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Szanowni Państwo!
Dobiega końca kadencja obecnego samorządu. W ciągu
ostatnich czterech lat, tak jak w poprzednich kadencjach staraliśmy
się na bieżąco informować Państwa o najważniejszych faktach
z życia naszego lokalnego samorządu, poprzez wydawany średnio
2 razy w roku Biuletyn Informacyjny „Z życia gminy”. Wydanie
Specjalne Biuletynu Informacyjnego zawiera zbiorcze informacje na
temat najważniejszych działań samorządu w ciągu ostatnich 4 lat
w zakresie infrastruktury technicznej oraz spraw społecznych.
Chcąc uniknąć bardzo obszernego wydania przedstawiliśmy
przedmiotowe informacje w sposób syntetyczny, mając na
względzie, że szersze informacje i komentarze dotyczące tej
problematyki były w poprzednich Biuletynach Informacyjnych.
Mamy nadzieję, że przedstawiane fakty pozwolą Państwu na
rzeczową i racjonalną ocenę pracy władz samorządowych
w ostatnich 4 latach.
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Najważniejsza zadania inwestycyjne i remontowe zrealizowane
w latach 2014 – 2018:
1) Rozbudowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego
w Białobrzegach
–
kompleks
sportowo
–
rekreacyjny
w Białobrzegach został rozbudowany o następujące obiekty:
a) Lodowisko – obiekt o wymiarach 40mx20m funkcjonujący od
2015 r. z technologią mrożenia wody pozwalająca utrzymać lód
także w dodatnich temperaturach otoczenia cieszy się od momentu
otwarcia ogromną popularnością wśród naszych mieszkańców
i osób spoza terenu gminy. Wystarczy powiedzieć, ze w ostatnim
sezonie zimowym lodowisko odwiedziło 15 140 osób. Inwestycja
okazała się przysłowiowym strzałem w „10”.
b) Budynek Fitness Park – obiekt oddany do użytku na koniec
2017 r., w którym ze znajdujących się tam siłowni, Sali fitness, kortu
squasha oraz urządzeń SPA skorzystało w ciągu 8 miesięcy 10 889
osób. Obiekt, który uzupełnił naszą ofertę Centrum Sportowo –
Rekreacyjnego, czyniąc ją całoroczną cieszy się także bardzo
dużym zainteresowaniem naszych mieszkańców i osób spoza
gminy, czyniąc naszą gminę jednym z liderów w zakresie
infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w regionie.
c) Budowa oświetlenia kortów tenisowych – inwestycja ta
pozwoliła nam na poszerzenie możliwości korzystania z kortów
także w godzinach wieczornych.
d) Budowa placu zabaw dla dzieci – istniejący plac zabaw był
za mały dla zwiększonej liczby dzieci przychodzących wraz
z rodzicami na teren CSR, stąd decyzja o budowie drugiego placu
zabaw stwarzającego większe możliwości rekreacji dla dzieci.
2) Budowa Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych
w Korniaktowie Południowym – w ramach tego zadania powstał
nowy obiekt służący jako dom pobytu dziennego dla 20 starszych
osób z terenu gminy, gdzie osoby te mogą korzystać z różnego
rodzaju usług opiekuńczych od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.00 do 16.00. Gmina zapewnia im także bezpłatny transport
z i do domu oraz wyżywienie. Jest to pierwszy tego typu ośrodek
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w naszym powiecie. Szerzej o jego działalności pisaliśmy
w ostatnim Biuletynie Informacyjnym.
3) Budowa Sali sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole
Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej w Budach Łańcuckich
(prawa) – pełnowymiarowa sala sportowa o wymiarach 12mx24m
wraz z zapleczem zostanie oddana do użytku w październiku 2018
r. po niespełna roku budowy. Inwestycja ta znacząco poprawiła
warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla uczniów
oraz
stworzyła
możliwości
uprawiania
zajęć
sportoworekreacyjnych dla młodzieży i dorosłych mieszkańców.
4) Rozbudowa Budynku Szkoły Podstawowej Nr 2
w Korniaktowie Północnym – w związku z reformą systemu
edukacji i utrzymaniem ośmioklasowych szkół podstawowych
zaistniała potrzeba dobudowania 4 klas edukacyjnych oraz
pomieszczeń towarzyszących do istniejącego budynku szkoły.
Wykonano też prace remontowe w istniejącym budynku szkoły.
