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Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy
W październiku tego roku zakończyliśmy budowę sieci kanalizacyjnej w lewobrzeżnej części gminy. W związku z tym zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są do podłączenia ich do kanalizacji sanitarnej
bądź wybudowanej przez siebie przydomowej oczyszczalni ścieków.
W przypadku gdy na danym terenie istnieje sieć kanalizacyjna, wówczas korzystanie z szamba nie jest realizowaniem przepisów prawa dotyczących gospodarki ściekowej. Większość właścicieli nieruchomości podporządkowało się decyzjom wójta nakazującym im przyłączenie się do sieci. Wobec 3 właścicieli nieruchomości
w prawobrzeżnej części gminy oraz 10 gospodarstw w Białobrzegach (lewa) i Korniaktowie Północnym, którzy nie podporządkowali się decyzjom wójta, nakazującym przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej zostały skierowane wnioski do organów ścigania o ich ukaranie
– oczywiście kara nie zwalnia z obowiązku wykonania przyłącza. W
Budach Łańcuckich (lewa) nie przyłączonych zostało ok. 100 gospodarstw. Tak więc nie dość, że budowa kanalizacji w Budach Łańcuc1

kich (lewa) kosztowała ogromne pieniądze i była najdroższa w porównaniu do pozostałych miejscowości gminy, to na dodatek tak wielu właścicieli nieruchomości lekceważy swoje obowiązki wynikające
z przepisów prawa. W tym miejscu pragnę jednoznacznie oświadczyć, że nie będzie pobłażania dla tych osób, które lekceważą swoje obowiązki. Z pewnością wyegzekwujemy od wszystkich wykonanie przyłączy w ciągu najbliższych miesięcy. Będziemy konsekwentni
w tych działaniach nie tylko dlatego, że ustawodawca nakłada takie obowiązki na wójta, ale także z powodu znaczących różnic w ilości ścieków z odczytu na przepływomierzu w Oczyszczalni Ścieków
w Woli Dalszej, a sumą ilości ścieków z odczytu u poszczególnych mieszkańców. Przyczyn tego stanu rzeczy możemy się domyślać, chociaż trudno to udowodnić osobom niepodłączonym do kanalizacji. To powoduje, że w bilansie kosztów dotyczących odbioru
i oczyszczania ścieków powiększa się deficyt, który w tym roku osiągnął
kwotę 453 600 zł. W związku z tym tyle wydamy w tym roku na dofinansowanie odbioru i oczyszczania ścieków, nie chcąc drastycznie podnosić cen
dla mieszkańców. Myślę, że większość zgodzi się ze mną, że nie może być
tak aby spora grupa mieszkańców, nie podłączona do kanalizacji, mająca
jednocześnie studzienki kanalizacyjne bardzo blisko swoich szamb, żyła
kosztem innych. Tym bardziej, że wiele wskazuje na to, że będziemy mieli
coraz mniej wolnych środków w budżecie gminy, a więc nie wykluczone,
że nie stać nas będzie w kolejnych latach na dopłaty do ścieków. W tym
miejscu pragnę jednoznacznie podkreślić, że zapisy ustawowe nie dopuszczają nie podłączenia nieruchomości do kanalizacji, ze względu na brak
środków finansowych ze strony właściciela tejże nieruchomości. Dlatego
też proszę z takimi argumentami nie pojawiać się w urzędzie, gdyż z przyczyn prawnych nie będą one uwzględnione.
Nowe regulacje dotyczące gospodarki śmieciowej
Zgodnie z nową ustawą o utrzymaniu porządku i czystości
w gminach, którą na wniosek rządu przyjął Sejm RP od 1 lipca 2013r.
radykalnie zmieniają się zasady gospodarki śmieciowej. Nowe rozwiązania ustawowe zostały przyjęte, gdyż jak twierdzi rząd, Polska nie spełnia zobowiązań przyjętych przez nasz kraj w stosunku do
Unii Europejskiej, za co grożą nam bardzo wysokie kary finansowe.
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W związku z tym rząd postanowił obarczyć samorządy kolejnym zadaniem
i na gminy nałożył obowiązek egzekwowania przepisów prawnych oraz
pobierania opłat za wywóz śmieci.
Do końca tego roku Rada Gminy musi uchwalić pakiet uchwał
związanych z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi gospodarki odpadami. Opłata za wywóz śmieci pobierana będzie przez gminę.
