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Zadania inwestycyjne i remontowe zrealizowane w 2008 r.

1.

Budowa
kanalizacji
sanitarnej
w
prawobrzeżnej części Gminy Białobrzegi w miejscowościach
Białobrzegi, Korniaktów Płd., Budy Łańcuckie
Zadanie zakończone w czerwcu 2008r., w ramach którego
wykonaliśmy ok.41,8 km sieci kanalizacyjnej i 24 przepompownie.
W 2008 r. wydaliśmy na ten cel kwotę 1 144 650 zł. Inwestycja ta była
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Zgodnie
z obowiązującymi wytycznymi nie są dofinansowane przyłącza.
Stosownie do zapisów porozumienia zapłaciliśmy Miastu Łańcut
za zrzut ścieków do Oczyszczalni w Woli Dalszej z podłączonych
w wyniku tej inwestycji gospodarstw domowych kwotę 272 000 zł.
2.
Remonty dróg
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W tym roku położono nowe nawierzchnie asfaltowe na ok.
0,9 km dróg gminnych. Wydaliśmy na ten cel kwotę 162 123 zł.
Nową nawierzchnię asfaltową położono na drodze gminnej
w miejscowości Korniaktów Płd.- tzw. „Pogranicze” – na to zadanie
otrzymaliśmy dofinansowanie z MSWiA.
Oprócz tego finansowaliśmy z budżetu gminy zakup kamienia,
a także koszenie poboczy, odśnieżanie oraz inne prace związane
z utrzymaniem dróg. Przeznaczyliśmy na ten cel kwotę 201 020 zł.
W tym roku po raz pierwszy w części sołectw (tam gdzie tak
zdecydowali sołtysi) kamień rozsypywany był przez firmę – jest to drożej,
ale są coraz większe problemy z rozsypywaniem kamienia przez
mieszkańców, a także z chętnymi mężczyznami do prac interwencyjnych.
Dofinansowaliśmy kwotą 175 000 zł remonty dróg powiatowych,
a konkretnie remont mostu drewnianego na Wisłoku w miejscowości Budy
Łańcuckie pr. po jego pożarze kwotą 50 000 zł oraz projekt budowy
nowego mostu żelbetowego w miejsce drewnianego kwotą 125 000zł.
We wrześniu odbył się przetarg na budowę nowego mostu
ogłoszony przez jego właściciela tj. Powiat Łańcucki – w jego wyniku
wyłoniono wykonawcę tej inwestycji firmę INTOP Tarnobrzeg Sp. z o. o.
Koszt budowy mostu to kwota 9 991 913,03 zł.
Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu 3 lat tj. do 31 grudnia
2010 r., jeśli Powiatowi Łańcuckiemu wspólnie z gminą uda się pozyskać
środki pomocowe na ten cel co nie będzie łatwe. Na dzień dzisiejszy
Gmina Białobrzegi zadeklarowała przeznaczenie na ten cel połowę
środków niezbędnych jako wkład własny do końca inwestycji i w 2008 r.
dołoży z własnego budżetu na ten cel kwotę 87 500 zł.
W 2008 r. mają być wykonane filary pod nowy most – ich koszt to
kwota ok. 1 000 000 zł.
Budowa chodników
Kontynuujemy nasz program budowy chodników w miejscach,
gdzie jest największe natężenie ruchu pieszych tj. w pobliżu szkół,
kościołów i domów kultury. W tym roku wykonaliśmy ok. 2 km chodników
w miejscowościach Korniaktów Płn., Korniaktów Płd., oraz Białobrzegi(l).
Koszt realizacji tej inwestycji to kwota 656 320 zł. z czego środki budżetu
gminy wynoszą 500 000 zł zaś Powiatu Łańcuckiego 156 320 zł.
W tym miejscu pragnę podziękować tym wszystkim, którzy
utrzymują porządek przy wybudowanych już chodnikach, kosząc trawę
przy nich, a także na poboczach dróg. Zachęcam pozostałych do brania
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przykładu i także dbałość o estetykę terenu w obrębie własnych posesji
przy chodnikach – w ten sposób wspólnym wysiłkiem łatwiej będzie nam
osiągnąć zamierzony cel w tych działaniach, także dlatego że coraz
trudniej znaleźć chętnych mężczyzn do tego rodzaju prac w ramach prac
interwencyjnych, bądź na umowę zlecenie.

4.

