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Podatki i opłaty lokalne
1. Podatki na 2005 r. zostały uchwałą Rady Gminy podwyŜszone
średnio o poziom inflacji określony przez Ministra Finansów na
2005 r., czyli o 3%.
Stawki podatku rolnego uzaleŜnione są od średniej ceny Ŝyta za
pierwsze 3 kwartały 2004 r., którą to wielkość ustala Główny Urząd
Statystyczny w oparciu o dane z rynku zbóŜ.
Stawki podatków od nieruchomości i podatku rolnego na 2005 r.
ukazuje tabela na str. 2.

Tabela stawek podatku od nieruchomości

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
Budynki lub ich części
Mieszkalne oraz zajęte
wyłącznie na potrzeby
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 świadczenia usług
medycznych
Pozostałe
Budowle

Stawka uchwalona
przez Radę Gminy
na 2004 r.

2

Stawka wg
Ministerstwa
Finansów na
2005 r.

2

Stawka
uchwalona
przez Radę
Gminy na
2005 r

2

0,57 zł/m

0,66 zł/m

0,59 zł/m

3,06 zł/ha

3,52 zł/ha

3,15 zł/ha

2

0,32 zł/m

2

0,54 zł/m

0,11zł/m

0,36 zł/m

2

2

0,12 zł/m

2

0,37 zł/m

2

17,98 zł/m

16,00 zł/m

2

8,37 zł/m

2

3,61 zł/m

2

6,01 zł/m
2%

7,75 zł/m

3,49 zł/m

2,87 zł/m
2%

2

2

2

16,48 zł/m

2

8,00 zł/m

2

2

3,61 zł/m

2

2,96 zł/m
2%

2

2

Podatek rolny
2004r

Przedmiot opodatkowania
Gospodarstwa rolne
Pozostałe

2005r

86,4250 zł/ha

94,18 zł/ha

172, 8500 zł/ha

188,35 zł/ha

2. Podatki wpłacane bezpośrednio do kasy gminy czyli podatki od
nieruchomości, rolny, od środków transportowych osiągnęły
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w 2003 r. kwotę 2 068 893 zł, co stanowiło 18,21% dochodów
gminy za ten rok. Największy udział w dochodach gminy w 2003 r.
miały subwencje – 50,51%. Reszta to dotacje i udziały
w podatkach odprowadzanych do budŜetu państwa.
W tym miejscu chciałbym poinformować, Ŝe zgodnie z przyjętymi
przez Ministerstwo Finansów zasadami naliczania subwencji
wyrównawczej dla gmin, subwencja ta jest pomniejszana na dany
rok, o kwotę będącą sumą obniŜenia przez Radę Gminy
maksymalnych stawek podatku określonych przez Ministra
Finansów, oraz o sumę umorzeń podatków dokonanych przez
Wójta Gminy w danym roku. Określając wysokość subwencji
wyrównawczej na 2005 r. dla naszej gminy Minister Finansów
bierze dane dotyczące obniŜenia maksymalnych stawek podatków
przez Radę Gminy, oraz wysokość umorzeń podatków dokonanych
przez Wójta Gminy za 2003 r.
Kwoty te przedstawiają się następująco:
-

skutki obniŜenia maksymalnych stawek podatków przez Radę
Gminy – 257 436 zł
skutki umorzeń podatków przez Wójta Gminy, ulg, odroczeń,
zwolnień – 36 289 zł
W związku z tym naleŜna subwencja wyrównawcza dla Gminy
Białobrzegi na 2005 r. została obniŜona przez Ministerstwo
Finansów o 293 725 zł
Gmina traci więc podwójnie czyli kwotę 587 450 zł, bo po pierwsze
nie ma dochodów na kwotę 293 725 zł, a po drugie o tyle ma
zmniejszoną subwencję wyrównawczą przez Ministra Finansów.
Informacja o tym nie oznacza absolutnie, Ŝe Wójt czy Rada Gminy
jest zwolennikiem ustalania górnych stawek podatku, nasza
polityka w tym względzie, jest i będzie stabilna – podstawowym
wskaźnikiem wzrostu jest i będzie poziom inflacji określony na
dany rok przez Ministra Finansów.
Niemniej jednak chciałbym poprzez tą informację przedstawić
Państwu argumenty, które stoją niejednokrotnie u podstaw moich
decyzji o nie umarzaniu podatku. Stawiając mój podpis pod
decyzją mam świadomość, Ŝe na kaŜdej umorzonej złotówce
gmina traci 2 złote. Proszę aby niektórzy z Państwa tą refleksję
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wzbudzili takŜe w sobie składając podania o umorzenia podatków.
Są oczywiście sytuacje losowe, rodzinne, przy jednoczesnych
niskich dochodach, które jednoznacznie przemawiają za
udzieleniem pomocy poprzez umorzenie podatku, ale w niektórych
przypadkach przy dość wysokich dochodach składane są podania,
które są i będą rozpatrywane odmownie.
Z zaŜenowaniem, a nawet z rozgoryczeniem muszę słuchać
niekiedy „głośnych argumentów” ze strony niezadowolonych
z odmowy umorzenia, którzy nie przyjmują do wiadomości tego, Ŝe
gdybym im umorzył podatek przy ich dochodach, to chcąc być
w moim odczuciu sprawiedliwym musiałbym umorzyć podatki
większości mieszkańców gminy.
A przecieŜ kaŜda złotówka z podatków lokalnych trafia
bezpośrednio do budŜetu gminy, pomnaŜa jej majątek, dzięki
czemu moŜemy szybciej rozwijać się, stajemy się gminą
piękniejszą i zasobniejszą.
Spróbujmy więc proszę wszyscy myśleć nie tylko przez pryzmat
własnych interesów, ale takŜe w kontekście spraw gminy – mojej
małej ojczyzny. To jest Nasza Gmina – nie Wójta, Rady, moja czy
twoja ale NASZA.
W tej społeczności gminnej kaŜdy z nas ma określone prawa, ale
ma takŜe wobec tej gminy określone obowiązki (m.in. podatkowe),
o których takŜe nie powinniśmy zapominać.
Jednocześnie chciałbym podziękować ogromnej większości
naszych podatników, którzy solidnie i w terminie wywiązują się ze
swoich obowiązków podatkowych względem gminy.
3. Z informacją powyŜszą związana jest takŜe sprawa umorzeń
podatków z tytułu szkód powodziowych.
Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami rządu dotyczących pomocy
dla terenów objętych powodzią wystąpiłem do Ministra Finansów
o zrekompensowanie utraconych dochodów gminy z tytułu
umorzenia III i IV raty podatku z powodu powodzi. Niestety Minister
Finansów pismem z dn. 09.11.2004 r. odmówił gminie tejŜe
rekompensaty.
Umorzenia III raty podatku z tytułu powodzi wyniosły 20 627 zł.
O tyle teŜ będzie mniejsza subwencja wyrównawcza dla gminy na
2006 r. Tak więc gmina zamiast pomocy z powodu powodzi,
z tytułu umorzenia samej III raty podatku, straci ponad 40 000 zł.
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W związku z powyŜszym podjąłem decyzję o nie umarzaniu IV raty
podatku z tytułu powodzi, gdyŜ gmina straciłaby kolejne ok. 40 000
zł.
4. Opłaty lokalne
Ceny wody i ścieków według kalkulacji sporządzonej przez GGRK
w Białobrzegach i przyjętej przez Radę Gminy wzrosną w 2005 r.
o 3 %. tj. po 5 gr. od 1 m3 wody oraz ścieków.
(1,80 zł/m3 – woda, 1,85 zł/m3 – ścieki – ceny netto). Do kaŜdego
m3 ścieków gmina dopłaci w formie dotacji 60 gr. – inaczej mówiąc
wg kalkulacji mieszkańcy powinni płacić 2,45 zł, a nie1,85 zł za
zrzut 1 m3 ścieków do kanalizacji. W 2005 r. wydamy na ten cel
kwotę ok. 54 000 zł.
5. Kolejny rok nie będzie wzrostu cen wywozu śmieci.

