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Realizacja zada ń inwestycyjnych w 2003r.  
W 2003 r. wydaliśmy na inwestycje kwotę 4 523 000 zł., co stanowi 
39% wydatków. Jest to rezultat ponad dwukrotnie przekraczający 
średnią krajową dotyczącą wydatków samorządów na inwestycje. 
MoŜliwe to było dzięki dyscyplinie finansowej w zakresie naszego 
budŜetu, oraz pozyskaniu duŜych środków pomocowych z róŜnych 
funduszy. 
W 2003 r. pozyskaliśmy następujące środki finansowe z funduszy 
pomocowych. 

- środki Unii Europejskiej z Funduszu SAPARD – 913 000  
- środki Banku Światowego – 56 000 
- Fundusz Małych Grantów – 34 000 
- Dotacja WFOŚiGW – 20 000 
- Dotacja z budŜetu Wojewody Podkarpackiego – 86 000 
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- Dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy – 59 000 
Ogółem pozyskane środki pomocowe w 2003 r. to kwota: 1 168 000  
Aby pozyskać te środki niezbędnym było nie tylko złoŜenie 
właściwie opracowanego wniosku, ale takŜe posiadanie własnego 
wkładu finansowego w róŜnej wysokości w zaleŜności od wymagań 
instytucji wspierających. 

 
NajwaŜniejsze inwestycje w 2003r. to:  
 

1. Kanalizacja  – rozpoczęta została budowa kanalizacji              
w Dębinie, wykonano 13,8 km sieci kanalizacyjnej, oraz 4 
przepompownie, podłączono 161 gospodarstw – koszt zadania 
to kwota 2 673 000 zł. Tak wysokie koszty podłączenia 
jednego gospodarstwa związane były głównie z małą 
gęstością zabudowy, oraz z faktem, Ŝe część kolektorów          
i urządzeń była projektowana i wykonana została pod potrzeby 
całej prawobrzeŜnej części gminy.                     
Ze względu na bardzo krótkie terminy wykonania narzucone 
przez SAPARD, oraz problemy z niektórymi właścicielami 
gruntów była to trudna inwestycja, niemniej jednak szczęśliwie 
udało się ją zakończyć i rozliczyć z Funduszem SAPARD. 
Zapłacono roboty dodatkowe na kanalizację wykonane            
w 2002 r w Woli Dalszej na kwotę 129 000 zł. 
 

2. Drogi  – wydatkowano na ten cel kwotę 695 000 zł.                  
Na dwóch drogach połoŜono nawierzchnię asfaltową tj., na 
drodze w Białobrzegach (pr.) od Kółka Rolniczego do Policji dł. 
1,2 km – koszt remontu 326 000 zł - droga współfinansowana 
z Programu SAPARD, oraz na drodze w tzw. Jawornik             
i Kurniki w Woli Dalszej dł. 1,2 km – koszt remontu 197 000 zł - 
droga współfinansowana z Funduszu Małych Grantów.                                                                                                                               
Na kamień, arszę, remonty mostów, zimowe utrzymanie dróg 
wydatkowano kwotę 142 000 zł . Środkami tymi dysponowały 
Rady Sołeckie, które decydowały jakie drogi w swoich 
sołectwach remontować i na jakie cele wydawać pieniądze.                                                    
Dofinansowaliśmy takŜe kwotą 30 000 zł remont drogi 
powiatowej w Korniaktowie Płd. w kierunku Wisłoka.               
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O ile o remontach dróg gminnych kamieniem czy arszą 
decydują Rady Sołeckie, to decyzje o remontach poprzez 
połoŜenie nawierzchni asfaltowych podejmuje Rada Gminy.              

 
3. Remonty szkół i przedszkoli  

a) wykonano generalny remont Szkoły Podstawowej w Woli 
Dalszej koszt remontu 413 000 zł - zadanie dofinansowane 
przez Bank Światowy. Szkoła w Woli Dalszej to typowa 1000 
– latka, przy budowie których niewielką uwagę zwracano     
na jakość wykonania prac, czy koszty uŜytkowania obiektu. 
Stąd bardzo duŜe koszty ogrzewania obiektów, rozlatujące 
się instalacje itp. W budynku tym wymieniono wszystkie 
instalacje na nowe, wykonano nowe podłoŜa, połoŜono 
wykładziny (wcześniej były odpadające płytki PCV), 
odmalowano wszystkie pomieszczenia, budynek docieplono   
i wykonano elewację, wykonano odwodnienie wokół  
budynku, wybrukowano chodniki. Jest to w tej chwili piękny               
i nowoczesny obiekt o znacznie mniejszych kosztach 
eksploatacji. 

b) Wykonano nowy dach na Szkole Podstawowej Nr 1             
w Białobrzegach (lewa) zastępując nim lejący  stropodach 
koszt   inwestycji 119 000 zł.                  .                       
W ten sposób zakończyliśmy trwający 3 lata program 
wymiany stropodachów na 3 szkołach na dachy strome. 
Poprawia to nie tylko architekturę budynku, ale wreszcie 
suche są sufity i ściany w tych szkołach i co niemniej waŜne 
zmniejsza to znacznie straty ciepła, a więc spadają koszty 
utrzymania obiektu. 

c) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w SP Nr 2 w Budach 
Łańcuckich (pr.) – koszt 72 000 zł. 
Ta szkoła to podobnie jak szkoła w Woli Dalszej typowa 1000 
– latka, a więc podobnie jak tam naleŜy sukcesywnie 
wymieniać wszystko, z wyjątkiem murów, które naleŜy 
docieplić. 

d) Remont Publicznego Przedszkola w Białobrzegach (pr.)  
- wykonano remont łazienek, korytarza, wykonano łazienkę dla 

personelu, wymieniono instalację wod. – kan. Koszt 47000 zł.  
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Budynek przedszkola to kilkudziesięcioletni obiekt od lat 
nieremontowany, stąd zakres prac,  które naleŜy w nim 
wykonać jest bardzo duŜy. W tym roku wykonano to co było 
najbardziej pilne, bo zwłaszcza sanitariaty delikatnie     
mówiąc pozostawiały wiele do Ŝyczenia. Podobnie jak                         
w wspomnianych wyŜej szkołach 1000 – latkach, tak i tutaj    
w budynku przedszkola w kolejnych latach naleŜy wymienić 
wszystkie instalacje, podłoŜa, elewację. 
To wiąŜe się z bardzo duŜymi wydatkami, ale trzeba             
to zrobić, aby dzieci mogły realizować zajęcia w znacznie 
lepszych warunkach. 

