27 
7 Marcelina Machniak  VI 5,27 
8 Maria Bagienko VI 5,00 
9 Martyna Sigda VI 4,81 

 
Szkoła Podstawowa nr 2 im Armii Krajowej w Budach Łańcuckich 

 
L.p. Imię i nazwisko Klasa Średnia ocen 

1 Piotr Janusz  IV 4,90 
2 Filip Gurak V 5,09 

 5

uzdatnianiu. Poza tym Stacja Uzdatniania Wody w Korniaktowie 
Północnym ma ponad 20 lat i także wymaga modernizacji i 
unowocześnienia stosowanych technologii.  

Projekt wychodzi naprzeciw ewentualnym deficytom wody 
w przyszłości – na razie nie brakuje nam wody, ale kolejne suche 
lata mogą spowodować braki wody. Podejmując działania już teraz 
chcemy się zabezpieczyć przed taką sytuacją, być na nią 
przygotowanym, a nie myśleć o tym dopiero gdy zabraknie wody 
bo proces inwestycyjny trwa kilka lat i podejmowanie takich działań 
gdy będą braki wody byłoby spóźnione i bardzo dotkliwe w 
skutkach dla naszych mieszkańców. Działania, które podejmujemy 
mają nas wszystkich przed tym zabezpieczyć. 

14.  Zakup nowego samochodu strażackiego dla OSP w 
Woli Dalszej. Wydaliśmy na ten cel z budżetu gminy kwotę 
188 000 zł. Dzięki temu kilkudziesięcioletni samochód marki Żuk 
zastąpiony został nowoczesnym samochodem pożarniczym, który 
z pewnością będzie służył tej jednostce przez wiele kolejnych lat. 

15. Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej 
w Woli Dalszej – w ramach zadania doposażyliśmy istniejący plac 
zabaw w nowe urządzenia. Koszt zrealizowanych prac to kwota 
 43 000  zł. 

16. Remont chodnika przy drodze wojewódzkiej w Woli 
Dalszej – wspólnie z Podkarpackim Zarządem Dróg 
Wojewódzkich wykonany został remont istniejącego chodnika przy 
drodze wojewódzkiej. Prace polegały na wymianie zniszczonych 
płytek chodnikowych na kostkę brukową. Planowane 
dofinansowanie z budżetu Gminy Białobrzegi na to zadanie to 
kwota 115 200 zł, zaś planowane środki Podkarpackiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich to kwota 74 100 zł. 

17. Remont wiat przystankowych – w ramach tego zadania 
odnowiono wszystkie wiaty przystankowe tj. 31 szt., które nabrały 
nowego, bardzo ładnego wyglądu. Zamontowano nowe kosze na 
każdym przystanku, usuwając stare, metalowe, które nie tylko były 
zniszczone, ale służyły też czasami do innych celów niż 
gromadzenia śmieci. Koszt wykonanych prac i wyposażenia to 
kwota 22 600 zł. 
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generalnemu remontowi od ponad 30 lat, stąd też wysokie koszty 
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3 Karol Leja V 5,00 
4 Faustyna Kiełbicka VI 5,20 
5 Miriam Mach  VI 5,20 
6 Klaudia Biały VI 5,00 
7 Jakub Kiełb VI 5,00 

 
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białobrzegach 

 
L.p. Imię i nazwisko Klasa Średnia ocen 

1 Katarzyna Walawender IA 4,93 
2 Oliwia Łątka IA 4,78 
3 Malwina Kochman IB 5,43 
4 Gabriela Korzystka  IB 5,43 
5 Szymon Wajda IB 5,43 
6 Aleksandra Majkut IB 5,36 
7 Amelia Piątek IB 5,36 
8 Anna Brzuzan IB 5,07 
9 Julia Wojtyna  IB 5,07 