Z Ŝycia naszych szkół i przedszkoli
Chcielibyśmy wszystkim Państwu przybliŜyć nasze szkoły
i przedszkola , przekazując trochę ogólnych informacji o nich, oraz
o ich osiągnięciach.
Na terenie naszej gminy funkcjonuje 2 przedszkola, 7 szkół
podstawowych w tym 1 szkoła filialna, oraz jedno gimnazjum.
Liczba dzieci w przedszkolach i uczniów w poszczególnych szkołach
poniŜsza tabela.

Liczba uczniów w roku szkolnym 2004/2005
Lp.

Nazwa placówki

1.
2.

Publiczne Gimnazjum w Białobrzegach
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Białobrzegach

+ zerówka
3.
4.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białobrzegach
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Budach Łańcuckich

+ zerówka
5.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Budach Łańcuckich

6.

+ zerówka
Szkoła Filialna Nr 1 w Korniaktowie
+ zerówka
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Liczba
ucznió
w
322
69
8
196
79
13
100
9
26
8

Liczba
nauczycieli
w przelicz. na
pełny etat

19,49
6,89
1,00
15,27
9,45
1,00
10,99
1,00
2,33
1,00

7.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Korniaktowie

+ zerówka
8. Szkoła Podstawowa w Woli Dalszej
RAZEM SZKOŁY:
RAZEM ZERÓWKI W SZKOŁACH:
1. Publiczne Przedszkole w Białobrzegach
+ zerówka
2. Publiczne Przedszkole w Woli Dalszej
+ zerówka
RAZEM PRZEDSZKOLA:
RAZEM ZERÓWKI W PRZEDSZKOLACH:

70
8
119
981
46
15
36
17
10
32
46

6,44
1,00
10,22
81,08
5,00
4,49
3,22
7,71

Ogółem liczba uczniów w szkołach = 981
Ogółem liczba uczniów w zerówkach = 92
Ogółem liczba dzieci 3 – 5 lat w przedszkolach = 32
W naszych przedszkolach i szkołach zatrudnionych jest 115
nauczycieli (93,79 etatów) oraz 25 pracowników obsługi (20,33 etatów)
i 5 pracowników obsługi – sezonowych (2,07 etatu) (palacze).
W 2003 r. na oświatę wydaliśmy kwotę 5 032 972 zł z czego
subwencja oświatowa wynosiła 4 069 070 zł reszta to środki gminy –
963 902 zł.
Szkoły utrzymywane są przede wszystkim ze środków subwencji
oświatowej otrzymywanej z budŜetu państwa. Niestety znacznie niŜsza
subwencja oświatowa na 2005 r. nie zabezpieczy bieŜącego
utrzymania szkół, czyli płac i wydatków bieŜących: typu opłat za gaz,
prąd itp.
Środki finansowe na remonty szkół, które rokrocznie są bardzo
wysokie pochodzą z budŜetu gminy i pozyskiwane są z zewnątrz (np.
z Banku Światowego) – np. w 2004 r. wydaliśmy na remonty szkół
i Przedszkola w Białobrzegach kwotę 627 468 zł.
Główne problemy z funkcjonowaniem naszych placówek oświatowych
to malejąca rokrocznie liczba uczniów w naszych szkołach – w roku
2004/05 ubyło nam 15 uczniów a takŜe w odniesieniu do 2005 r.
malejąca subwencja oświatowa. Z informacji otrzymanych przez nas
z Ministerstwa Finansów wynika, Ŝe subwencja oświatowa dla naszej
gminy na 2005 r. będzie mniejsza w porównaniu do 2004 r. o 174 268
zł. WiąŜe się to z mniejszą liczbą uczniów w naszych szkołach
w porównaniu do roku szkolnego 2003/2004, oraz zmniejszoną
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w porównaniu do tego roku kwotą przypadającą na 1 ucznia
wiejskiego, subwencja zaś zaleŜna jest od liczby uczniów.
Zgodnie z aktualną ustawą o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego 2005 r. jest ostatnim rokiem otrzymywania przez gminy
subwencji oświatowej. Od 1 stycznia 2006 r. szkoły mają być
utrzymywane z dochodów własnych gmin – jeŜeli to się nie zmieni,
a pewnie nie, to szykuje nam się powaŜny problem finansowy na
2006 r.
Między innymi, dlatego duŜo wydajemy środków finansowych na
remonty, wymianę stolarki, przestarzałych systemów grzewczych, aby
nie tylko podnieść estetykę szkół, polepszyć warunki pracy nauczycieli
i nauki uczniów, ale takŜe obniŜyć koszty bieŜącego funkcjonowania
szkół. W ten sposób przygotowujemy się juŜ teraz do niekorzystnych
dla nas zmian, które następują i będą następować w przyszłości.
Przedstawiamy teraz Państwu nasze przedszkola i szkoły i ich
osiągnięcia, oraz najwaŜniejsze wydarzenia z ich Ŝycia według
materiałów przygotowanych przez dyrektorów placówek.
1. Publiczne Gimnazjum w Białobrzegach
– dyrektor mgr Danuta Grad
Zostało utworzone uchwałą Rady Gminy 1 września 1999 w ramach
przeprowadzonej w Polsce reformy oświaty.
W trzecim roku istnienia placówki wprowadziliśmy się do nowego
obiektu, który wybudowała gmina. Obecnie mamy do dyspozycji
trzynaście pracowni przedmiotowych, w tym pracownię komputerową,
świetlicę gabinet higienistki szkolnej, bibliotekę.
Uwieńczeniem naszej szkolnej bazy było oddanie w roku 2002 nowej
hali sportowej.
Została ona wyposaŜona w wysokiej jakości sprzęt. W hali
urządzono równieŜ siłownię. Obok szkoły znajduje się takŜe boisko
sportowe. Stworzono dzieciom naprawdę wspaniałe warunki do nauki,
a nauczycielom od pracy.
Do tej pory mury naszej szkoły opuściło trzy roczniki
absolwentów – 338 uczniów, wielu z nich świetnie sobie radzi
w szkołach ponadgimnazjalnych. Za wielu z nich od dyrekcji szkół
średnich otrzymujemy listy gratulacyjne, Ŝe bardzo dobrze
przygotowaliśmy ich do dalszego zdobywania wiedzy.
Warto tu podać jako przykłady niektóre osiągnięcia naszych
uczniów:
-7-