  
Remontując obiekty oświatowe realizujemy załoŜony program 
według którego nasze szkoły i przedszkola do końca           
tej kadencji powinny być ładne, estetyczne, bezpieczne,             
a jednocześnie tańsze w utrzymaniu dzięki wymianie stolarki, 
budowie dachów, docieplaniu, wymianie instalacji. Środki 
które zaoszczędzamy dzięki temu na ogrzewaniu moŜemy 
inwestować właśnie w kolejne remonty, czy inwestycje. 

 
4. Remont budynku Urz ędu Gminy  – budynek nie był poddany 

generalnemu remontowi w zasadzie od początku 
funkcjonowania gminy, a więc od kilkudziesięciu lat. Stąd teŜ 
istniała potrzeba wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, 
wymiany instalacji elektrycznej, rur instalacji c. o, wodnej,  
wymiana instalacji kanalizacyjnej Ŝeliwnej na PCV, wykonanie 
instalacji pod sieć komputerową, wymiana części 
zniszczonych wykładzin w biurach i malowanie pomieszczeń. 
Dokonano takŜe zmian w organizacji urzędu poprzez 
połączenie oddzielnych części urzędu tj. Urzędu Stanu 
Cywilnego i GOPS – u z resztą urzędu. Jednocześnie 
przeniesiono kasę na parter budynku, gdyŜ dla wielu osób, 
zwłaszcza starszych wychodzenie na górę po dość stromych 
schodach było uciąŜliwe. Zamontowany został domofon przy 
schodach wejściowych do Urzędu Gminy (z lewej strony) tak 
aby osoba niepełnosprawna po naciśnięciu przycisku mogła 
powiedzieć co chce załatwić i sekretarka poinformuje 
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właściwego urzędnika, aby wyszedł do tej osoby i załatwił jej 
sprawę. Wykonano nowe ogrodzenie wokół budynku                
z gotowych elementów pozyskanych jako darowiznę od jednej 
z instytucji która wymieniała ogrodzenia na nowe, bardziej 
efektowne. Koszt tych wszystkich prac to kwota 177 000 zł. To 
spory wydatek, ale nowe instalacje będą słuŜyć temu urzędowi 
przez kolejnych kilkadziesiąt lat, zaś poza malowaniem raz na 
kilka lat, przez wiele lat nie będą potrzebne nakłady na prace 
remontowe w tym urzędzie.  
Jednocześnie budynek urzędu jest estetyczny, ładny, 
nowocześnie wyposaŜony – to  takŜe wizytówka tej gminy jej 
zasobności i gospodarności. 
Poprawie uległa funkcjonalność urzędu, a takŜe obniŜyły się 
koszty eksploatacji budynku, co teŜ nie jest bez znaczenia. 
Podejmuję i będę podejmował dalsze działania, dzięki którym 
poprawie bazy i wyposaŜenia urzędu będzie towarzyszył 
dalszy wzrost jakości pracy osób zatrudnionych w nim, tak 
abyśmy mogli coraz lepiej słuŜyć wszystkim osobom 
korzystającym z naszych usług. Jednak nie wszystkie sprawy 
da się załatwić po myśli danej osoby – często na przeszkodzie 
stoi nie brak dobrej woli urzędnika, ale zagmatwane, niespójne 
prawo. 
 

5. Wymiana stolarki okiennej  w budynku GOKiCz i OSP          
w Białobrzegach – koszt 37 000 zł. 
Jest to kontynuacja programu termomodernizacji naszych 
budynków komunalnych, którego główną częścią jest wymiana 
starej , nieszczelnej stolarki okiennej i drzwiowej. 
 

6. Modernizacja ogrzewania z w ęglowego na gazowe,        
wymiana grzejników i rur w budynkach:  

- GOKiCz i OSP w Białobrzegach – koszt 91 000 zł. 
- Ośrodek Zdrowia w Białobrzegach – koszt  57 000 zł.  

Oba zadania były dofinansowane przez WFOŚ i GW                
w Rzeszowie. 
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Kotłownie w obu budynkach, kilkudziesięcioletnie z lejącymi 
piecami nie mogły juŜ dłuŜej funkcjonować bez remontu. 
Jednocześnie były one bardzo drogie w utrzymaniu. 
W budynku Ośrodka Zdrowia w Białobrzegach wykonano 
oddzielne instalacje  dla kaŜdego z mieszkań, dla apteki, oraz 
pomieszczeń z których korzysta ZOZ Łańcut i Pani stomatolog. 
To pozwala na łatwe rozliczenie naleŜności za ogrzewanie, 
gdyŜ kaŜdy płaci zgodnie ze wskazaniami gazomierza, czyli 
według własnego zapotrzebowania na ciepło. 
 

7. Dokonano wymiany części stolarki okiennej i drzwiowej          
w Ośrodkach Zdrowia w Białobrzegach i Budach Łańcuckich, 
oraz Domu Kultury w Dębinie – wydatkowano na ten cel kwotę 
13 000 zł. 
 

8. Spore środki, bo kwotę 85 000 zł zainwestowaliśmy w zakupy 
sprzętu komputerowego dla szkół na terenie naszej gminy.     
Z satysfakcją moŜemy poinformować Państwa, Ŝe w kaŜdej 
szkole 6–klasowej znajdują się pracownie komputerowe 
wyposaŜone w nowoczesny sprzęt komputerowy  z dostępem 
do Internetu. Liczba komputerów została tak dobrana, aby  
biorąc pod uwagę liczebność klas teraz i w przyszłości 
przypadało średnio 2 uczniów na 1 komputer.  
Wszystkie pracownie są wyposaŜone w instalacje alarmowe, 
uruchamiające się w przypadku włamania. 
 
Pomimo tak duŜego zakresu zadań inwestycyjnych  rok 
zamknęliśmy dodatnim wynikiem finansowym  płacąc 
wszystkie naleŜności w terminie. 
 

Działania prospołeczne w 2003r.  
 
