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Szanowni Państwo! 
Kadencja samorządu 2006 – 2010 niemalże za nami. 

Podobnie jak w ubiegłych kadencjach przekazujemy do Państwa rąk 
Wydanie Specjalne Biuletynu Informacyjnego, w którym chcemy 
podsumować czteroletnią pracę tego samorządu, ukazując jego 
najważniejsze działania w latach 2006 – 2010. Wyrażam nadzieję, 
że materiał zawarty w tym Biuletynie Informacyjnym będzie dla 
Państwa ważnym źródłem informacji o najważniejszych faktach 
czteroletniej pracy samorządu i pozwoli na racjonalną ocenę 
działalności władz samorządowych w tym okresie. 
 

Najważniejsze zadania inwestycyjne i remontowe zrealizowane 
w latach 2007 – 2010. 
 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w prawobrzeżnej części 
gminy w miejscowościach Białobrzegi (pr.),  Korniaków Płd., 
Budy Łańcuckie (pr.) – zadanie, dzięki któremu dokonaliśmy 
skanalizowania prawobrzeżnej części gminy. W ramach tej 
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inwestycji wykonaliśmy 44 km sieci kanalizacyjnej, 24 
przepompownie. Wydaliśmy na ten cel kwotę 5 340 000 zł. Zadanie 
było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. 

2. Wykonanie projektu technicznego wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie budowy kanalizacji  
w lewobrzeżnej części gminy w miejscowościach Białobrzegi 
(l.), Korniaków Płn., Budy Łańcuckie (l.) – to największe zadanie 
w historii samorządu, którego realizację rozpoczęliśmy latem 2010 r. 
Wykonanych zostanie ok. 84 km sieci kanalizacyjnej oraz 24 
przepompownie. Całkowity koszt tego zadania to kwota  
9 335 000 zł. Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii 
Europejskiej. Od początku realizacji tej inwestycji do końca 2010 r. 
wydamy na ten cel kwotę 2 100 000 zł. Zadanie to nie było 
planowane do rozpoczęcia w tej kadencji, ale ze względu na 
pozyskane środki unijne rozpoczynamy jego realizację o rok 
wcześniej niż pierwotnie planowaliśmy. 

3. Budowa mostu przez rzekę Wisłok w ciągu drogi 
powiatowej nr 1516 R Korniaków Północny – Budy Łańcuckie 
wraz z dojazdami. Inwestorem na tym zadaniu był Powiat 
Łańcucki. To największa inwestycja drogowa na terenie naszej 
gminy. W ciągu kilkunastu miesięcy, a więc jak na nasze polskie 
warunki w ekspresowym tempie powstał żelbetowy most o długości 
113,57 m wraz z dojazdami. Całkowity koszt budowy mostu to 
kwota 11 853 296 zł. Środki Powiatu Łańcuckiego to kwota  
622 296 zł, środki budżetu Gminy Białobrzegi to kwota 1 125 000 zł, 
zaś reszta kwoty 10 106 000 zł to środki pochodzące  
z budżetu państwa. Tak, więc na teren naszej gminy trafiły 
ogromne, największe w naszej historii środki pomocowe na 
inwestycję drogową.  
 Oprócz środków na budowę tego mostu wydatkowaliśmy na 
remonty dróg powiatowych, jako pomoc dla Powiatu Łańcuckiego, 
zarządcy tych dróg kwotę 742 000 zł. 

4. Remonty dróg gminnych  
 W tej kadencji samorządu wykonaliśmy 16,3 km nowych 
nawierzchni asfaltowych na drogach będących naszą własnością. 
Tak, więc przekroczyliśmy znacznie nasz plan na tą kadencję, gdyż 
zamierzaliśmy wykonać 9 km nowych nawierzchni asfaltowych. 
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Możliwe to było dzięki pozyskaniu środków pomocowych na budowę 
dróg oraz dobrej sytuacji finansowej naszej gminy. Oprócz tego 
finansowaliśmy zakup kamienia, arszy, wykonanie przepustów, 
koszenie poboczy, odśnieżanie, wykonanie parkingów publicznych. 
Wykonaliśmy nawierzchnie asfaltowe na parkingu publicznym  
w Białobrzegach pr., Woli Dalszej, Budach Łańcuckich pr., 
Białobrzegach l., Korniaktowie Płd. Razem w tej kadencji na drogi 
gminne wydaliśmy kwotę 4 522 000 zł.  