Remonty szkół

a) Remont Szkoły Podstawowej Nr 2 w Korniaktowie Płn. – zerwano
stare podłogi i wykonano nowe posadzki wraz z ich dociepleniem,
wykonano remont sanitariatów, położono nowe wykładziny w klasach,
wymieniono stolarkę wewnętrzną, pomalowano wszystkie pomieszczenia
oraz wykonano szereg innych prac remontowych – to niemalże nowa
szkoła. Koszt wykonanych prac to kwota 203 920 zł.
b)
Wykonano
elewację
Szkoły
Podstawowej
Nr
1
w Białobrzegach l. – w ramach zrealizowanych prac wykonano także
plac rekreacyjny przed budynkiem szkoły o nawierzchni brukowej. Koszt
zrealizowanych robót to kwota 176 230 zł.
c) Wykonano elewację Szkoły Podstawowej Nr 2 w Budach
Łańcuckich pr. – w ramach zrealizowanych prac wykonano także plac
rekreacyjny przed budynkiem szkoły o nawierzchni brukowej. Koszt
zrealizowanych robót to kwota 277 550 zł.

5. Wykonano remont generalny Ośrodka
Zdrowia
w
Białobrzegach
–
w
wyniku
zrealizowanych prac uruchomiony został w
maju Gabinet Rehabilitacji na I piętrze, oraz
znacząco
poprawił
się
standard
pomieszczeń
na
parterze
budynku
zajmowanych przez gabinet lekarski i
stomatologiczny.
Przy
budynku
zainstalowana
została
winda,
oraz
wykonany został parking dla pacjentów i
personelu medycznego. Obiekt w pełni
przystosowany jest dzięki windzie i
podjazdowi, oraz przebudowie sanitariatów
dla osób niepełnosprawnych.
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Wykonano elewację budynku ośrodka oraz znajdujących się obok
garaży. Koszt tych prac, oraz zakupu windy i wykonania parkingu to kwota
545 370 zł.
To bardzo duże środki, ale dzięki nim polepszyła się dostępność
do niektórych usług medycznych (rehabilitacja), poprawiły się warunki
przyjmowania pacjentów, oraz warunki pracy personelu medycznego.
Można także stwierdzić ,że mamy teraz jeden z najładniejszych ośrodków
zdrowia w okolicy.

6. Modernizacja

i rozbudowa centrum
kulturalnego
w Białobrzegach – w ramach tego zadania
wykonano elewację budynku GOKiCz oraz
wybudowano
obok
obiekt
imprez
plenerowych
wraz
z brukowaniem placów. Koszt tych prac to
kwota 304 445 zł – na zadanie to
otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków
Unii Europejskiej. Obiekt jest monitorowany
przez system kamer.

7. Remont generalny budynku kiosku w
Białobrzegach
–
w
dawnym
budynku
przystanku
dobudowano pomieszczenia sanitariatów,
wykonano nowe instalacje elektryczną, wodkan,
co,
nowe
podłoża
wraz
z ich dociepleniem, wymieniono stolarkę
zewnętrzną
oraz
pomalowano
pomieszczenia. Wykonano również nowy
dach stromy oraz elewację budynku. Koszt
wykonanych prac to kwota 139 168 zł.
Obiekt wyposażony jest w alarm oraz jest monitorowany przez system
kamer monitorujących centrum gminy.
8. Wykonano elewację budynku OSP w Białobrzegach –
w ramach tych prac wykonano elewację budynku,
wymieniono drzwi garażowe oraz położono asfalt na
podjeździe. Koszt wykonanych prac to kwota 74 839 zł.

4

9. Remonty w domach kultury – dokończono remont Domu
Kultury w Dębinie oraz w Korniakowie Płd., wykonano
prace
remontowe
w Domach Kultury w Białobrzegach l. oraz w Korniaktowie
Płn. Wydatkowano na te cele kwotę 89 426 zł.

10. Budowa oświetlenia ulicznego w Białobrzegach l. –
prace wykonanywane w ramach naszego programu
likwidacji „czarnych punktów” w ciągach głównych dróg
powiatowych. Koszt wykonywanych prac 139 470 zł.

11. Dokończenie prac projektowych kanalizacji sanitarnej
lewobrzeżnej części gminy – wykonano projekt
techniczny obejmujący 77,31 km kanalizacji oraz 28 kpl.
przepompowni. Wydatkowano na ten cel w 2008 r. 87 840
zł. (całość 292 800 zł).

12. Wykonano remont Biblioteki Publicznej w Budach
Łańcuckich l. – w ramach tych prac wykonano nowe
podłoża, położono nowe wykładziny, wymieniono lampy,
pomalowano pomieszczenia oraz wykonano inne drobne
prace. Koszt wykonanych prac to kwota 31 070 zł.
Działania prospołeczne w 2008 r

1. Po raz kolejny przyznaliśmy stypendia najlepszym uczniom
naszego gimnazjum, uczniom szkół ponadgimnazjalnych
oraz studentom z terenu naszej gminy w ramach Programu
Stypendialnego
„Równe
Szanse
w Białobrzegach”. Komisja stypendialna przyznała 30
stypendiów: 100 zł/m-c uczniowie gimnazjum, 200 zł/m-c
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, 300 zł/m-c studenci.
Stypendia na rok szkolny/akademicki 2008/2009 otrzymali:
Uczniowie Publicznego Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Białobrzegach
Lp.
1.
2.