1. Realizujemy wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju 

Lokalnego w Białobrzegach duŜy Program Stypendialny  dla 
uczniów gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych i studentów – 
mieszkańców naszej gminy.  Program ten będzie realizowany 
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takŜe w 2004r – jego zakres zaleŜy  od wielkości pozyskanych 
środków pozabudŜetowych.  
Pisaliśmy o tym szeroko w poprzednim Biuletynie 
Informacyjnym. 
 

2. Po raz kolejny zrealizowaliśmy na terenie gminy Program  
Profilaktyki Zdrowotnej  „Wczesne wykrywanie jaskry ”.             
W trakcie badań wykryto 13 przypadków jaskry, 6 przypadków 
zaćmy (2 osoby są juŜ po operacji). 
Wszystkim pacjentom z wykrytymi chorobami oczu 
zaproponowano dalszą diagnostykę i leczenie.  
Jednocześnie w październiku tego roku przebadano 99 dzieci 
6-letnich w kierunku wad wzroku w  przedszkolach i szkołach 
podstawowych  
W przebadanej grupie stwierdzono: 

- wada wzroku – 15 dzieci  
- niedowidzenie – 2 dzieci 
- zez -  5 dzieci  (1 dziecko jest juŜ po operacji) 

Wszystkie badania były bezpłatne i dostępne dla wszystkich 
chętnych mieszkańców naszej gminy. 

 

3. Przy współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju 
Lokalnego w Białobrzegach uruchomiono 2 świetlice  
środowiskowe w Budach Ła ńcuckich (lewe) i w Woli 
Dalszej , gdzie dzieci mogą w godzinach popołudniowych 
rozwijać swoje zainteresowania i spędzić wolny czas. 
Wszystkie dzieci uczestniczące w zajęciach (około100 dzieci) 
otrzymały wartościowe paczki świąteczne dzięki pozyskaniu 
środków na ten cel przez Stowarzyszenie z Ministerstwa 
Edukacji Narodowej i Sportu. 
 

4. W 2003r dofinansowali śmy dru Ŝynę harcersk ą przy 
Gimnazjum w Białobrzegach, oraz zuchów kwot ą około     
10 000 zł. Środki te zostały wykorzystane głównie na zakup 
mundurów dla harcerzy i zuchów, oraz dofinansowanie 
wypoczynku wakacyjnego dla harcerzy i zuchów, a takŜe na 
ich bieŜącą działalność. 
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Główne zało Ŝenia bud Ŝetu na 2004r:  
 

Od 1 stycznia 2004 r obowiązuje nowa ustawa o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego. W swych załoŜeniach miała 
ona przynieść wyŜsze dochody własne samorządów ze względu na 
wyŜsze udziały w podatkach od osób fizycznych (PIT), oraz 
prawnych (CIT). Jednocześnie samorządom przekazano część 
zadań które wcześniej finansowane były poprzez dotacje. 
Zmniejszony został więc zakres dotacji i subwencji przekazywanych 
z budŜetu centralnego do samorządu. Przekładając to na konkretne 
liczby w odniesieniu do naszego samorządu to na 2004 r 
otrzymaliśmy mniej o 80 000 zł subwencji wyrównawczej. Od tego 
roku zlikwidowano takŜe subwencję drogową dla gmin, która           
w 2003 roku dla naszej gminy wynosiła 268 000 zł. Jednocześnie 
koszty oświetlenia ulicznego – kwota ok. 90 000 zł od stycznia tego 
roku pokrywa gmina – wcześniej otrzymywaliśmy na to zadanie 
dotacje z budŜetu państwa. Daje to  w sumie kwotę ok. 438 000 zł 
mniej wpływów do naszego budŜetu  z budŜetu centralnego            
w porównaniu z 2003 r.  
Wg informacji Ministerstwa Finansów udział w podatkach od osób 
fizycznych ma wzrosnąć w 2004 r. o 223 000 zł w porównaniu do 
2003 r. Nie wiem na jakiej podstawie ministerstwo sądzi, Ŝe w 2004r 
uzyskamy z tego tytułu 974 792 zł, skoro w 2003 r. realnie 
uzyskaliśmy tylko 694 980 zł. PrzecieŜ trudno mieć nadzieję, Ŝe tak 
bardzo wzrośnie zatrudnienie wśród naszych mieszkańców, bądź 
juŜ zatrudnionym tak znacząco wzrosną pobory, Ŝe i podatki od nich 
będą znacznie wyŜsze. Niestety wydaje się, Ŝe te większe pieniądze 
z tego tytułu to tzw. „ papierowe pieniądze” 
W związku z powyŜszym konstruując budŜet na 2004 r. chcąc 
utrzymać podobne do poprzedniego roku nakłady inwestycyjne 
musimy z jednej strony szukać dalszych oszczędności w wydatkach 
i zachowywać dyscyplinę finansową, zaś z drugiej strony 
pozyskiwać środki pomocowe. 
Jak co roku załoŜono inflacyjny, czyli średnio 2% wzrost podatków   
i wydatków. Jednocześnie załoŜono 3% wzrost płac we wszystkich 
jednostkach organizacyjnych. To kryterium wzrostu inflacyjnego 
wydatków daje stabilizację budŜetu. 
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Wydatki w Urzędzie Gminy są znacznie niŜsze w porównaniu do 
poprzedniego roku i wiąŜe się to głównie z wydatkami na remont     
w zeszłym roku. 
Niemniej jednak, mimo 3% wzrostu płac dla wszystkich 
pracowników urzędu  koszty administracji urzędu gminy są mniejsze          
w 2004 r. o ok. 25 tys. – wiąŜe się to z podjętymi przeze mnie 
działaniami racjonalizującymi zatrudnienie i innymi 
oszczędnościami.  
Oszczędności, szukanie pieniędzy zaczynamy od siebie, a nie od 
kieszeni podatników. 

 
Podatki i opłaty lokalne  

 

1. Podatki na 2004 r. zostaną podwyŜszone średnio o poziom 
inflacji czyli o ok. 2%, z wyjątkiem podatku od gruntów 
pozostałych gdzie wzrost jest o 10% (z 10 gr/m2 w 2003 r.  na 
11 gr/m2 w 2004 r.). Podyktowane to zostało tym, Ŝe stawka 
tego podatku ustalona przez Radę Gminy jest i tak prawie 3 – 
krotnie niŜsza od stawki ustalonej przez Ministra Finansów. 
Wpływy z tytułu tego podatku do budŜetu gminy są bardzo 
niewielkie bo ok. 8 000 zł w 2003 r., stąd teŜ podwyŜka tego 
podatku w 2004 r.  zwiększy wpływy z tego tytułu o ok. 800 
zł  w ciągu całego roku.  
Stawki podatku rolnego uzaleŜnione są od średniej ceny Ŝyta 
za pierwsze trzy kwartały 2003 r., którą to cenę ustala 
Główny Urząd Statystyczny w oparciu o dane rynkowe.  

