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Główne zamierzenia inwestycyjne i remontowe w 2010 r. 
 

a. Budowa kanalizacji sanitarnej w lewobrze Ŝnej części gminy  
w miejscowo ści Białobrzegi, Korniaktów Północny, Budy Ła ńcuckie   

- to największe zadanie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, które 
zamierzamy zrealizować w ramach jednej inwestycji. Inwestycja ta 
obejmuje wykonanie 84 km kanalizacji oraz 24 przepompownie. Prace 
rozpoczną się po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu 
umowy z wykonawcą wybranym w drodze przetargu a zakończą we 
wrześniu 2012 roku. 
 W chwili obecnej ogłoszony został przetarg na wybór wykonawcy tego 
zadania.  
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 Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW, które 
otrzymamy po zrealizowaniu zadania to kwota 3 000 000 zł. Niestety 
podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym, czyli refundowanym  
w połowie ze środków  unijnych, stąd teŜ w całości jest on kosztem gminy. 
Koszty wykonania kanalizacji w lewobrzeŜnej części gminy podnosi takŜe 
narzucony nam przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków obowiązek 
przeprowadzenia badań archeologicznych na wytypowanych działkach 
 w tych miejscowościach przed przystąpieniem do budowy kanalizacji, 
oraz objęcie prac kanalizacyjnych dodatkowym nadzorem 
archeologicznym. 

Zwracamy się z prośbą i apelem do właścicieli działek, przez które 
będzie przebiegać kanalizacja, aby wykazali zrozumienie dla 
przejściowych trudności związanych z budową i nie utrudniali prac 
budowlanych. Budowa sieci kanalizacyjnej to najtrudniejsza technicznie  
i najbardziej kapitałochłonna z ekonomicznego punktu widzenia 
inwestycja, ale po jej wykonaniu będziemy gminą posiadającą pełną 
infrastrukturę komunalną, co z pewnością przyczyni się takŜe do wzrostu 
atrakcyjności budowlanej, inwestycyjnej terenów znajdujących się w tych 
miejscowościach, a tym samym ich wartości w przypadku potencjalnej 
sprzedaŜy. Pamiętajmy takŜe o tym. 

 
b. Budowa przył ączy kanalizacyjnych   
 

 W kontekście mającej się rozpocząć  budowy kanalizacji sanitarnej  
w lewobrzeŜnej części gminy przypominamy, Ŝe zgodnie z obowiązującym 
prawem wykonanie przyłączy kanalizacyjnych naleŜy do obowiązków 
właścicieli nieruchomości. JednakŜe z przeprowadzonych spotkań  
i wypowiedzi mieszkańców lewobrzeŜnej części gminy wynika, Ŝe 
większość z nich chciałaby aby gmina wykonała przyłącza kanalizacyjne 
w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji  
sanitarnej  w lewobrzeŜnej części Gminy Białobrzegi  miejscowościach 
Białobrzegi, Korniaktów Północny, Budy Łańcuckie”. Zainteresowani takim 
rozwiązaniem muszą się zwrócić z wnioskiem do Urzędu Gminy i po 
podpisaniu stosownego porozumienia między zainteresowaną osobą  
a gminą oraz po wpłaceniu na rzecz gminy kwoty 2 600 zł jednorazowo 
lub w 13 równych ratach, gmina wykona przyłącze kanalizacyjne do danej 
nieruchomości. MoŜliwość taka istnieje tylko w stosunku do osób, które 
zgłosiły w momencie projektowania kanalizacji, Ŝe są zainteresowane 
takim rozwiązaniem. Gmina nie narzuca takiego rozwiązania lecz stwarza 
taką moŜliwość, głównie ze względu na oczekiwania mieszkańców, ale 
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wybór co do tego czy zainteresowany wykona przyłącze samodzielnie, czy 
poprzez gminę, naleŜy do właściciela nieruchomości. 
 

c. Remonty dróg  
 

 W ramach realizacji naszego Programu remontu dróg gminnych na 
lata 2006 – 2010 przyjętego na początku tej kadencji wykonamy 
nawierzchnie asfaltowe na następujących drogach: 

- Podłącze – dł. ok. 0,8 km 
- Sahara  - dł. ok. 0,7 km 
- Droga w Białobrzegach l. – dł. ok. 0,5 km. 

 Przewidywany koszt tych prac to kwota 560 000 zł 
 Na wniosek Wójta Rada Gminy postanowiła przeznaczyć dodatkowe 
środki finansowe w kwocie ok. 1 600 000 zł na wykonanie dodatkowych 
nawierzchni asfaltowych na ok. 5,5 km dróg będących własnością gminy, 
które są przedłuŜeniem wykonanych wcześniej dróg asfaltowych, bądź są 
istotne z punktu widzenia danego sołectwa. Decyzje te zostały podjęte 
przez Radę Gminy po konsultacjach z sołtysami, którzy zaakceptowali 
dokonane wybory dróg. Wybór został dokonany tak, aby w kaŜdym 
sołectwie wykonać dodatkowy odcinek drogi, nie wynikający z przyjętego 
w 2006 r. programu, który w pełni zostanie zrealizowany. Tak więc,  
w 2010 roku wykonamy nowe nawierzchnie asfaltowe na ok. 7,5 km dróg 
będących własnością gminy. Oprócz tego jak co roku przeznaczymy 
środki finansowe  na zakup kamienia i jego rozplantowanie, odśnieŜanie 
oraz inne drobne remonty dróg. 
 W tym miejscu informujemy, Ŝe po wykonaniu nawierzchni asfaltowych 
na drogach dodatkowo wybranych, do remontu w 2011 r. pozostanie 
wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych jedynie na kilku drogach 
będących  naszą własnością, przy których znajduje się przynajmniej  
5 gospodarstw. 
 

d. Wykonanie nawierzchni asfaltowych parkingów publ icznych  
w Woli Dalszej, Białobrzegach pr., Białobrzegach l. , Budach 
Łańcuckich pr. – przy O środku Zdrowia – kwota  
200 000 zł.  
 