Zaległości egzekwowane będą tak jak w przypadku podatków. Gmina zobowiązana będzie organizować przetargi na wybór firmy wywożącej śmieci (my to robimy już od kilku lat). Na firmy wywożące
śmieci oraz samorządy rząd nałożył także szereg dodatkowych obowiązków dotyczących gospodarki śmieciowej, które będą kosztowne
w realizacji. Nie wdając się w szczegóły, nowy system zbiórki odpadów będzie radykalnie droższy. Tak więc musimy wszyscy przygotować
się na bardzo wysokie podwyżki kosztów zbiórki śmieci. Zdaniem wielu samorządów, nowy system zbiórki odpadów jest zbyt skomplikowany
i zbiurokratyzowany, a tym samym bardzo kosztowny, zaś w praktyce może
okazać się nieskuteczny, jeżeli chodzi o radykalne zmniejszenie masy odpadów składowanych na składowiskach odpadów. Niestety nie mieliśmy
żadnego wpływu na przyjęte rozwiązania ustawowe w tym zakresie - musimy je jako samorząd gminny realizować ze wszelkimi konsekwencjami
tego stanu rzeczy dla finansów gminnych oraz finansów naszych mieszkańców. Deklaruję Państwu, że będziemy podejmować (w ramach obowiązującego prawa), także działania, które zminimalizują wysokość opłat
za odpady komunalne – dotyczy to głównie kosztów administracyjnych
obsługi systemu. Do 30 czerwca 2013 r. wywóz śmieci odbywać się będzie
wg starych zasad i cen obowiązujących w 2012 r. czyli do 30 czerwca
2013 r. nie będzie podwyżki cen wywozu śmieci na terenie naszej gminy.
Uwarunkowania wpływające na budżet gminy na 2013 r.
W ostatnim czasie pojawiło się wiele przesłanek, powodujących, że
budżet gminy na 2013 r. będzie jednym z najtrudniejszych budżetów
w ostatnich kilkunastu latach. Fatalną informacją dla naszej gminy był fakt upadku największego zakładu na naszym terenie tj. Firmy Transsystem S.A. w Woli Dalszej. To oznacza, że tylko wpływy
z podatku od nieruchomości będą mniejsze o ok. 640 000 zł. Podatek
od nieruchomości tej firmy to ok. 66% całości podatku od osób praw3

nych. Transsystem S.A. był jednocześnie największym naszym pracodawcą – w ostatnim czasie zatrudnionych tam było kilkaset pracowników z terenu naszej gminy. Udział w podatkach dochodowych
od ich wynagrodzeń także trafiał do budżetu naszej gminy, wg zasady,
że 37, 42% podatku dochodowego od wynagrodzeń trafia do budżetu samorządu, na terenie którego dany pracownik jest zameldowany.
To także dodatkowo radykalnie zmniejszy wpływy do budżetu gminy
z tego tytułu. Jednocześnie przez ostatnie miesiące tego roku nie otrzymujemy wpłat z tytułu podatku od nieruchomości od tej firmy, co także będzie
miało bardzo duży wpływ na nasz wynik finansowy na koniec 2012 r. Po
wcześniejszym upadku firmy Polimex S.A. w Woli Dalszej, przeniesieniu
firmy autobusowej Veolia z Woli Dalszej, a teraz upadku Transsystemu,
Gmina Białobrzegi w zasadzie straciła swoich największych płatników
podatków. Jednocześnie nie mieliśmy najmniejszego wpływu na bieg
spraw związanych z tymi firmami, rzeczy działy się poza nami i nic nie
mogliśmy zrobić aby zmienić ten przebieg zdarzeń.
Równocześnie, jak na tak małą gminę mamy jedną z najbardziej rozbudowanych w powiecie sieci szkół, domów kultury, straży pożarnych, czy LKS – ów. Utrzymanie tego wszystkiego sporo kosztuje. Jednocześnie, podobnie jak wszystkie samorządy
w Polsce otrzymujemy ciągle od władzy centralnej nowe zadania, za którymi nie idą wystarczające środki z budżetu państwa na ich realizację.
