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Zamierzenia inwestycyjne i remontowe w 2016 r.
1. Budowa Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych - Rada
Gminy po wnikliwej analizie możliwych lokalizacji podjęła decyzję
o budowie tego obiektu w Korniaktowie Płd. na działce gminnej
w sąsiedztwie szkoły podstawowej. Argumentami przemawiającymi
za taką lokalizacją były przede wszystkim: sąsiedztwo parku, gdzie
osoby starsze mogłyby spędzać czas rekreacyjnie, bliskość Domu
Kultury, Kościoła, uzbrojenie działki w media, łatwa dostępność
komunikacyjna. Budynek ma służyć pobytowi dziennemu (8 godz.)
30 osobom starszym. W trakcie tego pobytu osoby te realizowałyby
określony program w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej,
kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej
oraz kinezyterapii
w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.
Osoby te otrzymywałyby także posiłek. Planujemy rozpoczęcie
inwestycji w tym roku i jej zakończenie w 2017 r. Przewidywany
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koszt zadania to kwota ok. 2 500 000 zł, w 2016 r. planujemy na ten
cel wydać kwotę 1 300 000 zł. Ubiegamy się o dofinansowanie tego
zadania ze środków Unii Europejskiej.
2. Budowa budynku w obrębie Centrum Sportowo Rekreacyjnego, w którym funkcjonowałaby siłownia, sala fitness,
strefa SPA, squash, oraz pomieszczenie, gdzie będzie można
usiąść, wypić np. kawę czy herbatę wypoczywając po ćwiczeniach
czy oczekując na osoby korzystające z CSR. Głównym celem tej
inwestycji jest poszerzenie oferty CSR w ten sposób, aby mogło ono
funkcjonować całorocznie. Przykład bardzo dużego zainteresowania
lodowiskiem pokazuje, że jest duże zapotrzebowanie na ofertę
zajęć ruchowych także w okresie zimy. Oddanie do użytku tego
budynku w 2017 r. pozwoli nam na przedstawienie naszym
mieszkańcom oraz osobom spoza gminy bardzo szerokiej oferty
aktywnego spędzenia czasu wolnego, czyniąc naszą gminę jednym
z ważniejszych centrów sportowo- rekreacyjnych w regionie.
W 2016 r. przeznaczamy na ten cel kwotę 1 200 000 zł.
3. Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych –
rozpoczynamy 3-letni Program budowy oświetlenia ulicznego przy
drogach gminnych. W ramach tego Programu planuje się
wybudowanie ok. 30 km oświetlenia ulicznego, w tym w 2016 r. ok.
12 km. Dokonując wyboru dróg, przy których będzie budowane
oświetlenie uliczne kierowaliśmy się przede wszystkim gęstością
zabudowy przy tych drogach, czy zabudowa jest dwustronna oraz
warunkami technicznymi. To bardzo duże i kapitałochłonne
przedsięwzięcie. W 2016 r. przeznaczamy na ten cel kwotę 900 000
zł z budżetu gminy. Po realizacji 3-letniego Programu będziemy
jedna z nielicznych gmin w regionie, która wszystkie ważniejsze
drogi będące własnością gminy będą oświetlone jak ulice miejskie.
W naszej ocenie to wyraźnie poprawi standard życia naszych
mieszkańców zrównując go w zasadzie z warunkami życia
w mieście. Poprawi także bezpieczeństwo poruszających się po
tych drogach.
4. Rozbudowa
infrastruktury
sportowej
stadionów
piłkarskich – w ramach tego programu chcemy radykalnie
poprawić stan naszej infrastruktury sportowej w obrębie stadionów
piłkarskich wykorzystywanych przez LKS-y w Woli Dalszej, Budach
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Łańcuckich (pr.), Budach Łańcuckich l. i Korniaktowie Płn.
W ramach tego zadania wybudujemy nowy budynek szatniowy
w Korniaktowie Płn. w miejsce dotychczasowych baraków, na
wszystkich stadionach wybudujemy systemowe ogrodzenie,
zmontujemy piłkochwyty, miejsce do siedzenia dla kibiców, kosze
na śmiecie, wybudujemy profesjonalne oświetlenie stadionów.