Jednocześnie informujemy, Ŝe zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa środki finansowe na nowe nawierzchnie asfaltowe moŜemy 
przeznaczyć wyłącznie na drogi i parkingi, które są własnością gminy. 
Stąd teŜ, a nie ze złej woli kogokolwiek wynika niemoŜność realizacji na 
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dzień dzisiejszy niektórych zasadnie zgłaszanych zadań, dotyczących 
parkingów w Korniaktowie Płd. i Budach Łańcuckich l. 

 
e.  Budowa chodników   

 
- zgodnie z przyjętym planem na tą kadencję w tym roku będziemy 
budować chodniki w Budach Łańcuckich l. – ok. 1,2 km, w Budach 
Łańcuckich pr. – ok. 1,2 km, w Białobrzegach pr. od skrzyŜowania  
w centrum gminy w kierunku mostu (do ostatnich domów) – ok. 600 m. 
Tak jak dotychczas generalną zasadą budowy chodników, jest to aby 
łączyły one centra wsi, oraz aby przebiegały w miejscach największego 
ruchu pieszych, tj., w okolicach szkół, domów kultury czy kościołów. 
Zamierzamy równieŜ połoŜyć kostkę brukową na zniszczonym betonowym 
chodniku w Białobrzegach pr. – od centrum wsi do cmentarza, tak aby 
zabezpieczyć istniejący betonowy chodnik przed dalszym niszczeniem. 
Na ten cel zamierzamy przeznaczyć kwotę ok. 700 000 zł. Część kosztów 
budowy tych chodników tj. 25% zobowiązał się pokryć Powiat Łańcucki,  
z racji tego, Ŝe chodniki te przebiegają w ciągach dróg powiatowych i jest 
to zadanie własne powiatu. 
 

f. Wykonanie elewacji domów kultury  
 
W ramach realizacji przyjętego planu poprawy estetyki naszych 

obiektów oraz tworzenia centrów wsi zamierzamy wykonać nowe elewacje 
na budynkach Domów Kultury w Budach Łańcuckich l. – przewidywany 
koszt – 300 000 zł oraz w Budach Łańcuckich pr. – przewidywany koszt – 
170 000 zł. W ramach tych prac dokonamy takŜe wymiany pokrycia 
dachowego na budynku Domu Kultury w Budach Łańcuckich l. – istniejąca 
blacha, która w momencie jej połoŜenia nie była zbyt dobrej jakości, teraz 
w niektórych miejscach jest dziurawa i jej stan techniczny zdaniem 
rzeczoznawcy wymusza jej wymianę. W obrębie obu budynków 
wykonamy takŜe remonty parkingów i placów. 

Zadania te przygotowane są do złoŜenia wniosku o dofinansowanie ze 
środków unijnych w ramach PROW i rozpoczęcie ich realizacji nastąpi 
dopiero po ogłoszeniu naboru i złoŜeniu wniosku co prawdopodobnie 
nastąpi w drugiej połowie tego roku. 

 
g. Wykonanie elewacji O środka Zdrowia w Budach Ła ńcuckich 

pr.  – przewidywany koszt prac to kwota ok. 115 000 zł.  
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h.  Budowa placów zabaw  
 
 Zadanie, którego realizacja powinna zakończyć się 30 maja tego roku, 
obejmuje budowę 8 placów zabaw we wszystkich sołectwach naszej 
gminy. Przeznaczamy na ten cel kwotę 1 100 000 zł, z czego 
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” wyniesie 
422 080 zł. W ramach realizacji tego zadania oprócz zakupu i montaŜu 
urządzeń, przewidziane jest wykonanie nawierzchni elastycznych  
w obrębie montowanych urządzeń, zabezpieczających przed obraŜeniami 
podczas upadku, wykonanie chodników z kostki brukowej, montaŜ 
ławeczek, nasadzenia zieleni obejmującej rośliny o liściach i owocach 
nietrujących, wykonanie nowych trawników, zakup koszy na śmiecie. 
Wszystkie place zabaw będą ogrodzone aby zabezpieczyć dzieci przed 
wybieganiem na drogę. Mamy nadzieję, Ŝe nowe place zabaw staną się 
ciekawym i bezpiecznym miejscem zabawy dla dzieci oraz ich radości  
z tego powodu, a takŜe okazją do spotkań mam czy opiekunów dzieci. 
Zwracamy się jednocześnie z prośbą i apelem do „większych” dzieci,  
w tym takŜe dorosłych, aby nie korzystali z tych urządzeń  
z przyczyn chyba oczywistych. 
 Po oddaniu do uŜytku tych placów zabaw będziemy jedną  
z nielicznych gmin w regionie, która będzie miała profesjonalne place 
zbaw w kaŜdym sołectwie – proszę  więc poszanujmy je! 
 

i. Przebudowa świetlicy wiejskiej w D ębinie wraz  
z zagospodarowaniem terenu.  
 
 W ramach tego projektu zamierzamy wykonać generalny remont 
świetlicy wiejskiej w Dębinie – KsięŜe. Obiekt ten jest w bardzo złym 
stanie technicznym. Nie posiada przyłączy wody, kanalizacji i gazu. 
Przebudowy wymaga takŜe instalacja elektryczna. NaleŜy wykonać 
wewnętrzne instalacje wod.- kan., gazową, nowe podłoŜe, wymienić 
stolarkę wewnętrzną i całość pomalować. Ze względu na małą grubość 
ścian zewnętrznych obiekt naleŜy docieplić. Całkowity koszt zadania wraz 
z zagospodarowaniem terenu przewidziany jest na kwotę 205 000 zł. 
Zadanie to zostało zgłoszone przez gminę do dofinansowania do 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Leader, 
gdzie ubiegamy się o dofinansowanie realizacji zadania kwotą 119 900 zł  
i będzie realizowane w przypadku pozytywnego rozpatrzenia  naszego 
wniosku. 
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j. Wykonanie projektów technicznych  
 

Planujemy wykonanie projektów technicznych następujących zadań: 
1. Budowa obiektu imprez plenerowych przy Domu Kultury  

w Białobrzegach l. – kwota 14 000 zł, 
2. Przebudowa dachu na budynku remizy OSP w Woli Dalszej 

oraz projekt wykonania elewacji – 12 000 zł, 
 Zadania te po wykonaniu projektów technicznych i uzyskaniu 
w tym roku pozwolenia na budowę byłyby przygotowane do realizacji  
w 2011 r. 
 