I miejsce – Katarzyna Świątoniowska
w konkursie okolicznościowym z okazji „Dni
Sienkiewiczowskich” w I LO w Łańcucie na recenzję
filmu ,,Quo vadis” (2002 r. opiekun D. Balawender);
I miejsce – Bogusława Kruk
w Powiatowym Konkursie Poezji i Prozy pt: „Kocham
Ojczyznę więcej niŜ własne serce” organizowanym
w Publicznym Gimnazjum nr I w Łańcucie
(2003 r. opiekun A. Barnat);
I miejsce – Piotr Antosz
w drugiej edycji Wielkiego Konkursu Geograficznego
organizowanego w I LO w Łańcucie (2003 r. opiekun
E. Masłoń);
I miejsce – Andrzej Bielówka
w
Międzyszkolnym
Konkursie
Informatycznym
(2003 r. opiekun A. Kluz);
I miejsce – Maria Machniak, Mateusz Panek, Kamil Wójcik
w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym
na szczeblu powiatu, (2004 r. opiekun R. Dyrda);
II miejsce – uczennice kl. IIId i IIIb
w
Powiatowym
Konkursie
Językowym
za
przedstawienie pt. „Cindirella” (2001 r. opiekun
D. Cisek);
II miejsce – Anna Łuksik
w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym
organizowanym przez Muzeum – Zamek w Łańcucie pt.
„Zamek wczoraj, dziś i jutro” (2001 r. opiekun
T. Świzdor);
II miejsce – uczniowie kl. I
w Konkursie Językowym „Bądź Poliglotą”
(2003 r. opiekun L. Welc, I miejsca nie przyznano);
II miejsce – Anna Tworek
w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym
organizowany w Publicznym Gimnazjum nr II
w Łańcucie (2004 r. opiekun A. Barnat);
II miejsce – druŜyna: Paulina Koń, Łukasz Peszek, Witold Nosek
w Powiatowym Konkursie Ekologicznym
organizowanym Przez II LO w Łańcucie (2004
r. opiekun R. Cebulak);
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II miejsce – Agata Gromelska
w Konkursie wiedzy o Unii Europejskiej organizowanym
przez I LO w Łańcucie (2004 r. opiekun E. Masłoń);
II miejsce – Leszek Bartnik, Łukasz Wojnar, Piotr Prajs
w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym
na szczeblu powiatu, (2003 r. opiekun R. Dyrda);
III miejsce – Ewelina Sitarz
w Powiatowym Konkursie „Najpiękniejsze ilustracje do
utworów M. Konpnickiej” organizowanym przez Miejską
Bibliotekę w Łańcucie (2002 r. opiekun T. Świzdor);
III miejsce – Joanna Tomaszek, Ewelina Sitarz, Tadeusz
Bałtowski, Łukasz Stryczek, Maciej Preis
w Powiatowym Konkursie Językowym „Bądź Poliglotą”
za przedstawienie pt. „Old friends” (2004 r. opiekun
D. Cisek);
III miejsce – Piotr Antosz
w Wielkim Konkursie Geograficznym organizowanym.
w I LO w Łańcucie (2002 r. opiekun E. Masłoń);
III miejsce – A. Bielówka
w śołyńskim Konkursie Matematycznym ,,Procent”
(2004 r. opiekun J. Cebula);
III miejsce – Krystian Miara
w I Powiatowym Internetowym Konkursie
Geograficznym (2004 r. opiekun E. Masłoń).
WyróŜnieni:
Uczennice kl. II b - za historyjkę w języku angielskim
w Konkursie Ogólnopolskim (opiekun L. Welc, 2001 r).
Justyna Kielar - w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim
pt. ,,Poezja ks. J. Twardowskiego”(2002 r. opiekun D. Balawender).
W Przeglądzie Twórczości Plastycznej Dzieci i MłodzieŜy
wyróŜnione zostały prace naszych gimnazjalistów i znalazły się na
wystawie w BWA w Rzeszowie (opiekun T. Świzdor) - 2003 r.
Paulina Koń została laureatką Międzyszkolnego Konkursu
Wiedzy o Regionie organizowanym w Rakszawie (opiekun A. Wojnar
2004r.)
Gabriela Kułacz – w Konkursie Poezji Reginy Schonborn,
(2004r. opiekun H. Drzał).
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W XIX Konkursie Matematycznym im. prof. Jana Marszała
wyróŜnienia zdobyli: Bogusława Kruk i Andrzej Bielówka.
Andrzej Bielówka zajął teŜ VIII miejsce w Ogólnopolskim
Konkursie Matematycznym organizowanym przez Centrum Edukacji
(2003/2004 opiekun J. Cebula).
Andrzej Bielówka zdobył wyróŜnienie w Sarzyńskim Konkursie
Chemicznym (2003/2004r. opiekun B. Kluz).
MłodzieŜ gimnazjalna moŜe rozwijać swoje zainteresowania
w następujących kółkach: teatralnym, chemicznym, matematycznym,
języka rosyjskiego, języka angielskiego, geograficznym, ekologicznym,
dziennikarskim, plastycznym, fizyczno – astronomicznym, sportowym.
DRUśYNA HARCERSKA
WaŜnym ogniwem w procesie wychowawczym jest działająca
w naszej szkole od maja 2001 r. 1 DruŜyna Harcerska im. Andrzeja
Małkowskiego. Organizatorem i opiekunem druŜyny harcerskiej jest
A. Kluz.
Po czterech latach znacznie wzrosły szeregi harcerskie. Powstał
Białobrzeski Szczep DruŜyn, do którego naleŜą: 1 Męska DruŜyna
Starszoharcerska, 4 Wędrownicza DH i 10 śeńska DruŜyna
Starszoharcerska. Zrzeszonych jest 96 harcerzy. Główne zadania
koncentrują się wokół organizowania zajęć z zakresu pionierki,
obozownictwa, topografii, udzielania pierwszej pomocy. W kaŜdym
roku wychowankowie wyjeŜdŜają na letnie obozy na Roztocze.
W 2004 r. byli na obozie nad Morzem Bałtyckim.
Systematycznie biorą udział w wycieczkach do Częstochowy,
Krakowa, Warszawy oraz w Bieszczady. W ramach słuŜby harcerze
włączają się w działalność Caritasu, przeprowadzają kwesty, akcje
ekologiczne, organizują zawody i gry specjalnościowe, biorą udział
w świętach państwowych i patriotycznych na szczeblu powiatu
i województwa.
Nasi harcerze uczestniczą w zawodach, konkursach
i festiwalach odnosząc sukcesy, do których naleŜy m.in.:

I miejsce harcerek na Hufcowym Festiwalu Piosenki
Harcerskiej,

I miejsce zdobyte przez patrole chłopców, dziewcząt
i wędrowniczek w Grze Specjalnościowej,
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I miejsce patrolu chłopców w Hufcowych Zawodach INO.
DuŜym wyróŜnieniem dla Szczepu było zaproszenie naszej
reprezentacji do Warszawy celem pomocy przy organizacji Dni
Papieskich i udziału w nich.
DruŜyna harcerska oraz zuchy utrzymywane są głównie ze środków
pochodzących z budŜetu gminy – w 2002 r. kwota: 8 210 zł w 2003 r.
kwota: 10 000 zł, w 2004 r. zaplanowana jest kwota:11 000 zł.
SPORT
W 2002 r. oddano do uŜytku nowa halę sportową. Jest to jeden
z największych tego typu obiektów w powiecie.
Jednym z głównych załoŜeń naszej placówki jest, by wszyscy
uczniowie nauczyli się pływać, dlatego dla pierwszoklasistów
organizujemy wyjazdy na basen do Przeworska. Dwie trzecie kosztów
pokrywa Urząd Gminy, uczniowie pochodzący z rodzin znajdujących
się w trudnej sytuacji materialnej są całkowicie zwolnieni z opłaty.
Doskonałe warunki i systematyczna praca przynoszą wspaniałe
rezultaty. Zarówno dziewczęta jak i chłopcy z powodzeniem
uczestniczą w zawodach sportowych, zdobywają wysokie miejsca
zespołowo i indywidualnie.
Przygotowaniem dziewcząt do zawodów zajmuje się
p. M. Miara.
Znaczące osiągnięcia dziewcząt to:


Wicemistrzostwo
powiatu
w
Sztafetowych
Biegach
Przełajowych w kategorii dziewcząt w sezonie 2001/2002.



Mistrzostwo powiatu w Tenisie Stołowym w latach 2002/2003
i 2003/2004 zdobyły Anna Kochman i Joanna Rupar



Wicemistrzostwo powiatu w szachach druŜynowo w sezonie
2003/2004 - Bogusława Kruk, Aleksandra Wal oraz chłopcy:
Andrzej Bielówka i Kamil Blok.