Inwestycja rozpoczęta jesienią 2017 r. i oddana do użytku we
wrześniu 2018 r. znacząco poprawiła warunki nauki dzieci
uczęszczających do tej szkoły oraz warunki pracy zatrudnionych
tam nauczycieli.
5) Budowa targowiska w Białobrzegach – w ramach tego
zadania powstało nowoczesne targowisko z utwardzonym placem,
parkingami, chodnikiem, wiatami oraz zapleczem sanitarnym dla
sprzedających.
6) Rozbudowa
infrastruktury
sportowej
stadionów
piłkarskich – w ramach tego zadania wybudowaliśmy budynek
szatniowy w Korniaktowie Północnym, wykonaliśmy nowe
ogrodzenie stadionów, oświetlenia płyt boisk piłkarskich,
zamontowaliśmy piłkochwyty i ławki dla kibiców na stadionach
w Woli Dalszej, Budach Łańcuckich (prawa), Budach Łańcuckich
(lewa) i Korniaktowie Północnym. Zamontowaliśmy nowe trybuny
w Woli Dalszej i wykonaliśmy remont budynku szatniowego
w Budach Łańcuckich (prawa), doposażyliśmy wszystkie szatnie
klubów piłkarskich. Były to największe w swoim zakresie i koszcie
w historii gminy prace wykonane na wszystkich stadionach
piłkarskich, dzięki którym znacząco podniesiony został standard
tych obiektów.
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7) Remonty dróg gminnych – w tej kadencji położone zostały
nowe nawierzchnie asfaltowe na ok. 12,4 km dróg będących
własnością gminy. Dzięki tym działaniom mamy, w ocenie wielu
osób, jeden z najlepszych stanów dróg gminnych w regionie.
Oprócz tych prac rokrocznie remontowaliśmy drogi o mniejszym
znaczeniu komunikacyjnym kamieniem.
8) Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych –
w ramach tego zadania wybudowaliśmy ok. 28 km oświetlenia
ulicznego naszych dróg. W naszych planach był nieco szerszy
zakres, niestety nie udało nam się zakończyć wszystkich prac
projektowych ze względu m. in. na problemy z uzyskaniem prawa
do wejścia w teren. Niemniej jednak mając na względzie, że
projektowanie inwestycji liniowych, gdzie jest wejście w setki
działek, to dzisiaj bardzo trudne zadanie , myślę, że i tak udało nam
się w tej dziedzinie zrobić bardzo dużo. Wykonane oświetlenie
uliczne powoduje, że na dzień dzisiejszy jesteśmy jedną
z nielicznych gmin, które mają oświetlony tak duży zakres dróg
gminnych. Wykonaliśmy też oświetlenie uliczne wzdłuż dróg
powiatowych w Woli Dalszej, Dębinie, Białobrzegach (prawa),
Białobrzegach (lewa), Budach Łańcuckich (prawa), Budach
łańcuckich (lewa).
9) Remonty dróg powiatowych – zrealizowane wspólnie
z Powiatem Łańcuckim , któremu udzielaliśmy pomocy finansowej
na te cele gdyż są to zadania Powiatu, niemniej jednak bez naszych
środków wiele tych zadań nie byłoby zrealizowanych, bądź byłoby
zrealizowanych w mniejszym zakresie. Nowe nawierzchnie
asfaltowe zostały położone na 10,8 km dróg powiatowych, dzięki
czemu w ogromnej większości mamy drogi powiatowe o dobrej
jakości.
10) Budowa chodników – także w tym przypadku
współpracowaliśmy z Powiatem łańcuckim, udzielając mu pomocy
finansowej, gdyż budowa chodników przy drogach powiatowych to
zadanie Powiatu. Wykonaliśmy także wspólnie z Urzędem
Marszałkowskim chodnik przy drodze wojewódzkiej w Woli Dalszej.
Na terenie naszej gminy zostało wykonanych 4,6 km chodników.
11) Wykonaliśmy remonty Domów Kultury w Budach
Łańcuckich (prawa), Budach Łańcuckich (lewa), Korniaktowie
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Północnym, Korniaktowie Południowym, Dębinie. Dzięki tym
remontom oraz zakupom nowego wyposażenia ośrodki te nabrały
nowoczesnego, estetycznego wyglądu oraz stały się swego rodzaju
wizytówką tych miejscowości.
12) Remont budynku remizy OSP w Woli Dalszej – wykonano
generalny remont wewnątrz budynku, czego efektem jest
nowoczesna i funkcjonalna strażnica dla druhów strażaków z Woli
Dalszej.