10 Marcelina Gamracy IB 4,93 
11 Mateusz Kubicz IB 4,93 
12 Kornelia Mach IB 4,93 
13 Agata Marek IB 4,93 
14 Kacper Ziemiński IB 4,93 
15 Sebastian Piekarz IB 4,79 
16 Klaudia Nykiel IC 5,29 
17 Alicja Wojtyna IC 4,93 
18 Paulina Markowicz ID 5,14 
19 Wiktoria Kuter ID 4,79 
20 Gabriela Witek ID 4,79 
21 Paulina Miara IIA 5,47 
22 Patrycja Golenia IIA 5,40 
23 Bartłomiej Dyrda IIA 5,33 
24 Justyna Szarek IIA 5,33 
25 Anna Brodowicz IIA 5,27 
26 Mikołaj Golak IIA 5,20 
27 Karol Miś IIA 5,20 
28 Klaudia Dziura  II A 5,07 
29 Kinga Tomaszek II A 5,07 
30 Michał Wyczarski II A 5,07 
31 Natalia Bar II A 4,80 
32 Urszula Ślimak IIC 5,20 
33 Katarzyna Ślimak IIC 5,13 
34 Aleksandra Olechowska IID 4,86 
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35 Gabriela Pająk III B 5,22 
36 Weronika Porębny III B 5,17 
37 Paulina Jankowska  III B 5,06 
38 Agata Tomaszek III B 4,90 
39 Dominika Mądry III B 5,00 
40 Aleksandra Kloc III B 4,83 
41 Artur Kwolek III B 4,75 
42 Karolina Ilasz III C 4,95 
43 Julia Nykiel III C 4,78 
44 Karolina Pańko III D 5,61 
45 Anna Drążek III D 5,56 
46 Hubert Kubis III D 5,33 
47 Patryk Bester III D 4,94 
48 Jakub Chudzik III D 4,89 
49 Urszula Hubacz III D 4,89 
50 Sara Brodowicz III D 4,78 
51 Monika Rzepka III D 4,78 

 
Gratulujemy uczniom bardzo wysokich wyników w nauce życząc 

dalszej wytrwałości w pracy uczniowskiej. Gratulujemy rodzicom 
osiągnięć ich dzieci. Trwajcie proszę w tej codziennej walce z pokusą 
lenistwa, wyboru dróg na skróty, z pozoru łatwiejszych, prostszych, które 
oferuje nam często świat zewnętrzny. Naprawdę warto się starać, warto 
ciężko pracować, bo tylko tak można spełnić swoje marzenia. 
 

Ważne wydarzenia na terenie gminy w 2016 r. 
 

W okresie od stycznia do listopada 2016 r. odbyły się na terenie 
gminy następujące imprezy organizowane lub współorganizowane przez 
Rady Sołeckie i organizacje społeczne działające w danym sołectwie 
oraz GOKiCz w Białobrzegach: 
1. Dni Seniora – odbyły się w każdym z 8 sołectw,  
2. Spotkanie Kolędnicze “Hej Kolęda, Kolęda...” – Białobrzegi, 
3. XVI Koncert Kolęd i Pastorałek – Białobrzegi,  
4. Tak Jadali, Tak Pijali i Tak Sobie Tańcowali – Budy Łańcuckie 

Prawa str., 
5. „Tu właśnie jest Polska” – Koncert Patriotyczny z okazji Święta  

3 Maja – Białobrzegi (pr.), 
6. „Dobre Bo Nasze” (III edycja) – Dom Kultury Wola Dalsza, 
7. I Piknik Integracyjny “Pod Chmurką” – Wola Dalsza , 
8. „Pierogowy Zawrót Głowy” – Dom Kultury Budy Łańcuckie (pr.), 
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przedłużające się prace projektowe nie pozwoliły nam na 
rozpoczęcie prac budowlanych w 2016 r. i zadanie to zostanie 
przeniesione na 2017 r.  

Nie spodziewaliśmy się aż takich problemów przy pracach 
projektowych – wydawało się nam, że wszyscy mieszkańcy będą 
zadowoleni z faktu, że poprawi się ich standard życia dzięki 
oświetleniu dróg przy których mieszkają i z których korzystają. 
Niestety pomyliliśmy się, napotkaliśmy problemy jeżeli chodzi 
o zgody właścicieli działek, nawet w kilku przypadkach 
w sytuacjach gdy chodziło wyłącznie o dowieszenie kolejnego 
przewodu na istniejących słupach energetycznych – to naprawdę 
trudno zrozumieć!  

