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Informacja na temat zadań inwestycyjnych i remontowych
zrealizowanych w 2011 r.
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w lewobrzeżnej części
gminy w miejscowościach Białobrzegi, Korniaktów Płn., Budy
Łańcuckie – inwestycja rozpoczęta w sierpniu 2011 r. została
podzielona na dwa etapy ze względu na jej zakres i koszty
realizacji. Całość inwestycji obejmuje wykonanie ok. 80 km sieci
kanalizacyjnej, ok. 18 km przykanalików, oraz 26 kompletów
przepompowni. Całkowity koszt inwestycji to kwota 10 616 000 zł,
z czego 3 000 000 zł to dotacja ze środków Unii Europejskiej, zaś
reszta to środki budżetu gminy. Tak więc realizacja tej inwestycji, to
ogromny wysiłek finansowy i organizacyjny dla gminy.
W październiku zakończyliśmy I etap. Koszt realizacji tego etapu to
kwota 5 553 645 zł. Do kanalizacji zostało podłączonych ok.240
gospodarstw w sołectwach Białobrzegi l. i Korniaktów Płn.
Mieszkańcy z tych miejscowości, którzy nie podłączyli się do
kanalizacji, w najbliższym czasie otrzymają z Urzędu Gminy decyzje
zobowiązujące ich do wykonania przyłącza kanalizacyjnego.
Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wykonanie przyłączy jest
obowiązkiem danego mieszkańca. Korzystając z okazji
informujemy,
że
załatwianie
formalności
związanych
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z podłączeniem do sieci kanalizacyjnej należy rozpocząć od wizyty
w
Zakładzie
Gospodarki Komunalnej w
Białobrzegach.
Przestrzegamy przed bagatelizowaniem tych spraw, gdyż jesteśmy
zdeterminowani, aby zrobić porządek z gospodarką ściekową na
terenie naszej gminy. Nie po to inwestujemy ogromne pieniądze,
aby ścieki nadal wylewane były do rowów, strumyków itp.
Kończymy w zasadzie porządkowanie gospodarki ściekowej
w prawobrzeżnej części gminy – w stosunku do kilku osób toczy się
postępowanie administracyjne, które zakończy się w najbliższym
czasie dotkliwą karą pieniężną, zaś reszta podporządkowała się
naszym wezwaniom. Podobne procedury będą stosowane w
stosunku do mieszkańców lewobrzeżnej części gminy – nie będzie
taryfy ulgowej!
Kontynuowane są prace na II etapie tej inwestycji tj. budowa
kanalizacji w Budach Łańcuckich l. – zakończenie prac
przewidziane jest na koniec września 2012 r. w tym roku wydaliśmy
na realizację II etapu kwotę 1 244 309 zł.
2. Budowa
Centrum
Sportowo
Rekreacyjnego
w Białobrzegach.
W ramach tej inwestycji na obszarze 4,10 ha
w
bezpośrednim
sąsiedztwie
Publicznego
Gimnazjum
w Białobrzegach realizowana jest duża inwestycja z zakresu sportu
i rekreacji, która została podzielona na dwa etapy. W kończącym się
I etapie wybudowaliśmy kompleks boisk „Orlik” wraz z budynkiem
socjalno – sanitarnym, budujemy trybuny wraz z oświetleniem boisk,
skatepark, tor treakingowy, siłownię zewnętrzną, stoliki do tenisa
(zewnętrzne), ścianki wspinaczkowe, plac zabaw, ścieżki
komunikacyjne, parking (od strony gimnazjum), oświetlenie
zewnętrzne, ławki parkowe, ogrodzenie. Całkowity koszt
realizowanych w I etapie prac to kwota 3 300 000 zł, z czego
dotacja to kwota 833 000 zł, reszta to kwota z budżetu gminy.
Realizację II etapu planujemy rozpocząć w 2012 r. i w jego ramach
powstaną 2 korty tenisowe, wraz ze ścianą do ćwiczeń i nauki gry
w tenisa ziemnego, stadion lekkoatletyczny z bieżniami na 100 m
i 400 m, skocznie do skoku w dal i skoku wzwyż, rzutnia, dalsze
ciągi komunikacyjne, oświetlenie, parking od strony południowej,
ogrodzenie od strony południowej, ławki oraz zostanie urządzona
zieleń. Jeśli to wszystko udałoby się nam zrobić bylibyśmy jedyną
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gminą wiejską w regionie o tak rozwiniętej infrastrukturze sportoworekreacyjnej, z której będą korzystać uczniowie naszego
gimnazjum, a także, mam nadzieję, dorośli mieszkańcy naszej
gminy, a być może także gmin sąsiednich, co byłoby dla naszej
gminy doskonałą promocją.
3. Remont drogi powiatowej Łańcut-PodzwierzyniecBiałobrzegi Nr 1519 R - wraz z przystosowaniem pobocza do
ruchu pieszego w Dębinie – w ramach tego zadania, gdzie
inwestorem był Powiat Łańcucki (zarządca drogi) wykonano 2,6 km
nowej wzmocnionej nawierzchni asfaltowej od skrzyżowania z drogą
do Głuchowa w Dębinie do granicy naszej gminy z Miastem Łańcut,
oraz chodnik dla pieszych na długości 2,6 km. Koszt zadania to
kwota 2 727 145 zł, z czego dotacja z budżetu państwa to kwota
1 358 573 zł, środki Gminy Białobrzegi to kwota 829 724 zł, środki
Powiatu Łańcuckiego to kwota 538 848 zł.
W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim tym
mieszkańcom, którzy wykazali zrozumienie dla tej inwestycji
(chodnik), zaś pozostałym życzę, aby w przyszłości wykazali
większe zrozumienie dla dobra wspólnego.
4. Remont budynku Domu Kultury w Woli Dalszej –
w ramach tych prac przemalowano elewację, dodając do niej pewne
elementy ozdobne, pomalowano dach, wykonano prace izolacyjne
fundamentów podpiwniczenia, wykonano kanalizację deszczową,
wykonano nawierzchnię asfaltową służącą jako parking. W ramach
tych rac wykonano także remont obiektu imprez plenerowych tzw.