13) Rozbudowa remizy OSP w Budach Łańcuckich (prawa) dotychczasowe pomieszczenia były niewystarczające na potrzeby
tej jednostki, stąd decyzja o rozbudowie, tak aby zdecydowanie
poprawić warunki działania tej jednostki.
14) Remont i modernizacja placów zabaw – istniejące we
wszystkich miejscowościach place zabaw zostały odnowione,
wykonane zostały nowe nawierzchnie elastyczne, poprawiając
estetykę oraz bezpieczeństwo dzieci.
15) Budowa nowego placu zabaw przy Przedszkolu
w Białobrzegach i Woli Dalszej – wykonaliśmy nowe place zabaw,
uzupełniając dotychczasowa ofertę przedszkoli w tym zakresie.
16) Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1
w Korniaktowie Południowym – istniejące w tej szkole mieszkanie
przebudowaliśmy adaptując go na potrzeby szkoły, poprawiając tym
samym warunki nauki dzieci uczęszczających do tej szkoły oraz
warunki pracy dla nauczycieli.
17) Remonty szkół w Woli Dalszej, Szkole Podstawowej Nr 1
w Białobrzegach (lewe), Szkole Podstawowej Nr 1 w Budach
Łańcuckich (lewe), Szkole Podstawowej Nr 2 w Budach
Łańcuckich (prawe) oraz w Korniaktowie Południowym –
wykonano różne prace remontowe poprawiając estetykę
pomieszczeń oraz dostosowując szkoły do potrzeb związanych
z reformą systemu edukacji.
18) Wykonanie
rozbudowy
sieci
wodociągowej
i kanalizacyjnej w Białobrzegach i Korniaktowie Południowym –
prace polegające na uzbrojeniu działek budowlanych w tych
miejscowościach w sieć wodno – kanalizacyjną, których celem jest
podniesienie atrakcyjności tych terenów i zachęcenie tym samym do
budownictwa mieszkalnego.
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19) Wykonanie projektu rozbudowy i modernizacji Stacji
Uzdatniania Wody w Białobrzegach i Korniaktowie Północnym
– wykonany został projekt i uzyskano pozwolenie na budowę.
Chcemy je unowocześnić i jednocześnie podnieść wydajność, tak
aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw wody dobrej jakości dla
obecnych naszych mieszkańców oraz nowych mieszkańców,
których rokrocznie nam przybywa.
20) Zakupiono 2 nowe samochody strażackie dla OSP Wola
Dalsza i OSP Korniaktów Południowy.
21) Zakupiono sprzęt do ratownictwa drogowego dla OSP
Białobrzegi.
22) W
ramach
środków
przyznanych
z
Funduszu
Sprawiedliwości z Ministerstwa Sprawiedliwości zakupiono dla
wszystkich jednostek OSP sprzęt medyczny.
Wszystkie te zadania inwestycyjne i remontowe zrealizowaliśmy
za własne środki budżetowe oraz fundusze pomocowe nie
zaciągając żadnych kredytów i pożyczek.
Najważniejsza działania prospołeczne zrealizowane w latach
2014 – 2018
W latach 2014 – 2018 podejmowaliśmy szereg inicjatyw
prospołecznych, kierując się przekonaniem, że zrównoważony
rozwój gminy to zarówno rozwój infrastruktury technicznej, jak też
rozwój społeczny. Najważniejsze działania prospołeczne mijającej
kadencji to:
1) Realizacja Programu Profilaktyki Zdrowotnej dla dzieci
i młodzieży w zakresie zapobiegania próchnicy zębów. Był to
3- letni Program z którego skorzystało 441 dzieci. Program
polegający na lakierowaniu zębów mlecznych, lakowaniu zębów
trzonowych oraz wykonywane były przeglądy profilaktyczne jamy
ustnej. Program w całości był finansowany z budżetu gminy.
2) Realizacja dwóch Programów Edukacyjnych:
a) Białobrzeskie
Inicjatywy
Edukacyjne
–
program
skierowany do naszych szkół, w ramach którego szkoły
otrzymały dodatkowe środki finansowe na realizację
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projektów, które opracowały. W ciągu 3 lat zostało przez
nasze szkoły zrealizowanych 20 projektów.
b) Białobrzeska Kuźnia Talentów – w ramach tego Programu
w ciągu ostatnich 3 lat uruchomiliśmy dodatkowe zajęcia dla
szczególnie uzdolnionych uczniów naszych szkół z języka
angielskiego i matematyki. W Programie udział wzięło 77
dzieci.