Z wykonania części odcinków oświetlenia musieliśmy 
zrezygnować, bo nie uzyskaliśmy zgód na wejście w teren od 
właścicieli działek. Nauczeni doświadczeniem, w przyszłości prace 
projektowe, a później wykonawcze będziemy prowadzić tam gdzie 
będą zgody wszystkich właścicieli działek przy danej drodze – tam 
gdzie będą problemy z uzyskaniem zgód oświetlenie uliczne nie 
będzie budowane, bo widocznie zdaniem mieszkańców nie jest 
potrzebne, więc nie ma sensu na siłę uszczęśliwiać ludzi.  

6. Rozbudowa infrastruktury sportowej stadionów 
piłkarskich.  W ramach tego zadania wybudowaliśmy budynek 
szatniowy w Korniaktowie Północnym, który zastąpił 
dotychczasowe baraki pełniące funkcje szatni. Na wszystkich 
stadionach tj. Woli Dalszej, Budach Łańcuckich (pr.), Budach 
Łańcuckich (l.), Korniaktowie Północnym wykonaliśmy nowe 
systemowe ogrodzenia, zamontowaliśmy piłkochwyty, ławki dla 
kibiców, wybudowaliśmy profesjonalne oświetlenie wszystkich 
stadionów. Wydaliśmy na ten cel kwotę 1 320 000 zł. Były to 
największe w historii gminy prace wykonane na wszystkich 
stadionach, które znacząco podniosły standard tych obiektów. 

7. Remont Generalny Domu Kultury w Budach Łańcuckich 
(l.) – wykonaliśmy tam bardzo szeroki zakres prac polegający m. 
in. na: wymianie wszystkich instalacji, wymianie zniszczonej 
podłogi na sali i scenie na parkiet, malowanie wszystkich 
pomieszczeń i wiele innych prac. Wymieniliśmy także wyposażenie 
obiektu w meble tj. krzesła i stoły. Obiekt nie był poddawany 
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(judo, zapasy), strefa SPA (w jej obrębie funkcjonować będą  
sauny, łaźnie), squash oraz pomieszczenie przeznaczone pod 
małą gastronomię.  

Po oddaniu tego budynku do użytkowania nasze CSR będzie 
mogło funkcjonować całorocznie i będzie posiadać na tyle szeroką 
i naszym zdaniem ciekawą ofertę aktywnego spędzania czasu 
wolnego, że stanie się jednym z ważniejszych ośrodków sportowo 
– rekreacyjnych w regionie.  

Całkowity koszt realizacji tej inwestycji to kwota 2 378 000 zł 
W 2016 r. planujemy wydać na ten cel kwotę 1 224 000 zł.  

Planowany termin zakończenia prac i oddania do użytkowania 
budynku to 31 sierpnia 2017 r. 

3. Remonty dróg gminnych – w ramach tego zadania 
wykonaliśmy nowe nawierzchnie asfaltowe na ok. 7,6 km dróg 
gminnych w miejscowościach Wola Dalsza, Dębina, Białobrzegi 
(pr.), Budy Łańcuckie (pr.), Budy Łańcuckie (l.). Oprócz tego 
wykonaliśmy remonty cząstkowe poprzez nakropienia spękań  
nawierzchni asfaltowych, nawożenie kamienia, koszenie poboczy  
i inne prace wynikające z bieżącego utrzymania naszych dróg. 

Wydaliśmy w tym roku na te cele kwotę ok. 1 383 000 zł.    
4. Remont drogi powiatowej Białobrzegi – Kosina wraz 

z remontem mostów w miejscowości Białobrzegi – zadanie 
realizowane wspólnie z Powiatem Łańcuckim, w ramach którego 
położona została nowa nawierzchnia asfaltowa na ok. 1,5 km  oraz 
wybudowany został chodnik dla pieszych na długości 1,3 km (po 
istniejącą zabudowę). Koszt zadania to kwota 1 637 534,00 zł. 
Zadanie zostało dofinansowane z budżetu państwa kwotą 
818 765,00 zł w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Resztę kosztów 
pokryte zostało z budżetu Gminy Białobrzegi – kwota 484 710,00 
zł oraz budżetu Powiatu Łańcuckiego – kwota 334 059,00 zł. 