„grzybka”. Całkowity koszt zrealizowanych prac to kwota 239 910 zł.
5. Remont budynku OSP w Woli Dalszej- budynek był
w bardzo złym stanie technicznym, stąd też wymagał dużego
zakresu prac remontowych. Wykonano nowy dach na budynku
głównym i garażu OSP, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową
zewnętrzną, wykonano elewację budynku wraz z dociepleniem oraz
płytą odbojową. Wykonano przyłącza gazu, wody i kanalizacji oraz
instalację odgromową. Koszt wykonanych prac to kwota 185 508 zł.
Dzięki tym pracom przy Domu Kultury oraz budynku OSP centrum
Woli Dalszej wygląda ładnie i estetycznie.
6. Rekultywacja parku oraz remont obiektu imprez
plenerowych (tzw. „grzybka”) w Korniaktowie Południowym.
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Pracami objęto teren parku – dawna szkółka, po której na
powierzchni ok.1,33 ha pozostały 40 - letnie drzewa różnego
gatunku. Uporządkowano teren parku z chwastów, odrostów oraz
dokonano nowych nasadzeń roślin okrywowych w parku (4455 szt.
barwinka), posiano trawnik na powierzchni 4 000 m2, wykonano 390
mb dróżek szerokości 1,5 m wokół parku o nawierzchni kamiennej,
ograniczonej krawężnikami, zamontowano 11 ławek oraz 10 koszy.
W ramach tych prac wykonano remont generalny „grzybka”, który
był w bardzo złym stanie technicznym, wykonano parking.
Całkowity koszt prac to kwota 331 571 zł z czego, remont grzybka
to kwota 51 313 zł, zaś prace związane z parkiem to kwota 280 258
zł. Zadanie to jest wspłfinansowane przez Unię Europejską.
7. Budowa mostu na potoku Sawa w miejscowości Dębina.
Wybudowany został nowy most 2 - jezdniowy, w miejsce starego,
będącego w złym stanie technicznym oraz zwężonego
(1-jezdniowy). Koszt zrealizowanych prac to kwota 1 500 000 zł,
z czego dotacja z budżetu państwa to kwota 750 000 zł, środki
Powiatu Łańcuckiego to kwota 375 000 zł, środki Gminy Białobrzegi
to kwota 375 000 zł. Budowa tego mostu zakończyła przebudowę
mostów na naszych dwóch głównych korytarzach drogowych tj.
Łańcut – Świętoniowa i Czarna – Laszczyny. W ciągu ostatnich
10 lat na terenie naszej gminy w ciągu naszych dróg powiatowych
wybudowano 4 nowe mosty:
- na rzece Wisłok w Budach Łańcuckich – największa inwestycja
mostowa w historii powiatu;
- na potoku Żołynianka w Białobrzegach (lewe);
- na potoku Kosinka w Białobrzegach (prawa);
- na potoku Sawa w Dębinie.
8. Remont dróg powiatowych w Budach Łańcuckich
(prawa) i Budach Łańcuckich (lewa) – w ramach tych prac
wykonano w sumie nowe nawierzchnie asfaltowe (wzmocnione) na
długości ok. 4,14 km, oraz odmulono rowy przydrożne. Całkowity
koszt tych prac to kwota 1 900 000 zł z czego środki Gminy
Białobrzegi to kwota 205 000 zł, środki Powiatu Łańcuckiego to
kwota 205 000 reszta to środki pomocowe.
9. Budowa chodników w lewobrzeżnej części gminy –
w ramach tych prac wykonano 3,1 km chodników w Białobrzegach
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(lewe) oraz Korniaktowie Północnym. W sumie w 2011 r na terenie
naszej gminy wykonano ok. 5,7 km nowych chodników.
W 2011 r. dofinansowaliśmy realizację zadań drogowych
Powiatu Łańcuckiego kwotą 1 029 309 zł. Dla naszej gminy to
bardzo duży wydatek finansowy, ale dzięki tym środom mogliśmy
wspólnie z Powiatem Łańcuckim skorzystać z dużych środków
pomocowych w kwocie 3 598 000 zł - w mojej ocenie szkoda byłoby
zmarnować takiej okazji.
Działania prospołeczne realizowane w 2011 r.
1. Kurs języka angielskiego dla dorosłych na dwóch
poziomach
zaawansowania
(podstawowy,
średniozaawansowany) – 144 godz. kursu ukończyło 19 osób.
Koszt kursu to kwota ok. 30 800 zł
2. Kurs nordic – walkingu – zajęcia dla dorosłych trwające 54
godz. ukończyło 15 osób. Koszt kursu to kwota ok. 7 500 zł. W
ramach tych zajęć uczestnicy kursu brali udział w Pucharze Polski
Nordic Walking w Iwoniczu Zdroju zajmując wysokie miejsca, m.in.
trzecie miejsce w Polsce w jednej z kategorii.
3. Warsztaty komputerowe dla dorosłych - 24 godziny kurs
ukończyło 20 osób. Koszt kursu to kwota 3 360 zł.
4. Kurs tańca dla dorosłych – 30 godziny kursu ukończyło 16
osób (8 par). Koszt kursu to kwota 2 250 zł.
5. W lutym zakończyły się kursy taneczne dla uczniów
wszystkich naszych szkół podstawowych, w których uczestniczyło
237 uczniów. Koszt warsztatów tanecznych to kwota 15 740 zł.
6. Zrealizowany został projekt warsztatów tanecznych
w zakresie tańca ludowego dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1
w Białobrzegach. Koszt warsztatów to kwota 17 329,55 zł
Wszystkie te projekty były współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej w wysokości 70%, reszta środków tj. 30% kosztów
zostało pokryte z budżetu gminy.
Podatki i opłaty lokalne w 2012 r.
1. Podatki od nieruchomości wzrosną od 2012 r. o wskaźnik
inflacji określony przez Ministra Finansów w odniesieniu do
zobowiązań podatkowych tj. o 4,2%.
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2. Podatek rolny na dany rok uzależniony jest od średniej ceny
żyta za pierwsze 3 kwartały 2011 r., którą to wartość określa GUS w
oparciu o dane z rynku zbóż.
W związku z tym, że na rynku zbóż nastąpił radykalny wzrost