Udział w Finale Wojewódzkim w Szachach indywidualnych
w roku szkolnym 2003/2004 - Bogusława Kruk i Aleksandra
Wal.



I miejsce w biegu na 600 m w ramach Powiatowej Gimnazjady
– Weronika Dudek (2004).
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I miejsce w biegu na 300 m w ramach Powiatowej Gimnazjady
- Natalia Piekarz (2004).



II miejsce w biegu na 600 m – Weronika Dudek (2004)



II miejsce w Powiatowym Turnieju Piłki Ręcznej
– 2003/2004 r.



II miejsce w Lidze Lekkoatletycznej na szczeblu powiatu
- 2003/2004 r.



III miejsce w Powiatowym Turnieju Piłki Siatkowej w ramach
Gimnazjady 2003/2004 r.



III miejsce w Powiatowych Biegach Sztafetowych
- 2003/2004r.

Równie wysoko w zawodach plasowali się chłopcy, którzy
doskonalili swe umiejętności pod kierunkiem p. M. Kurka i zdobyli:
 I miejsce w powiecie w Tenisie Stołowym-2001 r. – Łukasz
Gdula i Bartosz Międlak.


I miejsce w Indywidualnych Biegach Przełajowych w powiecie2001r.- Maciej Biały.



I miejsce w rejonie w Turnieju Piłkarskim Coca Coli 2002r.



I miejsce w szachach w powiecie – 2002 r.



I miejsce w Indywidualnych Biegach Przełajowych w 2003 r.
zdobył Łukasz Gogój.



II miejsce w Powiatowym Turnieju Piłki NoŜnej – 2003 r.



II miejsce w skoku w dal – Piotr Bielówka (2004).



III miejsce w Powiatowych Biegach Sztafetowych – 1999 r.



III miejsce w Indywidualnych Biegach Przełajowych – 2003 Mateusz Dudek.



IV miejsce w piłce ręcznej i siatkowej.
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2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza
w Białobrzegach – dyrektor: mgr Agnieszka Kubicz
Nasi uczniowie mogą rozwijać swoje zdolności i zainteresowania na
zajęciach kółka matematycznego, kółka ekologicznego działającego
pod patronatem Szkolnego Koła LOP, kółka informatycznego,
teatralnego. Ponadto dzieci mogą brać udział w zajęciach zespołu
tanecznego i chóru, a dzieci klas II - IV bawią się i uczą na zbiórkach 2
Gromady Zuchowej „Mali Wędrownicy” z druŜynową hm ElŜbietą Ligą.
W szkole działa równieŜ zespół muzyczny (instrumenty klawiszowe
i gitary).
NajwaŜniejsze osiągnięcia naszych uczniów w ostatnich trzech
latach:
1. I miejsce w konkursie wojewódzkim na najlepiej działające
Szkolne Koło LOP w roku szkolnym 2001/2002;
2. Honorowa srebrna odznaka dla opiekuna Szkolnego Kółka
LOP dla pani Marii Tworek za krzewienie idei ochrony przyrody
w 2003 r.;
3. I i II miejsce w I Powiatowym Konkursie Wiedzy o Annie Jenke
pt. „Pełnić słuŜbę całym Ŝyciem” zajęli – Jacek Czyrek i Joanna
Bednarz;
4. I miejsce w I Powiatowym Konkursie Recytatorskim poezji
poświęconej Annie Jenke „Pragnąć tylko gwiazd” – zajął
Sławomir Michałowicz;
5. WyróŜnienie dla Karoliny Bejster w II Powiatowym Konkursie
Wiedzy o Annie Jenke;
6. III miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym „Ortografia
na Wesoło” zajęła Monika Curzytek;
7. III miejsce w Gimnazjalnym Konkursie wiedzy o Europie i Unii
Europejskiej w roku szkolnym 2002/2003, zajęła nasza druŜyna
w składzie: Justyna Wojnar, Sławomir Michałowicz, Mateusz
Panek;
8. I miejsce w etapie gminnym i powiatowym oraz IX miejsce
w etapie
wojewódzkim
Ogólnopolskiego
Turnieju
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w roku szkolnym
2002/2003, zajęła druŜyna w składzie: Dawid Brudniak,
Krzysztof Wanowicz, Krzysztof Wojnar;
9. I miejsce w etapie gminnym i powiatowym oraz VI miejsce
w etapie
wojewódzkim
Ogólnopolskim
Turnieju
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Bezpieczeństwa Ruchu Drogowym, w roku szkolnym
2003/2004, zajęła druŜyna w składzie: Bartosz Puczkowski,
Jakub Lis, Tomasz Łuksik;
10. Mistrzostwo Powiatu i II miejsce w wojewódzkich Biegach
Przełajowych w roku 2003 zajęła Weronika Dudek;
11. I miejsce w Gminnym Turnieju Halowej Piłki NoŜnej w 2004 r.;
12. III miejsce w Powiatowym Turnieju mini piłki noŜnej w 2004 r.;
13. I miejsce w Powiatowych Indywidualnych Mistrzostwach SZS
w lekkiej atletyce w rzucie piłką palantową, w roku szkolnym
2004/2005, zajął Marcin Nykiel;
14. II miejsce w Powiatowych Indywidualnych Mistrzostwach SZS
w lekkiej atletyce w skoku w dal, w roku szkolnym 2004/2005,
zajęła Ewelina Bosak;
15. V miejsce w Powiatowych Biegach Przełajowych w roku 2003
zajęła Monika Curzytek.
Podejmowane są takŜe działania w zakresie poprawy bazy szkolnej –
w tym roku wymieniono w całej szkole stolarkę okienną i drzwiową.
Szkoła posiada pracownię komputerową z dostępem do internetu.
3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Budach Łańcuckich i Szkoła
Filialna Nr 1 w Korniaktowie
– dyrektor mgr Małgorzata Schönborn
W ostatnich trzech latach nasi uczniowie uczestniczyli w wielu
konkursach i zawodach sportowych:
I. Konkursy literackie i plastyczne:
1. Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o śyciu i Twórczości Jana Pawła II
– eliminacje rejonowe
2. Rejonowy Konkurs Literacki „Poeci i pisarze dzieciom” wyróŜnienie
3. Gminny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej - I miejsce
4. Międzyszkolny Konkurs „ śycie i twórczość Anny Jenke” wyróŜnienie
5. Gminny Konkurs Plastyczno-Literacki „Święta Wielkanocne w mojej
rodzinie” - II i III miejsce
6. Podkarpacki Przegląd Plastyki Dzieci i MłodzieŜy w Rzeszowie wyróŜnienie
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7. Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Zamek w Łańcucie wczoraj, dziś
i jutro - nagroda specjalna
8. Gminne konkursy plastyczne: „ Stroik Świąteczny” - II i III miejsce „
Anioły” - II i III miejsce „Portret mojej mamy” - II miejsce
II. Festiwale:
1. Hufcowy Festiwal Piosenki Zuchowej - I miejsce
2. Chorągwiany Festiwal Piosenki Zuchowej - II miejsce
III. Turnieje i zawody sportowe:
1. Gminne Rozgrywki Tenisa Stołowego - I miejsce
2. Powiatowe Igrzyska MłodzieŜy Szkolnej - tenis stołowy - I miejsce
3. Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Marszałka Województwa
Podkarpackiego
- rozgrywki gminne - I miejsce
- rozgrywki powiatowe - II miejsce
4. Gminne Rozgrywki Mini Piłki NoŜnej - II miejsce
5. Gminne Igrzyska MłodzieŜy Szkolnej:
– trójbój lekkoatletyczny - II miejsce chł.
- III miejsce dz.
– czwórbój lekkoatletyczny - II miejsce chł.
- II miejsce dz.
Chcę przedstawić równieŜ najwaŜniejsze działania, jakie ostatnio
podejmowane były w moich placówkach:
– W zakresie bazy przeprowadzono generalny remont instalacji
wodno-kanalizacyjnej i całkowicie odnowiono szkolne łazienki,
dokonano przebudowy dachu z płaskiego na wysoki, wymieniono
stolarkę okienną, a w bieŜącym roku wykonano generalny remont
wnętrza.
Posiadamy nowoczesną pracownię komputerową z ośmioma
stanowiskami spiętymi w sieć z dostępem do internetu.
– W szkole macierzystej pręŜnie działa Samorząd Uczniowski, szkolny
chór, który nagrywał audycję w Radiu Jarosław, kółko teatralne
przygotowujące ciekawe spektakle dla środowiska, zespół taneczny.
Od kilku lat wydawana jest szkolna gazetka „Chochlik”. Dobrze
funkcjonuje sklepik „Figielek”, prowadzony przez samych uczniów.
Dochody z jego działalności przeznaczamy na potrzeby szkoły.
– Od kilku lat organizujemy, jako nieliczni, letni i zimowy wypoczynek
naszych uczniów. Latem wyjeŜdŜamy do Majdanu Sopockiego.
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Ponadto w obydwu szkołach pręŜnie działają Gromady Zuchowe; 25
GZ „Leśne Ludki” w Korniakowie i 26 GZ „Słoneczna Gromada”
w Budach Łańcuckich - ostatnio otrzymały Odznaki Chorągwiane ZHP.
Zuchy regularnie wyjeŜdŜają na letnie i zimowe biwaki. W ramach
współdziałania z Komendą Hufca Łańcut, 19 listopada odbędzie się
w naszej szkole Hufcowy Przegląd Teatrzyków Zuchowych.
4. Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Woli Dalszej
dyrektor: mgr BoŜena Krowicka
W naszej szkole funkcjonują następujące koła zainteresowań i inne
formy pozalekcyjne:
- koło języka angielskiego, kółko teatralne, kółko taneczne, koło
PCK, „Oaza Dzieci BoŜych”, edukacja ekologiczna, regionalna,
gry i zabawy dydaktyczne, gimnastyka korekcyjna,
a w przedszkolu dodatkowo rytmika i gimnastyka korekcyjna.
Osiągnięcia Zespołu w ostatnich trzech latach:
Rok
szkolny