Kiełb Adrianna
Głowiak Agnieszka

Imię i nazwisko
11.
Słysz Kinga
12.
Ciąpała Gabriela
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Panek Ewa
Cebulak Maciej
Fołta Aleksandra
Kubis Karolina
Mądry Mateusz
Nicpoń Sylwia
Stryczek Joanna
Mazur Jolanta

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Dołęga Marcelina
Dyrda Agnieszka
Grzesik Katarzyna
Leja Joanna
Mulak Aneta
Szlachta Anna
Świątoniowska Anita
Budziwół Ewelina

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Lp.
1.

Imię i nazwisko
Niemiec Gabriela

2.

Zdąbłarz Anna

3.

Rachwał Karolina

4.

Kochman Magdalena

5.

Walawender Anna

Nazwa szkoły
Zespół Szkół nr 1 im. Janusza Korczaka
w Łańcucie, II LO
Zespół Szkół nr 1 im. Janusza Korczaka
w Łańcucie, II LO
Zespół
Szkół
Plastycznych
w
Rzeszowie,Liceum Plastyczne
Zespół Szkół nr 1 im. Janusza Korczaka
w Łańcucie, II LO
Zespół Szkół nr 1 im. Janusza Korczaka
w Łańcucie, II LO

Studenci
Lp.
1.

Imię i nazwisko
Zając Ewelina

2.

Mulak Katarzyna

3.

Marek Izabela

4.

Obłoj Magdalena

5.

Wołowiec Marcin

Nazwa uczelni
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział
Pedagogiczno-artystyczny
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział
Pedagogiczno-artystyczny
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział
Socjologiczno-Historyczny
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział
Socjologiczno-Historyczny
Akademia Muzyczna im. Karola
Lipińskiego we Wrocławiu

2. Dofinansowaliśmy funkcjonowanie naszych zuchów oraz harcerzy,
w tym ich wypoczynek wakacyjny kwotą 9 049 zł.
Dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu nauczycieli opiekunów
gromad zuchowych i drużyn harcerskich organizacje te nie tylko uczą
i kształtują właściwe postawy naszych dzieci, ale także należą do najlepiej
działających w regionie – możemy się nimi poszczycić.

6

3. Dofinansowaliśmy kwotą 6 300 zł funkcjonowanie drużyny siatkarzy
działającej w ramach Uczniowskiego Klubu Sportowego „Gimbrzeg” przy
Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białobrzegach .
Podatki i opłaty lokalne w 2009 r.
1. Podatki od nieruchomości wzrosły 4,2% czyli o poziom inflacji
określony przez Ministra Finansów w odniesieniu do zobowiązań
podatkowych.
2. Podatek rolny na dany rok uzależniony jest od średniej ceny żyta za
pierwsze 3 kwartały 2008 r., którą to wartość określa GUS w oparciu
o dane z rynku zbóż.
Tabela stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok
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

MF 2008

RG 2008

MF 2009

RG 2009

0,71 zł/m2

0,64 zł/m2

0,74 zł/m2

0,67 zł/m2

3,74 zł/ha

3,34 zł/ha

3,90 z/ha

3,48 zł/ha

0,35 zł/m2

0,15 zł/m2

0,37 zł/m2

0,16 zł/m2

0,59 zł/m2

0,40 zł/m2

0,62 zł/m2

0,42 zł/m2

19,01 zł/m2

17,42 zł/m2

19,81
zł/m2

18,16
zł/m2

8,86 zł/m2

8,46 zł/m2

9,24 zł/m2

8,82 zł/m2

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
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Zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w
zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych
Pozostałe
Budowle