k. Budowa o świetlenia ulicznego  
 
 W ramach tego zadania zamierzamy, zgodnie z przyjętym na początku 
kadencji planem, dokończyć oświetlenie uliczne (likwidacja tzw. czarnych 
punktów) wzdłuŜ naszych głównych dróg w ciągach Łańcut – Świętoniowa 
i Czarna – Laszczyny oraz wzdłuŜ drogi śołynia – Kosina na odcinku od 
centrum gminy do mostu w Białobrzegach. Niestety niemoŜliwym, jest 
wybudowanie oświetlenia ulicznego do skrzyŜowania tej drogi z drogą 
Czarna – Laszczyny w Białobrzegach (l.) ze względu na planowany 
przebieg autostrady po lewej stronie mostu w Białobrzegach. To dość 
duŜe zadanie inwestycyjne, w związku z powyŜszym zamierzamy na nie 
przeznaczyć kwotę 430 000 zł. Po realizacji tej inwestycji te dwie główne 
drogi będą oświetlone na całych ciągach w obrębie granic naszej gminy. 
Będzie to oświetlenie w standardzie miejskim w kontekście odległości 
pomiędzy lampami i bez wyłączeń co drugiej lampy. 
 

l. Wykonanie  nowych ogrodze ń Szkół Podstawowych  
w Białobrzegach l., Budach Ła ńcuckich pr., Korniaktowie Płd. oraz 
placu zabaw w D ębinie – zamierzamy na ten cel przeznaczyć kwotę ok. 
90 000 zł. 
 
 
Planowane działania prospołeczne w 2010 r.  
 

1. JuŜ ósmy rok realizujemy Gminny Program Stypendialny  
„Równe Szanse w Białobrzegach”, w ramach którego przeznaczymy 
stypendia dla najlepszych uczniów naszego gimnazjum (20 stypendiów po 
100 zł/ m-c), szkół ponadgimnazjalnych (10 stypendiów po 150 zł/m-c) 
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oraz studentów (5 studentów po 200 zł/m-c). Na realizację Programu 
przeznaczymy kwotę 44 135 zł, z czego ok. 20 000 zł  to środki z Fundacji 
im. Stefana Batorego w Warszawie, która od początku wspiera nasz 
Program Stypendialny, zaś resztę stanowią środki budŜetu gminy. 
 Nasz Program Stypendialny jest jednym z kilkudziesięciu tego typu 
programów realizowanych w Polsce.  Jest to zadanie realizowane przez 
nas na zasadzie dobrowolności. Chcemy w ten sposób wspierać rozwój 
naszych najtęŜszych umysłów i promować ich wśród młodych ludzi, aby 
zachęcić innych do naśladowania. To nasza inwestycja w człowieka  
i  w jego rozwój intelektualny. 
 
 2. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 
Leader złoŜyliśmy 2 wnioski do realizacji: 

a. „ Tańcz - nie Ŝałuj podłogi, tańcz - niech niosą cię nogi… 
Warsztaty taneczne dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy 
Białobrzegi” – w ramach tego projektu przewidziana jest nauka tańców 
towarzyskich, kilku ludowych oraz dyskotekowych dla zainteresowanych 
uczniów wszystkich naszych szkół podstawowych w grupach 15 
osobowych w okresie od września 2010 do marca 2011 r. Planowane jest 
przeprowadzenie z kaŜdą grupą 14 spotkań 45 minutowych. Stworzonych 
zostanie po dwie grupy uczniów w kaŜdej szkole podstawowej z wyjątkiem 
Białobrzeg pr. gdzie przewiduje się utworzenie 4 grup tanecznych ze 
względu na duŜą liczebność uczniów w tejŜe szkole. Projektem zostanie 
objętych zgodnie z deklaracjami dyrektorów szkół ok. 210 dzieci. 
Całkowita wartość projektu to kwota 18 900 zł, z czego środki budŜetu 
gminy to kwota 6 200 zł, zaś Unii Europejskiej 12 700 zł. Dla dzieci kurs 
będzie bezpłatny. 

WyraŜamy nadzieję, Ŝe dzięki uczestnictwu w tych warsztatach 
tanecznych większość naszych uczniów nie tylko poŜytecznie  
i ciekawie spędzi czas wolny, ale takŜe posiądzie podstawową 
umiejętność tańca, która z pewnością jest przydatną umiejętnością  
w Ŝyciu, takŜe dorosłym. W przypadku zainteresowania dalszym rozwojem 
swoich umiejętności tanecznych deklarujemy stworzenie takich moŜliwości 
po zakończeniu projektu.  

b. „Kultywowanie miejscowych tradycji folklorystycznych – 
utworzenie dziecięcego zespołu ludowego „Małe Białobrzegi”.  Projekt 
realizowany będzie na bazie uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1  
w Białobrzegach. Przewiduje się objęcie zajęciami 25 dzieci,  
z których zostanie stworzony 12 osobowy zespół, dla którego zostaną 
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zakupione regionalne stroje wraz z butami (koszt jednego stroju to kwota 
ok. 1 200 zł.  

W ramach projektu zostaną zatrudnieni: instruktor tańca ludowego, 
aranŜer oraz instruktor muzyki i śpiewu ludowego. Zajęcia będą trwać od 
września do kwietnia 2011 r. Całkowita wartość projektu to kwota 19 100 
zł, z czego środki budŜetu gminy to kwota 7 661 zł zaś środki Unii 
Europejskiej to kwota 11 439 zł. Projekt ten realizowany jest poprzez 
GOKiCz w Białobrzegach. Głównym celem projektu jest odbudowa tradycji 
lokalnych poprzez pracę z dziećmi. Praca z tym zespołem kontynuowana 
będzie takŜe po zakończeniu realizacji tego projektu, tak aby docelowo 
stworzyć na terenie naszej gminy profesjonalny dziecięcy zespół taneczny 
tańców ludowych. JeŜeli ten pomysł nam się powiedzie nie wykluczamy 
dalszych projektów w tym zakresie. 

c. Dofinansowanie druŜyn zuchów i harcerzy – jak co roku będziemy 
wspierać bardzo duŜy wysiłek osób prowadzących te druŜyny, tak aby 
mogły prowadzić bieŜącą działalność na dotychczasowym, czyli wysokim 
poziomie, a takŜe aby moŜliwe było zorganizowanie wypoczynku 
wakacyjnego. Przewidujemy przeznaczyć na ten cel kwotę 14 000 zł. 
 