Planowany koszt tych prac to kwota ok. 1 300 000 zł. To największe
środki w historii gminy przeznaczane na ten cel. To bardzo duży
projekt, który kompleksowo odpowiada na potrzeby sportowców
w zakresie poprawy infrastruktury. Całość prac chcemy wykonać do
końca tego roku. Złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Sportu
i Turystyki o dofinansowanie tej inwestycji.
5. Remonty Domów Kultury:
a) Remont generalny Domu Kultury w Budach
Łańcuckich l. – budynek oddany do użytku ok.30 lat temu nie był
od tamtego czasu poddawany generalnemu remontowi, stąd też
wymiany wymaga większość rzeczy, w tym m. in.: instalacje co,
elektryczna, wod-kan., podłoża oraz do wykonania jest wiele innych
prac. Stąd też bardzo duże przewidywane koszty realizacji tego
zadania tj. kwota ok. 620 000 zł. Do tych kosztów dojdą jeszcze
wydatki związane z wyposażeniem w meble (stoły, krzesła).
b) Remont Sali widowiskowej w Domu Kultury
w Korniaktowie Płn. - szacowany koszt prac remontowych to kwota
ok. 100 000 zł.
c) Remont pomieszczeń w Domu Kultury w Dębinie –
szacowany koszt prac remontowych to kwota ok. 100 000 zł.
6. Remont dróg gminnych. W tym roku zamierzamy położyć
nowe nawierzchnie asfaltowe na drogach gminnych, które były
wykonywane kilkanaście lat temu i istniejąca nawierzchnia
asfaltowa jest w znacznym stopniu zniszczona. Będą to odcinki dróg
w Woli Dalszej („Jawornik” i „Kurniki”), w Białobrzegach
pr.(„Podłącze” i „Piekarnia”), w Korniaktowie Płd. („Podgranicze”),
w Budach Łańcuckich pr. („Szkoła”), w Budach Łańcuckich l.
(„Ćwierci”). Oprócz tego nową nawierzchnię asfaltową wykonamy
na krótkich odcinkach kilku dróg o nawierzchni kamienistej
w Budach Łańcuckich pr., Białobrzegach pr., Dębinie. W sumie
nowe nawierzchnie asfaltowe planujemy położyć na ok. 7,2 km dróg
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gminnych. Oprócz tego będziemy wykonywać remonty cząstkowe
poprzez nawożenie kamienia na pozostałe drogi, (zostało ich już
bardzo niewiele), koszenie poboczy, naprawę przepustów i inne
prace polegając na bieżącym utrzymaniu naszej infrastruktury
drogowej. Planujemy wydać w 2016 r na ten cel kwotę 2 850 000
zł.
7. Remont drogi powiatowej Nr 1523R Białobrzegi – Kosina
wraz z remontem mostów w miejscowości Białobrzegi –
zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Łańcuckim, w ramach
którego położona zostanie nowa wzmocniona nawierzchnia
asfaltowa na długości ok.1,5 km oraz wybudowany chodnik na
długości ok.1,3 km (po istniejącą zabudowę). Przewidywany koszt
zadania to kwota ok. 3 125 830 zł.
Wniosek otrzymał
dofinansowanie z budżetu państwa kwotą ok. 1 562 915 zł, resztę
środków pokrywa Powiat Łańcucki – kwota 638 024 zł i Gmina
Białobrzegi – kwota 924 890 zł.
8. Budowa
sieci
wodociągowej
i
kanalizacyjnej
w Białobrzegach – w ramach tego zadania wykonamy uzbrojenie
terenów pod budownictwo mieszkaniowe w sieć wodociągową
i kanalizacyjną. Działki te znajdują się na granicy Białobrzeg
i Dębiny po prawej stronie drogi powiatowej, jadąc w kierunku
Łańcuta. Będą przeznaczone do sprzedaży na początku II połowy
tego roku. Planowany koszt inwestycji to kwota 180 000 zł.
9. Rozbudowa remizy OSP w Budach Łańcuckich pr. –
istniejący garaż nie pozwala na zlokalizowanie w nim nowego
samochodu strażackiego oraz sprzętu, stąd też potrzeba rozbudowy
istniejącej infrastruktury. Przewidywany koszt zadania to kwota
120 000 zł.
10. Wykonanie projektu Rozbudowy i Modernizacji Stacji
Uzdatniania Wody w Białobrzegach i Korniaktowie Płn.