 

2. Kolejny rok nie zostały podwyŜone stawki podatków od 
środków transportowych z wyjątkiem 5 przypadków gdzie 
Minister Finansów określił poziom stawek minimalnych na 
2004 r. wyŜej niŜ dotychczasowe stawki maksymalne.            
W  związku z powyŜszym Rada Gminy nie mogła tych stawek 
ustalić na poziomie niŜszym niŜ minimalne i dlatego teŜ        
w tych kilku kategoriach nastąpił dość znaczący wzrost 
podatków, niemniej jednak  jako samorząd gminny nie 
mieliśmy na to Ŝadnego wpływu. Tam gdzie zaleŜało to od 
nas podatki od środków transportowych na 2004 r. nie 
wzrosły- pozostały na poziomie ustalonym w 2002 r. 
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Tabela stawek podatku od nieruchomo ści 
 

Przedmiot opodatkowania 

Stawka 
uchwalona 
przez Rad ę 
Gminy na 

2003 

Stawka wg 
Ministerstwa 
Finansów na 

2004 

Stawka 
uchwalona 
przez Rad ę 
Gminy na 

2004 
Grunty 
Grunty związane z 
prowadzeniem działalności 
gospodarczej bez względu 
na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i 
budynków 

0,56 zł/m2 0,63 zł/m2 0,57 zł/m2 

Grunty pod jeziorami, zajęte 
na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni 
wodnych 

3,00 zł/ha 3,41 zł/ha 3,06 zł/ha 

Grunty pozostałe 0,10 zł/m2 0,31 zł/m2 0,11 zł/m2 
Budynki lub ich cz ęści 
Mieszkalne oraz zajęte 
wyłącznie na potrzeby 
mieszkalne 

0,35 zł/m2 0,52 zł/m2 0,36 zł/m2 

Związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej 
oraz części budynków 
mieszkalnych zajęte na 
prowadzenie działalności 
gospodarczej 

15,70 zł/m2 17,42 zł/m2 16,00 zł/m2 

Zajęte na prowadzenie 
działalności gospodarczej w 
zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem 
siewnym 

7,60 zł/m2 8,11 zł/m2 7,75 zł/m2 

Zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w 
zakresie świadczenia usług 
medycznych 

3,46 zł/m2 3,49 zł/m2 3,49 zł/m2 

Pozostałe 2,81 zł/m2 5,82 zł/m2 2,87 zł/m2 
Budowle 2 % 2 % 2 % 

 
Podatek rolny 

Przedmiot opodatkowania 2003r 2004r 
Gospodarstwa rolne 83,6250 zł/ha 86,4250 zł/ha 
Pozostałe 

167,2500 zł/ha 172,8500 zł/ha 
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3. W 2004 r. następuje wzrost ceny wody o 5 gr/m3 i ścieków       
o 10 gr/m3 – cena wody w 2004 r. 1,75 zł/m3 (netto), zaś 
ścieków 1,80 zł/m3 (netto). 
Wzrost ceny wody niewiele przekracza planowany na 2004r 
poziom inflacji, zaś wyŜszy  jest wzrost ceny ścieków. 
W 2003r dopłacaliśmy z budŜetu gminy do kaŜdego m3 wody 
0,12 zł, oraz do m3 ścieków 1 zł. Pod koniec ubiegłego roku 
kalkulując ceny wody i ścieków na 2004 r. podjęliśmy 
działania oszczędnościowe oraz zmiany organizacji pracy w 
GGRK    w Białobrzegach, dzięki czemu uniknęliśmy wszyscy 
znaczących podwyŜek cen wody i ścieków, a jednocześnie   
w 2004r z budŜetu gminy będzie dotacja wyłącznie do ceny 
ścieków w wysokości 0,60 gr do m3 – inaczej mówiąc 
mieszkańcy według kalkulacji kosztów powinni płacić 2,40 zł, 
a nie 1,80 zł za m3 ścieków. 
Pragnę zapewnić mieszkańców naszej gminy, Ŝe ta polityka 
niewielkiego wzrostu cen wody i ścieków będzie 
utrzymywana,- nie będzie znaczących podwyŜek cen  
przynajmniej do końca tej kadencji. 
Jednocześnie jesteśmy przekonani, Ŝe aby utrzymać 
niewielki wzrost ceny ścieków konieczna będzie dotacja  do 
ceny ścieków z budŜetu gminy. 

 
4. Nie będzie wzrostu cen wywozu śmieci w 2004 roku. 
 
5. ObniŜeniu ulega od 1.01.2004r. opłata za wydanie warunków 

technicznych na wykonanie przyłączenia do sieci 
wodociągowej z 1 400 zł do 1 050 zł. 

 
Zamierzenia inwestycyjne na 2004 r.  
 

1. Kanalizacja  – rozpoczynamy realizację duŜego projektu 
rozłoŜonego na 2 lata, współfinansowanego ze środku 
Funduszu Unii Europejskiej SAPARD w którym wykonane 
zostanie ok.  35 km sieci kanalizacyjnej, oraz 14 
przepompowni. W 2004 r. do końca września zakończona 
zostanie kanalizacja wsi Dębina, oraz skanalizowane zostaną 
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Białobrzegi I etap. Koszt tej części inwestycji, która zostanie 
wykonana w 2004 r. to kwota ok.  2 200 000 zł.  

 
2. Wykonanie projektu technicznego wraz z pozwoleniem 

na budow ę kanalizacji  wsi Korniaktów Płd., oraz Budy 
Łańcuckie (pr.) – koszt zadania 85 000 zł. Przewidywany 
termin zakończenia prac projektowych 30.06.2004 r., jeśli nie 
będzie problemów z uzyskaniem zgód ze strony  właścicieli 
działek  przez które będzie przechodzić kanalizacja.  
Przyśpieszamy prace projektowe (pierwotnie zamierzaliśmy 
je rozpocząć w 2005r.) ze względu na moŜliwości pozyskania 
środków z funduszy strukturalnych UE. 
Apelujemy do mieszkańców tych miejscowości o wykazanie 
zrozumienia i dobrej woli, tak abyśmy mogli w terminie 
zakończyć prace projektowe. Spróbujmy w naszych 
decyzjach kierować się więcej dobrem wspólnym niŜ 
osobistym. 