W ostatnich latach pojawiła się bardzo niepokojąca praktyka do
tworzenia prawodawstwa, które zobowiązuje samorządy do wykonania
określonych zadań, procedur, często bardzo zbiurokratyzowanych, kosztownych. Apele samorządowców kierowane do Sejmu, Rządu o zmianę niektórych przepisów prawa, czy zwiększenie udziału samorządów
w podatkach zbieranych przez państwo póki co nie spotykają się z akceptacją ani Parlamentu ani Rządu.
Następstwem tego stanu rzeczy, będzie brak środków na inwestycje
na terenie gmin, gdyż większość środków budżetowych kierowana będzie
na finansowanie wydatków bieżących samorządu. Możliwości większych
oszczędności, przynajmniej w naszej gminie, w zasadzie skończyły się.
Nie zwiększamy zatrudnienia mimo nakładanych na nas kolejnych zadań
i obowiązków. Po raz kolejny, tym razem za 2011 r., zostaliśmy uznani za
najtańszy urząd w Polsce w grupie gmin wiejskich do 10 tys. mieszkańców, więc w zakresie administracji nie ma już możliwości racjonalizacji
wydatków zatrudnienia.
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W odniesieniu do szkół podstawowych, ze względu na brak zgody społecznej na proponowane na początku tego roku zmiany odstąpiliśmy od
nich. W związku z powyższym dalej będziemy musieli dokładać środki z
budżetu gminy do finansowania oświaty. Tak, więc także w tej dziedzinie
nie ma na dzień dzisiejszy możliwości oszczędności, gdyż na zmiany brak
jest zgody społecznej, a nie chcemy tych rozwiązań wprowadzać na siłę, w
atmosferze braku akceptacji ze strony większości społeczeństwa.
W mojej ocenie w dalszym ciągu powinniśmy także dotować ścieki, dopłacając z budżetu gminy do każdego m3 ścieków, aby zapobiegać radykalnej zwyżce cen. W 2012 roku przeznaczyliśmy na ten cel
kwotę 453 600 zł. Cena 1 m3 ścieków wynosiła 3,20 zł, gdyby nie dopłata wówczas mieszkańcy płaciliby po 6 zł za m3 ścieków. Możnaby oczywiście te środki pozostawić w budżecie na inne cele i nie dopłacać do ścieków, ale w tym miejscu rodzi się pytanie: czy większość
naszych mieszkańców stać będzie na poniesienie takich kosztów?
W mojej ocenie nie, a więc uważam, że dopłaty do ścieków powinny być
utrzymane. Duże rezerwy tkwią w podatkach od nieruchomości. Nie ustalamy górnych stawek podanych w Rozporządzeniu Ministra Finansów.
Podnosimy je rok rocznie o poziom inflacji. Gdybyśmy uchwalili górne
stawki, wówczas do budżetu gminy wpłynęłyby dodatkowe środki w wysokości ok. 900 000 zł (wg stawek za 2012). To powoduje także obniżenie
naszej subwencji wyrównawczej, która zostaje zmniejszona przez Ministra Finansów o wszystkie ulgi, zwolnienia, umorzenia podatków. Tylko
także tutaj rodzi się pytanie czy wpłynęłyby rzeczywiście, czy nie byłyby
to stawki na tyle wysokie, że spadłaby ściągalność podatków. Osobiście
uważam, że ustalenie najwyższych stawek podatków, brak których Ministerstwo Finansów wytyka nam i innym samorządom, które obrały taki
kierunek polityki podatkowej nie jest właściwą drogą.
To tylko cześć dylematów, problemów przed którym staje Rada Gminy,
Wójt, Skarbnik opracowując budżet na 2013 r. Piszę o tym nie po to aby
narzekać, czy usprawiedliwiać takie czy inne działania lub ewentualne
zaniechanie realizacji określonych inwestycji. Piszę o tym przede wszystkim dlatego, żeby Państwu uzmysłowić, że przed nami bardzo trudny rok,
a najprawdopodobniej lata. Wszyscy przywykliśmy do tego w ostatnim
czasie, że były spore środki na wiele zadań inwestycyjnych. Środki budżetu gminy oraz kończące się już środki pomocowe zapewniały nam szybki
rozwój. Niestety wiele wskazuje na to, że z przyczyn od nas niezależnych
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przychodzi czas spowolnienia (kryzysu) gospodarczego, co także odbije
się niekorzystnie na naszym tempie rozwoju. Mam nadzieję, że większość z
Państwa, którzy przeczytają uważnie ten tekst zrozumieją, że jeżeli będzie
wolniejszy rozwój gminy, to nie będzie on następstwem nagłej utraty umiejętności sprawnego zarządzania gminą przez wójta, czy też jego lub radnych
i pracowników urzędu lenistwa. Chociaż pewnie znajdą się też tacy, którzy
będą odmiennego zdania uważając, że “z próżnego też można nalać” i
taką ocenę też należy przyjąć z pokorą i należnym jej dystansem.