3) Program nauki pływania „Umiem pływać” – w ramach
Programu 249 dzieci z klas III naszych szkół podstawowych przez
3 miesiące danego roku uczyło się pływać na basenie w Leżajsku.
Program współfinansowany był w 50% ze środków pozyskanych
z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
4) Nauka gry na instrumentach muzycznych – program
realizowany przez GOKiCz w Białobrzegach. W ciągu 3 lat realizacji
programu w zajęciach nauki gry na instrumentach i nauce śpiewu
uczestniczyło 194 dzieci. Koszty po połowie pokrywali rodzice
i budżet gminy.
5) Program „Szerokie horyzonty” – program realizowany
przez grupę młodzieży w Woli Dalszej w ramach popołudniowych
zajęć
dla dzieci z języka angielskiego, zajęć artystycznych
i muzycznych. Wsparliśmy finansowo ten program.
6) Wsparcie dla naszych zuchów i harcerzy – wspieraliśmy
rokrocznie finansowo zarówno bieżące funkcjonowanie zuchów
i harcerzy, jak też ich wyjazdy wakacyjne, czy tez feryjne.
7) Organizacja zajęć feryjnych i wakacyjnych dla dzieci –
w okresie ferii zimowych i wakacji GOKiCz w Białobrzegach zwracał
się do rodziców i dzieci z ofertą ciekawych zajęć. W ciągu 4 lat
w różnych formach tych zajęć udział wzięło 1 109 dzieci.
8) Program Stypendialny „Białobrzeskie Stypendia” –
w mijającej kadencji samorząd gminy ufundował stypendia dla 60
najlepszych uczniów naszego gimnazjum.
9) Uruchomiliśmy, jako jedni z nielicznych w regionie,
2 Placówki Wsparcia Dziennego w Woli Dalszej i Budach
Łańcuckich (lewa) – w których prowadziliśmy zajęcia edukacyjne,
sportowe, specjalistyczne dla dzieci, a także poradnictwo
pedagogiczne i psychologiczne, treningi kompetencji rodzicielskich.
Z zajęć skorzystało 29 dzieci z terenu gminy.
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10) Uruchomiliśmy od 1 stycznia 2018 jako pierwsi w Powiecie
Łańcuckim Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych- Dom Pobytu
Dziennego w Korniaktowie Południowym, z którego usług
korzysta 20 osób. Powstanie tego Ośrodka i jego organizacja były
dla nas dużym wyzwaniem, któremu w naszej ocenie sprostaliśmy.
11) Bezpłatne przedszkola dla dzieci z rodzin wielodzietnych tj.
posiadających troje i więcej dzieci – zwolnienie z opłaty stałej.
12) Obniżenie do 50% opłaty stałej dla drugiego dziecka
w przedszkolu.
13) Organizacja pracy przynajmniej 1-go przedszkola w okresie
wakacji.
14) Organizacja zajęć dla osób dorosłych – warsztaty
tworzenia biżuterii artystycznej, warsztaty pisania ikon, warsztaty
florystyczne, zajęcia z dietetykiem, wyjazdy do kina oraz wyjazd do
Kraków – Łagiewniki – Wieliczka – z tych form spędzania czasu
wolnego skorzystało ok. 230 osób.
Działania wspierające rozwój przedsiębiorczości na terenie
gminy
W tej kadencji podjęliśmy kilka inicjatyw, których celem było
wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na terenie naszej gminy. Są to:
a) Zwolnienie z podatku od nieruchomości, tj. nowo
wybudowanych budynków i budowli lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 3 lat
od momentu oddania do użytku nowej inwestycji,
b) Zwolnienie z podatku od środków transportowych
przedsiębiorcy, który zrealizował na terenie Gminy
Białobrzegi nową inwestycję stanowiącą bazę eksploatacyjną
przez okres maksimum 3 lat,
c) Obniżenie podatków od nieruchomości od działalności
gospodarczej i działalności leczniczej oraz podatków od
środków transportowych,
d) Zwolnienie z opłaty targowej i prolongacyjnej,
e) Możliwość nabycia działek na cele inwestycyjne w obszarze
objętym
planem
zagospodarowania
przestrzennego
w centrum
Gminy
Białobrzegi,
w
tym
również
w preferencyjnej formie użytkowania wieczystego,
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f) Wsparcie inwestora i doradztwo w zakresie spraw
związanych z działalnością gospodarczą i pozyskaniem
funduszy pomocowych,
g) Uruchomienie
i
prowadzenie
Bazy
lokalnych
przedsiębiorców.