W związku z ubiegłoroczną suszą oraz niedoborami wody, a także
niekorzystnymi prognozami w tym zakresie podjęliśmy decyzję
o rozpoczęciu prac zmierzających do stworzenia możliwości
technicznych pozyskiwania większej ilości wody przez naszą Stację
Uzdatniania Wody w Korniaktowie Płn. Woda pozyskiwana w SUW
w Korniaktowie Płn. jest radykalnie lepszej jakości niż woda
pozyskiwana z ujęć w Białobrzegach i zdecydowanie tańsza
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w pozyskiwaniu i uzdatnianiu. Mamy już opracowaną przez
fachowców koncepcję rozbudowy i modernizacji tych stacji i teraz
przystąpiliśmy do wykonania projektu technicznego. Przeznaczamy
na ten cel kwotę 130 000 zł. Chociaż na dzień dzisiejszy wystarcza
nam wody to chcemy przygotować się na kolejne zapowiadane
suche lata oraz zapowiadany przez fachowców deficyt wody pitnej.
Tym bardziej, że dzięki rozwojowi budownictwa mieszkaniowego na
terenie gminy zwiększa się nam liczba mieszkańców gminy, a tym
samym zapotrzebowanie na wodę. Jednocześnie rozbudowa i
modernizacja naszych Stacji Uzdatniania Wody pozwoli nam na
optymalizację kosztów ich funkcjonowania
11. Zakup nowego samochodu strażackiego dla OSP w Woli
Dalszej – przeznaczamy na ten cel kwotę 110 000 zł z budżetu
gminy, reszta środków w kwocie 50 000 zł niezbędnych do
sfinansowania zakupu ma pochodzić z dotacji z Zarządu Głównego
OSP.
Zakres
działań
inwestycyjnych
i
remontowych
(przedstawiamy powyżej tylko te najważniejsze) planowanych do
realizacji w 2016 r. jest bardzo szeroki i jego realizacja będzie
wymagać nie tylko dużych środków finansowych (część z nich
chcemy pozyskać z funduszy Unii Europejskiej) oraz innych źródeł
ale też dużego wysiłku i sprawności osób odpowiedzialnych za
przygotowanie i realizację tych zadań. Oczywiście równie ważne
jest, abyśmy trafili na dobrych wykonawców prac, których
wyłonienie przy obecnej ustawie Prawo Zamówień Publicznych
naprawdę nie jest łatwe i często przypomina grę na loterii.
Działania prospołeczne w 2016 r.
1. Rozpoczęliśmy realizację Programu Edukacyjnego pod

nazwą „Białobrzeska Kuźnia Talentów”, skierowanego do bardzo
zdolnych uczniów naszych szkół podstawowych i gimnazjum.
Prowadzimy zajęcia z języka angielskiego i matematyki dla uczniów
klas IV-VI szkół podstawowych - uczestniczy w nich 52 uczniów. Nie
prowadzimy zajęć dla uczniów gimnazjum, bo mimo dwukrotnie
ogłoszonego konkursu ofert skierowanych do nauczycieli oraz
wysłania kilkudziesięciu zaproszeń do nauczycieli w województwie
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podkarpackim, którzy mieli sukcesy w pracy z uczniem zdolnym, nie
zgłosił się żaden nauczyciel zainteresowany poprowadzeniem
zajęć. Tak więc główny problem w realizacji tego programu, to nie
pieniądze, tylko brak nauczycieli chętnych do tej pracy. Niemniej
jednak będziemy próbować nadal szukać nauczycieli aby prowadzić
zajęcia także dla zdolnych uczniów w gimnazjum. Korzystając
z okazji dziękuję rodzicom, którzy dowożą w soboty dzieci do
Białobrzeg na zajęcia, dziękuję, że przynajmniej wy nie zawiedliście
i nasza praca nad przygotowaniem i wdrożeniem Programu nie
poszła na marne. Środki przeznaczone na ten cel z budżetu gminy
to kwota 42 328 zł. Jest to kwota na zajęcia z języka angielskiego
i matematyki w klasach IV-VI w okresie do końca grudnia 2016 r.
2. Rozpoczęliśmy realizację Programu „Umiem pływać” dla
75 uczniów kl. III szkół podstawowych. Zajęcia rozpoczęły się
1 marca i potrwają do 11 maja. Odbywają się one na basenie
w Leżajsku. Całkowity koszt to kwota 23 625 zł z czego 11 812 zł to
środki Ministerstwa Sportu i Turystyki pozyskane przez gminę
w ramach Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”
zaś kwotę 11 813 zł finansuje budżet gminy. Dla dzieci zajęcia są
bezpłatne.