 
Konkurs Historyczny „Przywróci ć Pamięć”  
  

Mając na względzie potrzebę pobudzania toŜsamości narodowej 
wśród dzieci i młodzieŜy, a takŜe utrwalanie w ich świadomości niekiedy 
bardzo trudnych i tragicznych dziejów naszego narodu wystąpiłem do 
nauczycieli historii naszych szkół z inicjatywą organizacji cyklicznych 
(rokrocznych) konkursów historycznych „Przywrócić Pamięć” 
poświęconych najnowszym dziejom Polski. Podstawowym impulsem 
skłaniającym do podjęcia tego typu działań były fakty docierające  
z róŜnego rodzaju mediów, przekazujących wypowiedzi róŜnych osób,  
z których wynikały jednoznacznie przekłamania faktów historycznych, 
próba pisania na nowo historii nie według faktów historycznych, ale pod 
współczesne potrzeby. Musimy tego typu zdarzeniom przeciwdziałać, 
korzystając takŜe z pamięci starszych osób, które przeŜyły tamte czasy  
i doskonale pamiętają jak było naprawdę, korzystając z dostępnych źródeł 
historycznych. Tę wiedzę musimy przekazywać młodszemu pokoleniu, 
aby wraz ze śmiercią bezpośrednich świadków tamtych zdarzeń, nie 
umarła pamięć o faktach historycznych, o ludziach, którzy tworzyli naszą 
toŜsamość lokalną, narodową. Nie wolno nam przechodzić obok tych prób 
zakłamania historii obojętnie – nic nierobienie w zakresie przywracania 
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pamięci historycznej to grzech zaniechania naleŜnego hołdu i czci dla 
milionów ofiar naszych rodaków w najnowszej historii Polski, ale to takŜe 
realne niebezpieczeństwo utraty naszej toŜsamości lokalnej i narodowej.  
Pamiętajmy, Ŝe naród, który zapomina o swojej historii przestaje być 
narodem! 
 
 Inicjatywa organizowania konkursów historycznych, jest jedną z prób 
przeciwdziałania procesowi utraty historycznej pamięci w naszym 
społeczeństwie. Konkursy poświęcone najnowszej historii Polski (po 
1918r.) z uwzględnieniem wydarzeń z historii regionalnej organizowane 
rokrocznie, odrębnie dla szkół podstawowych oraz gimnazjum,  
z pewnością przyczynią się takŜe do propagowania wiedzy historycznej, 
do pobudzenia zainteresowań historycznych dzieci i młodzieŜy, a tym 
samym pozwolą na zachowanie naszego dziedzictwa dziejowego, naszej 
toŜsamości narodowej wśród dzieci i młodzieŜy. 
 Konkurs dla uczniów szkół podstawowych będzie miał charakter 
gminny, dla uczniów gimnazjum chcemy zorganizować konkurs  
o zasięgu powiatowym zapraszając do udziału w nim uczniów ze 
wszystkich gimnazjów z terenu Powiatu Łańcuckiego. Konkurs dla 
uczniów szkół podstawowych odbędzie się 21.04.2010r. w Szkole 
Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej w Budach Łańcuckich, zaś 
Powiatowy Konkurs Gimnazjalny odbędzie się 10.05.2010 r. w Publicznym 
Gimnazjum im, Jana Pawła II w Białobrzegach. Tegoroczny temat 
konkursu w szkołach podstawowych to: „Losy ludności polskiej w latach 
okupacji”, zaś w gimnazjach: „Historia Polski w latach 1945 – 1990”. 
Szczegóły regulaminu zostały przesłane do szkół oraz znajdują się na 
stronie internetowej urzędu gminy. Laureaci konkursów (3 pierwsze 
miejsca) otrzymają cenne nagrody rzeczowe, które z jednej strony mają 
być nagrodą za trud i wysiłek uczniów włoŜony w przygotowanie do 
konkursu, zaś z drugiej strony mają podkreślić rangę konkursu, oraz 
zachęcić do udziału w kolejnych jego edycjach. 
 Regulamin konkursu opracował zespół nauczycieli historii  
w składzie: mgr Danuta Grad, mgr Helena Doroz, mgr Agata Wojnar, mgr 
Anna Skoczylas, mgr Wiesława Bosak oraz mgr Renata Tomaszek. 
Zespołowi przewodniczył Pan mgr Waldemar Ostrowski. Składam 
serdeczne podziękowania wszystkim członkom zespołu za podjęcie mojej 
inicjatywy i duŜy wkład pracy włoŜony w przygotowanie oraz  
w przeprowadzenie konkursów w najbliŜszym czasie. 

Dzieci i młodzieŜ z naszych szkół oraz gimnazjalistów z terenu 
Powiatu Łańcuckiego zachęcam do zainteresowania się najnowszymi 
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dziejami historii regionu oraz Polski i do udziału w Konkursie „Przywrócić 
pamięć”. Wy, młodzi przyjaciele nie musieliście być świadkami tych 
tragicznych zdarzeń, niech więc wasz udział w tym konkursie będzie 
hołdem złoŜonym tym, którzy zginęli i tym nielicznym juŜ, którzy przeŜyli te 
trudne czasy. Pamiętajcie o nich, pamiętajcie o tych czasach i tak 
działajcie w swym dorosłym Ŝyciu, aby one juŜ nigdy nie powtórzyły się, 
aby ludzie i narody Ŝyły w pokoju i przyjaźni.  
 
 
"Pierwsze uczniowskie do świadczenia drog ą do wiedzy" 

 
 W kwietniu 2009 roku w czterech szkołach naszej gminy:  
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Budach Łańcuckich, w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Białobrzegach, w Zespole Szkół w Białobrzegach  
i w Zespole Szkół w Woli Dalszej rozpoczęła się realizacja 
Ponadregionalnego Projektu Edukacyjnego zatytułowanego „Pierwsze 
uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" współfinansowanego przez 
Europejski Fundusz Społeczny i budŜet państwa.  

