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Wyniki wyborów w naszej gminie do Sejmu i Senatu RP
W wyborach do Sejmu i Senatu, które odbyły się
21 października uprawnionych do głosowania było 6183, udział
wzięło 2947, głosów nieważnych oddano 56.
W poszczególnych obwodach głosowania frekwencja
przedstawiała się następująco:
- Obwód Nr 1 Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa
w Białobrzegach – 48,44 %
- Obwód Nr 2 Dom Kultury w Woli Dalszej – 45,60 %
- Obwód Nr 3 Dom Kultury w Korniaktowie Północnym – 46,81 %
- Obwód Nr 4 Dom Kultury w Korniaktowie Południowym –
52,52 %
- Obwód Nr 5 Dom Kultury w Dębinie – 44,46 %
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Frekwencja w naszej gminie wyniosła – 47,66 %
Frekwencja w Powiecie Łańcuckim wynosiła – 54,42%
Przedstawiamy poniżej wyniki uzyskane przez partie polityczne
i kandydatów z najlepszymi wynikami w wyborach do Sejmu, oraz
wyniki w wyborach do Senatu.
1. Wyniki wyborów do Sejmu:
a) Partie polityczne:
Nr
listy

Nazwa komitetu wyborczego

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej
Polskiej
7. Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci
SLD+SDPL+PD+UP
∑

Liczba
głosów
na listę
26
136
1533
558
485
40
111
2889

b) Kandydaci z najwyższą liczbą głosów:
Lp.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nazwisko i imię

Komitet
Wyborczy

Liczba
głosów

GOŁOJUCH Kazimierz Edward
BURY Jan
RYNASIEWICZ Zbigniew Franciszek
OŻÓG Stanisław
SZLACHTA Andrzej
GĘSICKA Grażyna
MURIAS Halina Maria
SKOWROŃSKA Krystyna
KAMIŃSKI Tomasz

PiS
PSL
PO
PiS
PiS
PiS
LPR
PO
LiD

598
404
287
270
154
151
114
71
65

c) Kandydaci z terenu naszej gminy:
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Lp.

Komitet
Wyborczy

Nazwisko i imię
1.

2.

MAŃKA Jan
URBAN Anna
2.

PO
Samoobrona RP

Liczba
głosów
68
15

Wyniki wyborów do Senatu:

LP
Nazwisko i imię
.
1. BOCHYŃSKI Witold

Komitet
Wyborczy
PO

Liczba
głosów
446

2.

DEC Andrzej Julian

PO

523

3.

JAWORSKI Kazimierz

PiS

1366

4.

LATO Grzegorz Bolesław

LiD

415

5.

MAZIARZ Mieczysław Stanisław

219

6.

ORTYL Władysław Zenon

Prawica
Marka Jurka
PiS

1101

7.

PUPA Zdzisław Stanisław

PiS

939

8.

RYLSKI Andrzej Adam

LPR

173

9.