3. Rozpoczęliśmy
realizację
Programu
Profilaktyki
Zdrowotnej dla dzieci i młodzieży w zakresie zapobiegania
próchnicy zębów. W wyniku przeprowadzonej procedury
wyłonienia wykonawcy ze złożonych 2 ofert została wybrana oferta
Gabinetu Stomatologicznego w Białobrzegach prowadzonego przez
lek. stom. Bartłomieja Szpyrkę. Gabinet ten będzie realizował
program w kolejnych 3 latach za kwotę 118 485 zł. Wszystkie koszty
pokrywane są ze środków budżetu gminy – dla dzieci zabiegi są
bezpłatne. W kolportowanych poprzez dzieci ulotkach oraz
ogłoszeniach była informacja jak skorzystać z Programu. Na wizytę
można umówić się osobiście lub telefonicznie nr tel. 534 455 388.
4. GOKiCz w Białobrzegach rozpocznie w najbliższym czasie
zajęcia dla dzieci i młodzieży chętnych do nauki gry na
następujących instrumentach: gitara, instrumenty klawiszowe,
skrzypce, oraz śpiewu. Zajęcia odbywałyby się w soboty
w GOKiCz w Białobrzegach. Udział w zajęciach będzie w 50%
odpłatny przez uczestnika, zaś 50% kosztów pokrywałby budżet
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gminy. Będą to zajęcia indywidualne dla każdego uczestnika
trwające 45 min. Zachęcamy dzieci i młodzież do skorzystania z tej
oferty.
5. W
terminie
do
końca
czerwca
przeprowadzimy
i
sfinansujemy
badania
logopedyczne
w
naszych
przedszkolach w Woli Dalszej i Białobrzegach. Jeżeli wyniki badań
wskażą na potrzebę zajęć logopedycznych w przedszkolach to
uruchomimy je od września tego roku.
Działania promocyjne gminy
1. W 2016 r. zrealizujemy szerokie działania marketingowe
w ramach realizacji naszej Strategii Budowy i Promocji Marki
i Wizerunku Gminy Białobrzegi, którą przyjęliśmy w 2015 r.
W naszych działaniach promocyjnych będziemy przedstawiać ofertę
inwestycyjną na bilbordach w Rzeszowie i przy drodze E4 oraz
w Leżajsku, przygotowujemy film promocyjny, który będzie
prezentowany w spotach reklamowych w TVP Rzeszów oraz
w Galerii Millenium Hall. W naszych działaniach promocyjnych
posługiwać będziemy się opracowanym dla nas logo, które
przedstawiamy poniżej:
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Celem naszych działań promocyjnych jest pokazanie naszego
potencjału na zewnątrz gminy i zachęcenie poprzez to inwestorów
do lokalizacji u nas działalności gospodarczej. Chcemy także
polecić naszą gminę osobom zainteresowanym zmianą miejsca
zamieszkania, aby zachęcić je do osiedlenia się u nas. Skala
podejmowanych przez nas działań promocyjnych jest bardzo
szeroka, nie stosowana w dotychczasowej historii gminy. To
element naszej walki o człowieka, żeby zainteresował się nami,
żeby chciał do nas przyjść i zainwestować, bądź osiedlić się u nas.
Uznaliśmy, że w tej batalii o ludzi, trzeba sięgać po nowe narzędzia,
dotychczas nie stosowane, gdyż nowe wyzwania wymagają nowych
metod działania. Mam nadzieje, że działania te przyniosą
oczekiwane efekty.
Impreza patriotyczna „Tu właśnie jest Polska – 3 maja 2016 r. Białobrzegi
3 maja tego roku GOKiCz w Białobrzegach przy wsparciu
Urzędu Gminy organizuje imprezę patriotyczną pod nazwą „Tu
właśnie jest Polska”.