Projekt ten składa się z trzech etapów i skierowany jest do uczniów 
klas pierwszych w trzech kolejnych latach. Głównym jego celem jest 
wdraŜanie elastycznego modelu edukacji dostosowanego do potrzeb  
i moŜliwości uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści 
kształcenia. Wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, 
emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego dzieci 
rozpoczynających naukę szkolną, zgodnie z załoŜeniami Projektu odbywa 
się przez kształcenie kompetencji kluczowych, w oparciu o teorię 
inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. 
 Pierwszy etap Projektu realizowany był od kwietnia do grudnia 2009 
roku. Praca z dziećmi prowadzona była podczas zajęć obowiązkowych  
w ramach realizacji podstawy programowej oraz na dodatkowych 
pięćdziesięciu godzinach zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w oparciu  
o autorskie programy opracowane przez wychowawczynie klas - w SP Nr 
1 w Budach Łańcuckich - Małgorzatę Kotlińską, w SP Nr 1  
w Białobrzegach - Jolantę Nocek, w ZS w Białobrzegach - ElŜbietę Ligę 
i w ZS w Woli Dalszej - Małgorzatę Walawender. KaŜda z wychowawczyń 
- na podstawie ankiet wypełnionych przez rodziców i własnych obserwacji, 
opracowała profil inteligencji kaŜdego dziecka i znając ich zainteresowania 
i moŜliwości dobierała najwłaściwsze sposoby oddziaływań. Na zajęciach 
wykorzystywane były przekazane przez organizatorów Projektu pomoce, 
które zostały pogrupowane w trzech Ośrodkach Zainteresowań.  
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W kaŜdym z tych ośrodków dzieci rozwijały poszczególne inteligencje: 
językową, ruchową, matematyczno-logiczną, wizualno-przestrzenną, 
przyrodniczą, interpersonalną i intrapersonalną. 
 W kaŜdej ze szkół realizujących Projekt dzieci z duŜym 
zaangaŜowaniem uczestniczyły w zajęciach, które dawały im wiele radości 
i satysfakcji. Była to wspaniała nauka przez zabawę. RównieŜ rodzice 
dzieci okazywali ogromne zainteresowanie zajęciami, wspierali działania 
wychowawczyń. 
 Realizacja pierwszego etapu Projektu zakończona została pokazem 
efektów i osiągnięć dzieci, na który zaproszone zostały Dyrektorki szkół,  
w których Projekt był realizowany i rodzice dzieci. W kaŜdej szkole było to 
duŜe święto zarówno dla dzieci jak i rodziców. 
 
 

 
Dzieci z SP Nr 1 w Budach Łańcuckich 
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Dzieci z SP Nr 1 w Białobrzegach 

Dzieci z ZS w Białobrzegach 
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Dzieci z ZS w Woli Dalszej 

  
 Pierwszy etap edukacyjny jest okresem szczególnym, gdyŜ 
początkowe lata doświadczeń szkolnych dostarczają nie tylko 
elementarnej wiedzy o świecie ale rozwijają równieŜ zainteresowania  
i wyznaczają stosunek dziecka do nauki. Dlatego cieszymy się, Ŝe nasze 
szkoły mogą uczestniczyć w Projekcie, mając moŜliwość wzbogacania 
swojej oferty edukacyjnej i dbając w ten sposób o harmonijny 
i wszechstronny rozwój uczniów juŜ od pierwszych miesięcy w szkole. 
 Od lutego 2010 roku rozpoczął się drugi etap Projektu, który będzie 
trwał do końca roku szkolnego. 
 
Opracowała: Pani mgr ElŜbieta Liga 
 
20 rocznica funkcjonowania samorz ądu lokalnego w Polsce  
  

27 maja 1990 r. odbyły się w Polsce pierwsze po II Wojnie Światowej 
w pełni demokratyczne wybory do samorządów gminnych.  
W ten sposób wprowadzono w Ŝycie jedną z fundamentalnych reform 
ustrojowych naszego państwa. NajwyŜsze władze państwa opowiedziały 
się wówczas za państwem zbudowanym na zasadzie pomocniczości, 
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państwem, w którym mieszkańcy współuczestniczą w podejmowanych 
decyzjach i biorą za nie współodpowiedzialność. Przywrócenie 
samorządności otwarło niezwykłe pokłady ludzkiej aktywności, tłamszonej 
przez dziesięciolecia. To z kolei zaowocowało niezwykle szybkim 
rozwojem naszych miast i wsi, na miarę cywilizacyjnego skoku. 
 Nasze miasta i wioski przez te minione 20 lat radykalnie zmieniły swój 
wygląd. Nastąpił ogromny rozwój w zakresie infrastruktury wodociągowej, 
kanalizacyjnej, drogowej. Budowano nowe szkoły, hale sportowe, zaś 
stare budynki poddane były generalnym remontom. Radykalnie poprawiła 
się estetyka otoczenia, nasze miejscowości piękniały i pięknieją nadal. 
 Bardzo szybko zaciera się róŜnica w poziomie Ŝycia w mieście i na 
wsi, wyrównywane są szanse edukacyjne dzieci wiejskich. To powoduje, 
Ŝe wieś staje się miejscem atrakcyjnym do zamieszkania dla 
mieszkańców miast – odwrotnie niŜ kiedyś wracają oni na wieś, budując 
tutaj domy. Te ogromne zmiany dokonały się podczas Ŝycia jednego 
pokolenia. Polska nigdy podczas nowej historii  nie rozwijała się tak 
szybko jak podczas tego 20 – lecia. 
 Pewnie czasami w nawale codziennych obowiązków nie zauwaŜamy 
zmian, które wokół nas zachodzą. Jednak gdybyśmy spróbowali 
zastanowić się nad tym, przywołali w pamięci przeszłość i porównać do 
teraźniejszości, to zapewne dostrzeŜemy kolosalny postęp w wielu 
dziedzinach Ŝycia. Bez cienia przesady moŜna za wieloma ekspertami 
powtórzyć, Ŝe Polska bez reformy samorządowej sprzed 20 lat byłaby 
najpewniej zupełnie innym krajem, zdecydowanie wolniej rozwijającym 
się. Ten sukces tworzyli samorządowcy tych wszystkich kadencji, ale 
takŜe wszyscy ci mieszkańcy, którzy ich wspomagali. Dzisiaj dziękujemy 
przede wszystkim twórcom reformy samorządowej, którzy mieli właściwą 
wizję organizacji i rozwoju państwa oraz odwagę do jej urzeczywistnienia, 
wprowadzenia zmian w Ŝycie. 

