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Szanowni Państwo! 
 

Kadencja 2010 – 2014 dobiega końca. Podczas tych 4 lat 
informowaliśmy Państwa na bieżąco poprzez wydawany średnio 
2 razy w roku Biuletyn informacyjny  „Z życia gminy” 
o najważniejszych sprawach lokalnego samorządu. 

Poprzez to wydanie chcemy przekazać Państwu swego 
rodzaju podsumowanie czteroletniej pracy tego samorządu, 
informując o najważniejszych działaniach prospołecznych, 
inwestycyjnych i remontowych w latach 2011 – 2014. Mam nadzieję, 
że przedstawiony materiał pozwoli Państwu na racjonalną ocenę 
działalności władz samorządowych w kadencji 2010 – 2014. 
 
 

Wydanie specjalne 2014

Biuletyn Informacyjny Gminy Białobrzegi

Z życia gminy
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Działalność naszych szkół 
 

Działalność szkół oceniana jest przede wszystkim przez 
pryzmat efektów dydaktycznych (nauczanie), wychowawczych oraz 
ofertę różnego rodzaju działań szkoły, w tym pozalekcyjnych, 
wspierających rozwój dzieci i młodzieży. Przedstawiamy poniżej 
działalność naszych szkół w tych 3 obszarach. Ze względu na 
obszerność tematu odnosimy się w szczególności do ostatniego 
roku szkolnego 2013/2014: 
1) Jednym z istotnych i mierzalnych mierników efektów 
nauczania szkół są wyniki egzaminów zewnętrznych                   
6-klasistów w szkołach podstawowych i 3 - klasistów 
w gimnazjum. 
a) Podczas ostatniego egzaminu 6-klasistów na koniec roku 

szkolnego 2013/2014 nasze szkoły podstawowe osiągnęły średni 
wynik w gminie 26,25 pkt. tj. wyższy od średniej uzyskanej  przez 
szkoły podstawowe w powiecie – 26,17 pkt, oraz wyższy od średniej 
w województwie – 25,45 pkt. Na szczególne podkreślenie zasługuje 
fakt, że 2 szkoły tj. SP Nr 2 w Korniaktowie Płn. i SP Nr 2 w Budach 
Łańcuckich (pr.) uzyskały wynik (stanin) 8 w 9-cio stopniowej skali 
określany jako bardzo wysoki. Z pozostałych szkół 2 uzyskały wynik 
(stanin) 6 tj. wyżej średni, 1 szkoła wynik (stanin) 5 tj. średni 
i 1 szkoła wynik (stanin) 3 tj. niski. Takie wyniki to powód do 
zadowolenia z efektów pracy naszych szkół podstawowych, ale 
także motywacja do dalszej wytężonej pracy aby tam gdzie jest 
bardzo dobrze nie zniżać poziomu, zaś tam gdzie należy coś 
poprawić, dokonywać tego w kolejnym roku szkolnym. 
b) Wynik ostatniego egzaminu klas trzecich naszego gimnazjum 

w roku szkolnym 2013/2014 przedstawia się następująco: 
- język polski - uzyskany stanin 5 tj. wynik średni, 
- historia i WOS - uzyskany stanin 6 tj. wynik wyżej średni, 
- matematyka - uzyskany stanin 6 tj. wynik wyżej średni, 
- przedmioty przyrodnicze (geografia, biologia, fizyka, chemia) – 

uzyskany stanin 6 tj. wynik wyżej średni,  
- język angielski - uzyskany stanin 5 tj. wynik średni, 
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- język niemiecki - uzyskany stanin 1 tj. wynik niski – egzamin 
zdawało tylko 3 uczniów. 

To również powód do zadowolenia z efektów pracy 
dydaktycznej naszego gimnazjum, ale także zachęta do tego aby 
poszukiwać sposobów dalszego podnoszenia wyników nauczania. 
Uczniowie naszego gimnazjum dobrze radzą sobie w szkołach 
ponadgimnazjalnych różnego typu, co także jest dowodem na ich 
dobre przygotowanie przez tą szkołę do kolejnego etapu 
edukacyjnego. 
2) Praca wychowawcza szkół. Wszystkie nasze szkoły 
zarówno podstawowe, jak i gimnazjum charakteryzują się tym, że 
nie ma w nich większych problemów wychowawczych. Zdarzają się 
oczywiście pojedyncze przypadki niepożądanych zachowań, ale ich 
skala jest bardzo niewielka w porównaniu do statystyk 
ogólnopolskich nasze szkoły dobrze radzą sobie z tymi sytuacjami. 
To efekt przede wszystkim właściwych działań wychowawczych 
zdecydowanej większości naszych rodzin, ale także pracy 
wychowawczej szkół i Kościoła. Dzięki temu można stwierdzić, że 
nasze szkoły są bezpieczne, co w dzisiejszej rzeczywistości jest 
bardzo ważne. 
3) Oferta zajęć pozalekcyjnych wspierających rozwój 
uczniów. Do naszych uczniów kierowana jest bardzo szeroka oferta 
działań pozalekcyjnych i innych wspierających ich rozwój, zarówno 
umysłowy, jak też i fizyczny. Podejmowane są także działania, 
których celem jest dbałość o ich zdrowie.  

a) W szkołach podstawowych prowadzonych było 41 kół 
zainteresowań o różnej tematyce. Uczniowie uczestniczyli w 71 
konkursach przedmiotowych (wiedzowych) na etapach gminnych, 
powiatowych i wojewódzkich, osiągając zwłaszcza na etapach 
powiatowych wysokie wyniki. Mieliśmy także finalistę i laureata 
konkursów wojewódzkich. Uczniowie szkół podstawowych 
uczestniczyli także w 52 zawodach sportowych na różnych etapach 
- także tutaj osiągaliśmy wysokie wyniki zwłaszcza na etapach 
powiatowych. 