O godz. 11.00 w Kościele pw. NSPJ w Białobrzegach
odbędzie się Msza Święta za ojczyznę. O godz. 18.00 na stadionie
CSR w Białobrzegach rozpocznie się koncert znanego zespołu
„Zayazd” z Gdańska z p. Lechem Makowieckim – koncert
potrwa ok. 1,5 godz. Zaś o godz. 20.00 rozpocznie się koncert
drugiej gwiazdy tej imprezy tj. artysty z Krakowa p. Tadeusza
Polkowskiego, który da ponad godzinny koncert muzyki
w stylu hiphopowym. Utwory artystów będą poświęcone tematyce
patriotycznej. Koncerty odbędą się na stadionie Centrum Sportowo
– Rekreacyjnego w Białobrzegach. Planowane zakończenie imprezy
to godz. 21.30.
Imprezie towarzyszyć będą: wystawa Instytutu Pamięci Narodowej
poświęcona zbrodniom komunistycznym na Rzeszowszczyźnie
w latach 1944 – 1956, wystawa militariów, stoiska z odzieżą
patriotyczną i książkami o tematyce patriotycznej, które zwiedzać
będzie można od godz. 17.00.
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To pierwsze tego typu duże wydarzenie artystyczne organizowane
na terenie naszej gminy, w którym wystąpią artyści znani w Polsce –
mam nadzieję, że poradzimy sobie z wyzwaniami organizacyjnymi,
których jest sporo – oby także dopisała pogoda. Organizując
imprezę tego typu chcemy nie tylko zapewnić dobrą rozrywkę dla jej
uczestników, ale także promować określone wartości, tym razem
wartości patriotyczne wśród mieszkańców, a szczególnie ludzi
młodych. Gorąco zachęcam, aby w tym dniu wywiesić flagi
narodowe na naszych domach – dajemy w ten sposób wyraz
naszego patriotyzmu, a jednocześnie będzie to symboliczna
łączność z tematyką tej imprezy.
Serdecznie
zapraszam
wszystkich
naszych
mieszkańców, a także osoby z okolic gminy do udziału 3 maja
tego
roku
w imprezie
„Tu
właśnie
jest
Polska”
w Białobrzegach.
Nowa strona internetowa gminy
1. Od kwietnia uruchamiamy nową stronę internetową gminy,
w naszej ocenie bardziej przyjazną dla jej użytkowników, ale także
ciekawszą jeżeli chodzi o jej zawartość.
2. Od kwietnia Gmina Białobrzegi będzie także obecna
w mediach
społecznościowych
rozpoczynamy
prowadzenie
Facebooka – www.facebook.com/bliskagminabialobrzegi/. Chcemy
w ten sposób dotrzeć z naszym przekazem do jak najszerszej grupy
osób.
Zachęcamy do odwiedzenia naszej nowej strony internetowej –
adres strony: www.gmina-bialobrzegi.pl
Podatki i opłaty lokalne
1. Podatek rolny ustalony został na podstawie średniej ceny
skupu żyta za okres 11 kwartałów ogłoszonej w komunikacie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego jest niższy niż
w zeszłym roku o ok. 14%.
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W skali roku gmina z tytułu obniżki podatku otrzyma niższe wpływy
do budżetu gminy o kwotę 109 684 zł.
2. Kolejny rok z rzędu nie podnieśliśmy podatków od
nieruchomości, zaś obniżyliśmy ten podatek w dwóch kategoriach tj.
od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych. Poza tym wprowadziliśmy
zwolnienia od podatków od nieruchomości, o czym pisałem
w poprzednim Biuletynie.
3. Znacząco obniżyliśmy stawki podatku od środków
transportowych – średnio o 23%.
4. Ceny wody i ścieków:
a) Woda - 2,60 zł - wzrost ceny o 10 gr/m3
b) Ścieki - 4,20 zł - wzrost ceny o 20 gr/m3
Zgodnie z kalkulacją kosztów przedstawioną przez Zakład
Gospodarki Komunalnej w Białobrzegach koszt 1m3 ścieków wynosi
w 2016 r. 7,32 zł. Chcąc uniknąć tak radykalnej podwyżki Rada
Gminy podjęła decyzję o ustanowieniu dopłaty do 1m3 ścieków
w wysokości 3,12 zł. Dopłaty do ścieków finansowane są z budżetu
gminy i w 2016 r. wyniosą kwotę 594 360 zł. To bardzo duże środki
finansowe, ale w naszej ocenie one są konieczne, aby nie obciążać
naszych mieszkańców zbyt wysokimi opłatami.