 
3. Budowa sali sportowej przy SP Nr 1 w Budach 

Łańcuckich  (lewa)  – zostanie ogłoszony przetarg na prace 
budowlane, tak aby moŜna było je rozpocząć pod koniec 
czerwca 2004 r. Do końca tego roku chcemy wykonać stan 
surowy budynku sali sportowej, zaś zakończenie prac planuje 
się na sierpień 2005 r. W ramach tej inwestycji zamierzamy 
wykonać takŜe generalny remont w budynku szkoły 
polegający min. na wymianie stolarki okiennej, instalacji 
elektrycznej, remoncie sanitariatów, malowaniu całej szkoły   
i innych pracach. W 2004r przeznaczamy z budŜetu gminy na 
to zadanie 500 000 zł. Zabiegamy takŜe o środki finansowe  
z zewnątrz, o które niestety jest coraz trudniej. 

 
4. Remont Generalny wewn ątrz budynków SP Nr 1 w 

Białobrzegach (lewa) i SP Nr 2 w Budach Ła ńcuckich (pr)  
Są to budynki od kilkudziesięciu lat nie remontowane stąd teŜ 
naleŜy tam wymienić instalacje elektryczną wod – kan i co     
(w części), wykonać nowe podłoŜa, połoŜyć wykładziny          
w miejsce odpadających płytek PCV, wykonać malowanie 
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wszystkich pomieszczeń ( zacieki po przeciekających 
wcześniej stropodachach), oraz wykonać inne prace. 
Przewidywany koszt remontu obu szkół to kwot ok.             
200 000 zł. 

 
5. Remont pomieszcze ń wewnątrz budynku GOK i Cz               

w Białobrzegach  – budynek nie był remontowany                 
w zasadzie od kilkudziesięciu lat, w związku z powyŜszym 
zakres niezbędnych prac jest bardzo szeroki, a więc                
i kosztowny. NaleŜy wymienić insalację elektryczną, wykonać 
nowe podłoŜa, zmodernizować kuchnię oraz wykonać inne 
prace. Przeznaczamy na ten cel w tym roku kwotę 230 000zł.  

 
6. Dokończenie budowy Domu Kultury w Woli Dalszej – to 

inwestycja z juŜ kilkunastoletnim staŜem. W 2002r. oddaliśmy 
do uŜytku parter budynku, zaś w tym roku chcemy 
wykończyć piętro, gdzie znajdą się m.in. pomieszczenia dla 
biblioteki, która w tej chwili ma bardzo złe warunki lokalowe, 
oraz świetlicy, a takŜe lokale z innym przeznaczeniem.  
Przewidywany koszt zadania to 120 000 zł. 

 
7. Remont Publicznego Przedszkola w Białobrzegach  – 

stary kilkudziesięcioletni budynek, od wielu lat nie 
remontowany. Chcemy kontynuować rozpoczęty w zeszłym 
roku remont generalny i wykonać wymianę instalacji 
elektrycznej, c.o, wykonać posadzki wraz z dociepleniem        
i izolacją, połoŜyć nowe podłogi, pomalować pomieszczenia, 
wymienić stolarkę okienną i drzwiową, a przede wszystkim 
osuszyć budynek. Przewidywany koszt prac to kwota 
80 000 zł. 

 
8. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej  – wymianą tą 

zamierzamy objąć następujące obiekty:  
- SP Nr 2 w Białobrzegach (prawa). 
- SP Nr 2 w Korniaktowie Płn. 
- Ośrodek Zdrowia w Białobrzegach. 
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- część stolarki w domach ludowych na terenie gminy. 
Przewidywany koszt tych zadań to kwota 180 000 zł. 
Konsekwentnie realizujemy nasz program wymiany starej, 
zniszczonej stolarki, dzięki czemu budynki uzyskają na swym 
wyglądzie i funkcjonalności, a pieniądze zaoszczędzone na 
ogrzewaniu moŜemy wydać na inny cel. 

 
9. Przebudowa schodów wej ściowych, oraz wykonanie  

podjazdu dla niepełnosprawnych w O środku Zdrowia             
w Białobrzegach.  – dotychczasowe schody są bardzo 
strome  i wysokie, w związku z czym bardzo trudne do 
pokonania dla ludzi starszych i chorych. Ich przebudowa oraz 
wykonanie podjazdu znacznie ułatwi Ŝycie korzystającym      
z usług Ośrodka Zdrowia. 
Przewidywany koszt zadania 30 000 zł. 

 
10. Remonty dróg   – planuje się wykonanie nawierzchni 

asfaltowej drogi w Korniaktowie Płd. na tzw. „Podłącze”         
o długości 1 km, zgłoszonej do dofinansowani z Programu 
SAPARD. Część środków będzie przeznaczona jak co roku 
do dyspozycji Rad Sołeckich na zakup kamienia, arszy do 
łatania dziur na drogach gminnych, remonty mostków, 
czyszczenie rowów przydroŜnych itp. Część środków planuje 
się przeznaczyć na zimowe utrzymanie dróg gminnych, oraz 
remonty parkingów publicznych. Planowane jest takŜe 
dofinansowanie remontu dróg powiatowych 40 000 zł.  
Ogólnie na te cele przewidziana jest w budŜecie gminy kwota 
667 000 zł.  
W tym miejscu chcemy podkreślić Ŝe od początku tego roku 
koszty oświetlenia wszystkich dróg finansuje budŜet gminy,   
a nie jak dotychczas budŜet państwa (drogi powiatowe). 
Oznacza to dla nas dodatkowy wydatek z budŜetu gminy 
kwoty około 80 000 zł.  