cen w ostatnich trzech kwartałach 2011 r., Minister Finansów
określił wysokość podatku rolnego na 2012 r na kwotę 185,45 zł/ha
dla rolników i 370,90 zł/ha dla właścicieli gruntów o powierzchni do
1 ha. W przypadku naszej gminy oznaczałoby to wzrost o 117,54 %
w stosunku do 2011 r. Chcąc uniknąć tak radykalnego wzrostu
podatku rolnego Rada Gminy podjęła decyzję o podwyżce podatku
rolnego o połowę procentowego wzrostu, określonego stawką
Ministra Finansów. W związku z powyższym stawki podatku rolnego
w naszej gminie w 2012 r będą następujące:
a) właściciele gruntów powyżej 1 ha ( w rozumieniu ustawy –
rolnicy) 135,35 zł;
b) właściciele gruntów do 1 ha ( w rozumieniu ustawy – nie
rolnicy) 270,70 zł;
Stawki te są i tak niższe niż obowiązujące na terenie naszej
gminy 3 lata temu tj. w 2009 r., kiedy podatek rolny wynosił 139,50
zł/ha dla rolników i 279 ,00 zł dla właścicieli gruntów do 1 ha.
Pamiętajmy o tym, że każda obniżka górnych stawek
podatków oraz umorzenia skutkują obniżeniem otrzymywanej przez
gminę subwencji wyrównawczej z budżetu państwa, tak więc, jest to
podwójna strata finansowa dla naszego budżetu. Pragnę także
zwrócić uwagę, że podatek płaci się od posiadania przedmiotu
opodatkowania, niezależnie czy jest on używany.
W 2012 r. z tytułu obniżenia górnych stawek podatku rolnego
gmina straci 328 789 zł podatku rolnego, w przypadku podatku od
nieruchomości, straci dochody w kwocie 548 370 zł, zaś
w przypadku podatku od środków transportowych straci dochody
w kwocie 15 256 zł. w sumie daje to kwotę 892 415 zł mniejszych
dochodów w 2012 r. do budżetu gminy z powodu obniżenia stawek
podatków w stosunku do zaproponowanych przez Ministra
Finansów. Jednocześnie o tę samą kwotę tj. o 892 415 zł będzie
niższa subwencja wyrównawcza dla naszej gminy w 2014 roku. To
bardzo duże środki finansowe, których brak coraz bardziej
odczuwalny jest w budżecie gminy. Dla tych, którzy mimo tej
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argumentacji i tak będą narzekać na wysokość podatków w naszej
gminie, pragnę przekazać informację, że w 2012 r. planujemy
zebrać z podatku rolnego kwotę 418 486 zł, zaś dopłaty do ścieków
wyniosą 453 600 zł, a więc więcej niż cały zebrany podatek rolny
trafi do wszystkich mieszkańców z powrotem w postaci dopłat do
ścieków.
W tym miejscu pragnę przypomnieć, że umorzenia podatków
powinny wynikać ze szczególnej sytuacji podatnika, spowodowanej
zdarzeniami losowymi i w związku z tym stosowane są i będą
bardzo rzadko.
3. Opłaty lokalne Według kalkulacji sporządzonej przez Zakład
Gospodarki Komunalnej w Białobrzegach ceny wody i ścieków
w 2012 wzrosną odpowiednio o:
a) woda o 10 gr/m3 - cena wynosić będzie 2,40 zł/m3 netto;
b) ścieki o 30 gr/m3 - cena wynosić będzie 3,20 zł/m3.
Jednocześnie informujemy, że wg rzeczywistych kalkulacji
kosztów odbioru, przesyłu i oczyszczania ścieków mieszkańcy oraz
podmioty gospodarcze powinni płacić za odbiór ścieków 6 zł/m3
netto. Chcąc uniknąć tak wysokich podwyżek cen Rada Gminy
uchwaliła dopłatę z budżetu gminy w wysokości 2,80 zł do 1m3
ścieków dla wszystkich mieszkańców i podmiotów gospodarczych.
Na dopłaty do ścieków wydamy z budżetu gminy w 2012 r. kwotę
453 600 zł.
5. Cena śmieci – w związku z wnioskami mieszkańców oraz
nowymi regulacjami prawnymi wprowadzono zbiórkę odpadów raz
w miesiącu. W związku z tym, w wyniku przeprowadzonego
przetargu cena odbioru 1 kubła raz w miesiącu wynosić będzie 7,86
zł netto. Taka cena obowiązywać będzie w okresie do 30 czerwca
2013 r. Po tym terminie, zgodnie ze zmianami prawnymi przyjętymi
przez poprzedni rząd i poprzedni parlament (nowelizacja ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 1 lipca 2011 r.DzU nr 152 z 25 lipca 2011r.) będzie obowiązywał całkowicie inny
system naliczania opłat za wywóz śmieci. Niestety spowoduje to
radykalny wzrost cen. Nowa ustawa obowiązywać będzie
z początkiem 2012 r. natomiast w zakresie opłat na wywóz śmieci
gmina ma obowiązek jej wprowadzenia w życie najpóźniej od 1 lipca
2013 r. Nie chcąc wcześniej obciążać naszych mieszkańców
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znacząco wyższymi opłatami, nowy system wprowadzimy dopiero
wtedy, kiedy będziemy musieli to zrobić, czyli w ostatecznym
terminie określonym w ustawie tj. od 1 lipca 2013 r.
6. Tabela stawek podatków od nieruchomości na 2012 r.
Przedmiot opodatkowania
Grunty
Grunty związane z
prowadzeniem działalności
gospodarczej bez względu na
sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków
Grunty pod jeziorami, zajęte
na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych
Grunty pozostałe
Mieszkalne
Związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej
oraz części budynków
mieszkalnych zajęte na
prowadzenie działalności
gospodarczej
Zajęte na prowadzenie
działalności gospodarczej w
zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem
siewnym
Zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w
zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych
Pozostałe
Budowle
Podatek rolny
Gospodarstwa rolne
Pozostałe