Pragniemy takŜe podziękować wszystkim samorządowcom naszej 
gminy, którzy przez kolejne kadencje pracowali na rzecz jej rozwoju. 
 W tym miejscu chcielibyśmy Państwu przypomnieć składy Rady 
Gminy poszczególnych kadencji oraz nazwiska osób wchodzących  
w skład Zarządów Gminy: 
 
I Kadencja 1990 – 1994  
 
Radni: 

1. Masłoń Franciszek – Przewodniczący Rady Gminy 
2. Bielówka Stanisław (zm.) – Wice Przewodniczący Rady Gminy 



 15 

3. Kwoszcz Krzysztof (zm.) – Wice Przewodniczący Rady Gminy 
4. Baran Maria 
5. Cebulak Kazimierz 
6. DrąŜek Tadeusz 
7. Grad Danuta 
8. Jarosz Andrzej 
9. Kątnik Augustyn 
10. Kloc Tadeusz 
11. Kojder Roman 
12. Kołcz Stefan (zm.) 
13. Łebkowski Stanisław 
14. Młynek Danuta 
15. Pałach Halina 
16. Rzepka Józef 
17. Trąd Stanisław 
18. Wojtyna Stanisław (zm.) 
19. Zdąbłarz Kazimierz 
20. śak Mieczysław 

 
Członkowie Zarz ądu: 

1. Dyrda Stanisław – Przewodniczący Zarządu, Wójt 
2. Kątnik Augustyn 
3. Kołcz Stefan (zm.) 
4. Rzepka Józef 
5. Wojtyna Stanisław (zm.) 
 

II Kadencja 1994 – 1998  
 
Radni: 

1. Trojnar Zbigniew  – Przewodniczący Rady Gminy 
2. Babka Tadeusz (zm.) – Wice Przewodniczący Rady Gminy 
3. Bester Sławomir – Wice Przewodniczący Rady Gminy 
4. Biały Zbigniew 
5. Cebulak Kazimierz 
6. Decowski Krzysztof 
7. Kloc Tadeusz 
8. Kiełbicki Andrzej 
9. Kochman Robert 
10. Kukulski Mieczysław 
11. Kwoszcz Krzysztof (zm.) 
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12. Młynek Danuta 
13. Pałach Janusz 
14. Rosół Roman 
15. Rzepka Józef 
16. Stryczek Eligiusz (zm.) 
17. Trojnar Franciszek 
18. Wikiera Zofia 
19. Wojtyna Stanisław (zm.) 
20. śak Mieczysław 

 
Członkowie Zarz ądu:  

1. Dyrda Stanisław – Przewodniczący Zarządu, Wójt 
2. Bester Sławomir  
3. Cebulak Kazimierz 
4. Kwoszcz Krzysztof (zm.) 
5. śak Mieczysław  
 

III Kadencja 1998 – 2002  
 
Radni: 

1. Golenia Halina – Przewodniczący Rady Gminy 
2. Wanowicz Krzysztof – Wice Przewodniczący Rady Gminy 
3. Węgrzyn Kazimierz – Wice Przewodniczący Rady Gminy 
4. Balawender Marek 
5. Cebulak Kazimierz 
6. DrąŜek Tadeusz 
7. Dudek Antoni 
8. Dziura Tadeusz 
9. Jarosz Jerzy 
10. Kątnik Augustyn 
11. Kiełb Tadeusz 
12. Kiełbicki Andrzej 
13. Kloc Tadeusz 
14. Kopeć Henryk 
15. Mazur Józef 
16. Młynek Danuta 
17. Prajs Bogdan 
18. Słupek Piotr 
19. Stącel Janina 
20. śak Mieczysław 
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Członkowie Zarz ądu:  

1. Masłoń Franciszek – Przewodniczący Zarządu, Wójt  
2. Dudek Antoni 
3. Kiełb Tadeusz  
4. Prajs Bogdan 
5. Stącel Janina  
 

IV Kadencja 2002 – 2006  
 
Radni: 

1. Prajs Bogdan – Przewodniczący Rady Gminy 
2. Dziura Tadeusz – Wice Przewodniczący Rady Gminy 
3. Babiarz Kazimierz 
4. Bartnik Andrzej 
5. Dudek Antoni 
6. Jarosz Jerzy 
7. Kloc Ryszard 
8. Kluz Antoni 
9. Kojder Jan 
10. Kukulski Mieczysław 
11. Machniak Ludwik 
12. Mazur Józef 
13. Świętoniowski Jerzy 
14. Zdąbłarz Kazimierz 
15. śak Mieczysław 

 
Wójt Gminy: Franciszek Masło ń 
 
V Kadencja 2006 – 2010  
 
Radni: 

1. Prajs Bogdan – Przewodniczący Rady Gminy 
2. Dziura Tadeusz – Wice Przewodniczący Rady Gminy 
3. Bednarz Kazimierz 
4. Chudzik Tadeusz 
5. Jarosz Franciszek 
6. Kluz Antoni 
7. Kukulski Mieczysław 
8. Kuźniar Zofia 
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9. Nawrot Adam 
10. Prajs Danuta 
11. Skórski Andrzej 
12. Świętoniowski Jerzy 
13. Wałczyk Kazimiera 
14. Wojnar Stanisława 
15. śak Mieczysław 

 
Wójt Gminy: Franciszek Masło ń 
 
 W imieniu aktualnie zarządzających naszą gminą władz 
samorządowych dziękuję poprzednim władzom gminy, radnym ubiegłych 
kadencji za trud i wysiłek włoŜony w pracę na rzecz lokalnej społeczności. 
 Składam hołd nieŜyjącym radnym – niech dobry Bóg wynagrodzi Wam 
waszą samorządową słuŜbę. 
 
Szanowni Pa ństwo!  
 
 Za nami 20 lat funkcjonowania w Polsce samorządów lokalnych. 
Jestem przekonany, Ŝe wykorzystaliśmy szansę daną nam przez reformę 
samorządową. Potrafiliśmy skutecznie korzystać z róŜnych środków 
pomocowych, a w szczególności ze środków Unii Europejskiej. To dzięki 
temu oraz zgodnej i Ŝyczliwej współpracy dzień po dniu budowaliśmy 
naszą współczesną gminną rzeczywistość, naszą małą ojczyznę. Myślę, 
Ŝe z wielu naszych osiągnięć moŜemy być dumni – one stawiają nas  
w grupie gmin najszybciej rozwijających się w regionie. Wystarczy 
przypomnieć jedno z najbardziej prestiŜowych wyróŜnień. To nasza gmina  
w 2006 r. w ogólnopolskim rankingu na najlepiej zarządzane gminy  
w Polsce w latach 2002 – 2005 zajęła 2 miejsce w Podkarpaciu i 16  
w Polsce wśród 1591 gmin wiejskich, gdzie pod uwagę brano 14 
wskaźników. To powód do dumy, ale i zobowiązanie na przyszłość. 
Jestem przekonany, Ŝe jeŜeli dalej pójdziemy tą drogą i rozwaŜnie 
będziemy zarządzać finansami gminy, wykorzystując przy tym skutecznie 
róŜne mechanizmy wsparcia, to czeka nas dalszy dynamiczny rozwój 
naszej gminy w kolejnych latach funkcjonowania samorządu lokalnego. 
Wszystkim naszym mieszkańcom z okazji 20-lecia samorządu lokalnego 
w Polsce Ŝyczę aby kolejne samorządy spełniały Wasze racjonalne 
oczekiwania, aby realizowały składane obietnice, aby słuŜyły rozwojowi 
gminy. 
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Konkurs „Gmina Moich marze ń”  
 