3,84zł/m2

3,84zł/m2

6,37 zł/m2

3,13 zł/m2

2%

2%

4,01 zł/m2

4,01 zł/m2

6,64
zł/m2
2%

3,27
zł/m2
2%

139,50
zł/ha
279,00
zł/ha

139,50
zł/ha
279,00
zł/ha

Podatek rolny
Gospodarstwa rolne
Pozostałe

145,73
zł/ha
291,45
zł/ha

125,00
zł/ha
250,00
zł/ha

3. Stawki podatków od środków transportowych wzrosły podobnie jak
podatki od nieruchomości o poziom inflacji, czyli o 4,2%.
4. W związku z planowanym na 2009 r. znaczącym wzrostem cen energii
elektrycznej wzrastają ceny wody i ścieków .
Według kalkulacji sporządzonej przez GGRK w Białobrzegach
i zatwierdzonej przez Radę Gminy ceny wody i ścieków wzrosną
odpowiednio :
a) woda – o 10 gr/m3- cena wynosić będzie 2,10 zł/ m3(netto)
b) ścieki – o 20 gr/ m3- cena wynosić będzie 2,50 zł/ m3(netto)
Biorąc pod uwagę, że średnie zużycie wody na gospodarstwo
domowe podobnie jak w zeszłym roku wynosi ok. 100 m3 to podwyżka
wody i ścieków obciąży gospodarstwo kwotą ok. 30 zł rocznie.
Jednocześnie informujemy, że według rzeczywistych kalkulacji
kosztów odbioru, przesyłu i oczyszczania ścieków mieszkańcy powinni
płacić 4,50 zł.
Aby nie uniknąć tak wysokich podwyżek cen Rada Gminy
uchwaliła dopłatę z budżetu gminy w wysokości 2 zł do 1 m dla
wszystkich podmiotów.
Na dopłaty do ścieków wydamy z budżetu gminy w 2009 r. kwotę
240 000 zł.
5. W 2009 r. po raz kolejny rosną opłaty za składowanie odpadów na
wysypiskach
ponoszone
przez
firmy
zbierające
śmiecie.
W związku z tym wzrastają także opłaty za wywóz śmieci w naszej gminie
– koszt wywozu jednego kubła śmieci będzie wynosił
w 2009 r. 13,10 brutto .Mieszkańcy nadal otrzymywać będą bezpłatnie
worki do segregacji odpadów.
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Informujemy, że firma wywożąca śmieci podobnie jak we
wcześniejszych latach została wybrana w wyniku przetargu, gdzie
o wyborze zdecydowała najniższa cena wywozu.
Najlepsi uczniowie – absolwenci naszych szkół podstawowych
i gimnazjum w roku szkolnym 2007/2008
Po raz kolejny pokazujmy najtęższe głowy wśród dzieci
i młodzieży naszych szkół – chcemy ich w ten sposób promować
w gminie, zachęcać innych do naśladowania takich postaw.
Chcemy także w ten sposób podziękować rodzicom tych uczniów
za ich trud włożony w kształtowanie właściwych postaw ich dzieci
względem obowiązków szkolnych..
I Najlepsi absolwenci szkół podstawowych
1. Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Białobrzegach (pr.)
Klasa IV a
Lp.
1.

Imię i nazwisko
Janusz Gabriela

średnia ocen
5,10

2.

Kubicz Katarzyna

4,90

3.

Masłoń Anna

5,10

4.

Tworek Agnieszka

5,10

Klasa IV b
Lp.
1.

Imię i nazwisko
Mach Anna

średnia ocen
5,10

2.

Mączka Karol

4,80

3.

Nikodem Jakub

5,00

4.

Wierzbiński Mateusz

4,80

5.

Górak Marcin

4,80

Klasa V
Lp.

Imię i nazwisko
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średnia ocen

6.

Chlebuś Piotr

5,10

7.

Cisek Dariusz

5,00

8.

Młynek Karol

5,00

9.

Rusinek Aneta

4,90

10. Szal Jakub

5,22

11. Szczepański Tomasz

4,78

Klasa VI
Lp.
1.

Imię i nazwisko
Stryczek Mariola

średnia ocen
5,50

2.

Markowicz Barbara

5,40

3.

Łuksik Aleksandra

5,10

4.

Chudzik Jolanta

5,10

5.

Curzytek Agnieszka

5,10

6.

Kołcz Aleksandra

5,00

7.

Ślęczka Izabela

5,00

8.

Zasadni Bartosz

4,90

9.

Trojnar Aneta

4,80

2.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusz Kościuszki
w Białobrzegach (l.)
Klasa IV
Lp.
1.

Imię i nazwisko
Urban Natalia

średnia ocen
5,55

2.

Grzesik Karol

5,18

3.

Leja Jolanta

5,00

4.

Miara Karolina

4,90
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Klasa V
Lp.
1.

Imię i nazwisko
Golenia Kinga

średnia ocen
5,09

2.

Słupek Michalina

5,09

3.

Bartnik Anna

4,90

Klasa VI
Lp.
1.

Imię i nazwisko
Kłosowska Wioletta

średnia ocen
5,33

2.

Kloc Monika

5,11

3.

Jarosz Anna

5,11

4.

Miara Artur

5,00

5.

Obara Marcin

4,88

6.

Joniec Damian

4,88

7.

Markowicz Kornelia

4,88

3.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza
w Budach Łańcuckich (l.)
Klasa IV
Lp.
1.

Imię i nazwisko
Tomaszek Mariola

średnia ocen
5,3

Lp.
1.

Imię i nazwisko
Piech Kinga

średnia ocen
4,8

Imię i nazwisko
Kubis Dorota

średnia ocen
4,88

Klasa V

Klasa VI
Lp.
1.
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2.

Matuszek Barbara

4,77

3.

Ryfa Jakub

4,77

4.

Wierzbicki Michał

5,1

4.

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Armii Krajowej w Budach
Łańcuckich (pr.)
Klasa IV
Lp.
1.