MF 2011

RG 2011

2

Uchwała RG
na 2012
(projekt)

MF 2012

2

2

0,80 zł/m

0,71 zł/m

0,84 zł/m

4,15 zł/ha

3,69 zł/ha

4,33 zł/ha

2

0,18 zł/m

2

0,44 zł/m

0,41 zł/m

0,67 zł/m

2

2

0,43 zł/m

2

0,70 zł/m

2

21,05 zł/m

19,29 zł/m

2

4,45 zł/m

2

7,36 zł/m
2%

2

4,27 zł/m

2

3,47 zł/m
2%

7,06 zł/m
2%

2

21,94 zł/m

10,24
2
zł/m

9,37 zł/m

4,27 zł/m

2

2

2

9,82 zł/m

2

3,84 zł/ha
2

0,19 zł/m

2

0,46 zł/m

2

20,10 zł/m

2

9,76 zł/m

2

4,45 zł/m

2

3,61 zł/m
2%

MF 2011

RG 2011

MF 2012

94,10
zł/ha
188,20
zł/ha

85,25
zł/ha
170,50
zł/ha

185,45
zł/ha
370,90
zł/ha
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2

0,74 zł/m

2

2

Uchwała RG
na 2012
135,35
zł/ha
270,70
zł/ha

Program Stypendialny „Równe Szanse w Białobrzegach”
W tegorocznej edycji Programu Stypendialnego „Równe Szanse
w Białobrzegach” zostały wprowadzone istotne zmiany. Od tego
roku program nie jest już dofinansowany przez Fundację im.
Stefana Batorego w Warszawie, całość środków tj. kwota 40 000 zł.
przeznaczona jest z budżetu gminy. Programem stypendialnym od
tego roku nie zostali objęci studenci, natomiast te środki
przeznaczyliśmy na zwiększenie kwoty stypendium dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych ze 150 zł/m-c do 200 zł/m-c. Uznaliśmy,
że w czasie kiedy studenci mają różnego rodzaju wsparcie
finansowe ze strony uczelni oraz większość z nich dorabia sobie
podczas 3 - miesięcznych wakacji w Polsce lub za granicą, większe
środki finansowe należy przeznaczyć dla młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych nie objętych powszechnym programem
stypendialnym, która nie ma większych możliwości pozyskania
dodatkowych środków poprzez zatrudnienie się podczas wakacji,
a jednocześnie wydaje spore środki finansowe na dojazdy do szkół.
Od tego roku zrezygnowaliśmy z kryterium dochodowego przy
przyznawaniu stypendiów, gdyż z doświadczeń z poprzednich lat
wynika, że często przedstawiane zaświadczenia o dochodach nijak
się miały do rzeczywistości. Najważniejszym kryterium są wyniki
w nauce (70% ogółu punktów). Wprowadziliśmy nowe kryterium
(30% ogółu punktów) oceniające szczególne osiągnięcia uczniów,
dotyczące udziału w konkursach, turniejach, zawodach sportowych
i innych zawodach na etapie wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
oraz ich aktywność w pracy na rzecz samorządu szkolnego,
organizacji społecznych o charakterze edukacyjno – kulturalnym,
sportowym czy też charytatywnym.
Chcieliśmy w ten sposób docenić uczniów aktywnych,
a jednocześnie innych pobudzić do aktywności, bo niestety
z aktywnością społeczną wśród naszej młodzieży, a także
i dorosłych nie jest najlepiej.
W grupie uczniów naszego gimnazjum wpłynęło 26 wniosków przyznano 20 stypendiów, zaś w grupie uczniów szkół
ponadgimnazjalnych wpłynęło 13 wniosków – przyznano 10
stypendiów.
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a) stypendia w kwocie 100 zł miesięcznie otrzymali następujący
uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Białobrzegach:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Imię i nazwisko
Radosław Wierzbiński
Mariola Stryczek
Karolina Cebulak
Marcelina Kochman
Anna Kloc
Dorota Walawender
Agnieszka Curzytek
Barbara Markowicz
Karolina Raciunas
Monika Bar
Joanna Kisiel
Marcin Hubacz
Jakub Szal
Wioletta Kłosowska
Mariola Tomaszek
Karol Cebulak
Patrycja Nowak
Anna Mach
Kinga Piech
Anna Masłoń

Miejsce zamieszkania
Białobrzegi
Dębina
Korniaktów Płn
Białobrzegi
Budy Łańcuckie
Wola Dalsza
Białobrzegi
Białobrzegi
Wola Dalsza
Budy Łańcuckie
Korniaktów Płd
Białobrzegi
Białobrzegi
Białobrzegi
Budy Łańcuckie
Budy Łańcuckie
Korniaktów Płn
Białobrzegi
Budy Łańcuckie
Korniaktów Płn

b) Stypendia w kwocie 200 zł miesięcznie otrzymali następujący
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Imię i nazwisko
Adrianna Młynek
Damian Walawender
Agnieszka Głowiak
Magdalena Rachwał
Ewelina Kluz
Aneta Bartnik
Jolanta Pliś
Izabela Zdąbłarz
Aleksandra Fołta
Monika Rusinek

Miejsce zamieszkania
Dębina
Wola Dalsza
Budy Łańcuckie
Budy Łańcuckie
Budy Łańcuckie
Budy Łańcuckie
Białobrzegi
Dębina
Budy Łańcuckie
Dębina
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Najlepsi
uczniowie
naszych
szkół
i gimnazjum w roku szkolnym 2010/2011

podstawowych

Pragnę w tym miejscu serdecznie pogratulować wszystkim
naszym najlepszym uczniom doskonałych wyników w nauce oraz
wzorowego zachowania. To efekt waszej ciężkiej pracy
uczniowskiej, pracy nad swymi słabościami, codziennej walki o to
aby stawać się mądrzejszym i lepszym człowiekiem.
Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Białobrzegach
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.
15.
16.