WIŚNIEWSKI Jerzy Jan

PSL

677

Warunki i zasady prowadzenia sprzedaży alkoholu
W ostatnim czasie coraz częściej docierały do nas sygnały
o nieprawidłowościach w handlu alkoholem. Mieszkańcy skarżyli się
na obecność w sklepach i ich otoczeniu osób spożywających
alkohol, nietrzeźwych często wulgarnie odnoszących się do innych
osób. Zdarzały się również przypadki bójek w sklepach, czy ich
obrębie, zakłócania ciszy nocnej. Miały miejsce także przypadki
sprzedaży alkoholu na tzw. „zeszyt” oraz po godzinach otwarcia
sklepu.
W związku z nasileniem się tych zdarzeń Rada Gminy
w Białobrzegach na swym posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2007 r.
na wniosek Komisji Rady przyjęła wnioski, których realizacja
powinna wyeliminować te niekorzystne zjawiska:
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1. podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie
spożywania napojów alkoholowych w sklepie jak i jego
obrębie;
2. nasilenie działań kontrolnych zakazu sprzedaży alkoholu dla
młodzieży nieletniej oraz pod zastaw i na kredyt;
3. likwidacja nielegalnych miejsc sprzedaży alkoholu oraz
rozprowadzania narkotyków na terenie Gminy Białobrzegi;
Rada Gminy przyjęła je jednogłośnie przy obecności
wszystkich Radnych (15 osób), co z pewnością świadczy
o podobnej jak przez niektórych mieszkańców ocenie tej sytuacji
oraz o determinacji Rady Gminy, aby radykalnie zmienić ten stan
rzeczy.
W związku z tymi działaniami Rady Gminy, Wójt zaprosił na
spotkanie wszystkich sprzedawców alkoholu z terenu Gminy
Białobrzegi, na którym poinformował o wnioskach przyjętych przez
Radę Gminy oraz przypomniał warunki i zasady sprzedaży alkoholu
określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi. Wójt poinformował uczestniczących w spotkaniu
sprzedawców, że zgodnie z art. 18 ust. 10 ustawy zezwolenie
ulega cofnięciu m. in. w przypadku złamania poniższych zakazów:
• nie wolno sprzedawać napojów alkoholowych osobom
nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
• nie wolno spożywać alkoholu na terenie sklepu
i nieruchomości, na której jest on położony,
• nie wolno sprzedawać alkoholu po godzinach otwarcia
placówek handlowych określonych w uchwale Rady Gminy,
• nie wolno sprzedawać napojów alkoholowych pochodzących
z nielegalnych źródeł.
Cofnięcie zezwolenia powoduje, że właściciel sklepu nie
może ubiegać się o wydanie kolejnego przez następne 3 lata.
W przypadku nie przestrzegania w/w zakazów zgodnie z art.
43 ust. 1 ustawy sprzedawca podlega odpowiedzialności karnej. Na
podstawie ust. 2 tej samej ustawy odpowiedzialności karnej podlega
właściciel sklepu lub jego kierownik.
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Osoba, która spożywa napoje alkoholowe w sklepie i na
nieruchomości, na której jest on położony podlega karze grzywny w
trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia na
podstawie art. 431 ust. 1 ustawy.
W wyniku dyskusji ustalono, że sprzedawcy otrzymają czas
do 15 listopada tego roku na wyeliminowanie ze swoich sklepów
i ich otoczenia sytuacji, zachowań niezgodnych z cytowaną wyżej
ustawą.
Po tym terminie rozpoczną się kontrole członków Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Policji
przestrzegania prawa w podmiotach prowadzących handel
alkoholem.
W przypadkach nawet 1-krotnego naruszenia obowiązków
wynikających z przepisów prawa będą cofane przez Wójta
zezwolenia na handel alkoholem. Chcę w tym miejscu pokreślić, co
także powiedziałem podczas spotkania z właścicielami sklepów, że
nie będzie żadnej taryfy ulgowej, nie będzie wyjątków.
Nasze działania nie są i nie będą jednorazową akcją,
kontrole będą odbywać się w różnych okresach, tak aby nie było
powrotu do sytuacji niezgodnych z prawem. Chcę podkreślić, że
naszym celem nie jest karanie podmiotów prowadzących sprzedaż
alkoholu, czy też walka z nimi. Traktujemy to jako ostateczność,
przed którą jednak nie cofniemy się, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