b) W gimnazjum prowadzonych było 12 kół zainteresowań 
o różnej tematyce. Uczniowie uczestniczyli w 43 konkursach 
przedmiotowych (wiedzowych) oraz 9 zawodach sportowych na 
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etapach powiatowych, osiągając wysokie wyniki, oraz na etapach 
wojewódzkich. 

c) 41 uczniów gimnazjum (dwa wyjazdy) oraz 27 uczniów 
SP Nr 2 w Korniaktowie Płn., SP Nr 2 w Budach Łańcuckich i SP 
Nr 2 w Białobrzegach uczestniczyło w 5-dniowym wyjeździe do 
Długopola k/ Bystrzycy Kłodzkiej – warsztaty „Euro Week” – Szkoła 
Liderów, gdzie uczestniczyli w warsztatach prowadzonych w języku 
angielskim przez osoby z różnych krajów Europy a także spoza 
naszego kontynentu. Warsztaty te były doskonałą okazją do 
szlifowania języka angielskiego, ale też poznania kultury innych 
krajów oraz nawiązania kontaktów z osobami pochodzącymi 
z różnych stron świata i różnych kultur. 

d) 20 uczniów naszego gimnazjum po raz pierwszy 
uczestniczyło w kursie narciarskim na stoku w Gogołowie, podczas 
którego jedni uczyli się, zaś drudzy szlifowali jazdę na nartach. 
Koszty kursu i wyjazdu w kwocie 7 200 zł zostały pokryte z budżetu 
gminy. 

e) 20 uczniów gimnazjum po raz pierwszy uczestniczyło 
w zajęciach „Zielonej Szkoły” w Bieszczadach. Podczas 7-dniowego 
wyjazdu uczniowie oprócz zajęć terenowych z geografii, biologii 
i chemii mieli okazję poznać bliżej Bieszczady i okolice. Wyjazd był 
dofinansowany kwotą 3 900 zł z budżetu gminy. 

f) 60 uczniów naszego gimnazjum uczy się pływać lub 
doskonali tę umiejętność na basenie w Łańcucie. Wcześniej zajęcia 
prowadzone były na basenie w Przeworsku. Koszty dojazdu oraz 
instruktora, ratownika i basenu pokrywa budżet gminy. Średni 
roczny koszt nauki pływania to kwota ok. 10 000 zł wydatkowana 
z budżetu gminy.  

g) 130 uczniów naszych szkół uczestniczyło w kursie tenisa 
ziemnego na kortach Centrum Sportowo – Rekreacyjnego 
w Białobrzegach. Podczas zimy zajęcia tenisa ziemnego 
prowadzone były na halach w Białobrzegach, Budach Łańcuckich 
i w Woli Dalszej. Koszty instruktorów ponosił budżet gminy. 

h) Uczniowie szkół podstawowych uczestniczyli w zajęciach 
sportowych na Centrum Sportowo – Rekreacyjnym 
w Białobrzegach. Koszty dojazdu pokrywał budżet gminny. 
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i) W SP Nr 2 w Budach Łańcuckich i w SP Nr 2 
w Białobrzegach funkcjonują drużyny zuchów i harcerzy, zaś 
w naszym gimnazjum drużyna harcerzy. W sumie w tych drużynach 
działa 166 uczniów. Dzięki bardzo dużemu wysiłkowi i pracy 
nauczycieli – opiekunów tych drużyn mamy najsilniejsze harcerstwo 
w powiecie i jedno z najsilniejszych i najlepiej zorganizowanych na 
Podkarpaciu. Działalność zuchów i harcerzy to nie tylko wyjazdy na 
biwaki, obozy czy też bieżące zbiórki, ale to przede wszystkim 
ogromna praca wychowawcza przynosząca efekty w postaci 
kreowania właściwych postaw społecznych dzieci i młodzieży. 
Podczas tych wakacji  27 zuchów uczestniczyło w 4 dniowym 
obozie  w Majdanie Sopockim oraz 47 harcerzy spędziło 14 dni na 
obozie nad Morzem Bałtyckim. Oba te wyjazdy były dofinansowane 
z budżetu gminy kwotą 11 400 zł. Podczas tej kadencji wsparliśmy 
finansowo z budżetu gminy funkcjonowanie naszych zuchów 
i harcerzy kwotą ok. 65 000 zł. W tym miejscu pragnę serdecznie 
podziękować nauczycielom – opiekunom tych drużyn za ich pracę – 
wykonujecie wspaniałą pracę wychowawczą – proszę trwajcie 
w tym dziele. 

j) Realizowane były bądź są w trakcie realizacji następujące 
projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej skierowane 
do uczniów naszych szkół: 

- Warsztaty rekreacyjno – edukacyjne dla dzieci i młodzieży 
– projekt skierowany do uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych z terenu naszej 
gminy. Odbyły się, bądź są w trakcie realizacji zajęcia w zakresie 
tenisa ziemnego, taneczne, malarskie, warsztaty szachowe, 
warsztaty fotograficzne. Udział w nich bierze ok. 250 uczniów 
różnych typów szkół. Koszt tych warsztatów to kwota 55 800 zł. 
Zadanie to jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. 
- Projekt „U nas nuda się nie uda” – zajęcia dla dzieci 
podczas ferii zimowych i wakacji w roku 2012/2013. W zajęciach 
udział wzięło 189 dzieci. Koszt realizacji projektu to kwota ok. 
45 700 zł. Zadanie było dofinansowane ze środków Unii 
Europejskiej. Projekt realizowany przez GOKiCz 
w Białobrzegach. 
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- Warsztaty taneczne dla uczniów szkół podstawowych – 
uczestniczyło w nich 237 dzieci. Koszt 15 700 zł zadanie 
wsparte ze środków Unii Europejskiej. 
- warsztaty w zakresie tańca ludowego dla uczniów Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Białobrzegach – powstanie dziecięcego 
zespołu tańców ludowych „Małe Białobrzegi”. Koszt 17 300 zł. 
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. 
W zajęciach uczestniczyło 25 dzieci. Projekt realizowany przez 
GOKiCz. 
k) Od wielu lat realizujemy Program Stypendialny ”Równe 