5. Budowa oświetlenia ulicznego dróg na terenie gminy – 
rozpoczęliśmy realizacje 3 – letniego Programu budowy 
oświetlenia ulicznego przy drogach będących własnością gminy. 

W realizacji I etapu tego Programu wykonaliśmy projekt 
budowy ok. 11 km oświetlenia ulicznego – koszt 83 600 zł. 
Planowaliśmy wybudowanie tego oświetlenia w 2016 r – niestety 
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9. IV Jarmark Rękodzielników i Hodowców –  Dom Kultury Korniaktów 
Północny, 

10. Sołtysiada – Białobrzegi, 
11. Dożynki gminne – Dom Kultury Wola Dalsza, 
12. „Święto Dyni” (V edycja)– Dom Kultury Korniaktów Południowy, 
13. V Przegląd Pieśni Maryjnej „Pieśnią Czcimy Maryję” - Dom Kultury 

Korniaktów Południowy, 
14. Obchody Święta Niepodległości, 
15. V Powiatowe Katarzynki tzw. „Święto Piernika” – GOKiCz 

Białobrzegi. 
Wszystkim organizatorom dziękujemy za ich aktywność, 

pomysłowość, bardzo duży wkład pracy i zaangażowanie oraz doskonałą 
organizację, dzięki czemu wszystkie te imprezy i wydarzenia cieszyły się 
dużym zainteresowaniem naszych mieszkańców. Życzymy aby 
w kolejnym roku nadal towarzyszyła Wam ta pozytywna energia. 
 W tym roku w październiku i listopadzie miały miejsce dwa bardzo 
ważne wydarzenia tj.; 120 - lecie istnienia OSP w Białobrzegach, oraz 
100 – lecie działalności KGW w Białobrzegach. 
Wyrażamy swoją wdzięczność wszystkim tym, którzy tworzyli te 
organizacje wiele lat temu, a także tym kolejnym pokoleniom członków 
tych organizacji, którzy społecznie działali na rzecz dobra drugiego  
człowieka, na rzecz naszej lokalnej społeczności i gminy. Jednocześnie 
życzymy obecnym członkom tych organizacji pozytywnej energii 
i wytrwałości na kolejne lata działalności. Dziękujemy organizatorom 
obchodów tych jubileuszów za ich trud i wysiłek w profesjonalne 
przygotowanie obu uroczystości. 
 
Dofinansowanie instalacji solarnych 
 

Informujemy, iż podjęliśmy starania o uzyskanie dofinansowania 
ze środków unijnych na realizację projektu pn. „Poprawa stanu 
gospodarki niskoemisyjnej na obszarze Gminy Białobrzegi poprzez 
inwestycje w instalacje solarne”. Projekt zakłada dokonanie zakupu 
i montażu na dachach budynków mieszkalnych instalacji solarnych do 
produkcji energii cieplnej. Szacowany koszt całkowity instalacji solarnej 
wynosi około 12 650 zł brutto i obejmuje dostawę kompletnej instalacji 
solarnej (2 panele, każdy o wymiarze około 2 m2 wraz z zbiornikiem 
dwufunkcyjnym o pojemności około 200 l. i pozostałym niezbędnym 
oprzyrządowaniem, roboty montażowe, w tym przebicia, mocowania 
i uszczelnienia przejść). Wkład finansowy Użytkownika nie przekroczy 
maksymalnej wysokości 3 400,00 zł brutto pod warunkiem, że nie trzeba 
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35 Gabriela Pająk III B 5,22 
36 Weronika Porębny III B 5,17 
37 Paulina Jankowska  III B 5,06 
38 Agata Tomaszek III B 4,90 
39 Dominika Mądry III B 5,00 
40 Aleksandra Kloc III B 4,83 
41 Artur Kwolek III B 4,75 
42 Karolina Ilasz III C 4,95 
43 Julia Nykiel III C 4,78 
44 Karolina Pańko III D 5,61 
45 Anna Drążek III D 5,56 
46 Hubert Kubis III D 5,33 
47 Patryk Bester III D 4,94 
48 Jakub Chudzik III D 4,89 
49 Urszula Hubacz III D 4,89 
50 Sara Brodowicz III D 4,78 
51 Monika Rzepka III D 4,78 