Wyrażamy jednak nadzieję, że właściciele sklepów, sprzedawcy też
dostrzegają te problemy i także we własnym interesie podejmą
zdecydowane działania, które ucywilizują handel alkoholem
i wyeliminują zjawiska, sytuacje krytykowane przez klientów
sklepów oraz naruszające obowiązujące przepisy prawa.
Opłaty lokalne – cena wody i ścieków w 2008 roku
1. Ceny wody i ścieków wg. kalkulacji sporządzonej przez
Gminne Gospodarstwo Robót Komunalnych w Białobrzegach
i przyjętej przez Radę Gminy wzrosną w 2008 r. odpowiednio o:
a) woda – o 10 gr za 1 m3 – cena będzie wynosić 2,00 zł netto
b) ścieki – o 20 gr za 1 m3 – cena będzie wynosić 2,30 zł netto.
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Do kosztów związanych z dostarczaniem wody do
mieszkańców dojdą od następnego roku wydatki związane
z finansowaniem przez GGRK kosztów dodatkowych badań wody
w wysokości 9 500 zł.
Od stycznia 2008 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa wprowadzona zostaje opłata abonamentowa dla
gospodarstw zrzucających ścieki do kanalizacji. Zgodnie z zapisami
ustawowymi opłata ta wynika ze stałych kosztów utrzymania
urządzeń w gotowości i sprawności technicznej ponoszonych przez
zakłady zajmujące się gospodarką wodno – ściekową.
Koszty związane z utrzymaniem właściwego stanu
technicznego i sprawności urządzeń przy sieci kanalizacyjnej są
znacznie wyższe niż przy sieci wodociągowej, zwłaszcza przy tak
dużej liczbie przepompowni, która na naszym terenie funkcjonuje,
w których często trzeba czyścić urządzenia.
Stawka opłaty abonamentowej przy kanalizacji została
ustalona, podobnie jak przy wodzie, na kwotę 2 zł/m-c.
Aby uzmysłowić Państwu skalę problemów związanych
z utrzymaniem sprawności technicznej sieci wodno – kanalizacyjnej
przedstawiamy kilka informacji:
1.
Na system dystrybucji wody na terenie Gminy
Białobrzegi składają się:
- 2
Stacje
Uzdatniania
Wody
–
Białobrzegi
(pr.)
i Korniaktów Północny.
- 330,8 km sieci wodociągowej
2.
Na system kanalizacji obejmującej Wolę Dalszą,
Białobrzegi (pr.), Korniaktów Południowy, Budy Łańcuckie (pr.)
składają się:
- 53 przepompownie
- 130 km sieci kanalizacyjnej.
W GGRK zatrudnione jest aktualnie 4 osoby i odnosząc to do
skali zadań nie jest to bynajmniej przerost zatrudnienia.
Jednocześnie informujemy, że wg kalkulacji rzeczywistych
kosztów odbioru, przesyłu i oczyszczania ścieków mieszkańcy
powinni płacić za zrzut 1 m3 ścieków kwotę 4,60 zł.
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Chcąc uniknąć tak wysokich podwyżek cen ścieków Rada
Gminy uchwaliła dopłatę z budżetu gminy 2,30 zł do 1 m3 ścieków.
Na dopłaty do ścieków wydamy z budżetu gminy w 2008 r. kwotę
225 400 zł.
Informacja o opłacie adiacenckiej
W ramach wykonywania zadań własnych ustawodawca
nałożył na każdą gminę obowiązek budowy tzw. Infrastruktury
technicznej m. in. wodociągów i kanalizacji. Dotyczy to wyłącznie
głównych ciągów sieci, budowa przyłączy jest obowiązkiem
właścicieli przyłączanych gospodarstw domowych. Obowiązek ten
tj. budowy przyłączy może przejąć gmina za obopólną zgodą
zainteresowanych stron, co regulowane jest poprzez umowy
cywilnoprawne zawierane przez gminę z zainteresowanymi takim
rozwiązaniem mieszkańcami.
Takie rozwiązanie funkcjonuje u nas i dotyczy prawie
wszystkich
zainteresowanych
podłączeniem
mieszkańców.
Kilkanaście osób podjęło decyzję o samodzielnym podłączeniu się,
do czego oczywiście mają prawo. Tych osób oraz właścicieli nowo
wybudowanych domów przyłączonych po oddaniu do użytku
wybudowanej kanalizacji, dotyczyć będzie opłata adiacencka
uchwalona przez Radę Gminy w dniu 29 czerwca 2007 roku
w wysokości 50% różnicy między wartością nieruchomości przed
wybudowaniem
urządzeń
kanalizacji,
a
wartością
jaką
nieruchomość ma po wybudowaniu kanalizacji. Opłata adiacencka
ustalana jest przez biegłego rzeczoznawcę, który przygotowuje
wycenę danej nieruchomości przed i po wybudowaniu urządzeń
infrastruktury technicznej (w tym przypadku kanalizacji). Wartość