Szanse w Białobrzegach” fundujący rocznie 20 najlepszym uczniom 
naszego gimnazjum stypendia finansowane z budżetu gminy. 
Wydaliśmy na ten cel w ciągu tej kadencji kwotę 107 000 zł. 
Jesteśmy jedną z nielicznych gmin, które wprowadziły stypendia 
naukowe. 

l) W roku szkolnym 2013/2014 rozpoczęliśmy realizację          
4- letniego programu zwanego „Białobrzeskie Inicjatywy 
Edukacyjne”. Celem tego programu jest finansowe wsparcie 
z budżetu gminy projektów szkół, których celem jest rozwój talentów 
i zainteresowań uczniów, kultywowanie tradycji narodowej i lokalnej, 
propagowanie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym czy 
aktywizacja uczniów do działań na rzecz środowiska lokalnego. W 
roku szkolnym 2013/2014 projekty realizowane są w 3 szkołach. 
Koszt tych projektów to kwota 13 000 zł. wydatkowana z budżetu 
gminy. 

m) Uruchomiliśmy świetlice w szkołach wszędzie tam, gdzie była 
taka potrzeba zgłoszona przez rodziców, dla uczniów, którzy 
potrzebują opieki w czasie pozalekcyjnym. 

n) Wydłużyliśmy pracę przedszkoli do godzin oczekiwanych 
przez rodziców. Uruchomiliśmy pracę przedszkola podczas wakacji 
i ferii.  

o) prowadzona jest szkółka piłkarska na CSR dla dzieci w wieku 
8 -10 lat z terenu całej gminy, w której uczestniczy 20 dzieci. 

p) rozpoczyna  działalność szkółka siatkarska na CSR dla dzieci 
z terenu całej gminy. 
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q) Przy wszystkich szkołach oddaliśmy do użytku boiska 
wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni, znacząco poprawiając 
warunki prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. 
 

Ze względu na konieczność ograniczenia objętości tych 
materiałów skupiłem się tylko na najważniejszych aspektach 
działalności naszych szkół, nie opisując ich szczegółowo. Uznałem 
jednak, że koniecznym jest przedstawienie tych informacji , gdyż 
czasami nie zdajemy sobie do końca sprawy z efektów pracy 
naszych szkół, z tego jak wiele działań ma miejsce w szkołach, jak 
szeroka oferta różnych działań kierowana jest do naszych dzieci. 
Dopiero zebranie tych wszystkich informacji w jednym miejscu 
pozwala nam wszystkim na ujrzenie pełnego obrazu efektów pracy 
naszych szkół oraz oferty zajęć i działań kierowanych do dzieci i 
młodzieży. 
 
Profilaktyka zdrowotna – stomatologia szkolna  
 

Podjęliśmy działania prozdrowotne skierowane do naszych 
uczniów. Mając na względzie fakt, że próchnica zębów dotyka 
ciągle bardzo duży procent populacji dzieci w naszym kraju oraz 
chcąc polepszyć dostęp naszych uczniów do opieki 
stomatologicznej, a jednocześnie ograniczyć wydatki rodziców z tym 
związane, podjęliśmy działania w celu uruchomienia Gabinetu 
Stomatologii Szkolnej w Białobrzegach. Udało nam się przekonać 
NFZ w Rzeszowie do przyznania kontraktu dla stomatologa do tego 
gabinetu. Przygotowaliśmy i wyposażyliśmy w najnowocześniejszy 
sprzęt medyczny Gabinet Stomatologii Szkolnej, na I piętrze 
Ośrodka Zdrowia w Białobrzegach. Wydaliśmy na organizację 
gabinetu kwotę ok. 134 000 zł To spore wydatki ale dzięki nim 
powstał pierwszy w regionie, nowoczesny Gabinet Stomatologii 
Szkolnej dla naszych dzieci z terenu całej gminy. Wyrażam 
nadzieję, że dzięki temu nasze dzieci będą miały piękne zęby, a za 
kilkanaście lat procentowo liczba dzieci z tej gminy dotkniętych 
próchnicą nie będzie odbiegać od średniej krajów zachodniej 
Europy. 
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Działalność stowarzyszeń i innych organizacji na terenie gminy  
Na terenie naszej gminy w ostatniej kadencji działało 

5 stowarzyszeń powołanych w celu rozwoju lokalnych społeczności, 
3 Koła Gospodyń Wiejskich, 6 Ochotniczych Straży Pożarnych          
i 5 Ludowych Klubów Sportowych, które także mają formę 
stowarzyszeń. 

1) Na podkreślenie zasługuje bardzo dynamiczny wzrost 
aktywności Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń skupiających 
kobiety. To w sumie grupa ok. 150 osób w poszczególnych 
miejscowościach, których ogromnej aktywności zawdzięczamy wiele 
bardzo ciekawych imprez organizowanych przy wsparciu GOKiCz 
w Białobrzegach. Wspomnę tylko takie imprezy jak Święto Dyni, 
Pierogowy Zawrót Głowy, Dobre bo nasze, Katarzynki, Jarmark 
Hodowców i Pszczelarzy, Dożynki Gminne, Dni Seniora. Bez Was 
drogie Panie,  bez Waszej aktywności i ogromnego zaangażowania 
niemożliwym byłoby zorganizowanie tych imprez na wysokim 
poziomie. Dziękuję Wam, za te Wasze dzieła, za bardzo dobrą 
współpracę i zawsze okazywaną mi życzliwość, prosząc 
jednocześnie abyście nadal, jak dotychczas służyły rozwojowi tej 
gminy, kultywując tradycję i dziedzictwo kulinarne. 