Podatki i opłaty lokalne w 2013 r
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1. Podatki od nieruchomości wzrosną od 2013r. wyłącznie
o wskaźnik inflacji określony przez Ministra Finansów czyli o
4%.
2. Podatek rolny uzależniony jest od średniej ceny skupu żyta za
pierwsze trzy kwartały 2012 r., którą to wartość określa GUS
w oparciu o dane z rynku zbóż. W związku z tym, że na rynku zbóż
w 2011 r. nastąpił radykalny wzrost cen, który utrzymał się także
w 2012 r., stawki podatku rolnego, które zależą od średniej ceny żyta
także radykalnie wzrosły. Chcąc uniknąć tak znaczących podwyżek
stawek podatku rolnego Rada Gminy, podobnie jak w zeszłym
roku, podjęła decyzję o obniżce podatku rolnego w odniesieniu do
górnych stawek, określając ich wartość w następujący sposób:
a) właściciele gruntów powyżej 1 ha ( w rozumieniu ustawy
– rolnicy – 150 zł/ha – górna stawka 189,95 zł/ha),
b) właściciele gruntów do 1 ha ( w rozumieniu ustawy –
nierolnicy – 300 zł/ha – górna stawka 379,30 zł/ha )
3. Według kalkulacji sporządzonej przez Zakład Gospodarki
Komunalnej w Białobrzegach i zatwierdzonej przez Radę Gminy
ceny wody i ścieków wzrosną w 2013r. odpowiednio:
a) woda – o 10 gr/m3 – cena wynosić będzie 2,50 zł/ m3
b) ścieki – o 30 gr/ m3 – cena wynosić będzie 3,50 zł/ m3.
Do 30 czerwca 2013 r. nie wzrosną ceny śmieci. Duże zmiany cen
będą od 1 lipca 2013 r. gdyż wchodzi “reforma śmieciowa” zgodnie z
nowymi regulacjami prawnymi przyjętymi przez Parlament i Rząd, które
samorządy od tego terminu muszą wdrożyć – jest to termin ostateczny do
wprowadzenia zmian.
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Jednocześnie informujemy, że w przypadku ścieków ich cena określona
dla mieszkańców nie pokrywa rzeczywistych kosztów odbioru, przesyłu
i oczyszczania ścieków – cena rzeczywista wynosi 5,5 zł/m3. Podobnie
jak w latach poprzednich aby uniknąć tak wysokiej podwyżki cen Rada
Gminy Rada Gminy uchwaliła dopłatę z budżetu gminy w wysokości 2
zł do każdego m3 ścieków. Tak, więc w 2013 r. do gospodarki ściekowej
dopłacimy z budżetu gminy kwotę 346 000 zł.

Najlepsi uczniowie naszych szkół podstawowych i gimnazjum
Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Białobrzegach
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Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Woli Dalszej
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Program Stypendialny “Równe Szanse w Białobrzegach”
W ramach tego Programu Stypendialnego jak co roku
w Święto Niepodległości wręczyliśmy 20 stypendiów – 100 zł miesięcznie
dla najlepszych uczniów naszego gimnazjum oraz 10 stypendiów po 200
zł miesięcznie każde dla najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z
terenu naszej gminy.