 W związku z przypadającą w maju tego roku 20 rocznica powstania 
samorządu gminnego w Polsce ogłaszamy konkurs pod hasłem „Gmina 
Moich marzeń”. 
 Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych: 

1. Szkoły podstawowe – prace plastyczne, technika dowolna, format 
arkusza A-3 lub większy, 

2. Gimnazjum - prace literackie, objętość od 2 do 4 stron formatu A-4, 
3. Szkoły ponadgminazjalne i dorośli - prace literackie, objętość od  

2 do 4 stron formatu A-4, 
Prace naleŜy składać w GOKiCz w Białobrzegach lub w Urzędzie 

Gminy w terminie do 30 kwietnia tego roku. Prace zostaną ocenione przez 
Komisje odrębne dla prac plastycznych i prac literackich powołane przez 
Dyrektora GOKiCz. W przypadku prac plastycznych kryterium oceny 
będzie oryginalność pomysłu, estetyka i technika wykonania.   
W przypadku prac literackich oceniane będą oryginalność pomysłu, 
poprawność literacka tekstu. Organizator zastrzega sobie prawo 
wykorzystania materiałów konkursowych w celach wystawowych, czy teŜ 
do publikacji. Prace konkursowe nie będą zwracane ich autorom. 
Najlepsze prace będą zaprezentowane podczas uroczystości związanych 
z 20 – leciem samorządu, która odbędzie się w maju, zaś wyróŜnieni 
autorzy tych prac otrzymają wówczas cenne nagrody. Zachęcam gorąco 
do uczestnictwa w tym konkursie nie tylko dzieci i młodzieŜ, ale takŜe 
dorosłych. Wasze najciekawsze pomysły, konkursowe marzenia mogą być 
inspiracją dla władz samorządowych w określeniu dalszych kierunków 
rozwoju gminy, a w przyszłości niektóre z nich mogą doczekać się 
realizacji.  

Poprzez ten konkurs, publikowaną w tym biuletynie ankietę czy teŜ 
spotkanie z młodzieŜą, chcemy włączyć jak najszerszą grupę naszych 
mieszkańców w róŜnych grupach wiekowych w działania zmierzające do 
określenia dalszych kierunków rozwoju naszej gminy. 
 
 
Spotkanie z młodzie Ŝą  
 

Zapraszam młodzieŜ szkół ponadgimnazjalnych i starszą na 
spotkanie, które odbędzie się 27 marca (sobota)w budynku GOKiCz  
w Białobrzegach o godzinie 18.00. 
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Celem spotkania jest dyskusja na temat oczekiwań, pomysłów 
młodych ludzi w odniesieniu do kierunków dalszego rozwoju gminy. 
WyraŜam nadzieję, Ŝe efektem tego spotkania będą pomysły, inicjatywy, 
które nie tylko mogą znaleźć się w opracowywanych dokumentach 
dotyczących rozwoju gminy takich jak: Strategia Rozwoju Gminy, Plany 
Odnowy Miejscowości, ale niektóre z nich mogą być skierowane do 
realizacji w określonej perspektywie czasowej. Zachęcam młodych ludzi  
z pomysłami, inicjatywą do aktywnego uczestnictwa w tym spotkaniu. 

    
Wójt Gminy Białobrzegi 
    Franciszek Masłoń 
 
 

Sprawy ró Ŝne 
 

1. Z przyjemnością informujemy Państwa, Ŝe 4 stowarzyszenia 
działające na terenie naszej gminy złoŜyły wnioski o dofinansowanie 
projektów w ramach działania LAEDER – Małe Projekty: 
- Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich z Woli Dalszej przygotowało wniosek 
pn. Z tradycją przez pokolenia… przygotowanie widowiska „Wesele 
Wolańskie”. Wartość projektu wynosi ok. 8 700 zł. 
- Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju „Olszynka” z Białobrzeg l. złoŜyło 
wniosek na kwotę ok. 4 500 zł pn. „Warsztaty gastronomiczne szansą na 
wzrost aktywności lokalnej społeczności”.   
- Stowarzyszenie Koła Gospodyń z Korniaktowa Północnego 
przygotowało wniosek pn. „Aktywne Wakacje – zajęcia sportowo-
rekreacyjno-edukacyjne dla dzieci z Korniaktowa Północnego”. 
Wnioskowana kwota wynosi ok. 4 500 zł. 
- Stowarzyszenie Kobiet „Niezabudki” z miejscowości Budy Łańcuckie l. 
złoŜyło wniosek pn. „Wyginaj śmiało ciało – poprawa sprawności ruchowej 
w rytmach muzyki”. Wnioskowana kwota wynosi ok. 4 800 zł.  
 

2. W związku z tym, Ŝe kończy się okres, na który została uchwalona 
„Strategia Rozwoju Gminy Białobrzegi na lata 1997 - 2010 rozpoczynamy 
pracę nad nowym dokumentem tj. „Strategią Rozwoju Gminy Białobrzegi 
na lata 2010 – 2020”. Dokument ten określi kierunki rozwoju naszej gminy 
na następną dekadę, a jednocześnie jest on nam niezbędny przy 
aplikowaniu o fundusze pomocowe. Prace nad strategią zamierzamy 
zakończyć w czerwcu tego roku. 
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3. Z przykrością informujemy Państwa, Ŝe w związku  
z ustawową likwidacją od 1 stycznia tego roku Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie moŜemy finansować  
z budŜetu gminy zbiórki azbestu i innych odpadów nie zbieranych  
w ramach powszechnej zbiórki odpadów ( np. opon, ubrań, sprzętu RTV  
i AGD itp.). Szkoda, Ŝe ustawodawca zmieniając przepisy w tym zakresie 
nie zezwolił na finansowanie tego typu zadań, co z pewnością miałoby 
bardzo pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Widzimy potrzebę 
organizowania tego typu akcji i chcielibyśmy je, podobnie jak  
w poprzednich latach finansować, jednak niestety od początku tego roku 
nie wolno nam tego robić. Nie mogliśmy tego przewidzieć przyjmując 
kolejne  zapisy na zbiórkę eternitu – niestety teraz nie będziemy mogli 
tego zrealizować z przyczyn powyŜej opisanych.  