2) Bardzo ważną rolę w życiu społecznym naszej gminy 
odgrywają także Ochotnicze Straże Pożarne, które nie tylko 
wspomagają nas udzielając pomocy w przypadku różnych 
nieszczęśliwych zdarzeń jak pożary, powodzie, wypadki drogowe, 
ale także bardzo aktywnie włączają się w życie społeczne 
poszczególnych miejscowości wspomagają m.in. organizację 
różnych imprez, także tych, o których powyżej wspomniałem. 
Druhowie strażacy dziękuję Wam za Waszą służbę na rzecz 
bezpieczeństwa lokalnej społeczności, za Wasze zaangażowanie 
w rozwój naszej gminy, za zgodną i życzliwą współpracę. Dziękuję 
także OSP Białobrzegi (pr.) za bardzo cenną inicjatywę  w postaci 
organizacji Dnia Krwiodawstwa, wspólnie z Caritas działającym przy 
Parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Białobrzegach.  

3) Dużą rolę w rozwoju sportu na terenie naszej gminy 
odgrywają Ludowe Kluby Sportowe. W ostatnim sezonie 2 kluby tj. 
LKS Brzeg Białobrzegi i LKS Wola Dalsza osiągnęły duży sukces 
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awansując do Klasy A. Gratulujemy im sukcesu życząc powodzenia 
w rozgrywkach wyższej klasy. Wszystkim osobom zaangażowanym 
w rozgrywki LKS-ów a tym samym w rozwój sportu na naszym 
terenie i zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży, dziękuję za 
zaangażowanie i wysiłek wkładany w tę społeczną działalność, 
życząc sukcesów sportowych. 

5) Dziękuję także wszystkim organizacjom działającym przy 
naszych parafiach zrzeszających zarówno dzieci, młodzież jak też 
dorosłych.  Wasza praca i modlitwa formuje charaktery kształtując 
właściwe postawy ludzi, szczególnie młodych, wspomaga ludzi 
potrzebujących oraz jest przykładem życia dla innych. Dziękuję 
księżom proboszczom i księżom katechetom, którzy są duchowymi 
przewodnikami dla tych organizacji.  

6) Dziękuję wszystkim osobom działającym aktywnie w różnego 
rodzaju zespołach takich jak Chór Canon, Orkiestra Dęta, Sąsiedzi, 
Zagroda, Budzianie. Poświęcają oni swój czas i siły aby nie tylko 
realizować swoje pasje, ale także poprzez swoje liczne osiągnięcia 
promować naszą gminę. 

Praca tych wszystkich ludzi w różnego rodzaju organizacjach 
wyżej wymienionych, ich bezinteresowna służba na rzecz drugiego 
człowieka, lokalnej społeczności jest żywym dowodem na to, że 
udaje nam się odbudowywać aktywność społeczną, a tym samym 
budować kapitał społeczny, który jest fundamentem każdego 
dojrzałego, rozwiniętego i silnego społeczeństwa. Ciągle jest wiele 
do zrobienia w tej dziedzinie, ale jestem przekonany, że idziemy 
dobrą drogą i obraliśmy właściwy kierunek. 
 
Najważniejsze działania prospołeczne  dla dorosłych 
zrealizowane w latach 2011 – 2014 
 

 W całej kadencji bardzo dużą uwagę przykładaliśmy nie tylko do 
działań w zakresie infrastruktury, ale także bardzo wiele wysiłku 
i środków finansowych włożyliśmy w organizację wszelkiego rodzaju 
działań w sferze społecznej. Były to działania, które nie polegały na 
„rozdawaniu” pieniędzy, bo to najłatwiej zrobić, ale takie które 
stymulowały rozwój człowieka poprzez różnego rodzaju kursy, 
szkolenia, które poszerzały wiedzę i umiejętności naszych 



 10 

mieszkańców, zarówno tych młodszych jak i starszych, pozwalały 
osobom dorosłym na zbudowanie większej pewności siebie, 
akceptację i wiarę w siebie, we własne siły i możliwości. Uczyły 
także różnych form aktywnego spędzania czasu wolnego, a tym 
samym dbałości o własne zdrowie. To wartości, które trudno jest 
bezpośrednio zmierzyć, podać w określonych jednostkach, ale które 
pozostały na stałe w osobach, które uczestniczyły w różnego 
rodzaju formach działań prospołecznych. Była to także bardzo 
ważna forma integracji mieszkańców z różnych miejscowości. 

W kadencji 2011 -2014 zostało podjętych i zrealizowanych 
tak wiele działań prospołecznych, że bez cienia przesady można 
powiedzieć, że Gmina Białobrzegi jest jednym z najbardziej 
prężnych samorządów w regionie w odniesieniu do oferty różnego 
rodzaju działań prospołecznych kierowanej do swoich mieszkańców 
 Ogromna większość tych działań realizowana była przy 
dużym wsparciu środków pomocowych, które udało nam się 
pozyskać. 

1) Warsztaty rekreacyjno – edukacyjne dla dorosłych –      
3-krotnie organizowane przez Urząd Gminy i GOKiCz zajęcia dla 
dorosłych, podczas których osoby z terenu naszej gminy mogły 
nabyć nowe lub doskonalić wcześniej nabyte umiejętności. 
W ramach tych warsztatów organizowane były zajęcia nauki 
angielskiego, zajęcia w zakresie tenisa ziemnego, Nordic – Walking, 
obsługi komputera, projektowania i aranżacji ogrodów, rękodzieła 
artystycznego (decoupage), fotografii, pisania ikon, brydża 
sportowego, pierwszej pomocy, taneczne, gastronomiczne. 
W zajęciach tych wzięło udział  ok. 340 osób dorosłych z terenu 
naszej gminy. Koszt tych warsztatów to kwota 153 000. Zadania te 
były dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. 

2) Upowszechnianie znajomości języka angielskiego wśród 
dorosłych mieszkańców Gminy Białobrzegi – w ramach tego 
projektu  30 osób uczyło się języka angielskiego na 3 poziomach 
zaawansowania. Koszt projektu wyniósł 31 000 zł. Zadanie było 
dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. 