Imię i nazwisko
Fularz Anna

średnia ocen
5,2

2.

Dyrda Dariusz

5,1

3.

Bar Monika

5,0

4.

Gierczak Paulina

5,0

5.

Kiełbicka Ewa

5,0

6.

Łania Katarzyna

5,0

7.

Sacała Gabriela

5,0

8.

Wojtyna Sabina

4,9

9.

Wierzbicka Dominika

4,8

Klasa V
Lp.
1.

Imię i nazwisko
Mądry Dawid

średnia ocen
5,3

2.

Kiełb Radosław

5,2

3.

Kluz Dominik

5,2

4.

Kiełb Joanna

5,1

5.

Hanejko Krystian

4,9

6.

Wikiera Patrycja

4,9
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Klasa VI
Lp.
1.
2.

Imię i nazwisko
Kloc Anna
Kisiel Joanna

średnia ocen
5,9
5,0

5.

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
w Korniaktowie Północnym
Klasa IV
Lp.
1.

Imię i nazwisko
Kurek Mariola

średnia ocen
5,0

2.

Miara Iwona

5,22

3.

Nowak Patrycja

5,33

4.

Nyklewicz Beata

4,88

Klasa V
Lp.
1.

Imię i nazwisko
Cebulak Ilona

średnia ocen
5,5

2.

Cebulak Karolina

5,2

3.

Cebulak Małgorzata

5,0

4.

Dzierga Łukasz

5,0

5.

Kurek Ewelina

5,11

6.

Kurek Filip

5,33

Klasa VI
Lp.
1.

Imię i nazwisko
Kiełb Izabela

średnia ocen
5,0

2.

Kochman Marcelina

5,78

3.

Miara Sebastian

5,0

4.

Rupar Jakub

5,0
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6.

Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Woli

Dalszej.
Klasa IV
Lp.
1.

Imię i nazwisko
Buk Aleksandra

średnia ocen
5,5

2.

Sobuś Jagoda

4,9

3.

Szpunar Magdalena

5,2

4.

Wojnar Katarzyna

4,9

5.

Wołowiec Aleksandra

5,5

Klasa V
Lp.
1.

Imię i nazwisko
Bartoszek Tomasz

średnia ocen
5,0

2.

Fąfara Kamil

4,9

3.

Skoczylas Tomasz

5,5

Klasa VI
Lp.
1.

Imię i nazwisko
Walawender Dorota

średnia ocen
5,7

2.

Raciunas Karolina

5,7

3.

Wołowiec Beata

5,1

4.

Florek Karolina

4,8

II Najlepsi absolwenci Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Białobrzegach
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Klasa I a
Lp.
1.

Imię i nazwisko
Sobuś Paulina

średnia ocen
5,00

2.

Pliś Jolanta

4,93

3.

Zdąbłarz Izabela

4,93

Klasa I b
Lp.
1.

Imię i nazwisko
Panek Ewa

średnia ocen
5,21

2.

Panek Karolina

5,00

3.

Gromelska Sylwia

4,85

4.

Mach Jakub

4,78

Klasa I c
Lp.
1.

Imię i nazwisko
Głowiak Agnieszka

średnia ocen
5,36

2.

Mazur Jolanta

5,14

3.

Słysz Kinga

5,14

4.

Wierzbicka Karolina

5,00

5.

Wawrzaszek Magdalena

4,93

Imię i nazwisko
Hejnosz Mariola

średnia ocen
5,07

Klasa I d
Lp.
1.
2.

Trąd Karolina

5,00

3.

Lis Michalina

4,86

Klasa II a
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Lp.
1.

Imię i nazwisko
Rusinek Monika

średnia ocen
5,00

2.

Wilk Natalia

4,93

3.

Dziura Edyta

4,86

Klasa II b
Lp.
1.
2.

Imię i nazwisko
Budziwół Ewelina
Bejster Karolina

średnia ocen
5,07
4,90

Klasa II c
Lp.
1.

Imię i nazwisko
Fołta Aleksandra

średnia ocen
5,20

2.

Gamracy Gabriela

4,93

3.

Bartnik Aneta

4,80

Klasa II d
Lp.
1.

Imię i nazwisko
Kiełb Adrianna

średnia ocen
5,40

2.

Kubis Karolina

5,20

3.

Misiąg Celina

5,00

4.

Wierzbicka Izabela

4,80

Klasa III a
Lp.
1.

Imię i nazwisko
Stryczek Joanna

średnia ocen
5,20

2.

Mulak Aneta

5,13

3.

Świątoniowska Anita

5,13

4.

Młynek Adrianna

5,07

5.

Biała Monika

5,00

16

Klasa III b
Lp.
1.

Imię i nazwisko
Cebulak Maciej

średnia ocen
5,20

2.

Nicpoń Sylwia

5,20

3.

Ciąpała Gabriela

5,13

4.