nieruchomości przed i po wybudowaniu urządzeń infrastruktury
technicznej ustala się wg cen na dzień wydania decyzji o ustaleniu
opłaty adiacenckiej. Należność gminy z tego tytułu podlega
zabezpieczeniu, w tym podobnie jak podatki poprzez ustanowienie
hipoteki, z wpisem do ksiąg wieczystych. Oczywiście właściciel
nieruchomości oprócz opłaty adiacenckiej będzie musiał
samodzielnie pokryć wszystkie koszty związane z wykonaniem
przyłącza. Reasumując, opłacie adiacenckiej będą podlegać osoby,
które zdecydowały się na samodzielne wykonanie przyłącza
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i osoby, które będą podłączać się po oddaniu do użytku
wybudowanej kanalizacji. Osoby, które mają z gminą podpisane
umowy cywilnoprawne i wywiążą się z ich postanowień nie będą
podlegać opłacie adiacenckiej.
Jednocześnie informujemy, że mieszkańcy wsi Białobrzegi,
Korniaktów Południowy, Budy Łańcuckie (pr.), którzy zgodnie
z zawartymi umowami nie uregulują pełnej wpłaty na wykonanie
przyłącza do kanalizacji do końca grudnia 2007 r. nie będą do niej
włączeni, a dotychczas wpłacone pieniądze zostaną im zwrócone.
Nie ma możliwości przesunięcia terminu płatności – po 1 stycznia
2008 r. nie będą przyjmowane żadne wpłaty od mieszkańców tych
miejscowości.
Mieszkańcy, którym zostaną zwrócone pieniądze będą
musieli wykonać przyłącz kanalizacyjny samodzielnie.
Program Stypendialny „Równe Szanse w Białobrzegach”
11 listopada już po raz piąty wręczyliśmy 30 stypendiów
najlepszym
uczniom
naszego
gimnazjum,
szkół
ponadgimnazjalnych oraz studentom na rok szkolny (akademicki)
2007/2008. Przeznaczyliśmy na ten cel kwotę 40 000 zł w tym
20 000 zł pochodzi z Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie.
W tym roku został zmieniony Regulamin przyznawania stypendiów
– jedynym kryterium branym pod uwagę jest średnia ocen.
Zrezygnowaliśmy ze średniego dochodu, gdyż wykazywane przez
niektórych stypendystów dochody na jednego członka rodziny nijak
się miały do rzeczywistości. Zmieniliśmy też ilość stypendiów
w poszczególnych grupach stypendystów oraz ich miesięczną
wysokość. Tak więc, począwszy od tego roku szkolnego Gmina
Białobrzegi w ramach Programu Stypendialnego „Równe Szanse
w Białobrzegach” przyznawać będzie:
• uczniowie gimnazjum – 20 stypendiów po 100 zł miesięcznie
(poprzednio 50 zł);
• uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – 5 stypendiów po
150 zł miesięcznie (poprzednio 100 zł);
• studenci - 5 stypendiów po 200 zł miesięcznie (poprzednio
150 zł).
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Z przedstawionego zestawienia wynika, że podniesiono
znacznie wysokość stypendiów, a jednocześnie zwiększono liczbę
stypendiów
w
gimnazjum
i
zmniejszono
w
szkołach
ponadgimnazjalnych i wśród studentów.
Kierowaliśmy się przy tej decyzji tym, że uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych oraz studenci mają także możliwość
otrzymywania stypendiów socjalnych, czy też naukowych (studenci)
w swoich szkołach. Chcieliśmy także poprzez wysokie stypendia
w gimnazjum oraz ich większą liczbę zachęcić jeszcze szerszą
grupę uczniów tej naszej szkoły do starań o wysokie wyniki w nauce
i zachowaniu.
W tym miejscu pragnę poinformować, że stypendia
w gimnazjum w tym Programie mogą otrzymywać wyłącznie
uczniowie, którzy uczęszczają do Publicznego Gimnazjum
w Białobrzegach. Nie mogą otrzymać tych stypendiów, mimo
spełnienia warunków uczniowie z naszej gminy, którzy uczęszczają
do innych gimnazjów, czy to w Łańcucie czy innych
miejscowościach. Wyjaśniamy ten problem, gdyż w przeszłości
wynikały z tego tytułu pewne nieporozumienia.
a)
Stypendia w kwocie 100 zł miesięcznie otrzymali
następujący
uczniowie Publicznego Gimnazjum
w Białobrzegach:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Imię i nazwisko
Budziwój Ewelina
Świątoniowska Anita
Nicpoń Sylwia
Cebulak Maciej
Chudzik Karolina
Słupek Regina
Szlachta Anna
Mulak Aneta
Urban Wojciech
Urban Grzegorz
Wilk Natalia