Imię i nazwisko
Pańko Karolina
Jankowska Paulina
Porębny Weronika
Dołęga Szczepan
Chudzik Jakub
Nikodem Rafał
Wajda Patryk
Wilk Michał
Pliś Patrycja
Uchman Konrad
Trojnar Karolina
Kiełb Kinga
Nyklewicz Kamila
Stryczek Karol
Róg Sylwia
Wilk Alicja

klasa
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
VI a
VI a
VI a
VI b
VI b
VI b
VI b
VI b

Średnia ocen
5,2
5,2
5,0
4,9
4,8
5,1
5,0
4,8
5,1
5,0
4,8
5,3
5,2
5,2
5,1
5,1

Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Woli Dalszej
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Imię i nazwisko
Fryń Kacper
Marzęciak Miłosz
Kwolek Artur
Noga Lidia
Mach Dawid
Gdula Szymon
Sobek Aneta
Szczęch Radosław

klasa
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
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średnia ocen
5,0
5,0
4,9
4,8
4,8
4,8
5,2
5,2

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Bartoszek Monika
Hałdyj Iga
Dziura Gabriela
Szczęch Patrycja
Dziura Dominika
Dołęga Karina
Wanowicz Lidia

V
V
V
VI
VI
VI
VI

Szkoła Podstawowa nr
w Korniaktowie Północnym
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

im.

Imię i nazwisko
Julia Ciupińska
Anna Drążek
Hubert Kubis
Magdalaena Dzierga
Patryk Nawrot
Monika Rzepka
Kamila Sikora
Kinga Cebulak
Zuzanna Miara
Mariola Sanok
Dawid Kubis
Anna Benedyk

Szkoła Podstawowa
w Białobrzegach
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
10.
11.

2

nr

4,9
4,9
4,8
5,8
5,4
5,3
4,9

Tadeusza
klasa
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V
VI
VI

1

Imię i nazwisko
Karolina Nosek
Alicja Witek
Weronika Kloc
Wiktoria Kutryb
Wojciech Nicpoń
Jakub Lorenc
Tomasz ślimak
Patrycja Urban
Andżelika Augustyn
Michał Golenia
Izabela Kloc

im.

Tadeusza

klasa
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
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Kościuszki
Średnia ocen
4,8
5,4
5,2
5,0
4,8
5,0
5,1
5,6
5,2
5,1
5,5
5,2

Kościuszki
średnia ocen
5,40
5,11
5,00
4,90
5,27
5,18
5,18
5,09
5,00
5,00
4,80

12.
13.
14.
15.
16.

Paulina Wojtyna
Marcin Nosek
Edyta Babiarz
Magdalena Cyburt
Agnieszka Sobala

VI
VI
VI
VI
VI

5,45
5,36
5,27
5,18
5,18

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Budach
Łańcuckich.
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Imię i nazwisko
Justyna Głowiak
Agata Tomaszek
Katarzyna Wawrzaszek
Ewelina Bartnik
Katarzyna Makówka
Martyna Wawrzaszek
Damian Nowosada
Maciej Nawrot
Wioletta Cebula
Tomasz Kojder

klasa
IV
IV
IV
V
V
V
V
VI
VI
VI

średnia ocen
5
4,99
4,99
5
5
4,9
4,8
5,1
5
4,8

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Armii Krajowej w Budach
Łańcuckich
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Imię i nazwisko
Patryk Bester
Aleksandra Kloc
Gabriela Pająk
Adrianna Wikiera
Czyrek Aleksandra
Magdalena Paluch
Bartłomiej Porębny
Kornelia Rydzik
Krystian Węgrzyn
Natalia Fularz
Paulina Kloc
Gabriela Porębna
Magdalena Lis
Ewelina Szczupak

klasa
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
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średnia ocen
5,1
5,1
5,0
5,2
4,9
5,0
5,0
5,7
5,5
5,0
5,1
5,4
4,8
5,6

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białobrzegach
Lp.
Imię i nazwisko
klasa
średnia ocen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Anna Masłoń
Anna Tworek
Gabriela Janusz
Patrycja Nowak
Marcin Górak
Mariola Tomaszek
Anna Mach
Monika Bar
Anna Fularz
Katarzyna Łania
Paulina Gierczak
Natalia Kalamarz
Ewa Kiełbicka
Gabriela Sacała
Justyna Trąd
Karol Młynek
Dariusz Cisek
Tomasz Szczepański
Karolina Cebulak
Filip Kurek
Ilona Cebulak
Kinga Piech
Jakub Szal
Dawid Mądry
Dominik Kluz
Mariola Stryczek
Dorota Walawender
Barbara Markowicz
Karolina Raciunas
Agnieszka Curzytek
Beata Wołowiec
Aleksandra Kołcz
Marcelina Kochman

Ia
Ia
Ia
Ib
Ib
Ic
Ic
Id
Id
Id
Id
Id
Id
Id
Id
IIa
IIa
IIa
IIb
IIb
IIb
IIc
IId
IId
IId
IIIa
IIIa
IIIa
IIIa
IIIa
IIIa
IIIa
IIIb
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5,57
5,35
4,85
5,00
4,79
5,00
4,79
5,14
5,14
5,07
4,86
4,79
4,79
4,79
4,79
4,81
4,75
4,75
5,44
4,88
4,81
4,90
5,06
4,88
4,75
5,31
5,31
5,15
5,15
5,00
4,92
4,77
5,20

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Dominik Peszek
Wioletta Kłosowska
Izabela Kiełb
Marcin Hubacz
Radosław Wierzbiński
Karol Cebulak
Anna Kloc
Joanna Kisiel

IIIb
IIIb
IIIb
IIIc
IIIc
IIIc
IIId
IIId

5,00
4,90
4,80
5,00
4,77
4,76
5,10
5,00

Gratuluję też rodzicom uczniów, dziękując im za trud
wychowawczy, za to, że w waszych rodzinach ustanowiony jest
właściwy porządek rzeczy, w których wychowanie dzieci jest na
pierwszym miejscu.
Projekty realizowane przez nasze Stowarzyszenia
W kończącym się roku, także nasze stowarzyszenia zrealizowały
projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
programu Leader – „Małe Granty”.
Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Woli Dalszej –