Nazwa konkursu.
turnieju, zawodów
sportowych

2002/03 Konkursy
interdyscyplinarne

Liczba
uczest.

Osiągnięcia

10

1 uczennica
zakwalifikowała się
do etapu
rejonowego

8

I miejsce
indywidualnie
IV miejsce
druŜynowo

2003/04 Konkurs
interdyscyplinarny

12

8 uczniów
startowało w etapie
rejonowym

2003/04 Międzyszkolny konkurs
matematyczny klas IIIorganizatorAnna
Skoczylas

5

1 uczeń – I miejsce
1 uczeń – III
miejsce

Sport – tenis stołowy
(turniej gminny)
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Międzyszkolny konkurs
angielskiegojęzyka
organizatorAnna
Skrobacz

XXV
Przedszkolada
2004 – konkurs „Kwiaty
dla mojej Mamy”

6

2

1 uczeń – I miejsce
1 uczeń – II
miejsce
1 uczeń – III miejsce
I miejsce kl.”0”Aleksandra Buk;
opiekunka- W.
Zdąbłarz

Wyniki sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej świadczące
o dobrej działalności dydaktycznej nauczycieli przedstawiają się
następująco:
Rok szk. 2001/2002 – średnia suma punktów – 29,53
Rok szk. 2002/2003 – średnia suma punktów – 30, 00
Rok szk. 2003/2004 – średnia suma punktów – 27,90
W szkole funkcjonuje pracownia komputerowa z dostępem do
internetu. W ostatnich 3 latach w szkole wykonano generalny remont
budynku, dzięki czemu uczniowie mogą uczyć się, a nauczyciele
pracować w pięknym nowoczesnym obiekcie.
5. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Budach
Łańcuckich – dyrektor: mgr BoŜena Blok
W naszej szkole uczniowie mają moŜliwości rozwoju swoich
zainteresowań poprzez uczestnictwo w róŜnych kołach zainteresowań:
koła teatralne - kl. IV i VI, koła taneczne - kl. I-II i V, koło
matematyczne - kl. V, koło szachowe - kl. IV, koło regionalne - kl. VI,
koło informatyczne - kl. III, nauka gry na instrumentach klawiszowych.
NajwaŜniejsze osiągnięcia szkoły w ostatnich 3 latach:
2002
• tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Bloku Przedmiotów
Matematyczno-Przyrodniczych (Katarzyna Niemiec)
2003
• III miejsce na szczeblu powiatowym w Konkursie „Literackie
A…B…C…” (Karol Cebulak)
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•

tytuł laureata V Powiatowego Artystycznego Przeglądu Pracy
Szkolnej i Pozaszkolnej (Katarzyna Rybak), wyróŜnienie (Anna
Szlachta)
• etap
powiatowy
Konkursów
Interdyscyplinarnych-blok
przedmiotów humanistycznych (Gabriela Kułacz)
2004
• laureaci IX Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form
Teatralnych „Bajkowisko 2004”:
-kategoria wiersz-II miejsce (Wojciech Wota)
-kategoria piosenka-II miejsce (Karol Cebulak)
• wyróŜnienia w II Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji
o Annie Jenke (Gabriela Gamracy, Justyna Kukulska)
• wyróŜnienie w VI Powiatowym Artystycznym Przeglądzie Pracy
Szkolnej i Pozaszkolnej (Anna Szlachta)
• udział w Turnieju Tenisa Stołowego na szczeblu wojewódzkim
(Kamil Bartnik)
• udział w Powiatowych Igrzyskach MłodzieŜy Szkolnej
w czwórboju lekkoatletycznym.
Szkoła posiada pracownię komputerową z dostępem do Internetu.
Przy szkole budowana jest sala gimnastyczna o wymiarach 12m x
24m wraz z zapleczem, z terminem oddania do uŜytku w 2005 r.
6. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Korniaktowie
dyrektor: mgr Helena Mach
1. Uczniowie naszej szkoły mogą rozwijać swoje zainteresowania
w następujących kołach zainteresowań: kółko taneczne, kółko
informatyczne, kółko ekologiczne, kółko języka rosyjskiego
(prowadzone społecznie), zespół dydaktyczno-wyrównawczy w kl.
I-III, gry i zabawy w kl. II-III.
2. Osiągnięcia placówki w ostatnich trzech latach:
• II
miejsce w Gminnym Turnieju Halowym w Piłce NoŜnej
(2004),
• III miejsce w Trójboju Lekkoatletycznym Dziewcząt ( 2004),
• III miejsce w Trójboju Lekkoatletycznym Chłopców klas III –IV
(2004),
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

IV
miejsce w Gminnych Igrzyskach MłodzieŜy Szkolnej
w Czwórboju Lekkoatletycznym Dziewcząt (2004),
miejsce w Gminnych Igrzyskach MłodzieŜy Szkolnej
III
w Czwórboju Lekkoatletycznym Chłopców (2004),
V
miejsce w Gminnych Igrzyskach MłodzieŜy Szkolnej
w Mini Piłce NoŜnej (2003 ),
VI miejsce w Gminnych Igrzyskach MłodzieŜy Szkolnej
w Czwórboju Lekkoatletycznym Chłopców ( 2001),
IV
miejsce w Gminnych Igrzyskach MłodzieŜy Szkolnej
w Czwórboju Lekkoatletycznym Dziewcząt ( 2001),
III miejsce w Gminnym Turnieju Mini Piłki NoŜnej (2002),
VI miejsce w Gminnym Turnieju Mini Piłki NoŜnej (2001),
VI
miejsce w Gminnych Igrzyskach MłodzieŜy Szkolnej
w Tenisie Stołowym chłopców druŜynowo ( 2002),
zakwalifikowanie do II etapu konkursu interdyscyplinarnego
matematyczno – przyrodniczego w roku szkolnym
2003/2004.