 
11. Połączenie wodoci ągów prawo i lewobrze Ŝnego – celem 

tej inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa zaopatrzenia 
mieszkańców w wodę – w przypadku awarii jednej ze stacji, 
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druga moŜe zaopatrywać w wodę część gminy. 
Jednocześnie dzięki połączeniu tych wodociągów 
mieszkańcy wsi Budy Łańcuckie (prawa), Korniaktów Płd., 
będzie mogła być zaopatrywana w wodę ze Stacji Ujęcia 
Wody w Korniaktowie Płn., której zdolności produkcyjne 
wykorzystywane są dotychczas w zaledwie 50 %. 
Dzięki tej inwestycji powinny takŜe obniŜyć się koszty 
pozyskiwania wody przez GGRK w Białobrzegach , co z kolei 
powinno wpłynąć na przyjazne ceny wody dla odbiorcy. 
Przewidywany koszt zadania to kwota około 160 000 zł. 

 
12. Projekt sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wo li  

Dalszej  – w II półroczu zostanie ogłoszony przetarg na 
wykonanie projektu technicznego wraz z pozwoleniem na 
budowę. Przewidywany koszt wykonania projektu to kwota 
ok. 60 000 zł. Prace budowlane chcielibyśmy rozpocząć       
w 2005r i zakończyć w sierpniu 2006r.  

Ogólnie na inwestycje wymienione powyŜej w 2004r zamierzamy 
wydać kwotę  ok. 4 512 000 zł. 
 

Struktura organizacyjna Urz ędu Gminy w Białobrzegach 
Przedstawiam Państwu strukturę organizacyjną Urzędu Gminy, 
abyście Państwo łatwiej trafiali do właściwych osób ze swoimi 
sprawami, a przy tym abyście lepiej poznali urząd. 
Urząd Gminy pracuje od poniedziałku do pi ątku  
w godz.   7 30  - 1530  
Numery telefonów - faxu urz ędu:  224-52-20 
      224-52-27 
      224-52-95 

Adres internetowy:  www.bial.regiony.pl  
E – mail :                      urzad@bial.regiony.pl  
 
W Urzędzie Gminy zatrudnionych jest 20 pracowników, z czego 
część na niepełnych etatach – w przeliczeniu na etaty zatrudnienie 
wynosi 19 ¼ etatu. 
Z powyŜszej liczby etatów 3 etaty to pracownicy rządowi, 
wykonujący zadania zlecone – ich wynagrodzenia w znacznej 
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części pokrywa budŜet państwa, resztę brakujących środków 
dokładamy z budŜetu własnego (ok. 45 tys. rocznie). 
Są to następujące stanowiska: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, 
ewidencja ludności, obrona cywilna i ¼ etatu ochrony środowiska. 
Przedstawiam poniŜej nazwiska i imiona pracowników 
zatrudnionych w Urzędzie Gminy na czas nieokreślony, bądź            
z wyboru, oraz skrótowe nazwy stanowisk, które zajmują: 
1. Franciszek Masłoń – wójt,  
2. Piotr Chudzik – sekretarz, gospodarka nieruchomościami 
3. Maria Markowicz – skarbnik 
4. Irena Gosztyła - inwestycje 
5. Wiesław Świzdor – inwestycje 
6. Tadeusz Chudzik – planowanie przestrzenne, mienie 

komunalne 
7. Józefa Bester – podatki 
8. GraŜyna Skiba-Szeliga – podatki 
9. Maria Rupar – podatki, archiwum 
10. Genowefa Kiwała – kasa 
11. Maria Wal – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
12. Stanisław Porębny – ewidencja ludności 
13. Halina Becla – księgowość 
14. Bogumiła Lorenc – księgowość 
15. Krystyna Bujak  ½ et. – księgowość 
16. Jan Pelc  ¾ et. – obrona cywilna 
17. Janina Skomra – obsługa Rady Gminy, informacja publiczna 
18. Wojciech Mazur – działalność gospodarcza, ochrona 
środowiska 

19. Jadwiga Wierzbicka – sprzątaczka 
20. Władysław RóŜycki  – palacz, konserwator 
Oprócz tych osób w urzędzie zatrudniani są sezonowo bezrobotni 
najczęściej absolwenci wyŜszych uczelni. 
W tym roku na emeryturę odeszła 1 osoba na jej miejsce nie 
zatrudniono nowego pracownika, lecz połączono 2 stanowiska       
w jedno, zwiększając jednocześnie niektórym pracownikom 
przydział czynności w ramach posiadanego wynagrodzenia, 
redukując przy tym koszty funkcjonowania Urzędu Gminy. 
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W najbliŜszym czasie nie przewiduje się zatrudnienia w urzędzie 
nowych osób na czas nieokreślony. 
W budynku Urzędu Gminy mają swą siedzibę takŜe 2 jednostki 
organizacyjne Gminy Białobrzegi: 
1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – zatrudnionych w nim 
jest 4 osoby na wynagrodzenie których większość środków 
przekazuje Urząd Wojewódzki w Rzeszowie – z budŜetu Gminy 
dokładamy do utrzymania GOPS-u kwotę ok. 30 tys. rocznie. 
Pracownicy GOPS-u to : 
1. Jadwiga Pasterska – kierownik 
2. Marta Plata – pracownik socjalny 
3. Joanna Wal – pracownik socjalny 
4.  Anna Zając – pracownik socjalny 
 
2) Zespół Administracyjno – Ekonomiczny Obsługi Szkół                  
i Przedszkoli 
1. Janina Pelc – główny Księgowy 
2. Bernadeta Kiełbicka – starszy  referent 
Pozostałe osoby zatrudnione w tej jednostce są na czas określony, 
lub są to pracownicy interwencyjni. 

 
 
Realizacja ustawy o wychowaniu w trze źwości                              
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – sprzeda Ŝ alkoholu 
nieletnim.  
 
W ubiegłym roku została przeprowadzona na terenie gminy 
Białobrzegi ankieta badająca przestrzeganie prawa dotyczącego 
sprzedaŜy alkoholu nieletnim. Ankieterami byli harcerze ze Szczepu 
DruŜyn Harcerskich w Białobrzegach. Wydanych zostało 59 ankiet. 
Po ich wypełnieniu wszystkie sprawdzono, przy czym uznano tylko 
52 ankiety, poniewaŜ pozostałe 7 nie były wypełnione kompletnie, 
tzn. nie były zakreślone wszystkie wymagane pola bądź zakreślono 
wszystkie pola. PoniŜej prezentujemy wyniki ankiety oraz 
komentarze jakie znalazły się       w niektórych. 
Celem przeprowadzonej ankiety było zbadanie zjawiska sprzedaŜy 
alkoholu nieletnim. Wyniki mówią same za siebie, aŜ 86,5% 
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sprzedawców podało niepełnoletnim alkohol. Zgodnie z ustawą          
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 
43), sprzeda Ŝ alkoholu nieletnim jest przest ępstwem.  
  