,,Z tradycją przez pokolenia - przygotowanie widowiska Wesele
Wolańskie”
Projekt realizowany był w okresie od lutego 2011 r. do sierpnia 2011
r. w Domu Kultury w Woli Dalszej. Celem projektu była integracja
starszego i młodszego pokolenia w ramach organizowanych
wspólnych spotkań, których celem było poznanie i kontynuacja
tradycji ludowych. Do realizacji operacji zaangażowano
mieszkańców Woli Dalszej, którzy pamiętają pierwsze scenariusze
„Wesela Wolańskiego”. Odtworzono starodawne przyśpiewki,
zdjęcia i elementy strojów ludowych. Osoby zaangażowane
w realizację projektu spotykały się przez okres jego realizacji
systematycznie w sali widowiskowej Domu Kultury ćwicząc pod
okiem instruktora i przy akompaniamencie kapeli ludowej
przyśpiewki i tańce „w charakterze wolańskim”. Zakupione zostały
również brakujące elementy strojów ludowych. Premiera widowiska
odbyła się 3 lipca 2011 r. w sali widowiskowej Domu Kultury w Woli
Dalszej.
16

Całkowita wartość projektu: 8776,83 zł
Dofinansowanie ze środków UE: 6103,82 zł
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju ,,Olszynka” w Białobrzegach /l/-

,,Warsztaty gastronomiczne szansą na wzrost aktywności
lokalnej społeczności”
Projekt realizowany był w okresie od stycznia 2011 r. do lutego
2011 r. w Domu Kultury w Białobrzegach /l/. Celem projektu było
przeszkolenie 10 osób z terenu Gminy Białobrzegi w zakresie
sporządzana i podawania potraw, posługiwania się normami
obowiązującymi w gospodarce żywnościowej, właściwego
wykorzystywania receptur gastronomicznych czy tworzenia menu
na różne okazje. Łącznie przeprowadzono 50 godz. lekcyjnych
warsztatów (23 godz. teorii oraz 27 godz. zajęć praktycznych), które
prowadzone
były
przez
doświadczonego
instruktora
z
Podkarpackiego Ośrodka Doradczego w Boguchwale. Na
zakończenie projektu wszystkie osoby biorące udział w kursie
przystąpiły do egzaminu praktycznego i teoretycznego, który
zakończył się dla wszystkich wynikiem pozytywnym. Po egzaminie
nastąpiła prezentacja i degustacja wyrobów przygotowanych przez
osoby biorące udział w kursie oraz rozdanie zaświadczeń
potwierdzających ukończenie kursu i uprawniających do
prowadzenia tzw. małej gastronomi.
Całkowita wartość projektu: 4576,68 zł
Dofinansowanie ze środków UE: 2923,26 zł
Stowarzyszenie Kobiet ,,NIEZABUDKI” w Budach Łańcuckich /l/-

,,Wyginaj śmiało ciało - poprawa sprawności fizycznej
mieszkańców w rytmach muzyki”
Projekt realizowany był w okresie od lutego 2011 r. do maja 2011 r.
w Domu Kultury w Budach Łańcuckich /l/. Celem projektu było
zachęcenie mieszkańców miejscowości Budy Łańcuckie do
aktywnego, a tym samym zdrowego spędzania czasu wolnego.
W ramach projektu przeprowadzonych zostało dwa rodzaje zajęć.
Pierwsze to zajęcia prowadzone przez profesjonalnych nauczycieli
tańca przeznaczone dla młodzieży z terenu miejscowości Budy
Łańcuckie, która chciała nabyć lub poszerzyć swoje umiejętności
taneczne (14 godz. lekcyjnych zajęć dla 30 osób). Druga to zajęcia
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muzyczno – ruchowe - aerobik przeznaczone dla dorosłych
mieszkańców miejscowości Budy Łańcuckie prowadzone przez
instruktora fitness, (28 godz. zajęć w grupie 15-osobowej).
Całkowita wartość projektu: 4757,87 zł
Dofinansowanie ze środków UE: 3225,79 zł
Stowarzyszenie Koła Gospodyń w Korniaktowie Północnym-

,,Aktywne Wakacje - zajęcia sportowo-rekreacyjno-edukacyjne
dla dzieci z Korniaktowa Północnego”
Projekt realizowany był w okresie od lipca 2011 r. do sierpnia 2011
r. przy Szkole Podstawowej w Korniaktowie Północnym. Celem
projektu była organizacja atrakcyjnego i aktywnego spędzania
czasu wolnego poprzez organizację pikników wakacyjnych
integrujących i aktywizujących dzieci z terenu miejscowości
Korniaktów Północny. W ramach operacji zorganizowane zostały:
szkolenie pożarnicze, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy
i bezpieczeństwa w gospodarstwie domowym, zajęcia sportowe,
zawody z ciekawymi nagrodami, wycieczka rowerowa itp. Zajęcia
odbywały się w każdą sobotę wakacji (5 godz.) pod okiem
pedagoga i Pań należących do Stowarzyszenie Koła Gospodyń,
którzy dbali do porządek i bezpieczeństwo dzieci. Zakupiony został
sprzęt sportowych (kosz do koszykówki, piłki, badminton, skakanki
itp.), gry planszowe i art. papiernicze, które były pomocne
w organizacji zajęć. Każdy uczestnik wypoczynku otrzymał mały
poczęstunek. Zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem,
gdyż brało w nich udział, co sobotę ok. 50 dzieci.
Całkowita wartość projektu: 4574,82 zł
Dofinansowanie ze środków UE: 3187,07 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Budach Łańcuckich /l/-