Szkoła posiada pracownię komputerową z dostępem do internetu.
Szkoła w ostatnich trzech latach została poddana generalnemu
remontowi, wymieniono wszystkie instalacje stolarkę okienną
i drzwiową, podłogę na korytarzu na parkiet, dzięki czemu moŜemy
uczyć się i pracować w ładnych, estetycznych salach.
7. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Białobrzegach – dyrektor: mgr Stanisława Wojnar
Uczniowie naszej szkoły mają moŜliwość rozwijania swoich
zainteresowań w następujących kołach: informatycznym,
ekologicznym, teatralnym, plastycznym, sportowym i robią to,
z duŜym zaangaŜowaniem. Szkoła przez uczniów i ich rodziców
postrzegana jest jako bezpieczna, przyjazna i otwarta dla kaŜdego.
Osiągnięcia szkoły w poszczególnych latach:
Rok szkolny 2001/2002.
WyŜej średni wynik dydaktyczny szkoły ze sprawdzianu po VI
klasie, w dziewięciostopniowej skali.
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1. Średni wynik szkoły - 30,40 jest wyŜszy o 1,1 od średniej
w gminie, o 0,49 wyŜszy niŜ w powiecie, i o 0,77 wyŜszy od
średniej wojewódzkiej
2. II miejsce uczennicy w Powiatowych Igrzyskach MłodzieŜy
Szkolnej – Indywidualnych Biegach Przełajowych
3. I miejsce uczennicy w Międzyszkolnym Konkursie Języka
Angielskiego
4. I miejsce druŜyny dziewcząt w Gminnych Mistrzostwach Tenisa
Stołowego
5. WyróŜnienie w Gminnym Konkursie Plastycznym pod hasłem
„Anioły”.
Rok szkolny 2002/2003.
Wysoki wynik dydaktyczny szkoły ze sprawdzianu po VI klasie,
w dziewięciostopniowej skali.
1. Średni wynik szkoły - 31,36 jest wyŜszy o 1,43 od średniej
w gminie, o 2,32 wyŜszy niŜ w powiecie, o 2,61 wyŜszy od
średniej wojewódzkiej i o 2,16 wyŜszy od średniej w OKE
2. Wysoka punktacja uczennicy w Wojewódzkim Konkursie
Interdyscyplinarnym -Blok Przedmiotów Humanistycznych
3. WyróŜnienie w I Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji
poświęconej Annie Jenke „Pragnąć tylko gwiazd”
4. WyróŜnienie w Rejonowym Konkursie „Poeci i Pisarze
Dzieciom – Literackie Z, Ź, ś
5. I miejsce ucznia w Międzyszkolnym Konkursie Języka
Angielskiego
6. WyróŜnienie w konkursie „Świat Pełen Szczęśliwych
Uśmiechów”.
7. II miejsce Szkoły w Gimnazjalnym Konkursie Wiedzy o Unii
Europejskiej.
Rok szkolny 2003/2004.
Bardzo wysoki wynik dydaktyczny szkoły ze sprawdzianu po VI
klasie, w dziewięciostopniowej skali.
1. Średni wynik szkoły – 28,88 jest wyŜszy o 4,02 od średniej
w gminie, o 3,40 wyŜszy niŜ w powiecie, o 3,72 wyŜszy od
średniej wojewódzkiej, i o 2,88 wyŜszy od średniej w OKE.
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2. WyróŜnienie w II Powiatowym Konkursie Wiedzy o Annie Jenke
„Pełnić słuŜbę całym Ŝyciem”.
3. WyróŜnienie w Kuratoryjnym Konkursie „Zwierzęta Pól i Lasów
– Nasi Bracia Młodsi”.
4. Uczeń kl. V – Mistrz głośnego czytania w Międzyszkolnym
Konkursie Głośnego Czytania.
5. II miejsce uczennicy w Międzyszkolnym Konkursie
Ortograficznym.
6. II miejsce uczennic w Gminnym Konkursie Wiedzy
Ekologicznej.
7. Cztery pierwsze miejsca w Gminnym Konkursie Literackim
„Autorzy naszych lektur”.
8. I miejsce ucznia w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym
uczniów klas III.
9. WyróŜnienie za udział w akcji „PomóŜmy zwierzakom”, na
rzecz zwierząt w schronisku Kundelek.
10. II miejsce szkoły w Gminnych Igrzyskach MłodzieŜy Szkolnej
w Czwórboju Lekkoatletycznym dziewcząt.
Szkoła posiada pracownię komputerową z dostępem do internetu.
W ostatnich 3 latach wykonywane są remonty: wykonano nowy
dach na budynku, wymieniono wszystkie instalacje, stolarkę
okienną i drzwiową, a w 2005 r. wykonany zostanie generalny
remont wnętrza szkoły, tak aby uczniowie i nauczyciele mogli
pracować w pięknej i nowoczesnej szkole.
Publiczne Przedszkole w Białobrzegach
– dyrektor: mgr Halina Czyrek
Publiczne Przedszkole w Białobrzegach poza obowiązkową ofertą
edukacyjną oferuje zajęcia dodatkowe: język angielski, rytmika,
gimnastyka korekcyjna. Przeprowadzane są badania przez
logopedę, psychologa i pedagoga. Prowadzone były równieŜ
badania okulistyczne w kierunku wykrycia u dzieci wad wzroku,
finansowane przez Urząd Gminy.
Działalność Publicznego Przedszkola w Białobrzegach widoczna
jest w swoim środowisku, jak równieŜ poza nim. Placówka jest
organizatorem licznych imprez środowiskowych takich jak: Święty
Mikołaj dla dzieci chętnych z całej gminy, jasełka i kolędy dla osób
starszych i samotnych podczas „Wigilii” przygotowanej przez grupę
charytatywną naszej parafii, „Dzień Babci i Dziadzia”, „Dzień
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Seniora”, „Święto Rodziny” itp. Przedszkolaki zaprezentowały
„Jasełka” podopiecznym z Domu Pomocy Społecznej w śołyni
i w Łańcucie. Biorą udział w Łańcuckiej Przedszkoladzie i licznych
konkursach plastycznych. Mają kontakt z Ŝywym słowem poprzez
spotkanie z teatrem sztuk prezentowanych przez rzeszowski Teatr
Lalek „Kacperek”, jak równieŜ studencki teatr „Płomyczek”
z Jarosławia i teatr „Bazyl” z Radymna.
W przedszkolu funkcjonuje kółko teatralne w ramach którego
nauczyciele i dzieci przygotowują róŜne sztuki np. „Mały KsiąŜe”,
baśń „Złota Kaczka”, „Brzydkie Kaczątko” itp.
Podczas ciekawych wycieczek: Bolestraszyce, Julin, Łańcut,
Medynia Głogowska dzieci poznają środowisko bliŜsze i dalsze,
folklor i sztukę ludową.
Budynek przedszkola co roku podlega modernizacji i ciągłym
remontom, dzięki czemu warunki lokalowe i materialne placówki
z roku na rok ulegają widocznej poprawie. Dzięki trosce Wójta
i Rady Gminy podczas wakacji tego roku wnętrze naszego
budynku oczarowało swoim wyglądem rodziców, dzieci
i nauczycieli. Gruntowny remont wnętrza budynku sprawił, iŜ
Przedszkole w Białobrzegach stało się wizytówką nie tylko
w naszej gminie, ale i w gminach sąsiadujących. Cieszymy się, Ŝe
nasze władze samorządowe rozsądnie zainwestowały w remont
tego prawie 100 – letniego budynku, który zarazem spełnia rolę
historyczną w naszym środowisku, ale w tym momencie stał się
ciepłym, przytulnym i bajkowym miejscem, gdzie nasze dzieci
mogą radośnie spędzać czas, uczyć się i bawić.