3) Utworzenie Białobrzeskiego Nordic – Walking Parku – 
w ramach tego projektu powstały 3 trasy o różnej długości (6 km, 
9 km i 13 km) w lewobrzeżnej części gminy, biegnące 
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w przeważającej większości drogami leśnymi. Koszt zadania to 
kwota 48 000 zł. Zadanie było dofinansowane ze środków Unii 
Europejskiej. Jesteśmy jedną z 2 gmin w naszym powiecie, która 
posiada tego typu trasy. 

4) Wsparcie finansowe dla organizacji imprez przez CSR 
w Białobrzegach – dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu 
i pomysłowości Kierownika CSR w Białobrzegach p. Janusza 
Pawlaka organizowanych jest szereg imprez dla naszych 
mieszkańców np. Rajd rowerowy trzech jeziorek, Jesienny Rajd 
Rowerowy, Turniej sołectw, Rajd Nordic – Walking, Turnieje gry 
w siatkówce plażowej, tenisa stołowego i ziemnego, Turniej gry w 
bule itd. Finansujemy zakup nagród w tych zawodach. W 2014 roku 
przeznaczyliśmy na ten cel kwotę ok. 17 000 zł. 

5) Realizacja projektu „Czas na aktywność w Gminie 
Białobrzegi” – w ramach tego projektu 47 osób bezrobotnych 
odbyło szkolenia oraz 14 osób odbyło płatne staże organizowane 
przez GOPS u różnych pracodawców. Koszt realizacji projektu to 
kwota 910 000 zł. Zadanie było dofinansowane ze środków Unii 
Europejskiej. 

6) Realizacja projektu „Szansa” – projekt skierowany do osób 
bezrobotnych powyżej 50 roku życia. W projekcie udział bierze 15 
osób, które odbywają szkolenia oraz płatne staże 6-miesięczne, 
organizowane przez GOPS u różnych pracodawców. Koszt projektu 
to kwota 308 000 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Unii 
Europejskiej.  

7) Projekt „Start”- dla osób bezrobotnych w wieku do 30 lat. 
W ramach projektu odbędą się szkolenia dla 14 osób oraz płatne 
staże  organizowane przez GOPS u różnych pracodawców. 
Zadanie dofinansowane zostanie ze środków Unii Europejskiej. 
Nabór do projektu rozpocznie się w listopadzie tego roku, zaś jego 
realizacja nastąpi w 2015 r. Koszt projektu to kwota 200 000 zł. 

8) W ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, stażów, 
zatrudniliśmy w latach 2011 – 2014 63 bezrobotnych. 
Wynagrodzenie tych osób finansowane było ze środków PUP 
w Łańcucie oraz z budżetu gminy – w tym okresie przeznaczyliśmy 
na ten cel kwotę 142 000 zł z budżetu gminy. Dzięki temu wiele 
osób i rodzin uzyskało wsparcie finansowe, ale wydaje się, że dla 
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niektórych z tych osób było to także ważne wsparcie psychiczne, 
które pozwoliło im na większą wiarę w siebie, we własne 
możliwości.  

W naszej ocenie staraliśmy się pomagać osobom, które 
z różnych przyczyn tego wsparcia najbardziej potrzebowały. Trzeba 
też przyznać, że nasi pracownicy interwencyjni wykonali wiele 
pożytecznych i ważnych prac, dzięki czemu nasza gmina jest 
zadbana i czysta. 
 

Ogólnie na realizację działań prospołecznych dla dzieci 
i młodzieży oraz dorosłych wydaliśmy w latach 2011 – 2014  kwotę 
ok. 1 957 000 zł, z czego większość środków pozyskaliśmy 
z funduszy pomocowych. 
 
Najważniejsze zadania inwestycyjne i remontowe zrealizowane 
w latach 2011 – 2014 
 

1) Budowa kanalizacji w lewobrzeżnej części gminy 
w miejscowości Białobrzegi (lewe), Korniaktów Północny, Budy 
Łańcuckie (lewe) – było to najbardziej kapitałochłonne zadanie 
w historii naszej gminy. Realizacja tego zadania była dużym 
wyzwaniem dla gminy nie tylko w kontekście zabezpieczenia 
finansowania tej inwestycji, ale także problemów formalno- 
prawnych. W ramach tego zadania wykonaliśmy w ciągu 2 lat ok. 78 
km sieci kanalizacyjnej, 24 komplety przepompowni. Wydaliśmy na 
ten cel kwotę ok. 10 110 000 zł. Zadanie było dofinansowane ze 
środków Unii Europejskiej. Na dzień dzisiejszy cała gmina jest 
skanalizowana spełniając tym samym wymogi prawne, mówiące 
o tym, że do 2015 r. samorządy powinny zakończyć budowę 
kanalizacji sanitarnej, a jeżeli tego nie zrobią będą płacić bardzo 
wysokie kary finansowe. 

2) Budowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego 
w Białobrzegach – na obszarze ok. 4,6 ha w bezpośrednim 
sąsiedztwie gimnazjum powstał nowoczesny profesjonalny ośrodek 
sportu i rekreacji stwarzający różnorakie możliwości uprawiania 
różnych dyscyplin  sportu i rekreacji dla osób w różnym wieku. 
Centrum stworzyło także doskonałe warunki do realizacji zajęć 
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z wychowania fizycznego dla uczniów naszych szkół podstawowych 
i gimnazjum. Z oferty Centrum korzystają również uczniowie szkół 
z terenu Powiatu Łańcuckiego oraz wiele osób z różnych terenów 
naszego województwa. Centrum jest jednym z nielicznych obiektów 
sportowych o tak szerokiej ofercie na terenie Podkarpacia – jeżeli 
chodzi o tereny wiejskie, ale także wiele miast nie posiada tego typu 
obiektów. Nasze Centrum Sportowo – Rekreacyjne stanowi tym 
samym doskonałą promocję i reklamę naszej gminy na obszarze 
całego Podkarpacia, a nawet szerzej. Wiele osób korzystających 
czy zwiedzających Centrum gratuluje nam tej inwestycji, 
podkreślając, że jest to duże osiągnięcie gminy. Koszt budowy 
Centrum wraz „Orlikiem” to kwota ok. 5 400 000 zł. Inwestycja 
otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa i budżetu 
Województwa Podkarpackiego. 