,,Plon niesiemy plon w gospodarza dom…
- Dożynki Gminne 2011”
Projekt realizowany był w miesiącu wrześniu 2011 r. W jego ramach
4 września 2011 r. zorganizowane zostało coroczne Święto Plonów,
czyli uroczystość dziękczynna za tegoroczne plony. Święto
rozpoczęło się Maszą Świętą w Kościele Parafialnym w Budach
Łańcuckich, na której poświęcone zostały ofiarowane przez
delegacje rolników z każdego sołectwa tradycyjne wieńce
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dożynkowe. Później uroczystości kontynuowane były w Domu
Kultury w Budach Łańcuckich /l/ gdzie nastąpiła prezentacja
tradycyjnych wieńców dożynkowych, prezentacja twórczości
artystycznej zespołów folklorystycznych i kapel ludowych z Ziemi
Białobrzeskiej, które zaprezentowały lokalne tańce i przyśpiewki.
Można
było
również
skosztować
tradycyjnych
potraw
przygotowanych przez stowarzyszenia z terenu gminy. Święto
Plonów zakończyło się tradycyjną zabawą ludową.
Całkowita wartość projektu: 4448,65 zł
Dofinansowanie ze środków UE: 3114,05 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Korniaktowie Północnym- ,,
Powiatowy Rajd Białobrzeską Trasą Rowerową”
Projekt realizowany był w miesiącu wrześniu 2011 r. a jego celem
była organizacja aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego
na świeżym powietrzu. W jego ramach przygotowana została trasa
rowerowa biegnąca po atrakcyjnych kompleksach leśnych
z licznymi ciekawostkami przyrodniczymi i elementami architektury
sakralnej oraz rowerowy tor przeszkód, który przygotowany został
na stadionie sportowym. Zaplanowana w ramach projektu impreza
odbyła się w dniu 9 września 2011 r. W pierwszej formie wsparcia,
czyli rajdzie rowerowym wzięli udział rowerzyści startujący
w 5 grupach startowych. Druga forma wsparcia była alternatywą dla
trasy rowerowej skierowaną dla tych, którzy nie czuli się na siłach
do wzięcia udziału w pierwszej formie wsparcia. Przy współpracy
z
Policjantami
z
Posterunku
Policji
w
Białobrzegach
przeprowadzony został konkurs z zakresu bezpieczeństwa w ruchu
drogowym połączony z testem na rowerowym torze przeszkód
polegającym na prawidłowym i jak najszybszym jego przejechaniu.
Zwycięzcy zarówno Rajdu Białobrzeską Trasą Rowerową jak
i testów na torze przeszkód otrzymali drobne nagrody. Na
zakończenie projektu obok Domu Kultury w Korniaktowie
Północnym odbył się festyn rodzinny.
Całkowita wartość projektu: 4504,06 zł
Dofinansowanie ze środków UE: 3150,65 zł
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Budowa Autostrady A-4 na terenie gminy
Od kilku miesięcy na terenie naszej gminy trwają prace
budowlane przy budowie Autostrady A-4. Na terenie naszej gminy
przebiega jeden z najdłuższych odcinków autostrady w płd.- wsch.
Polsce tj. odcinek o długości ok. 16,7 km. W związku z powyższym
skala problemów z tym związana, jest adekwatna do rozmiarów
inwestycji. Borykamy się, jako urząd, z wieloma problemami
wynikającymi niekiedy z błędów projektowych, ale także związanymi
z nieprzestrzeganiem wcześniej przyjętych ustaleń między
zarządcami dróg a firmą wykonawczą.
Niestety brakuje dobrej woli, zainteresowania zgłaszanymi przez
nas problemami ze strony różnych podmiotów odpowiedzialnych za
budowę autostrady. Niektóre sprawy ciągną się miesiącami, na
niektóre nikt nie reaguje – piszę o tym, gdyż Państwo często
zgłaszacie różne problemy do nas, denerwujecie się, że one nie są
załatwione. My naprawdę jako urząd robimy wszystko co możemy,
ale niekiedy rozbijamy się o „polski mur niemożności”. Ja, jeżeli
mam problem zastanawiam się co zrobić, żeby go rozwiązać zaś
niektórzy ludzie odpowiedzialni za budowę autostrady, jeżeli
zgłaszamy im określony problem, to odnoszę wrażenie, że
zastanawiają się raczej nad tym, co zrobić aby go nie rozwiązać,
przeczekać aż rozwiąże się sam, albo aż komuś znudzi się o tym
mówić. Między innymi dlatego wraz ze Starostwem Powiatowym
w Łańcucie wprowadziliśmy monitoring wizyjny na naszych drogach
powiatowych. Wiem, że nie wszystkim to się podoba, że są tacy,
którzy krytykują to rozwiązanie, nie proponując jednocześnie
niczego w zamian. Próbowaliśmy na początku realizacji tej
inwestycji walczyć z firmą i kierowcami, aby przestrzegali
wyznaczonych korytarzy drogowych (droga od Żołyni po Kościół
w Budach Łańcuckich), niestety to była walka z wiatrakami, skazana
na porażkę.
Stąd tez nasza samoobrona poprzez montaż monitoringu
wizyjnego, dzięki czemu w mojej ocenie stan naszych dróg nie jest
najgorszy. Gdyby nie to rozwiązanie to śmiem twierdzić, że niektóre
nasze drogi mogłyby być nieprzejezdne, co mamy okazję niekiedy
widzieć w innych rejonach Polski, gdzie prowadzi się inwestycje
drogowe.
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Zgadzam się z opiniami, że nie powinno tak być, aby
wybudować kilkanaście kilometrów autostrady, a jednocześnie
zniszczyć kilkadziesiąt kilometrów dróg powiatowych i gminnych tylko jaki my na poziomie gminy mamy na to wpływ – naprawdę
niewielki. My możemy jedynie różnymi metodami bronić się, aby po
wybudowaniu autostrady nie została u nas „spalona ziemia”.
I proszę mi wierzyć, robimy wszystko co możemy aby zapobiec,
bądź zmniejszyć niekorzystne skutki tej inwestycji, nie szczędząc
sił, czasu, ale także nerwów, czyli zdrowia. A przecież prócz
problemów autostradowych nadal, a w zasadzie przede wszystkim
są nasze bieżące sprawy gminne. Z budową autostrady związany
jest także problem wożenia ziemi przez naszych mieszkańców.
W ostatnich kilku miesiącach niektórych opanowała swoista
„gorączka ziemi” – podwożą, nawożą, usypują wały itd. Przez całe
lata żyli w sąsiedztwie różnego rodzaju naturalnych zaniżeń i nie
przeszkadzało im to, nagle postanowili to zmienić, postanowili być
„wyżej”, często nie licząc się z tym, że podnosząc teren mogą
zaszkodzić swoim sąsiadom w przypadku powodzi czy ulewnych
deszczów. Zaczynają się skargi do urzędu i innych instytucji na
osoby nawożące ziemię, czyli naruszające stosunki wodne, a wraz
z tym rozpoczynają się kłótnie sąsiedzkie i wyszukiwanie sobie
nawzajem także innych „grzechów”.
Piszę o tym, bo zaczyna przybierać to coraz większe rozmiary,
więc aż strach pomyśleć co będzie w przypadku intensywnych
opadów bądź powodzi. Stąd mój apel o rozsądek i swego rodzaju
opamiętanie się. Jednocześnie informuję, że nie są i nie będą
wydawane zezwolenia na przejazd drogami gminnymi pojazdami
przekraczającymi dopuszczalny tonaż.
Uroczystość jubileuszu 50 – lecia pożycia małżeńskiego
25 sierpnia odbyła się w Białobrzegach uroczystość poświęcona
Jubileuszowi 50 – lecia zawarcia związku małżeńskiego.
W spotkaniu uczestniczyły następujące pary małżeńskie:
1. Państwo Helena i Alfred Grad
2. Państwo Józefa i Jan Świątek
3. Państwo Danuta i Stanisław Grad
4. Państwo Czesława i Stanisław Piekarz
5. Państwo Irena i Józef Młynek
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6. Państwo Genowefa i Józef Panek
W obchodach jubileuszu udział wzięli Przewodniczący Rady
Gminy w Białobrzegach Bogdan Prajs, Wójt Gminy Franciszek
Masłoń oraz Kierownik USC Magdalena Maciuba-Fus.