Sprawy bieŜące
1. Z przyjemnością informuję, Ŝe została opracowana nowa strona
internetowa Gminy Białobrzegi, na której mogą państwo znaleźć
zarówno ciekawe informacje o historii gminy, jak teŜ sprawy
dotyczące aktualnej działalności. Strona funkcjonuje równieŜ
w wersji angielskiej.
Przypominamy adres internetowy www.bial.regiony.pl. Wchodząc
na naszą stronę, wykorzystując linki do BIP – u (Biuletyn Informacji
Publicznej) moŜna m. in. pobrać formularze urzędowe np.
deklaracje podatkowe.
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2. Opracowywany jest nowy plan zagospodarowania przestrzennego
pod nazwą „Centrum – Białobrzegi”. Jak z nazwy wynika obszar
planistyczny obejmuje obszar o powierzchni ok. 50 ha w centrum
Białobrzegów. W nowym planie znajdą się dodatkowe tereny pod
budownictwo mieszkaniowe, ale co równie waŜne nowe tereny pod
inwestycje nieuciąŜliwe dla środowiska, takie jak usługi, czy
handel.
Zachęcamy więc potencjalnych inwestorów do zainteresowania się
nowymi terenami inwestycyjnymi i do rozpoczęcia prowadzenia
działalności gospodarczej w naszej gminie.
Termin zakończenia prac przy wykonaniu planu to 31.07.2005 r.
Koszt prac planistycznych to kwota 69 000 zł.
3. JeŜdŜąc po drogach naszej gminy moŜna zauwaŜyć postępującą
z roku na rok troskę mieszkańców o wygląd swoich posesji, a takŜe
w coraz szerszym zakresie dbałość o to co znajduje się za naszym
płotem. Coraz więcej osób kosi pobocza, czy rowy przy swoich
działkach. Dziękujemy za ten trud włoŜony w dobro wspólne jakim
jest estetyczny wygląd naszej gminy.
To takŜe dzięki Wam Szanowni Mieszkańcy nasza gmina staje się
z roku na rok piękniejsza, bardziej zadbana – my moŜe na co dzień
w swoim zabieganiu tego nie zauwaŜamy, ale tak postrzegają nas
przyjezdni.
Prosimy więc podtrzymujcie tą troskę o estetykę gminy w kolejnych
latach, apelując jednocześnie do tych dla których porządek kończy
się na granicy ich działki aby „zarazili” się od innych i takŜe
pomyśleli o uporządkowaniu, wykoszeniu pobocza czy rowu.
4. Przygotowujemy się do zorganizowania selektywnej zbiórki
odpadów na terenie naszej gminy. Jesteśmy przekonani, Ŝe po
kilku latach funkcjonowania indywidualnego systemu zbiórki
odpadów komunalnych, trzeba pójść krok dalej i próbować
selekcjonować odpady u źródła ich wytwarzania. Tym bardziej, Ŝe
rośnie ilość śmieci w gospodarstwach, niektórzy mieszkańcy chcą
zbiórki odpadów co miesiąc, co niestety podniosłoby koszty,
w związku z tym spróbujmy segregować śmiecie przez nas
wytworzone.
W najbliŜszym czasie kaŜdy z Państwa otrzyma bezpłatnie 5
rodzajów róŜnokolorowych worków odpowiednio na:
- makulaturę
- 23 -