Dołęga Marcelina

5,13

5.

Grzesik Katarzyna

5,13

6.

Leja Joanna

5,13

7.

Korzystka Edyta

5,00

8.

Bożek Arkadiusz

4,93

9.

Słupek Edyta

4,80

Klasa III c
Lp.
1.

Imię i nazwisko
Szlachta Anna

średnia ocen
5,13

2.

Chudzik Gabriela

5,07

3.

Cisek Ilona

5,07

4.

Kukulska Justyna

5,00

5.

Kochman Elżbieta

4,93

6.

Rachwał Magdalena

4,93

7.

Gdański Krystian

4,87

8.

Bosak Ewelina

4,80

9.

Nykiel Patrycja

4,80

10. Słysz Gabriela

4,80

Klasa III d
Lp.

Imię i nazwisko
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średnia ocen

1.

Mądry Mateusz

5,20

2.

Dyrda Agnieszka

5,13

3.

Kostka Agnieszka

5,00

4.

Lasek Dorota

5,00

5.

Biały Maria

4,86

6.

Kluz Ewelina

4,86

W imieniu władz samorządowych gratuluję wszystkim
wyróżnionym uczniom, tak wysokich wyników w nauce, życząc sił
i wytrwałości w pracy na kolejnych etapach edukacyjnych.
Wszystkich uczących się młodych ludzi zachęcam do tego aby
brali przykład z najlepszych, pamiętając o tym, że tylko upór
i wytrwała, systematyczna praca przynosi efekty - tutaj nie ma drogi na
skróty, nie ma prostych, cudownych rozwiązań.
Działania proekologiczne
1. Zorganizowaliśmy zbiórkę wyrobów azbestowych – w ramach akcji
zebraliśmy niemalże 32 tony azbestu w miejscowościach: Budy Łańcuckie
(l.),Budy Łańcuckie (pr.),Korniaktów Płn., Korniaktów Płd. Zbiórka
w całości sfinansowana była przez Urząd Gminy – koszt 11 737 zł.
Zrezygnowaliśmy ze zbiórki według kolejności zgłoszeń ze
względu na znacząco większe koszty zbiórki-samochód musiałby się
w jednym dniu przemieszczać po różnych miejscowościach co znacząco
podniosłoby koszty transportu, a tym samym całej akcji.
Osoby zapisane z pozostałych miejscowości gminy informuję, że
wyroby azbestowe zostaną od nich zabrane w I półroczu 2009 r. –
również nieodpłatnie.
2. Zorganizowaliśmy zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego oraz opon. Zebrano prawie 26 ton sprzętu elektrycznego
i elektronicznego oraz 20 ton opon. Koszt zbiórki 14 850 zł w całości
został pokryty z budżetu gminy.
Obie te zbiórki są realizacją naszego Programu „Czysta Gmina
Białobrzegi”. Zachęcamy także Państwa do współpracy w jego realizacji
poprzez dokładną segregację śmieci oraz ich nie spalanie – zwłaszcza
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plastików i gum. O szkodliwości takich działań pisaliśmy w kolportowanej
niedawno ulotce.
W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim tym którzy
rzetelnie wypełniają swe obowiązki w tym zakresie – takich jest nas
ogromna większość.
3. „Ekologiczne zakupy”
W związku ze wzrastającą świadomością ekologiczną naszych
mieszkańców, przejawiającą się troską o środowisko naturalne
pozwalamy sobie na apel o „Ekologiczne zakupy”, czyli o jak najrzadsze
korzystanie z jednorazowych toreb foliowych podczas dokonywanych
zakupów. Problem ten został dostrzeżony w wielu krajach, także
w niektórych większych miastach, gdzie apeluje się do mieszkańców, aby
zakupione towary pakować wyłącznie w papierowe lub lniane worki.
Całkowity zakaz używania toreb foliowych obowiązuje np. w USA
– w Polsce jako pierwsza taki zakaz wprowadziła Łódź.
Skąd
ta
inicjatywa
walki
z
popularnymi
foliami
jednorazówkami?
Otóż, o ile wyprodukowanie foliowej torebki trwa sekundę, to jej
rozkład w przyrodzie trwa ok. 400 lat.
W Polsce zużywa się codziennie kilka milionów jednorazowych
torebek, czyli w ciągu roku Polacy zużywają ich ok. 10 miliardów sztuk, co
w przeliczeniu na masę odpadów to ok. 5,5 tys. ton odpadów.
Reklamówka, w którą spakowaliśmy zakupy służy nam ok. 25 min,
a rozkłada się w przyrodzie 400 lat, zaś podczas ich spalania wytwarzają
się rakotwórcze dioksyny.
Na ropie naftowej wykorzystywanej do produkcji 1 torebki foliowej
samochód mógłby przejechać 115 m, tak więc biorąc pod uwagę ilość
torebek foliowych zużytych w Polsce (10 miliardów rocznie) możnaby
zaoszczędzić ropę naftową potrzebną do przejechania ponad 1,15
miliarda kilometrów.
Myślę, że przytoczone powyżej fakty dają do myślenia i mogą być
argumentem za tym, aby starać się wypracować u siebie nawyk
zabierania na zakupy torby wielokrotnego użytku – lnianą lub foliową, to
już będzie postęp w tej dziedzinie.
Oczywiście modelem, do którego powinniśmy zmierzać winny być
torby papierowe czy też lniane. Odmawiajmy więc pakowania nawet
najdrobniejszych rzeczy w plastikowe worki i reklamówki. Najwłaściwszym
byłoby, aby także sprzedawcy, a zwłaszcza duże sieci handlowe zmieniły
swoje nawyki w tym zakresie i używali do pakowania przede wszystkim
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papierowych torebek, foliowych zaś używając naprawdę tam gdzie jest to
niezbędne, np. do pakowania mięsa czy ryb, a nie np. jabłek czy
pieczywa.
Mamy świadomość tego, że aby zmienić aktualny stan rzeczy
w tym zakresie trzeba pewnie sporo czasu, najdłużej bowiem trwają
zmiany w przyzwyczajeniach, mentalności ludzi.
Te słowa skierowane do Państwa są swego rodzaju sygnałem
potrzeby zmian w naszych nawykach, próbą przekonania do podjęcia
wysiłku dla zmiany.
Jeżeli nawet pojedyncze osoby pozytywnie zareagują na ten apel,
to już warto było pisać te słowa.
We
współczesnym
świecie
noszenie
zakupów
w ekologicznych (papierowych czy lnianych) torbach staje się miarą
nowoczesności. Spróbujmy więc my klienci, ale także wy sprzedawcy
podążać za nowoczesnością, może na początek małymi kroczkami, ale
one też choć niewielkie będą nas przesuwać na czoło społeczeństwa
świadomego potrzeby troski o środowisko naturalne.