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Stypendia w kwocie 100 zł miesięcznie otrzymali następujący uczniowie
Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białobrzegach:

Stypendia w kwocie 200 zł miesięcznie otrzymali następujący uczniowie
szkół ponadgimnazjalnych:
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Rokrocznie informujemy Państwa o najlepszych uczniach naszych
szkół i o naszych stypendystach, a Waszych dzieciach, bo podobnie jak
Wy Rodzice, także i my jesteśmy z nich dumni. Publikujemy ich nazwiska
i imiona, bo chcemy pokazać ich całej społeczności gminnej, publicznie
pogratulować im ich sukcesów, będących efektem ciężkiej, wytrwałej
i systematycznej pracy, codziennej walki z własnymi słabościami, z
pokusami poświęcenia czasu na inne cele niż nauka. Wy drodzy uczniowie
tę walkę wygrywacie, jesteście zwycięzcami, bo jesteście wytrwali na
swej drodze ku spełnieniu Waszych marzeń. Nie bójcie się marzeń, nawet
tych, które Wam lub innym będą wydawać się nierealne do spełnienia
na dzisiaj. Uwierzcie, że wszystko jest możliwe, każde marzenie może
spełnić się jeżeli będziecie dążyć do niego, przez ciężką, wytrwałą
i systematyczną pracę. Pamiętajcie jednocześnie, że lenistwo, brak
systematyczności i wytrwałości w każdej pracy, to główna przeszkoda na
naszej drodze do realizacji marzeń.
Drodzy rodzice i nauczyciele wspierajcie swoje dzieci
i wychowanków w realizacji ich marzeń, bo tak naprawdę wszystko co
ważne w życiu osiągamy rozpoczyna się od naszych marzeń.
Ważne wydarzenia na terenie gminy
1. 23 maja odbyła się uroczystość 50 – lecia par małżeńskich. Na
uroczystość zostały zaproszone przez władze samorządowe następujące
pary małżeńskie:
Państwo Genowefa i Stanisław Trojnar zam. Białobrzegi
Państwo Wanda i Tadeusz Słupek zam. Białobrzegi
Państwo Helena i Józef Markowicz zam. Białobrzegi
Państwo Zofia i Stanisław Czyrek zam. Korniaktów Południowy
Państwo Cecylia i Marian Balawender zam. Białobrzegi
Państwo Zofia i Henryk Młynek zam. Białobrzegi
Państwo Danuta i Józef Lęcznar zam. Wola Dalsza
Państwo Cecylia i Władysław Kojder zam. Budy Łańcuckie
Państwo Maria i Stanisław Trąd zam. Białobrzegi
Państwo Zofia i Stanisław Rachwał zam. Budy Łańcuckie
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Wójt Gminy wręczył parom małżeńskim “Medale za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie” nadane przez Prezydenta RP i wiązanki kwiatów
oraz pamiątkowe dyplomy. Po części oficjalnej odbyło się spotkanie okolicznościowe, gdzie w miłej i serdecznej atmosferze był czas na wspomnienia i rozmowy.
2. 26 sierpnia odbyły się Dożynki Gminne w Korniaktowie Południowym. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w Kościele pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Korniaktowie Południowym.
Następnie korowody dożynkowe przy akompaniamencie Orkiestry Dętej przeszły pod Dom Kultury, gdzie odbyła się prezentacja
wieńców z wszystkich sołectw oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Białobrzegach. Potem nastąpiła część oficjalna oraz występy zespołów artystycznych. Dożynkom towarzyszyła wystawa płodów rolnych przygotowana przez ODR w Białobrzegach oraz szereg ciekawych konkursów i zabaw przygotowanych przez GOKiCz
w Białobrzegach.
Dziękuję
Paniom
ze
Stowarzyszenia
Kobiet
“Krokus”
w Korniaktowie Południowym, Strażakom OSP w Korniaktowie Południowym, starostom dożynek za bardzo duży wkład pracy
w przygotowanie tej uroczystości.
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3. 9 września odbyło się Powiatowe Święto Dyni w Korniaktowie
Południowym. Impreza zorganizowana przez Stowarzyszenie Kobiet “Krokus” w Korniaktowie Południowym oraz GOKiCz w Białobrzegach przy współpracy z Lokalną Grupą Działania “Ziemia
Łańcucka”. Główną częścią imprezy była prezentacja różnych produktów żywnościowych wytwarzanych z dyni przez Stowarzyszenia i Koła Gospodyń Wiejskich działających na terenie naszej gminy.
W prezentacji udział wzięły organizacje kobiet z Woli Dalszej, Białobrzeg (prawa), Białobrzeg (lewa), Korniaktowa Południowego,, Bud Łańcuckich (prawa), Bud Łańcuckich (lewa). Jury oceniało
i wybierało najlepszy produkt z dyni w określonej kategorii. Zwycięscy
zostali nagrodzeni bardzo cennymi nagrodami rzeczowymi. Oczywiście wszystkich produktów można było bezpłatnie spróbować, z czego
chętnie skorzystała bardzo licznie zgromadzona publiczność. W trakcie imprezy odbył się także konkurs wiedzy o LGD “Ziemia Łańcucka”,
w którym wszyscy uczestnicy otrzymali także cenne nagrody rzeczowe. Imprezie towarzyszyły występy zaproszonych zespołów muzycznych, pokazy
motocykli żużlowych i jazdy nimi na zamkniętej czasowo drodze. Całość
imprezy w sposób profesjonalny prowadziła dwójka prezenterów z Polskiego Radia Rzeszów.