Miejscowość
Dębina
Wola Dalsza
Białobrzegi
Białobrzegi
Białobrzegi
Białobrzegi
Budy Łańcuckie
Wola Dalsza
Białobrzegi
Białobrzegi
Białobrzegi
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
b)

Mądry Mateusz
Kostka Agnieszka
Kloc Katarzyna
Kiełb Adrianna Zofia
Ficek Joanna
Bejster Karolina
Hejnosz Izabela
Leja Joanna
Dołęga Marcelina

Korniaktów
Budy Łańcuckie
Białobrzegi
Korniaktów
Korniaktów
Białobrzegi
Budy Łańcuckie
Białobrzegi
Białobrzegi

Stypendia w kwocie 150 zł miesięcznie otrzymali
następujący uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:

Lp.
1.

Imię i nazwisko
Kloc Marek

Miejscowość
Białobrzegi

2.

Stącel Lidia

Białobrzegi

3.

Czyrek Jacek

Korniaktów

4.

Kot Magdalena

Wola Dalsza

5.

Niemiec Gabriela

Budy Łańcuckie

c) Stypendia w kwocie 200 zł miesięcznie otrzymali
następujący studenci:
Lp.
1.

Imię i nazwisko
Obłoj Magdalena

Miejscowość
Dębina

2.

Mulak Katarzyna

Wola Dalsza

3.

Wołowiec Marcin

Wola Dalsza

4.

Rupar Dorota

Korniaktów
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5.

Bar Anna

Korniaktów

Najlepsi uczniowie – absolwenci naszych szkół podstawowych
i gimnazjalnych w roku szkolnym 2006/2007.
Kontynuujemy rozpoczętą w zeszłym roku tradycję
przedstawiania Państwu naszych najlepszych absolwentów szkół
podstawowych i gimnazjum, którzy otrzymali na koniec roku
szkolnego 2006/2007 świadectwa z czerwonym paskiem.
Niech nasza publikacja stanie się swojego rodzaju promocją
tych uczniów oraz ich rodzin w gminie, a także pewną formą
podziękowania rodzicom, za ich trud włożony w wychowanie dzieci
oraz za ich właściwą współpracę ze szkołą.
I Najlepsi absolwenci szkół podstawowych
1. Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Białobrzegach
(prawa)
Lp.
Imię i nazwisko
1. Panek Ewa

średnia ocen
5,3

2. Panek Karolina

5,3

3. Zdąbłarz Izabela

5,2

4. Pliś Jolanta

5,1

5. Wacnik Sylwester

5,1

6. Międlar Justyna

4,8

7. Markowicz Joanna

4,77

2.
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusz Kościuszki
w Białobrzegach (lewa)
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Lp.
Imię i nazwisko
1. Salwach Karina

3.

średnia ocen
5,2

2. Leja Beata

5,1

3. Nicpoń Małgorzata

5,0

4. Naworol Arkadiusz

4,8

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza

w Budach Łańcuckich (lewa)
Lp.
Imię i nazwisko
1. Głowiak Agnieszka

średnia ocen
5,37

2. Słysz Kinga

5,25

3. Mazur Jolanta

5,12

4. Wawrzaszek Magdalena

5,12

5. Blok Patryk

5,0

6. Wierzbicka Karolina

5,0

7. Koń Jakub

4,75

4. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Armii Krajowej w
Budach Łańcuckich (prawa)
Lp.
Imię i nazwisko
1. Hejnosz Mariola
2. Trąd Karolina

średnia ocen
5,4
5,3
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3. Szczupak Paulina

5,2

4. Świzdor Ewa

5,1

5. Lis Michalina

5,0

6. Rosół Joanna

5,0

7. Bielówka Kinga

4,9

5. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusz Kościuszki
w Korniaktowie Północnym
Lp.
Imię i nazwisko
1. Mach Jakub