3) Remonty dróg gminnych – na początku kadencji 
zakładaliśmy, że w ciągu 4 lat wszystkie nasze drogi o 
uregulowanym stanie prawnym, przy których znajduje się 
przynajmniej ok. 5 gospodarstw domowych będą posiadały 
nawierzchnię asfaltową. Zrobiliśmy w tej dziedzinie więcej niż 
planowaliśmy, ale dzięki temu, poza nielicznymi pojedynczymi 
domami wszyscy nasi mieszkańcy mogą korzystać z dróg 
o nawierzchni asfaltowej. W ciągu ostatnich 4 lat położyliśmy nowe 
nawierzchnie asfaltowe na ok. 17 km dróg gminnych. Na drogi 
gminne w tym okresie wydaliśmy kwotę ok. 3 100 000 zł. Dzięki 
temu, według opinii wielu osób mamy jedne z najlepszych dróg 
gminnych w regionie. 

4) Remonty dróg powiatowych – zadania realizowane 
wspólnie z Powiatem Łańcuckim, wspólnie finansowane - 
najczęściej w wysokości 50% środków Powiat Łańcucki i 50% 
środków Gmina Białobrzegi. W ramach tej współpracy, przy 
wsparciu środków pomocowych na terenie naszej gminy zostały 
wykonane nowe, wzmocnione nawierzchnie asfaltowe na ok. 9,3 km 
dróg powiatowych. Efekty tych działań każdy może ocenić 
korzystając z dróg powiatowych na naszym terenie, które także 
w opinii wielu osób należą do najlepszych w regionie. 

5) Budowa chodników – w celu poprawy bezpieczeństwa 
zarówno kierowców, jak też i pieszych przy drogach na terenie 
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gminy wykonanych zostało w tej kadencji ok. 10,5 km chodników 
wzdłuż dróg powiatowych. Chodniki budowane wspólnie 
z Powiatem Łańcuckim finansowane były w 75% ze środków Gminy 
Białobrzegi, zaś w 25% ze środków Powiatu Łańcuckiego.  

W ciągu 4 lat Gmina Białobrzegi przeznaczyła na budowę 
chodników oraz remonty dróg powiatowych jako pomoc finansową 
dla Powiatu Łańcuckiego z własnego budżetu kwotę ok. 2 270 000 
zł. Budowa chodników w Budach Łańcuckich (prawe), 
Białobrzegach (prawe), Korniaktowie Południowym oraz Dębina-
Księże dofinansowana była z budżetu państwa. Dzięki tym 
działaniom jesteśmy jedną z gmin, która ma najdłuższą sieć 
chodników w regionie. 

6) Budowa 7 boisk wielofunkcyjnych na terenie gminy – 
w ramach tego programu powstały boiska wielofunkcyjne 
o wymiarach 32m x 21m o nawierzchni poliuretanowej do gry w 
piłkę siatkową, koszykówkę oraz tenisa ziemnego. Wybudowane 
one zostały we wszystkich miejscowościach naszej gminy tj.: Woli 
Dalszej, Dębinie, Korniaktowie Południowym, Budach Łańcuckich 
(prawe), Budach Łańcuckich(lewe), Korniaktowie Północnym 
i Białobrzegach (lewe). Boiska te zlokalizowane zostały 
w bezpośrednim sąsiedztwie szkół aby mogły służyć dzieciom 
podczas lekcji wychowania fizycznego, poprawiając znacząco 
warunki prowadzenia zajęć z tego przedmiotu w naszych szkołach. 
Po południu mogą z nich korzystać bezpłatnie wszyscy 
zainteresowani tą formą spędzania czasu wolnego. W ten sposób 
w każdej miejscowości naszej gminy powstały wespół z placami 
zabaw znajdującymi się obok  tych boisk, małe centra sportowo – 
rekreacyjne. Koszt budowy boisk to kwota ok. 1 660 000 zł. Zadanie 
było dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Oddanie do 
użytku tych 7 boisk wielofunkcyjnych oraz wcześniej Centrum 
Sportowo – Rekreacyjnego zaowocowały tym, że także możemy 
poszczycić się tym, że jesteśmy jedną z gmin o najlepiej rozwiniętej 
infrastrukturze sportowo – rekreacyjnej w regionie. Infrastruktura ta 
daje bardzo szerokie możliwości spędzania wolnego czasu, 
w szczególności dla dzieci i młodzieży ale także dorosłych. 

7) Budowa i rozbudowa przedszkola w Białobrzegach    – 
inwestycja, której termin oddania do użytku, ze względu na 
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problemy z pierwszym wykonawcą i koniecznością wyboru 
kolejnego wykonawcy został przesunięty na koniec listopada 2014 r. 
Efektem realizacji tej inwestycji będzie nowoczesne 7 – oddziałowe 
przedszkole. To pozwoli przyjąć nam wszystkie dzieci z terenu 
gminy -  na terenie naszej gminy nie będzie problemu braku miejsc 
w przedszkolu. Dzięki kilkukrotnemu powiększeniu powierzchni 
użytkowej dzieci uzyskają bezpieczne, przestronne sale 
z zapleczem i sanitariatami przy każdej z nich. Koszt budowy to 
kwota ok. 2 600 000 zł. 

8) Remonty domów kultury i innych obiektów komunalnych 
na terenie gminy – wykonano remonty wewnątrz budynków 
GOKiCz, Domu Kultury w Białobrzegach (lewe), Domu Kultury 
w Woli Dalszej, Domu Kultury w Korniaktowie Północnym, OSP 
w Woli Dalszej oraz wykonano inne prace, które poprawiły wygląd 
oraz funkcjonalność tych obiektów. Oprócz tego wykonano nowe 
elewacje na budynkach OSP w Woli Dalszej i odnowiono elewację 
Domu Kultury w Białobrzegach (lewe) i Domu Kultury w Woli 
Dalszej. Na te cele przeznaczono kwotę ok. 630 000 zł. Remont 
elewacji Domu Kultury w Białobrzegach (lewe) dofinansowany był 
ze środków Unii Europejskiej. 