Pragnę serdecznie podziękować paniom ze Stowarzyszenia Kobiet
“Krokus” w Korniaktowie Południowym za bardzo ciekawą inicjatywę
i duży wkład pracy w przygotowanie tej imprezy. Dziękuję także Strażakom OSP w Korniaktowie Południowym za pomoc
w przygotowaniu i zabezpieczeniu imprezy.
Mam nadzieję, że bardzo duże zainteresowanie mieszkańców różnych
miejscowości tą imprezą zachęci organizatorów do jej organizacji
w przyszłym roku.
4. 7 października w Kościele w Korniaktowie Południowym odbył się
koncert Pieśni Maryjnej zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Korniaktowie Południowym przy współudziale GOKiCz
w Białobrzegach. W koncercie, który odbył się po Nabożeństwie
Różańcowym udział wzięły Zespoły Śpiewacze z Dąbrówek, Głuchowa, Bud Łańcuckich (prawa), Woli Dalszej oraz Zespoły
z Korniaktowa Południowego.
Profesjonalne i bardzo ciekawe prowadzenie koncertu zapewniła pani
Halina Drzał.
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Dziękuję paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Korniaktowie Południowym za cenną inicjatywę i trud włożony w jej przygotowanie.
5. 11 listopada odbyła się w Publicznym Gimnazjum w Białobrzegach uroczysta Akademia z okazji Święta Niepodległości. W Kościele Parafialnym
w Białobrzegach odbyła się Msza Święta w intencji Ojczyzny. Wcześniej
delegacja Rady Gminy złożyła wieńce przed Pomnikiem Żołnierzy Armii
Krajowej w Budach Łańcuckich (prawa) oraz tablicami pomordowanych
w Katyniu. Podczas uroczystości została zaprezentowana część artystyczna przygotowana przez nauczycieli i uczniów Publicznego Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Białobrzegach, za co im serdecznie dziękuję.
Tradycyjnie podczas uroczystości wręczone zostały stypendia przyznawane najlepszym uczniom naszego gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych w ramach Programu Stypendialnego “Równe Szanse w Białobrzegach”, który w całości finansowany jest ze środków budżetu gminy.
6. W dniu 24 listopada 2012 r. w GOKiCz w Białobrzegach odbyło się
Białobrzeskie Święto Piernika – impreza zorganizowana przez KGW w
Białobrzegach poświęcona tradycji Katarzynek. Zaproszone zostały Stowarzyszenia Kobiet oraz KGW z terenu naszej gminy oraz spoza gminy. Podczas spotkania prezentowane były wypieki prezentowane przez
poszczególne stowarzyszenia, których smak i wygląd oceniało jury. Wyróżnionym wręczono nagrody oraz dyplomy, a wszyscy tj. zaproszeni goście oraz członkowie stowarzyszeń i KGW bawili się doskonale smakując
przepyszne pierniki.
Sprawy różne
1. Wójt Gminy Białobrzegi przypomina mieszkańcom gminy
o konieczności wymiany dowodu osobistego, któremu minął termin ważności. Dowody osobiste wydawane są z określonym terminem ważności. Osobom pełnoletnim wydawane są na okres 10 lat,
dla osób niepełnoletnich na okres 5 lat od daty wydania. Osoby, które
złożyły wniosek po ukończeniu 65 roku życia posiadają dowody osobiste na czas nieoznaczony. Pierwsze nowe (“plastikowe”) dowody
osobiste zostały wydane w 2001 roku i ich termin ważności minął już
w zeszłym (2011) roku, a wielu mieszkańców naszej gminy nadal nie
wymieniło nieważnego dokumentu. Dowody osobiste, którym upłynął
termin ważności są NIEWAŻNE. Nieważny dowód osobisty nie spełnia
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swojej funkcji, czyli nie potwierdza naszej tożsamości i obywatelstwa np.
w kontaktach z urzędem. Dokument taki jest bezużyteczny w obrocie prawnym, osoba z nieważnym dowodem może napotkać trudności
w załatwieniu spraw urzędowych, przy przekraczaniu granicy, w banku
czy na poczcie. Wniosek o wymianę dowodu osobistego trzeba złożyć osobiście, na miesiąc przed upływem terminu ważności dokumentu. Dowody
osobiste wydawane są nieodpłatnie.