Ważne uroczystości na terenie gminy
1. 6 lipca 2008 r. odbyła się uroczystość 85-lecia istnienia OSP
w Korniaktowie Płn. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św.
w Kościele Parafialnym w Budach Łańcuckich pod przewodnictwem
Księdza Proboszcza Władysława Szulara. Następnie strażacy wraz
z zaproszonymi gośćmi ,przy akompaniamencie orkiestry dętej
przemaszerowali pod Dom Kultury, gdzie odbyła się część oficjalna,
wręczenie odznaczeń zasłużonym druhom strażakom, oraz część
artystyczna. Całość zakończyła zabawa taneczna.
2.
7 września odbyły się Dożynki Gminne w Woli Dalszej, które
rozpoczęła Msza Św. w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Matki
Bożej Różańcowej w Woli Dalszej, poprzedzona przywitaniem korowodów
z wieńcami z 7 sołectw gminy przez Proboszcza Parafii ks. Stanisława
Toczka. Następnie wszyscy przeszli w orszaku pod Dom Kultury, gdzie
odbyła się część oficjalna na którą złożyły się występy korowodów
dożynkowych z wieńcami ,oraz przemówienia gości. Potem nastąpiła
część artystyczna, a po niej rozpoczęła się zabawa taneczna. Występom
towarzyszyła wystawa produktów rolnych przygotowana przez
pracowników ODR w Boguchwale.