W ostatniej kadencji trzymaliśmy się zasady stabilnych
i przyjaznych dla przedsiębiorców i mieszkańców podatków
lokalnych, które nie były podnoszone w naszej gminie od pięciu lat.
Utrzymujemy na niskim poziomie ceny wody i ścieków – do
ścieków dopłacamy rokrocznie z budżetu gminy chcąc uniknąć
dużych podwyżek - w ostatniej kadencji dopłaciliśmy do ścieków
z budżetu gminy kwotę 2 230 966,55 zł.
Opracowaliśmy i wydaliśmy ulotki pod hasłem ”Zainwestuj
w Białobrzegach”, które kolportujemy w różnych miejscach.
Kończymy prace planistyczne dzięki którym przekażemy
nowe tereny pod budownictwo produkcyjno-usługowe.
Te wszystkie działania przynoszą wymierne efekty w postaci
nowych firm, których budowę i funkcjonowanie możecie już państwo
zaobserwować, lub których budowa rozpocznie się w 2019 r.
Oczywiście skala tych przedsięwzięć jest na miarę naszej
niewielkiej gminy, ale mimo kilku niekorzystnych czynników od nas
niezależnych tj. wysoka klasa gruntów i związane z tym opłaty za
odrolnienie oraz usytuowanie większości terenów gminy
w obszarach zagrożonych powodzią (długotrwałe procedury
uzyskiwania zezwoleń) wydaje mi się, że prowadzimy skuteczną
walkę o rozwój przedsiębiorczości w naszej gminie.
Działania promocyjne, budowa marki gminy
W mijającej kadencji dużo uwagi poświęciliśmy działaniom
zmierzającym do promocji gminy i budowy jej marki. Została
opracowana i przyjęta „Strategia budowy i promocji marki Gminy
Białobrzegi”, którą konsekwentnie wdrażaliśmy. W ramach tych
działań powstało m. in. logo naszej gminy, promowaliśmy się na
bilbordach w Rzeszowie, Leżajsku, przy trasie E-4, prezentowany
był film promocyjny poświęcony naszej gminie emitowany w TVP
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Rzeszów oraz w mediach społecznościowych powstał spot
promocyjny emitowany na telebimach i monitorach w Rzeszowie.
Głównym celem tych działań było pokazanie walorów naszej gminy
i zachęcenie potencjalnych inwestorów do lokowania u nas swoich
pomysłów biznesowych oraz zachęcanie do osadnictwa nowych
mieszkańców.
Mając na względzie fakt, że jesteśmy małą gminą, nie
położoną w bezpośrednim sąsiedztwie Rzeszowa, wydaje mi się, że
dzisiaj można stwierdzić, że te działania przyniosły wymierne efekty.
Są to powstające nowe obiekty związane z działalnością
gospodarczą oraz budujące się nowe osiedla domów
jednorodzinnych na naszych dawnych pastwiskach. Gmina
Białobrzegi stała się gminą rozpoznawalną w regionie, udało nam
się zbudować jej markę, co przynosi wymierne efekty przede
wszystkim w pozytywnym wizerunku naszej gminy, który
funkcjonuje w przestrzeni publicznej, a to przekłada się na rzecz
najważniejszą tj. na przyrost liczby naszych mieszkańców.
To między innymi dzięki takim działaniom jesteśmy na tyle
atrakcyjną gminą dla naszych mieszkańców, że chcą tutaj pozostać,
a także dla osób z zewnątrz, że chcą u nas osiedlić się, bądź
prowadzić działalność gospodarczą. Wszystkie te działania
pozwalają nam na dzień dzisiejszy wygrywać walkę o człowieka,
a to jest podstawowe wyzwanie, które stoi przed takimi gminami jak
nasza.
Podsumowanie kadencji 2014–2018
Szanowni Państwo!
Koniec pewnego okresu w życiu człowieka, czy danej
organizacji skłania do refleksji, podsumowań i ocen. Przedstawiając
Państwu zebrane w niniejszym Biuletynie Informacyjnym – Wydanie
Specjalne najważniejsze fakty z życia naszego samorządu
chcieliśmy nie tylko przybliżyć 4-letnią prace tego samorządu, ale
także ułatwić ocenę naszej pracy w tym okresie.