Wyniki ankiety: 
Lp. Pytanie     Ilość ankiet 
      [szt.]  [%] 
1. Rodzaj placówki handlowej 

a) sklep samoobsługowy 15  28,8% 
b) mały sklep spoŜywczy 31  59,6% 
c) bar    6  11,6% 

2. Rodzaj alkoholu 
a) piwo    50  96,2% 
b) wódka   2  3.8% 

3. Kupujący 
a) dziewczyna   13  25%   
b) chłopak   39  75% 

4. próba zakupu 
a) pozytywna    45  86,5% 
b) negatywna    7  13,5% 

5. sprzedający  
a) kobieta    36  69,2% 
b) męŜczyzna    16  30,8% 

6. czy był komentarz ze strony: 
a) sprzedawcy    8  15,4% 
b) innych klientów   1  1,9% 
c) bez komentarza  43  82,7% 

 
 
A oto niektóre komentarze: 
• Facet, który był pijany zwrócił uwagę sprzedawcy, ale on nie 

zareagował. 
• Sprzedawca zna dziewczynę, ma kontakt z rodzicami i wie na 

pewno, Ŝe to piwo będzie dla rodzica. 
• Ekspedientka podała z uśmiechem. 
• Piwo kupowane było na prośbę rodzica. 
• Alkohol moŜna było kupić bez najmniejszych problemów. 
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• Sprzedawca sprzedał gdy powiedziałem Ŝe dla taty. 
• Sprzedawczyni bez Ŝadnego kłopotu podała piwo, choć na 

pewno wiedziała, Ŝe jestem niepełnoletni. 
• Sprzedawca zapytał czy mam skończone 18 lat, choć bywało, 
Ŝe nie było komentarza. 

Obraz, który wyłania się z tych badań jest zatrwaŜający. 
Udowodnienie działania przestępczego w postaci sprzedaŜy 
alkoholu nieletnim jest bardzo trudne, aczkolwiek nie niemoŜliwe. 
Niemniej jednak wydaje się, Ŝe to przede wszystkim my dorośli 
musimy podjąć zdecydowane działania, aby przeciwdziałać 
zjawisku wzrastającego lawinowo spoŜycia alkoholu przez 
niepełnoletnich. 
NaleŜy podkreślić w tym miejscu, Ŝe zdarzenia niekiedy bardzo 
brutalne ( gwałty, morderstwa, rozboje ) popełniane coraz częściej 
przez nieletnich, o których czytamy i słyszymy w mediach 
najczęściej mają miejsce po spoŜyciu alkoholu. 
Problemy te przenikają takŜe do naszej gminy i jeŜeli nie będziemy 
wszyscy temu zdecydowanie przeciwdziałać to mogą one boleśnie 
dotknąć kaŜdego z nas, nasze rodziny. 
W związku z powyŜszym zwracamy się z apelem do wszystkich 
właścicieli sklepów, sprzedawców, rodziców oraz ogólnie ludzi 
rozumnych i odpowiedzialnych, abyśmy wszyscy nie przechodzili 
obok tych problemów obojętnie. Niech kaŜdy z nas rozglądnie się 
wokół siebie i zacznie działać, nie oglądając się na innych. 
 
Szanowny wła ścicielu sklepu, (baru), sprzedawco  – 
przestrzegaj prawa, jeśli nie dla tego Ŝe boisz się kary         
(bo w naszym Kraju niestety prawo jest wyjątkowo „nierychliwe”), to 
moŜe dlatego, Ŝe ofiarą twoich działań moŜe paść takŜe twoje 
dziecko, twoja rodzina. 
SprzedaŜ alkoholu dzieciom i niepełnoletniej młodzieŜy jest 
zachowaniem karygodnym i nie ma dla tych działań Ŝadnego 
usprawiedliwienia. 
 
Drogi rodzicu, osobo dorosła  – nie wysyłajcie dziecka po alkohol 
(czy papierosy) do sklepu, baru, bo którymś razem oprócz puszki 
piwa dla ciebie moŜe kupić alkohol (czy papierosy) dla siebie. 
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Rozliczajcie dzieci z pieniędzy danych im na zakupy, bo                   
z wypowiedzi niektórych w szkołach wynika, Ŝe reszta czasami 
wydawana jest na alkohol, czy papierosy. 
Zwróć uwagę sprzedawcy jeśli widzisz, Ŝe podaje alkohol, czy 
papierosy dzieciom. 
 To co wszyscy moglibyśmy, a raczej powinniśmy zrobić w tej 
dziedzinie nie jest ani bardzo trudne, ani nic nie kosztuje, wymaga 
jedynie dobrej woli, odpowiedzialności i konsekwencji ze strony 
zarówno właścicieli sklepów i sprzedawców (którzy teŜ są przecieŜ 
rodzicami, lub będą) jak teŜ nas dorosłych . 
Problemy te, a takŜe inne związane z naruszaniem przepisów 
ustawowych poruszane były zarówno na posiedzeniu Komisji ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Komisji Społecznej 
Rady Gminy, jak teŜ na sesji Rady Gminy podczas spotkania          
z Komendantem Powiatowym Policji, oraz Kierownikiem 
Posterunku Policji w B-gach, którzy obiecali działania ze strony 
Policji w zwalczaniu tych przypadków łamania prawa. 
Powinniśmy być jednak świadomi tego Ŝe Policja nie  rozwiąŜe tych 
wszystkich problemów za nas, gdyŜ w części punktów sprzedaŜy 
alkoholu musiałby stale przebywać funkcjonariusz, a to jest 
niemoŜliwe.   
 