średnia ocen
5,3

2. Gromelska Sylwia

5,2

3. Nowak Mateusz

5,0

4. Dzierga Monika

5,0

5. Panek Paweł

4,9

6. Kubis Monika

4,8

7. Kurek Błażej

4,8

8. Czech Paulina

4,8

6. Zespół Szkół i. Komisji Edukacji Narodowej w Woli
Dalszej.
Lp.
Imię i nazwisko
1. Sobuś Paulina
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średnia ocen
5,5

2. Krowicka Małgorzata

5,5

3. Świątoniowska Lidia

5,3

4. Sandomierska Joanna

5,2

5. Wojak Kamil

5,1

6. Mach Justyna

5,0

7. Czado Konrad

5,0

8. Curkowicz Elżbieta

4,8

9. Kątnik Łukasz

4,8

1 Lęcznar Marcelina
0.

4,8

1 Walawender Damian
1.

4,8

II Najlepsi absolwenci Publicznego Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Białobrzegach
Lp.
Imię i nazwisko
1. Menard Mirosław

średnia ocen
5,16

2. Słupek Regina

5,16

3. Chudzik Karolina

5,0

4. Kloc Katarzyna

5,0

5. Rączka Katarzyna

4,91
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6. Hejnosz Izabela

4,91

7. Rybak Katarzyna

4,87

8. Ficek Joanna

4,83

9. Miś Magdalena

4,83

1 Bartnik Regina
0.

4,75

1 Wojtyna Katarzyna
1.

4,75

1 Urban Wojciech
2.

4,75

1 Urban Grzegorz
3.

4,75

W imieniu władz samorządowych gratuluję Wam drodzy
uczniowie tak wysokich wyników w nauce, życząc Wam dalszych
sukcesów na kolejnych etapach edukacyjnych. Gratuluję rodzicom
wspaniałych dzieci – myślę, że macie powód do dumy z ich
osiągnięć.
Gratuluję nauczycielom tak wysokich wyników ich pracy
pedagogicznej. Wszystkich uczniów zachęcam do brania
przykładów
z
wyróżnionych
kolegów
i
koleżanek.
Uroczystość 50 – lecia pożycia małżeńskiego
5 czerwca bieżącego roku w sali narad w GOKiCz
w Białobrzegach odbyła się uroczystość jubileuszu 50 – lecia
pożycia małżeńskiego.
Na uroczystość zostały zaproszone przez władze samorządowe
następujące pary małżeńskie:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Maria i Antoni Wojtyna z Białobrzeg
Ludwika i Władysław Dołęga z Białobrzeg
Maria i Józef Blok z Bud Łańcuckich
Irena i Jan Szajnar z Bud Łańcuckich
Katarzyna i Kazimierz Hołub z Dębiny
Janina i Bronisław Gorlach z Woli Dalszej
Kazimiera i Władysław Biały z Woli Dalszej

Poniżej prezentujemy zdjęcia przedstawiające Jubilatów
podczas uroczystości z 5 czerwca tego roku.