Podczas uroczystości wręczone zostały medale „Za długoletnie
pożycie małżeńskie” nadane przez Prezydenta RP. Podczas
spotkania, które odbyło się po części oficjalnej, była okazja do
rozmów i wspomnień.
Jeszcze raz życzymy wszystkim dostojnym jubilatom dużo
zdrowia i sił oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata pożycia
małżeńskiego.
Sprawy różne
1) 13 listopada odbyła się w sali GOKiCz w Białobrzegach
uroczysta akademia poświęcona obchodom Święta Niepodległości.
Część artystyczną przygotowali nauczyciele i uczniowie Szkoły
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Podstawowej w Woli Dalszej. Podczas uroczystości zostało
wręczonych 30 stypendiów ufundowanych przez Gminę Białobrzegi
najlepszym uczniom naszego gimnazjum oraz uczniom szkół
ponadgimnazjalnych z terenu naszej gminy.
2) Od połowy października w każdym sołectwie ponownie
rozpoczęły działalność nasze świetlice środowiskowe. W każdej
z nich zatrudniony jest opiekun. Świetlice będą funkcjonować przez
cały okres jesienno – zimowy tj. do końca kwietnia 2012 r.
3) Po raz kolejny proszę o przycięcie gałęzi, czy nawet
usunięcie drzew w pobliżu lamp oświetlenia ulicznego, gdyż jeżeli
lampa jest przysłonięta, to nasze pieniądze wydane na oświetlenie
uliczne wyrzucane są w przysłowiowe błoto. A nie są to małe środki,
bo biorąc pod uwagę dotychczasowe nasze wydatki, to w 2011 r –
wydamy na oświetlenie uliczne kwotę ok. 205 000 zł . Proszę także
o przycięcie gałęzi lub usunięcie drzew przy naszych drogach, jeśli
utrudniają one ruch samochodów, czy widoczność przy wyjeżdżaniu
z drogi podporządkowanej. Zasłaniające wyjazd z drogi gałęzie
drzew czy krzewy zagrażają bezpieczeństwu kierowców i mogą być
przyczyną wypadków. Naprawdę trudno w tym przypadku
zrozumieć bark reakcji niektórych osób, którym kilkakrotnie
zwracano już uwagę na te problemy.
Poczujmy się wszyscy przynajmniej trochę odpowiedzialni, za to
co dzieje się wokół nas, za wspólnotę w której żyjemy. Niestety
coraz częściej niektórzy oczekują, że pewne rzeczy, które należą do
ich obowiązków, zrobi za nich przysłowiowy ktoś. Z moich
obserwacji wynika, że coraz mniej, w niektórych z nas jest myślenia
w kategoriach interesu wspólnoty, w której żyjemy, a coraz więcej
działań egoistycznych nakierowanych na własny interes.
Doświadczyliśmy tego zarówno przy budowie kanalizacji, jak też
chodników, ale również spotykamy się z tym na co dzień,
zdecydowanie częściej niż kilka lat temu.
4) Kolejny raz apelujemy o nie palenie w piecach wyrobów
z PCV (tzw. plastików), folii, gum, starych butów, ubrań i innych
śmieci. Przypominamy, że podczas spalania tych produktów
uwalniają się do powietrza m.in. dioksyny, które są jedną
z najbardziej trujących i rakotwórczych substancji. Niestety nasze
apele nie do wszystkich trafiają – wystarczy przejść się wieczorem
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i można dokładnie określić, kto truje siebie i sąsiadów. Dokonujemy
zbiórki tych odpadów nieodpłatnie, więc naprawdę trudno zrozumieć
zachowanie niektórych osób, tym bardziej, że tego typu działania
stanowią naruszenie prawa. Chyba niektórym brakuje nie tylko
zdrowego rozsądku, ale także kultury osobistej – niestety w te
atrybuty nie możemy jako samorząd ich wyposażyć.
5) Przeprowadziliśmy po raz kolejny na terenie gminy bezpłatną
zbiórkę eternitu od wszystkich, którzy zgłosili ten problem do
naszego urzędu. Przeznaczyliśmy na ten cel kwotę 10 108,12 zł
zbudżetu gminy.

Ogłoszenie
Informujemy, że Gmina Białobrzegi posiada wolny lokal na
I piętrze w Domu Kultury w Woli Dalszej o powierzchni 66,75m2,
składający się z kilku pomieszczeń, który wynajmie osobom
zainteresowanym

prowadzeniem

tam

działalności

gospodarczej. Warunki najmu do ustalenia w Urzędzie Gminy.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z p. Wiesławem
Świzdorem pok. nr 1, tel.: 17 224 03 50.

Biuletyn Informacyjny redaguje:
Wójt Gminy Białobrzegi – Franciszek Masłoń

24