Sprawy bie Ŝące:  
 

1) W związku z projektowaniem kanalizacji w Korniaktowie Płd.       
i Budach Łańcuckich (pr.) prosimy mieszkańców tych 
miejscowości, którzy chcą zrezygnować z przyłączenia się do 
kanalizacji, bądź teŜ nie byli wpisani na listę, a zamierzają 
przyłączyć się  o zgłoszenie się do Urzędu Gminy do pokoju  nr 
1 w terminie do  15.04.2004 r. Zdecydowane określenie się 
mieszkańców co do udziału w kanalizacji pozwoli nam na 
przyśpieszenie wykonania projektu, oraz obniŜenie kosztów jego 
realizacji.  
Jeszcze raz apeluję do wszystkich właścicieli działek przez które 
będzie przebiegać kanalizacja o wykazanie zrozumienia i nie 
negowania kaŜdego proponowanego rozwiązania, gdyŜ             
w niektórych sytuacjach wydaje się, Ŝe wypadałoby rury 
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kanalizacyjne podwiązać na istniejących słupach 
energetycznych, lub telefonicznych, a to przecieŜ niemoŜliwe. 
To nie jest tak, Ŝe Gmina chce „ukarać” mieszkańców 
wykonaniem dla nich kanalizacji, a czasami słuchając 
wypowiedzi niektórych mieszkańców moŜna odnieść takie 
wraŜenie. Kanalizacja to dla gminy zdecydowanie najdroŜsza 
inwestycja z wszystkich wcześniej wykonywanych, oraz bardzo 
trudna społecznie ze względu na protesty ludzi względem 
urzędu. 
Mimo rozproszonej zabudowy w tych miejscowościach,              
a w związku z tym znacznie wyŜszych kosztów wykonania 
kanalizacji niŜ w Białobrzegach chcemy utrzymać wysokość 
wpłat ludności na poziomie takim jak w kanalizowanych 
wcześniej miejscowościach czyli 2 600 zł. 
Wcześniej dokonane wpłaty będą zaliczone do tej kwoty. 

 
2) Gminne Centrum Informacji i Aktywności Społecznej mieszczące 

się w  GOKiCz  w  Białobrzegach – posiada  stronę   internetową 
www.bial.regiony.pl  (u dołu witryny link do GCI) na której 
umieszczone są informacje o rynku pracy dla absolwentów          
i osób szukających pracy: oferty pracy, informacje o kursach, 
szkoleniach, oraz przykłady pism. 
Znajdują się tam teŜ informacje dla pracodawców: lista osób 
szukających pracy i ich kwalifikacje zawodowe.  
W bazie danych Gminnego Centrum Informacji pracodawca 
moŜe umieścić swoje oferty pracy, lub wyszukać potrzebnych 
mu pracowników. 
Osoby szukające pracy mogą przeglądać oferty pracy i dopisać 
się do listy poszukujących pracy. 
Gminne Centrum Informacji i Aktywności Społecznej zaprasza 
równieŜ do nieodpłatnego korzystania z programu prawniczego 
LEX. Program ten zawiera aktualne akty prawne z wszystkich 
dziedzin prawa np. prawa pracy, handlowego, ubezpieczeń, 
podatkowego itd. Program jest uaktualniany co  miesiąc. 
Ponadto Gminne Centrum Informacji i Aktywności Społecznej 
oferuje takŜe moŜliwość zapoznania się z formularzami umów 
aktualnie występujących w obrocie gospodarczym. 
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Szczegółowe informacje moŜna uzyskać codziennie pod 
numerem telefonu: 224-58-20 

3) W związku z sygnałami dotyczącymi trudności z wypełnianiem 
wniosków przez rolników o dopłaty bezpośrednie informujemy, 
Ŝe pomoc w tym zakresie moŜna uzyskać w Urzędzie Gminy       
I piętro pok. nr 11. Tutaj teŜ rolnicy mogą otrzymać informacje o 
numerach ewidencyjnych działek tworzących ich gospodarstwa 
rolne. 
Natomiast od 1 kwietnia zatrudniony będzie przez Urząd Gminy 
na okres kilku miesięcy pracownik który przechodzi aktualnie 
stosowne szkolenia w celu pomocy i doradztwa dla rolników      
w zakresie dopłat unijnych, oraz środków pomocowych dla 
rolników. 
Miejsce pracy tego pracownika będzie znajdować się w Biurze 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Białobrzegach – godziny 
pracy: 730 – 1530  (Budynek OSP Białobrzegi – I piętro – przy 
Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Białobrzegach)  

 Tel: 225-06-96 
4) Informujemy, Ŝe dzięki pozytywnej ocenie wniosku złoŜonego do 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie    
i pozyskaniu kwoty 15 000 zł będzie organizowany bezpłatny      
60 - godzinny kurs podstawowej obsługi komputera (podobny jak 
2 lata temu), oraz kurs obsługi kasy fiskalnej. 

- Kurs komputerowy przeznaczony jest dla osób bezrobotnych    
i rolników z wykształceniem minimum średnim –                
liczba miejsc 60 

- Kurs obsługi kasy fiskalnej, przeznaczony jest dla 
bezrobotnych kobiet z wykształceniem minimum średnim        
w wieku do 35 lat – liczba miejsc 30. 

Wymagania powyŜsze wynikają z ustaleń z ARiMR. 
Zapisy na oba kursy odbędą się w dniach od 5 – 7 kwietnia            
w Urzędzie Gminy w pokoju nr 11, lub telefonicznie u p. Wojciecha 
Mazura. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje 
kolejność zgłoszeń. Osoba bezrobotna musi być zarejestrowana    
w Powiatowym Urzędzie Pracy – fakt rejestracji będzie 
sprawdzany. Osoby nie spełniające stawianych kryteriów nie będą 
mogły uczestniczyć w kursach. 
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5) W związku ze zbliŜającymi się wyborami do Parlamentu 

Europejskiego informujemy o zmianach siedzib Obwodowych 
Komisji Wyborczych: 

- w Korniaktowie Południowym - siedzibą była Szkoła 
Podstawowa Nr 1   będzie Dom Kultury  

- w Woli Dalszej – siedzibą była Szkoła Podstawowa  
będzie Dom Kultury  
 
 
 
Szanowni Pa ństwo!  
 
W związku ze zbliŜającymi się Świętami Wielkanocnymi             
w imieniu własnym, oraz Rady Gminy Ŝyczę wszystkim naszym 
mieszkańcom, zdrowych i pogodnych Świąt, oraz aby radość i 
nadzieja płynąca z Zmartwychwstania Chrystusa towarzyszyła 
kaŜdemu z Was w Ŝyciu codziennym. 
 
 
 
 

 
Franciszek Masłoń  

Wójt Gminy Białobrzegi 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Biuletyn informacyjny redaguje 
Wójt Gminy – Franciszek Masłoń 
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