W spotkaniu udział wzięli Wójt Gminy Franciszek Masłoń
oraz kierownik USC Maria Wal. Podczas uroczystości Wójt Gminy
wręczył małżonkom medale za długoletnie pożycie małżeńskie
nadane przez Prezydenta RP. Szanowni jubilaci otrzymali też
kwiaty i drobne upominki. Po części oficjalnej odbyło się spotkanie,
podczas którego był czas na rozmowy, wspomnienia. Spotkanie
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przebiegło w bardzo miłej, serdecznej atmosferze, co pokazuje, że
jubilaci mimo upływu lat życia i zapewne różnych trosk
i niedomagań, są pogodni i życzliwi dla innych.
Korzystając z okazji informujemy, że tego typu spotkanie
zamierzamy organizować w maju lub czerwcu każdego roku
zapraszając jubilatów na te uroczystości do nas. Zrezygnowaliśmy
z wcześniejszej formuły naszych odwiedzin w domach jubilatów,
gdyż z doświadczenia wiemy, że dla niektórych było to krępujące,
czy stawało się swego rodzaju zobowiązaniem. Chcąc tego uniknąć
wybraliśmy taką formę wyrażenia uznania, składania życzeń
i podziękowań dla naszych Szanownych Jubilatów. Jednocześnie
proszę Państwa Jubilatów, których zapraszamy, jeżeli zdrowie im
pozwala, czy też nie ma innych przeszkód, abyście podjęli trud
uczestniczenia w tej uroczystości.
Sprawy różne
1. W lipcu tego roku została na terenie naszej gminy
przeprowadzona akcja zbiórki ubrań, butów oraz opon. Zebrano
13 ton zużytej odzieży,1 tonę zużytego obuwia oraz 6 ton opon.
Całkowity koszt tego przedsięwzięcia wyniósł 10 142,96 zł i został
w całości pokryty z budżetu gminy. Jest to realizacja przyjętego
przez nas Programu „ Czysta Gmina Białobrzegi”.
2. Przy okazji budowy chodników, wzdłuż ich przebiegu
wymieniliśmy stare metalowe i niezbyt atrakcyjne przystanki na
nowoczesne zbudowane z poliwęglanu, tworzywa którego nie
trzeba konserwować, co w przypadku starych przystanków też
pociągało za sobą wcale niemałe koszty. Koszt jednego przystanku
(bez brukowania placu pod nim) to kwota ok. 4 300 zł.
Miejsca usytuowania przystanków, dojścia do nich zostały
wybrukowane, tak aby to wszystko tworzyło jedną całość
z chodnikami i prezentowało standardy, które narzuciliśmy sobie
w naszych działaniach. Przystanki autobusowe to także swojego
rodzaju wizytówka miejscowości i ich schludny, atrakcyjny wygląd
z pewnością podniesie estetykę otoczenia. W przyszłości, jeżeli
taka będzie wola Rady Gminy, będziemy sukcesywnie zmieniać
przystanki także w innych miejscowościach.
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3. W związku z nadchodzącym okresem grzewczym ponownie
przypominamy o ustawowym zakazie spalania śmieci, ze
szczególnym zwróceniem uwagi na spalanie plastiku, gumy czy
olejów. Pamiętajmy o tym, że w ten sposób trujemy rakotwórczymi
dioksynami siebie, swoją rodzinę oraz sąsiadów. Wydaje się, że to
ciepło nie warte jest ceny zdrowia. Nikt nie może powiedzieć, że nie
wiedział o szkodliwości takiego działania, bo po raz kolejny o tym
informujemy. Nikt nie może też powiedzieć, że nie ma co zrobić
z tymi odpadami, bo zbieramy je nieodpłatnie.
Tak więc zachowania takie nie znajdują żadnego
usprawiedliwienia!
4. Informujemy, że w budynku Domu Kultury w Woli Dalszej
posiadamy na I piętrze pomieszczenie o pow. 66,13 m2
przeznaczone do wynajęcia na działalność gospodarczą. Do
pomieszczeń prowadzi oddzielne wejście, wykonane są w nich
wszystkie instalacje, tynki oraz ogrzewanie gazowe.
W przypadku zainteresowania wynajmem przez wiarygodną,
solidną osobę lub firmę możemy zrealizować prace wykończeniowe
w tych pomieszczeniach według potrzeb wynajmującego, na koszt
gminy. Osoby zainteresowane wynajmem proszone są o kontakt
z Sekretarzem Gminy Panem Piotrem Chudzikiem tel. 0 17 224 52 27.
5. W związku z wymianą centrali telefonicznej w Urzędzie
Gminy istnieje obecnie możliwość wybierania numerów
bezpośrednio na poszczególne stanowiska pracy. Poniższa tabela
zawiera aktualne wewnętrzne numery telefonów.
GOPS
FAX
Zasiłki rodzinne, Kierownik GOPS
USC, Ewidencja ludności
Podatki
Inwestycje, Budownictwo
Ochrona Środowiska, Działalność gospodarcza
ZAEOSiP - Oświata
Księgowość
Sekretariat
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224 03 53
224 03 55
224 03 56
224 03 52
224 03 51
224 03 50
224 03 57
224 59 20
224 03 54
224 52 20
224 52 27
224 52 95

Biuletyn informacyjny redaguje
Wójt Gminy – Franciszek Masłoń
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