 
Gratulujemy uczniom bardzo wysokich wyników w nauce życząc 

dalszej wytrwałości w pracy uczniowskiej. Gratulujemy rodzicom 
osiągnięć ich dzieci. Trwajcie proszę w tej codziennej walce z pokusą 
lenistwa, wyboru dróg na skróty, z pozoru łatwiejszych, prostszych, które 
oferuje nam często świat zewnętrzny. Naprawdę warto się starać, warto 
ciężko pracować, bo tylko tak można spełnić swoje marzenia. 
 

Ważne wydarzenia na terenie gminy w 2016 r. 
 

W okresie od stycznia do listopada 2016 r. odbyły się na terenie 
gminy następujące imprezy organizowane lub współorganizowane przez 
Rady Sołeckie i organizacje społeczne działające w danym sołectwie 
oraz GOKiCz w Białobrzegach: 
1. Dni Seniora – odbyły się w każdym z 8 sołectw,  
2. Spotkanie Kolędnicze “Hej Kolęda, Kolęda...” – Białobrzegi, 
3. XVI Koncert Kolęd i Pastorałek – Białobrzegi,  
4. Tak Jadali, Tak Pijali i Tak Sobie Tańcowali – Budy Łańcuckie 

Prawa str., 
5. „Tu właśnie jest Polska” – Koncert Patriotyczny z okazji Święta  

3 Maja – Białobrzegi (pr.), 
6. „Dobre Bo Nasze” (III edycja) – Dom Kultury Wola Dalsza, 
7. I Piknik Integracyjny “Pod Chmurką” – Wola Dalsza , 
8. „Pierogowy Zawrót Głowy” – Dom Kultury Budy Łańcuckie (pr.), 
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przedłużające się prace projektowe nie pozwoliły nam na 
rozpoczęcie prac budowlanych w 2016 r. i zadanie to zostanie 
przeniesione na 2017 r.  

Nie spodziewaliśmy się aż takich problemów przy pracach 
projektowych – wydawało się nam, że wszyscy mieszkańcy będą 
zadowoleni z faktu, że poprawi się ich standard życia dzięki 
oświetleniu dróg przy których mieszkają i z których korzystają. 
Niestety pomyliliśmy się, napotkaliśmy problemy jeżeli chodzi 
o zgody właścicieli działek, nawet w kilku przypadkach 
w sytuacjach gdy chodziło wyłącznie o dowieszenie kolejnego 
przewodu na istniejących słupach energetycznych – to naprawdę 
trudno zrozumieć!  

Z wykonania części odcinków oświetlenia musieliśmy 
zrezygnować, bo nie uzyskaliśmy zgód na wejście w teren od 
właścicieli działek. Nauczeni doświadczeniem, w przyszłości prace 
projektowe, a później wykonawcze będziemy prowadzić tam gdzie 
będą zgody wszystkich właścicieli działek przy danej drodze – tam 
gdzie będą problemy z uzyskaniem zgód oświetlenie uliczne nie 
będzie budowane, bo widocznie zdaniem mieszkańców nie jest 
potrzebne, więc nie ma sensu na siłę uszczęśliwiać ludzi.  