- szkło kolorowe
- szkło białe
- plastiki
- puszki i drobny złom
Koszt worków oraz materiałów propagandowych pokryje Urząd
Gminy.
Tak posegregowane odpady będą odbierane bezpłatnie przy
zbiórce śmieci z koszy. Wtedy teŜ w miejsce pełnego worka np.
z makulaturą, czy szkłem dany mieszkaniec otrzyma kolejny worek
na ten rodzaj odpadu, który oddał przy zbiórce w pełnym worku.
Worki te otrzyma dalej bezpłatnie.
A więc system ten nie pociągnie dla Państwa dodatkowych
kosztów. Mamy nadzieję, Ŝe dzięki temu zmniejszy się ilość śmieci
wyrzucanych do kubła i wystarczy nadal utrzymanie odpłatnej
zbiórki odpadów raz na 2 miesiące.
Nie chcemy bowiem obciąŜać mieszkańców dodatkowymi kosztami
z tytułu wywozu śmieci i podnosić opłat. Jednocześnie wyraŜamy
przekonanie, Ŝe dzięki zbiórce folii, butelek plastikowych zniknie
bardzo szkodliwy proceder spalania tworzyw sztucznych w piecach
c.o., czy na ogniskach. Problem ten narasta zwłaszcza zimą, kiedy
czasami wieczorem trudno przebywać na zewnątrz domu, bo nie
ma czym oddychać.
Powinniśmy wiedzieć, Ŝe podczas spalania tworzyw sztucznych
(plastikowe opakowania, folia, guma, opony) uwalnia się do
powietrza wiele szkodliwych i trujących substancji, najgroźniejsze
z nich to furany i dioksyny, które mają działanie rakotwórcze, mogą
uszkodzić narządy wewnętrzne takie jak: nerki, wątroba, płuca,
korę mózgową.
A więc, dla naszego wspólnego dobra nie spalajmy bezmyślnie
tychŜe odpadów z tworzyw sztucznych. Zaoszczędzone na
spalaniu odpadów pieniądze są tylko pozornie zaoszczędzone –
być moŜe więcej będziemy musieli wydać na leczenie.
Organizując selektywną zbiórkę stwarzamy Wam moŜliwości
pozbycia się tych odpadów, a nie ich spalania. Apelujemy do
wszystkich, aby w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie własne
i sąsiadów skorzystali z tych moŜliwości.
5. Informujemy, Ŝe od 1 stycznia 2005 r. uruchomiony zostanie
w budynku GOKiCz w Białobrzegach Punkt Konsultacyjny dla osób
uzaleŜnionych od alkoholu, chcących zerwać z tym nałogiem –
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chorobą. W punkcie tym dyŜurować będą raz w miesiącu na
zmianę psycholog – terapeuta, członek Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz osoba, która na
swej drodze do trzeźwości trwa juŜ 6 lat i pomaga czynnie
i skutecznie mającym tego typu problemy. Osoby zainteresowane
szczegółami dotyczącymi funkcjonowania punktu konsultacyjnego
proszone są o kontakt z p. Anną Zając – pracownikiem GOPS – u
w Białobrzegach; tel.: 224 52 27 w godzinach 730 – 15 30 od
poniedziałku do piątku. Mamy nadzieję, Ŝe w ten sposób
przyczynimy się do zmniejszenia problemu uzaleŜnień od alkoholu
w naszej gminie i pomoŜemy ludziom chcącym zerwać
z nałogiem.. Oczywiście mamy teŜ świadomość, Ŝe Punkt
Konsultacyjny nie rozwiąŜe wszystkich tego typu problemów,
niezbędne jest współdziałanie róŜnych instytucji i osób, aby było
lepiej. Więcej o tym pisaliśmy w Biuletynie Informacyjnym Nr
1/2004 wydanym na początku tego roku.
6. Gminne Centrum Informacji i Aktywności Społecznej mieszczące
się w budynku GOKiCz w Białobrzegach będzie od 1 stycznia 2005
r. czynne 5 dni w tygodniu tj. od wtorku do soboty włącznie
(niedziela, poniedziałek – nieczynne) w godz. 13 00 – 21 00.
O zakresie działania Centrum pisaliśmy w poprzednich numerach
Biuletynu Informacyjnego.
Zachęcamy do korzystania z GCI i A – dostęp do internetu
bezpłatny.
7. Informujemy wszystkich zainteresowanych, Ŝe sprawy związane
z Programem
Pomocy
Stypendialnej
„Równe
Szanse
w Białobrzegach” od 1 stycznia 2005 r. będzie moŜna załatwić
wyłącznie podczas dyŜurów osoby ze Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Lokalnego w Białobrzegach, które to stowarzyszenie
administruje Programem Stypendialnym.
W imieniu stowarzyszenia informujemy, Ŝe dyŜury takie będą
w kaŜdy 1 – szy i 3 – ci wtorek miesiąca, w godz. 1540 – 19 00
w budynku GOK i Cz w Białobrzegach pok. nr 4.
Tak więc po 1 stycznia 2005 r. Ŝadne sprawy związane ze
stypendiami nie będą załatwiane w Urzędzie Gminy.
Telefon kontaktowy: 224 – 58 – 20 .
Adres internetowy stowarzyszenia: www.rozwojlok.org.pl
e – mail: rozwojlok@interia.pl
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8. Od 1 stycznia 2005 r. lekarze pracujący na terenie naszej gminy
przechodzą na indywidualną praktykę i kontrakty z Narodowym
Funduszem Zdrowia. Jest to ich samodzielna decyzja – wychodzą
ze struktur SPZOZ – u w Łańcucie i będą pracować na własny
rachunek.
Lek. med. Jerzy Gruca będzie pracował w Ośrodku Zdrowia
w Białobrzegach, zaś lek. med. GraŜyna Wawro w Ośrodku
Zdrowia w Budach Łańcuckich.
Liczba pacjentów z terenu gminy zainteresowanych leczeniem się
w naszych ośrodkach zdrowia nie pozwala, zgodnie z wymogami
Narodowego Funduszu Zdrowia, na pracę więcej niŜ 2 lekarzy na
terenie gminy.
Jednocześnie informujemy, Ŝe Ośrodek Zdrowia w Budach
Łańcuckich będzie od 1 stycznia 2005 r. czynny cały tydzień po 8
godzin dziennie. Będzie tam takŜe uruchomiony Punkt Apteczny,
w którym będzie się moŜna zaopatrzyć we wszystkie leki gotowe
z wyjątkiem narkotyków i psychotropów. Dla pacjentów
korzystających, czy będących korzystać z tego ośrodka będzie to
duŜe udogodnienie. W związku z tym trwa generalny remont
Ośrodka Zdrowia w Budach Łańcuckich.
Informujemy takŜe, Ŝe aparat USG mieszczący się w Ośrodku
Zdrowia w Białobrzegach będzie dostępny dla wszystkich
mieszkańców gminy, niezaleŜnie do którego z lekarzy są zapisani.
WyraŜamy przekonanie, Ŝe zgodnie z zapowiedziami naszych
lekarzy po ich przejściu na kontrakty standard usług medycznych
nie zmieni się, a wręcz ulegnie podwyŜszeniu.
9. W związku z naszym przystąpieniem do Unii Europejskiej pojawiły
się moŜliwości korzystania ze środków unijnych dla rolników
i przedsiębiorców.
Często spotykamy się ze stwierdzeniami, Ŝe brak jest
wyczerpującej informacji na ten temat, W związku z tym
przygotowaliśmy dla Państwa w formie broszury podobnej do
naszego Biuletynu Informacyjnego zestawienie aktualnie
dostępnych działań i funduszy na nie, oraz takich, które planowane
są w przyszłości do wdroŜenia.
Ze względu na obszerność tych materiałów nie drukujemy ich
w tym Biuletynie Informacyjnym – zainteresowani mogą je pobrać
(bezpłatnie) w Urzędzie Gminy w pok. nr 11.
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Jednocześnie podajemy adresy stron internetowych gdzie moŜna
szukać informacji na ten temat. JeŜeli ktoś nie ma dostępu do
komputera czy internetu, a chciałby skorzystać z szerszych
informacji na tych stronach, to zachęcamy do przyjścia do
Gminnego Centrum Informacji i Aktywności Społecznej w GOK i Cz
– u w Białobrzegach, gdzie moŜna będzie, ewentualnie przy
pomocy zatrudnionego tam pracownika, dotrzeć do tych
materiałów.
Przydatne dla przedsiębiorców adresy stron internetowych:
www.konkurencyjnosc.gov.pl
www.zporr.gov.pl
www.mpips.gov.pl

www.podkarpackie.pl
www.marr.com.pl
www.rarr.rzeszow.pl

Przydatne dla rolników adresy stron internetowych:
www.minrol.gov.pl, www.arimr.gov.pl, www.fapa.com.pl
10. Urząd Gminy Białobrzegi informuje, Ŝe zgodnie z zapisem art. 8
ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo
działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
z 2003 Nr 217 poz. 2125), przedsiębiorca ma obowiązek
w terminie do 31 grudnia 2004 r. dostosować swój wpis do
obowiązujących przepisów pod rygorem odmowy wydania
zaświadczenia o wpisie. Dostosowanie wpisu do ewidencji według
nowych regulacji polega na wpisaniu numeru PESEL
przedsiębiorcy oraz określeniu przedmiotu działalności zgodnie
z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD). PKD jest do wglądu
w UG Białobrzegi. Obowiązek ten nie dotyczy przedsiębiorców
wpisanych do ewidencji po 1 stycznia 2004 r. oraz tych, którzy po
tej dacie dokonywali juŜ zmian we wpisie.
11. Na koniec chcielibyśmy przekazać Państwu miłą a nawet
prestiŜową dla nas informację. OtóŜ według rankingu dotyczącego
wykorzystania środków zagranicznych w 2003 r. zamieszczonego
w fachowym czasopiśmie samorządowym „Wspólnota” znaleźliśmy
się na 14 miejscu w kraju a takŜe na 2 miejscu w Podkarpaciu
biorąc pod uwagę ilość środków zagranicznych w wydatkach na
inwestycje.
W rankingu oceniane były wszystkie samorządy w Polsce, czyli
2489 gmin.
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Szanowni Państwo
W imieniu władz samorządowych dziękuję Państwu za kolejny rok
wzajemnej współpracy, dzięki której, bez waśni, kłótni mogliśmy
pracować dla naszej małej ojczyzny, jaką jest Nasza Gmina, mogliśmy
ją czynić zasobniejszą, piękniejszą, bardziej przyjazną dla nas
wszystkich. To był kolejny dobry rok dla rozwoju Naszej Gminy – dzięki
pomocy Boskiej i ludzkiej udało nam się wiele osiągnąć.
śyczę wszystkim mieszkańcom Naszej Gminy duŜo radości, ciepła
rodzinnego na nadchodzące Święta BoŜego Narodzenia. Niech
Narodzone Dzieciątko błogosławi Wam i Waszym Rodzinom łaskami
zdrowia, wzajemnej miłości, a takŜe nadziei w trudnych chwilach
w zbliŜającym się Nowym Roku.
Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Białobrzegi
Franciszek Masłoń

Biuletyn Informacyjny redaguje:
Wójt Gminy Białobrzegi – Franciszek Masłoń
- 28 -