20

Starostowie dożynek pani Halina Sobek oraz pan Stanisław Piekarz
częstowali zgromadzonych na uroczystości chlebem z miodem, oraz
tradycyjnymi szyszkami.
3.
23 października odbyła się uroczystość 100-lecia Szkoły
Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej w Budach Łańcuckich (pr.).
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. W Kościele Parafialnym
w Budach Łańcuckich pod przewodnictwem Księdza Proboszcza
Władysława Szulara. Następnie w szkole odbyła się część oficjalna
i artystyczna.
W uroczystości udział wzięli także szczególni goście
w osobach byłych uczniów tej szkoły, byłych pracowników szkoły, byłych
żołnierzy AK oraz osoby, bądź rodziny osób szczególnie zasłużonych dla
rozwoju tej szkoły.
4. 19 listopada odbyła się uroczystość 100-lecia Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Tadeusza Kościuszki w Korniaktowie Płn. Uroczystość rozpoczęła się
Mszą Św. W Kościele Parafialnym w Budach Łańcuckich pod
przewodnictwem Księdza Proboszcza Władysława Szulara. Następnie
w szkole odbyła się część oficjalna i artystyczna.
W uroczystości udział wzięli także szczególni goście
w osobach byłych uczniów tej szkoły i byłych pracowników szkoły.
Dziękujemy rodzicom oraz nauczycielom obu szkół za duży trud
i wysiłek włożony w przygotowanie tych uroczystości, które stały się
okazją nie tylko do spotkań pokoleniowych, ale także przypomnienia
pracy i zasług wszystkich tych, którzy przyczynili się przez te wszystkie
lata do rozwoju tych szkół.
To na nas dorosłych ciąży obowiązek przekazywania młodszemu
pokoleniu tradycji, pamięci o ludziach i ich czynach – poprzez organizację
takich uroczystości wywiązujemy się z tych powinności.
Sprawy różne
1. Przypominamy że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, obowiązek odśnieżania chodników ciąży na
właścicielach sąsiednich posesji.
2. W imieniu firmy odbierającej śmiecie prosimy o nie wrzucanie do
worków na odpady segregowane styropianu- worki te nie będą odbierane.
Firma prosi także o wiązanie worków, ponieważ odpady wysypują się i
mieszają z sobą na samochodzie podczas transportu.
Prosimy także o wystawianie pełnych worków, gdyż mimo że mieszkańcy
nie płacą za nie, to gmina pokrywa koszty ich zakupu.
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3. W ostatnich latach rozpoczęliśmy remonty dróg lokalnych poprzez
wykonywanie nawierzchni asfaltowej także w terenach mniej
zabudowanych, chcąc poprawić warunki życia mieszkającym tam
ludziom. Niestety przyjeżdżając przez te drogi zwłaszcza
w okresie jesiennym można zaobserwować, że niektórzy właściciele pól
sąsiadujących z drogą podczas prac polowych nawracając na drodze
nanosząc na nią ziemię czy też obornik. W efekcie tego, zwłaszcza po
opadach deszczu na asfalcie robi się błoto – droga staje się nie tylko na
nowo błotnista, ale także niebezpieczna dla pojazdów (możliwość
poślizgu).
Budowa 1 km takiej drogi to koszt ok. 300 000 zł i sprawą
oczywistą jest chyba dla większości rozsądnie myślących ludzi, że nie po
to inwestuje się takie duże środki finansowe aby dalej chodzić i jeździć po
błocie.
Apeluję więc do tych właścicieli pól, którzy nie sprzątają drogi po
zakończeniu prac polowych aby to robili w trosce o czystość
i bezpieczeństwo drogi. Czynię to nie tylko w imieniu własnym, ale także
mieszkańców korzystających z tych dróg, którzy zwracają się z tym
problemem do mnie. To naprawdę niewiele pracy a wszystkim nam
będzie żyło się przyjemniej, wygodniej i bezpieczniej.
W tym miejscu pragnę także zaapelować do niektórych
(nielicznych) właścicieli pól przy tych drogach aby podczas orki nie
doorywali niemalże do samej drogi – myślę, że dwie czy trzy skiby nie
wzbogaci nikogo a wąskie pobocze drogi także stwarza
niebezpieczeństwo dla korzystających z drogi.
4. Zwracam się z prośbą do właścicieli posesji przy drogach czy
chodnikach aby podcinali gałęzie drzew i zakrzaczeń, które zwisają nad
drogą czy chodnikiem, bądź usuwali je ponieważ utrudniają przejazd czy
też przejście, ograniczają widoczność stwarzając przy tym
niebezpieczeństwo dla kierowców lub pieszych. Zdarza się również, że
zakrzaczenie czy drzewo zasłaniają niemalże całkowicie świecące lampy
oświetlenia ulicznego, w wyniku czego efekt oświetlenia jest znikomy
a środki wydatkowane na energię elektryczną są zmarnowane.
Apeluję do Państwa o podjęcie tych działań, bo ich brak staje się
niekiedy przyczyną konfliktów sąsiedzkich czy też innych nieprzyjemnych
zdarzeń, wypadków, a czasami trzeba tylko trochę dobrej woli ze strony
właściciela posesji, na której rosną zakrzaczenia lub drzewa utrudniające
innym korzystanie z drogi czy chodnika.
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Szanowni Państwo!
W imieniu władz samorządowych pragnę podziękować naszym
mieszkańcom, pracownikom samorządowym za kolejny rok wzajemnej
współpracy na rzecz dobra wspólnego jakim jest rozwój naszej gminy. To
był, w mojej ocenie, kolejny dobry rok dla naszego samorządu, w którym
sprzyjała nam Opatrzność oraz ludzie – nasi przyjaciele.
W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia życzę
Wam wszystkim aby były one czasem radości przeżywanym wspólnie
z waszymi rodzinami.
Niech w Nowym Roku Narodzony Jezus obdarzy Was
i Wasze Rodziny łaskami zdrowia, wzajemnej życzliwości, niech zrealizują
się Wasze marzenia i plany.
Życzmy sobie aby znaleźć siły na zmianę tego co złe i na trwanie
w tym co dobre w naszym życiu codziennym.
Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Białobrzegi
Franciszek Masłoń
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Biuletyn Informacyjny redaguje:
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