Sprawy różne
1. Z przyjemnością informujemy, że oddane do użytku
w grudniu w 2015 r. lodowisko okazało się przysłowiowym strzałem
w „10”. Zainteresowanie nim przekroczyło nasze najśmielsze
oczekiwania. Przez okres od grudnia 2015 do marca skorzystało
z lodowiska 5294 osoby, które wykupiło bilety na kwotę ok.
34 000 zł. Były to osoby zarówno z terenu gminy, ale także
z Łańcuta, Przeworska, Leżajska i okolic, a nawet z Rzeszowa.
Oprócz tego z lodowiska skorzystało bezpłatnie ok. 1200 uczniów
ze szkół podstawowych i gimnazjum z naszej gminy. Tak więc
lodowisko okazało się bardzo trafioną inwestycją, a jednocześnie
doskonałą bezpłatną promocją naszej gminy w regionie.
2. Od kwietnia tego roku, w związku z wdrożeniem przez
Rząd RP Programu Wsparcia Rodzin „Rodzina 500+” i zatrudnieniu
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dodatkowych 2 osób przenieśliśmy do budynku GOKiCz
w Białobrzegach (po drugiej stronie ulicy naprzeciwko Urzędu
Gminy) pracowników socjalnych GOPS, ponieważ w tej sytuacji
nie pomieściliby się w pomieszczeniach, które zajmuje dotychczas
GOPS w budynku Urzędu Gminy. Jednocześnie dalsza obsługa
klientów w takich warunkach byłaby niemożliwa. Biura pracowników
socjalnych znajdują się na I piętrze w budynku GOKiCz - godziny
pracy pozostały bez zmian. Nowy numer telefonu do
pracowników GOPS: 17 225 49 53. Rozwiązanie takie znacząco
poprawi jakość obsługi klientów GOPS dla których nic się nie
zmienia, bo nowe lokale GOPS-u są nadal w centrum gminy,
a jednocześnie zmiany dało się wprowadzić bardzo małym
nakładem kosztów, co w mojej ocenie ma także duże znaczenie.
Jednocześnie informujemy, że wszystkie sprawy
związane ze świadczeniami rodzinnymi, w tym sprawy
związane z Programem Rodzina 500 + załatwiamy w lokalach
GOPS-u w Urzędzie Gminy.
3. Przypominamy, że od 1 maja 2015 r. w poniedziałki Urząd
Gminy pracuje w godzinach od 7.30 do 17.00, zaś w pozostałe dni
tygodnia od 7.30 -15.30. Zmiana ta była podyktowana chęcią
stworzenia możliwości załatwienia spraw w urzędzie osobom
pracującym bez potrzeby zwalniania się z pracy.
4. Już tradycyjnie na wiosnę proszę o przycięcie drzew,
krzewów wystających na drogi, chodniki czy tez zasłaniających
lampy oświetlenia ulicznego. To niewiele pracy, a ułatwi nam to
wszystkim życie, a jednocześnie poprawi bezpieczeństwo
korzystających z dróg czy chodników i pozwoli na uniknięcie
ewentualnych konfliktów.
5. GOKiCz w Białobrzegach w soboty jest czynny od 9.00 do
17.00. Zmiana ta podyktowana jest chęcią umożliwienia
skorzystania z biblioteki oraz oferty GOKiCz-u w soboty tj. w dniu
wolnym od pracy.
6. Zwracam się także z prośbą o prace porządkowe, nie tylko
w obrębie własnych posesji, ale także w jej bezpośrednim
sąsiedztwie (rowy, pobocza, dróg). Wielu z Was to już robi, dzięki
czemu jesteśmy przez przyjezdnych postrzegani jako czysta,
zadbana gmina – dziękuję Wam za to, prosząc jednocześnie, aby
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Ci, którzy tego nie robią włączyli się w tę nasza społeczną dbałość
o przestrzeń publiczną wokół nas.
7. Prosimy o zwrócenie większej uwagi na segregację śmieci
wytwarzanych w naszych domach, niestety w tej dziedzinie jest
gorzej niż w poprzednich latach. Na razie osiągamy wskaźniki
segregacji określone w przepisach prawnych, ale jeżeli nadal
będziemy cofać się w tym zakresie, to mogą nas dotknąć kary
z tego tytułu.
Wszystkim, którzy pozytywnie odniosą się do moich apeli
z góry dziękuję!

Biuletyn Informacyjny redaguje:
Wójt Gminy Białobrzegi – mgr inż. Franciszek Masłoń
Druk:

12