6. Rozbudowa infrastruktury sportowej stadionów 
piłkarskich.  W ramach tego zadania wybudowaliśmy budynek 
szatniowy w Korniaktowie Północnym, który zastąpił 
dotychczasowe baraki pełniące funkcje szatni. Na wszystkich 
stadionach tj. Woli Dalszej, Budach Łańcuckich (pr.), Budach 
Łańcuckich (l.), Korniaktowie Północnym wykonaliśmy nowe 
systemowe ogrodzenia, zamontowaliśmy piłkochwyty, ławki dla 
kibiców, wybudowaliśmy profesjonalne oświetlenie wszystkich 
stadionów. Wydaliśmy na ten cel kwotę 1 320 000 zł. Były to 
największe w historii gminy prace wykonane na wszystkich 
stadionach, które znacząco podniosły standard tych obiektów. 

7. Remont Generalny Domu Kultury w Budach Łańcuckich 
(l.) – wykonaliśmy tam bardzo szeroki zakres prac polegający m. 
in. na: wymianie wszystkich instalacji, wymianie zniszczonej 
podłogi na sali i scenie na parkiet, malowanie wszystkich 
pomieszczeń i wiele innych prac. Wymieniliśmy także wyposażenie 
obiektu w meble tj. krzesła i stoły. Obiekt nie był poddawany 
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będzie wykonywać żadnych dodatkowych prac związanych 
np. z wzmocnieniem konstrukcji dachowych, czy też przebudową 
dotychczas istniejącej instalacji wody użytkowej. 
Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie zawarto w Regulaminie 
uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami, który można pobrać ze 
strony internetowej gminy pod adresem: http://www.gmina-bialobrzegi.pl/ 
lub otrzymać w wersji papierowej w pok. nr 10 w Urzędzie Gminy 
Białobrzegi. 
Termin i miejsce składania deklaracji uczestnictwa w projekcie: 
w godz. od 7:30 do 15:30 od 02.01.2017 r. do 31.01.2017 r. w pok. 
Nr 10 w Urzędzie Gminy Białobrzegi. 
Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia. 
W przypadku nie uzyskania dofinansowania projekt nie będzie 
realizowany. 

 

 
 

Szanowni Państwo! 
 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składam wszystkim naszym 
mieszkańcom najserdeczniejsze życzenia. 

Niech nadchodzące święta będą dla Was niezapomnianym 
czasem spokoju i radości przeżytym wśród Rodziny i Przyjaciół.  

Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem życzę dużo zdrowia 
i szczęścia, niech nie opuszcza Was pomyślność w życiu rodzinnym 
oraz przy realizacji Waszych planów. 

 
Z wyrazami szacunku 

 
Wójt Gminy Białobrzegi 

Franciszek Masłoń 
Biuletyn Informacyjny redaguje: 
Wójt Gminy Białobrzegi – mgr inż. Franciszek Masłoń 
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W tym numerze : 
  str. 
- Inwestycje i remonty w 2016 r. 1–6  
- Działania prospołeczne w 2016 r. 6–9 
- Podatki i opłaty lokalne w 2017r. 9-10  
- Najlepsi uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum w 

roku szkolnym 2015/2016 
 

10-14  
- Ważne wydarzenia na terenie gminy w 2016 r. 14-15 
-  Dofinansowanie instalacji solarnych 15-16 
 

Inwestycje i remonty w 2016 r. 
 

1. Budowa Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych 
w Korniaktowie Południowym – prace budowlane rozpoczęliśmy 
na początku października tego roku. Planowany termin 
zakończenia tej inwestycji to 30 września 2017 r. 

W ostatnim kwartale 2017 r. chcemy przeprowadzić nabór 
pracowników do Ośrodka oraz uczestników zajęć spośród osób 
starszych, tak aby od 1 stycznia 2018 r. Ośrodek rozpoczął swoją 
działalność. 

Koszt budowy Ośrodka to kwota 1 725 680,00 zł, z czego 
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniesie 
1 453 227,97 zł.  W 2016 r. planujemy wydać na ten cel kwotę 
550 990,47 zł. 

2. Rozbudowa Centrum Sportowo- Rekreacyjnego 
w Białobrzegach – budowa budynku Fitness Park w obrębie 
Centrum Sportowo- Rekreacyjnego. We wrześniu rozpoczęliśmy 
budowę budynku w którym funkcjonować będą siłownia, sala 
fitness, wykorzystywana również do uprawiania sportów walki 
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