 
4. Na prośbę Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny 

Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi przy Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym im. F. Chopina w Rzeszowie informujemy kobiety  
w wieku od 50 do 69 roku Ŝycia, o moŜliwości wykonania raz na dwa lata 
bezpłatnych badań mammograficznych  będących profilaktyką na raka 
piersi. Badania te moŜna przeprowadzić m.in. w najbliŜszym nam ośrodku 
diagnostycznym tj. 

- Centrum Medyczne w Łańcucie, ul. 3-go Maja 12; tel.:  
017 224-01-26 
Zachęcamy do podjęcia wysiłku skorzystania z tej oferty –  

w wielu przypadkach badania te uratowały Ŝycie. 
 
5. Informujemy Państwa, Ŝe na terenie naszej gminy działają  

2 stowarzyszenia mające status organizacji poŜytku publicznego, dla 
których moŜna przekazywać 1% podatku dochodowego. Są to 
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego w Białobrzegach  
i prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej w  Białobrzegach 
Stowarzyszenie Przyjaciół MłodzieŜy Specjalnej Troski  
w Łańcucie.  
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Szanowni Pa ństwo  
 
          W imieniu władz samorządowych wszystkim naszym 
mieszkańcom Ŝyczę obfitych łask i Błogosławieństw od Chrystusa 
Zmartwychwstałego oraz pełnych pokoju i radości Świąt 
Wielkanocnych. 

  
Franciszek Masłoń 

   Wójt Gminy Białobrzegi 
 

 
 
 
 
 
 

Biuletyn Informacyjny redaguje: 
Wójt Gminy Białobrzegi – mgr inŜ. Franciszek Masłoń 
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ANKIETA  
Przedstawiamy Państwu ankietę, która będzie dla nas jednym ze źródeł informacji 

słuŜących do oceny tego co zrobiliśmy dotychczas na terenie gminy, a oraz pomoŜe nam  
w określeniu kierunków dalszego rozwoju gminy.  

Wypełnione ankiety będą takŜe pomocne przy opracowywaniu Strategii Rozwoju 
Gminy na lata 2010 – 2020, nad którą prace rozpoczniemy i zakończymy w tym roku.  
W związku z powyŜszym  prosimy o powaŜne podejście  do uzupełnienia ankiet. 

Po wycięciu ankiet z Biuletynu Informacyjnego i ich wypełnieniu prosimy wrzucać je do 
skrzynek z napisem „ANKIETA”, które będą wyłoŜone na stoliku na parterze Urzędu Gminy 
oraz w gimnazjum i wszystkich szkołach podstawowych, gdzie  poprzez dzieci będzie moŜna 
wrzucać ankiety. Istnieje równieŜ moŜliwość pobrania niniejszej ankiety ze strony internetowej 
Urzędu Gminy - www.bial.regiony.pl   Termin składania ankiet –  do końca kwietnia tego 
roku. 

 
ANKIETA JEST ANONIMOWA!  

 
1. Wybierz 2 najwa Ŝniejsze według Ciebie zadania inwestycyjne zrealizo wane 
bądź będące w trakcie realizacji przez gmin ę w latach 2000 – 2010 (zakre śl „ 
x” w odpowiedniej kratce):  
 

� budowa kanalizacji 

� budowa hal sportowych 

� remonty szkół 

� remonty dróg – nawierzchnie asfaltowe 

� budowa chodników 

� budowa placów zabaw i rekreacji dla dzieci (powstaną do 30.05.2010  r.) 

� inne (napisz jakie) …………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

2. Wybierz 2 najwa Ŝniejsze według Ciebie działania prospołeczne zreali zowane 
bądź będące w trakcie realizacji przez gmin ę w latach 2000 – 2010 (zakre śl „ 
x” w odpowiedniej kratce):  
 

� Fundusz Stypendialny „Równe Szanse w Białobrzegach“ dla studentów, 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalistów 

� kursy i szkolenia dla dorosłych (np. kurs kroju i szycia, kurs kierowców) 

� zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 

� profilaktyczne programy zdrowotne (np. mammografia, jaskra) 

� wspieranie  stowarzyszeń działających na terenie gminy 

� inne (napisz jakie)…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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3. Wybierz 2 najwa Ŝniejsze według Ciebie problemy społeczne gminy (zak reśl 
„ x” w odpowiedniej kratce):  

 

� bezrobocie 

� spoŜywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych (np. w sklepie i jego 
okolicach) 

� chuligańskie wybryki, agresja (np. niszczenie przystanków, znaków 
drogowych) 

� wyjazdy za granicę w poszukiwaniu pracy 

� spoŜywanie alkoholu przez osoby niepełnoletnie 

� inne (napisz jakie) …………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

4. Wybierz 3 dziedziny Ŝycia, na rozwój których według Ciebie gmina powinna  
poło Ŝyć szczególny nacisk w najbli Ŝszym czasie (zakre śl „ x” w odpowiedniej 
kratce):  
 

� rozwój przedsiębiorczości, tworzenie nowych miejsc pracy 

� szkolenia dla  dorosłych 

� sport i rekreacja 

� zajęcia pozalekcyjne dla dzieci 

� zagospodarowanie czasu wolnego młodzieŜy 

� organizacja terenów zielonych, rekreacyjnych (np. parki, skwery, siłownie 
zewnętrzne, skatepark itp.) 

� działania w zakresie infrastruktury (np. drogi, kanalizacja, chodniki itp.) 

� dostęp do szerokopasmowego internetu 

� inne (napisz jakie) …………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

5. Gdyby ś mógł zdecydowa ć o przeznaczeniu środków finansowych na rozwój 
Twojej miejscowo ści to przeznaczyłby ś je na: ……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
 
UWAGA!  WPISZ NAZW Ę MIEJSCOWOŚCI W KTÓREJ MIESZKASZ  

 
 
 
 

……………………………………………………………………………… 
(nazwa miejscowości) 

 

 
Dziękujemy za wypełnienie ankiety. 