2. Przypominamy bezpośrednie numery telefonów na poszczególne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy, GOPS-ie
i ZAEOSiP-ie. Wybór tych bezpośrednich numerów ułatwi Państwu kontakt z urzędem gminy.
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3. Po raz kolejny przeprowadziliśmy zbiórkę azbestu, od wszystkich naszych mieszkańców, którzy zgłosili zainteresowanie zbiórką tego odpadu. Koszt zbiórki, tj. kwota 11 460 zł został pokryty
z budżetu gminy. W miarę potrzeb będziemy organizować kolejne
zbiórki azbestu. Tak więc nie wyrzucajmy tego odpadu na dzikie
wysypiska, skoro można go oddać za darmo do utylizacji przez
specjalistyczną firmę.
4. W związku z sezonem grzewczym po raz kolejny przypominamy o zakazie spalania śmieci w domowych paleniskach,
a w szczególności plastiku, gumy, butów, ubrań – podczas ich
spalania wydzielają się silnie rakotwórcze dioksyny, które trują
nas wszystkich. Piszemy o tym po raz kolejny, ale niektórzy nadal
nie potrafią czytać tekstu ze zrozumieniem i ciągle koło ich domu
trudno przejść bez zatykania nosa. Apelujemy o opamiętanie i zaprzestanie tego typu praktyk, bo w przeciwnym razie wytrujemy
się wzajemnie.
5. Po raz kolejny proszę o przycięcie drzew, krzewów rosnących
w pobliżu latarni, słupów oświetlenia ulicznego oraz dróg. Zdarza
się, że gałęzie zasłaniają lampy, w efekcie czego oświetlamy koronę drzewa, a nie drogę. Rosnące blisko drogi drzewa czy krzewy
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przeszkadzają w ruchu samochodowym, mogą spowodować uszkodzenie samochodu. W takich sytuacjach przytnijmy je lub nawet
wytnijmy. Pamiętajmy też sadząc drzewa czy krzewy, aby były one
w rozsądnej odległości od drogi, bo gdy urosną zaczynają przeszkadzać użytkownikom drogi. Proszę także o przycinkę czy nawet
wycinkę drzew czy krzewów, które zasłaniają widoczność przy wyjazdach z dróg podporządkowanych na drogę główną. Nie utrudniajmy sobie wzajemnie życia tam gdzie to nie jest konieczne! Poczujmy się odpowiedzialni za wspólnotę, w której żyjemy!
6. Kolejny raz proszę użytkowników naszych dróg o sprzątnięcie ziemi, błota czy obornika, które za kołami ciągnika czy maszyn rolniczych wyciągną się na drogę. Zdarza się, że nasze piękne nowe asfalty po pracach jesiennych czy zimowych z powodu lekceważenia
tych obowiązków, pełne są błota. Pragnę także zwrócić uwagę na
niepokojący “głód ziemi” u niektórych rolników – jakby mogli to
dooraliby do samego asfaltu. W efekcie braku pozostawienia tych
1 czy 2 skib pola droga nie ma pobocza, a podorana osiada, pęka
czyli niszczy się. Tak więc proszę zaprzestańcie tych praktyk, jeżeli
nawet granica Twojej działki jest tuż przy krawędzi asfaltu. Budowa dróg asfaltowych kosztuje ciężkie pieniądze, więc dbajmy o
nie, bo powinny służyć przez wiele lat.

Biuletyn Informacyjny redaguje:
Wójt Gminy Białobrzegi – Franciszek Masłoń
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Szanowni Państwo
Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia życzę
wszystkim mieszkańcom naszej gminy dużo radości i ciepła
rodzinnego. Niech Narodzone Dzieciątko błogosławi
łaską zdrowia, wzajemnej miłości, a także nadziei i sił w
zbliżającym się Nowym Roku.
Wójt Gminy Białobrzegi
Franciszek Masłoń