9) Budowa obiektu imprez plenerowych w Białobrzegach 
(lewe) i Korniaktów Północny – w ramach tego zadania 
wybudowało obiekty imprez plenerowych (tzw.: grzybki) obok 
Domów Kultury w tych miejscowościach. Koszt tych inwestycji to 
kwota ok. 307 000 zł. Zadania te były dofinansowane ze środków 
Unii Europejskiej. 

10) Rekultywacja parku i remont „grzybka” w Korniaktowie 
Południowym – dokonano remontu generalnego „grzybka”, 
uporządkowano znajdujący się obok plac zieleni dokonano nowych 
nasadzeń, wykonano dróżki. Koszt zadania to kwota 331 000 zł. 
Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. 

11) Budowa mostu na potoku Sawa w Dębinie – wybudowano 
2 - jezdniowy, nowy most, w miejsce  starego 1 – jezdniowego, 
będącego w złym stanie technicznym, przez który mogły 
przejeżdżać wyłącznie samochody o tonażu do 10 t. W tej chwili 
tonaż przejeżdżających samochodów nie jest ograniczony. Koszt 
budowy to kwota 1 500 000 zł, z czego dotacja z budżetu państwa 
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to kwota 750 000 zł, środki Powiatu Łańcuckiego to kwota 375 000 
zł i środki Gminy Białobrzegi to kwota 375 000 zł.  

 
Oprócz tego wykonano szereg drobnych remontów w ramach 
bieżących przeglądów infrastruktury komunalnej, celem utrzymania 
właściwego stanu technicznego budynków i infrastruktury gminnej 
oraz ich estetyki. 

12) Remont Stacji Ujęcia Wody w Białobrzegach – w ramach 
tego zadania wymieniono przestarzałe urządzenia w SUW 
w Białobrzegach, dzięki czemu osiągnięto m. in. bardziej oszczędną 
pracę tej stacji ujęcia wody, co miało także przełożenie na ceny 
wody – brak podwyżek cen wody w 2014 r. Na ten cel wydano 
kwotę 78 000 zł. 

13) Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach 
powiatowych Planowany termin zakończenia inwestycji  tj. listopad 
2014 r. przesunie się ze względu na problemy z wykonaniem 
dokumentacji technicznej. 

14) Zakupy inwestycyjne : 
- doposażenie jednostek OSP – zakupiliśmy używany samochód 
pożarniczy średni dla OSP Korniaktów Płn., podwozie samochodu 
średniego dla OSP Budy Łańcuckie (l.), nowy samochód pożarniczy 
lekki dla OSP Białobrzegi (pr.) i nowy samochód pożarniczy lekki 
dla OSP Budy Łańcuckie (pr.) – (oczekujemy na jego dostawę) oraz 
zestaw narzędzi hydraulicznych dla ratownictwa drogowego dla 
OSP Korniaktów Płn. Na te zakupy wydaliśmy kwotę ok. 587 000 zł 
uzyskując dotacje ze środków zewnętrznych w kwocie 70 000 zł. 
- zakup nowych komputerów – 25 laptopów wraz z najnowszym 
oprogramowaniem do pracowni komputerowej Publicznego 
Gimnazjum w Białobrzegach. Dzięki temu każdy uczeń na zajęciach 
z informatyki ma samodzielny komputer (laptop), zaś parametry 
tego sprzętu czynią pracownię komputerową w naszym gimnazjum 
jedną z najnowocześniejszych w regionie. Wydaliśmy na ten cel 
kwotę ok. 95 000 zł z budżetu gminy. 
- zakupiliśmy wyposażenie do Gabinetu Stomatologii Szkolnej 
w Białobrzegach. Wydaliśmy na ten cel kwotę 110 000 zł. 

Ogólnie na inwestycje i remonty wydaliśmy w latach 
2011 – 2014  kwotę ok. 27 650 000 zł. To naprawdę bardzo duże 
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środki finansowe pochodzące zarówno z naszego budżetu, jak też 
z różnych środków pomocowych. Można by powiedzieć, że o tyle 
powiększyliśmy majątek gminy w tych latach, o tyle staliśmy się 
bogatsi o nową, czy też ulepszoną infrastrukturę, a jednocześnie 
Gmina Białobrzegi na koniec tej kadencji jest gmina o zdrowych, 
stabilnych finansach, w dobrej sytuacji finansowej z dużymi 
szansami na  dalszy szybki rozwój w kolejnej kadencji. To pozwala 
z optymizmem patrzeć na przyszłość naszego samorządu 
lokalnego. Oszczędne i rozsądne gospodarowanie środkami 
budżetowymi pozwoliło nam na utrzymanie szybkiego tempa 
rozwoju gminy mimo niekorzystnych zdarzeń, jak choćby upadek 
naszego dużego podatnika firmy Transsystem w Woli Dalszej. 
Jednocześnie nie szukaliśmy dodatkowych środków w waszych 
„kieszeniach”, utrzymywaliśmy niewielkie podwyżki podatków i opłat 
lokalnych lub też jak w 2014 r. nie podnosiliśmy podatków od 
nieruchomości, transportowych czy cen wody. Mamy najniższe 
stawki opłat za śmiecie w powiecie. Dopłacamy do cen ścieków 
chcąc uniknąć wysokich podwyżek. W ostatnich 4 latach na dopłaty 
do cen ścieków przeznaczyliśmy z budżetu gminy kwotę 1 476 000 
zł.  
 
Podsumowanie kadencji 2010 – 2014 
 
Szanowni Państwo! 
 