Za przedstawionymi w tym materiale faktami kryje się
codzienna , często żmudna paca wielu ludzi, którym chciałem
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wyrazić wdzięczność za ich zaangażowanie i wysiłek a także za dar,
który otrzymałem w postaci bardzo dobrej współpracy ze mną jako
wójtem, za życzliwość względem mojej osoby, a czasami pewnie
także za cierpliwość i wyrozumiałość dla mnie.
Dziękuję Radzie Gminy za bardzo dobrą współpracę między
nami, dużą kulturę we wzajemnych relacjach, za kierowanie się
przede wszystkim dobrem gminy jako całości w podejmowanych
decyzjach. Ta wysoka kultura życia publicznego jest naszym
dobrem, o które należy szczególnie dbać, z którego jesteśmy znani i
bardzo dobrze oceniani także poza naszą gminą.
Dziękuję pracownikom Urzędu Gminy – mamy jeden
z najmniejszych poziomów zatrudnienia w gminie tej wielkości, tak
więc, trzeba było bardzo dużego zaangażowania oraz wysiłku
pracowników, aby sprostać ciągle wzrastającej biurokracji przy tej
liczbie realizowanych przez nasz samorząd zadań.
Dziękuję kierownikom i dyrektorom oraz pracownikom
gminnych
jednostek
organizacyjnych
za
ich
wysiłek
i zaangażowanie w realizację codziennych obowiązków.
To dzięki pracy Was wszystkich ten organizm jakim jest
lokalny samorząd mógł sprawnie funkcjonować i rzetelnie
realizować swoje zadania.
Dziękuję sołtysom i członkom rad sołeckich za ich
zaangażowanie w rozwój lokalnych społeczności, za życzliwość
i zrozumienie we wzajemnych relacjach.
Dziękuję przedsiębiorcom, zarówno tym którzy działają u nas
już od wielu lat, jak też tym którzy w tej kadencji rozpoczęli u nas
swoją działalność, za to, że działając u nas rozwijają nie tylko swoje
firmy dając pracę naszym mieszkańcom, ale także przyczyniają się
do rozwoju naszej gminy, także poprzez uczciwe i rzetelne płacenie
należnych gminie podatków.
Dziękuję naszym mieszkańcom za rzetelne i uczciwe
płacenie podatków i opłat lokalnych – to wszystko świadczy
o Waszej dojrzałości obywatelskiej.
Dziękuję naszym mieszkańcom za życzliwe wsparcie dla
naszych działań i pomysłów, za troskę o estetykę posesji.
To bardzo ważne, bo dzięki rozwojowi infrastruktury
sportowo- rekreacyjnej liczba osób z zewnątrz, które odwiedzają
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nasza gminę bardzo wzrosła w tej kadencji i dzięki także waszej
dbałości o przydomowe ogródki, tereny przed waszymi posesjami
wyjeżdżają od nas z obrazem pięknej i zadbanej gminy, do której
warto wrócić.
Dziękuję wszystkim naszym nowym mieszkańcom, za to że
wybrali naszą gminę na swoje miejsce do życia, życząc abyście
czuli się u nas dobrze, aby było to miejsce do którego z chęcią
wracacie.
Szanowni Państwo !
Przez cały ten czas, który był nam dany kreować
rzeczywistość tej gminy staraliśmy się rzetelnie i uczciwie
realizować nasze obowiązki, kierując się przede wszystkim dobrem
publicznym, interesem tej gminy i jej mieszkańców.
Naszym celem była budowa gminy zasobnej, sprawnie
zorganizowanej i zarządzanej, bez kompleksów wobec innych,
większych od nas ośrodków, gminy przyjaznej mieszkańcom, która
umożliwia im bezpieczne i wygodne życie, ale też różne możliwości
osobistego rozwoju, gminy z której nasi mieszkańcy mogliby być
dumni, gminy która wyróżnia się w regionie swym rozwojem,
nowoczesnością, która ma swoja markę rozpoznawalną w regionie.
Ocenę tego czy nam się to udało i w jakim zakresie
pozostawiamy oczywiście Państwu. W naszej ocenie na koniec
kadencji pozostawiamy gminę bogatszą, z dobrą sytuacja finansową
z bardzo niskim zadłużeniem, z dużymi możliwościami na jej dalszy
szybki rozwój, na spełnienie naszych kolejnych marzeń.
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