Przed nami koniec kadencji 2010 – 2014 naszego 
samorządu. Taka chwila zawsze skłania do podsumowań, ocen, 
refleksji, które towarzyszą zarówno nam zarządzającym gminą, jak 
też naszym mieszkańcom. W tym Biuletynie Informacyjnym – 
Wydanie Specjalne staraliśmy się przedstawić naszą 4 - letnią 
pracę pokazując fakty, ocenę pozostawiając Wam naszym 
mieszkańcom. Za realizacją tych zadań, projektów stoi praca 
i bardzo duże zaangażowanie wielu ludzi, praca, której czasami 
może nie było widać, ale która musiała być wykonana, aby te 
projekty stały się rzeczywistością. Pragnę w tym miejscu im 
wszystkim serdecznie podziękować za ich trud i wysiłek.  
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Przede wszystkim chciałbym podziękować Radnym Rady 
Gminy z jej Przewodniczącym Bogdanem Prajsem na czele – to 
bardzo dobra współpraca między nami była jednym z głównych 
czynników wpływających na powodzenie w realizacji naszych celów, 
w spełnieniu naszych marzeń. Nigdy nie było między nami kłótni, 
wzajemnego obrażania się – Panie i Panowie Radni w swoich 
działaniach kierowali się przede wszystkim troską o rozwój gminy 
jako całości mając na względzie dobro publiczne a nie własne 
korzyści, dbając przy tym o sprawy miejscowości, które 
reprezentowali jako radni. Osobiście pragnę podziękować 
wszystkim radnym za życzliwość i wsparcie dla mojej osoby, 
zwłaszcza w trudnych sytuacjach, których w tej kadencji nie 
brakowało. Człowieka, jego wartość poznaje się w szczególności 
w sytuacjach trudnych. Ta wysoka kultura życia publicznego, którą 
udało nam się przez te wszystkie lata wypracować w Białobrzegach, 
jest w mojej ocenie naszym dobrem publicznym, o które 
w przyszłości musimy w sposób szczególny dbać, bo bez tego nasz 
dalszy szybki rozwój nie będzie możliwy.  

Dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, 
dyrektorom, kierownikom oraz pracownikom jednostek 
organizacyjnych gminy, za ich codzienną rzetelną pracę, za 
życzliwą współpracę ze mną i wspomaganie mnie w realizacji 
różnego rodzaju pomysłów. 

Dziękuję wszystkim sołtysom i członkom Rad Sołeckich za 
Waszą troskę i zaangażowanie na rzecz lokalnych środowisk oraz 
za życzliwość i wsparcie, którego doświadczyłem z Waszej strony. 
Dziękuję za dużą kulturę naszych osobistych kontaktów – to także 
pozwoliło nam we wzajemnych relacjach osiągnąć porozumienie w 
różnych sprawach dotyczących rozwoju Waszych sołectw. 

Słowa podziękowania pragnę skierować także do naszych 
przedsiębiorców za ich trud i wysiłek włożony w prowadzenie 
działalności gospodarczej, za tworzenie i utrzymywanie miejsc 
pracy dla siebie i naszych mieszkańców, za regularne, uczciwe 
płacenie należnych gminie podatków.  

Dziękuję wszystkim naszym mieszkańcom za życzliwość 
i zrozumienie dla naszych działań, za ich wsparcie, za to, że nawet 
w sytuacjach trudnych udawało nam się wspólnie znajdować 
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rozwiązania służące obu stronom, a nie trwać w konfliktach. To 
świadczy o Waszej wysokiej kulturze oraz dojrzałości obywatelskiej. 
Dziękuję także naszym mieszkańcom za ich troskę o estetykę, 
wygląd ich posesji oraz terenów sąsiadujących z nimi. To także 
dzięki Wam mamy piękną, zadbaną, czystą gminę, co podkreśla 
wiele osób przyjeżdzających z zewnątrz do urzędu, czy 
odwiedzających nasze tereny. To ważne, gdyż liczba osób, które 
nas odwiedzają znacząco wzrosła w ostatnim czasie, także ze 
względu na oddanie do użytku nowej infrastruktury sportowo – 
rekreacyjnej. Pragnę podziękować także ogromnej większości 
naszych mieszkańców za rzetelne płacenie podatków i opłat 
lokalnych. Ze swej strony dokładamy wszelkich starań aby wasze 
podatki były racjonalnie zagospodarowane, czyli służyły przede 
wszystkim  rozwojowi infrastruktury i rozwoju mieszkańców, a nie 
były „przejadane”. Jednym z dowodów na takie działanie niech 
będzie fakt, że od kilku lat jesteśmy najtańszym urzędem w Polsce 
w grupie gmin do 10 tys. mieszkańców przy jednoczesnym 
wydawaniu bardzo dużych środków finansowych na inwestycje 
i remonty. 
 
Szanowni Państwo! 
 

Kadencja 2010 – 2014 niemalże za nami. Przez cały ten 
okres 4 – letniej pracy samorządowej staraliśmy się w naszej ocenie 
rzetelnie i uczciwie spełniać swoje obowiązki, kierując się we 
wszystkich działaniach nade wszystko dobrem publicznym, dobrem 
gminy, którą zarządzaliśmy. Staraliśmy się aby następował dalszy 
dynamiczny rozwój gminy, aby nasza gmina postrzegana była jako 
samorząd dobrze zorganizowany, przyjazny dla jego mieszkańców 
i osób odwiedzających nas.  
 

Na koniec kadencji zostawiamy gminę bogatszą o nowe 
zrealizowane inwestycje, o nowe umiejętności naszych 
mieszkańców zdobyte podczas różnych kursów i szkoleń. 
Zostawiamy gminę z dobrą sytuacją finansową, z dużymi 
możliwościami dalszego dynamicznego rozwoju. 
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Efekt pracy wielu ludzi przez te lata oraz gospodarności 
naszych mieszkańców to nie tylko spełnienie naszych marzeń 
o lepszej rzeczywistości, ale  to także powód do dumy, satysfakcji 
z tego, że żyjemy w gminie, która wyróżnia się wizerunkowo 
w regionie, w gminie, o której w wielu miejscach mówi się bardzo 
pozytywnie. 

 
 
 

 
Z wyrazami szacunku 

 
Wójt Gminy Białobrzegi 

Franciszek Masłoń 
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