5. Budowa chodników 
Zgodnie z naszym Programem „Bezpieczna Gmina” 

zamierzaliśmy w tej kadencji wykonać ok. 10 km chodników,  
w każdej miejscowości naszej gminy, przy drogach powiatowych  
w miejscach największego ruchu pieszych i samochodów. Naszym 
celem było także połączenie różnych instytucji w ramach tworzenia 
tzw. centrów wsi, stąd też budowa chodników w okolicach szkół, 
domów kultury, kościołów. W okresie ostatnich 4 lat zostało 
wybudowanych na terenie naszej gminy 13 km chodników. Tak, 
więc także tutaj przekroczyliśmy nasze zamierzenia na tą kadencję. 
Możliwe to było, podobnie jak w przypadku dróg dzięki 
dofinansowaniu budowy chodnika w Woli Dalszej ze środków 
pomocowych oraz przeznaczeniu przez Radę Gminy znacznie 
większych środków na te cele niż pierwotnie planowaliśmy. Budowa 
chodników wzdłuż dróg powiatowych to zadanie powiatu, stąd też tą 
inwestycję realizowaliśmy wspólnie, finansując z budżetu gminy 
75% kosztów, natomiast Powiat Łańcucki finansował 25 % kosztów. 
Na budowę chodników przeznaczyliśmy w tej kadencji z budżetu 
gminy kwotę 2 700 000 zł. Budując chodniki wymieniliśmy 28 
przystanków zmieniając tzw. „budy” na estetyczne przystanki. 
Wydaliśmy na ten cel kwotę 150 000 zł. 

6. Wykonanie elewacji na budynkach użyteczności 
publicznej. 

W ramach działań zmierzających do poprawy estetyki, 
funkcjonalności budynków i ich otoczenia oraz wizerunku gminy 
wykonaliśmy nowe elewacje na następujących budynkach będących 
naszą własnością: 
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1.  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Białobrzegach 176 000 zł 
2.  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Korniaktowie Południowym 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Korniaktowie Północnym 
139 000 zł 

3.  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Budach Łańcuckich 277 000 zł 
4.  Publiczne Gimnazjum i Hala Sportowa  

w Białobrzegach  
279 000 zł 

5.  Dom Kultury w Korniaktowie Południowym 99 000 zł 
6.  Dom Kultury w Korniaktowie Północnym 99  000 zł 
7.  Dom Kultury w Budach Łańcuckich pr. 170 000 zł 
8.  Dom Kultury w Budach Łańcuckich l. 220 000 zł 
9.  Dom Kultury w Dębinie 340 000 zł 
10.  GOKiCz w Białobrzegach 180 000 zł 
11.  Urząd Gminy w Białobrzegach 219 000 zł 
12.  Ośrodek Zdrowia w Budach Łańcuckich pr. 113 000 zł 
13.  OSP w Białobrzegach 74  000 zł 
14.  OSP w Korniaktowie Północnym  50 000 zł 

 

Razem na wykonanie elewacji oraz utwardzenie placów 
zewnętrznych wydaliśmy w tej kadencji kwotę 2 435 000 zł. 
 Do wykonania pozostanie nam elewacja budynku OSP  
w  Woli Dalszej. W tym roku wykonaliśmy projekt techniczny tak aby 
wykonanie prac możliwe było w 2011 r. Dzięki wykonanym już 
pracom nasza gmina wypiękniała, stając się samorządem, który 
wyróżnia się troską i dbałością o estetykę. 

7. Remonty budynków użyteczności publicznej 
W tej kadencji wykonano remonty w następujących 

budynkach: 
1.  Ośrodek Zdrowia w Białobrzegach 545 000 zł  
2.  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białobrzegach 576 000 zł 
3.  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Korniaktowie Północnym 203 000 zł 
4.  Publiczne Gimnazjum w Białobrzegach 176 000 zł 
5.  Budynek kiosku w Białobrzegach 139 000 zł  
6.  Świetlica Wiejska w Dębinie - Księże 195 000 zł 
7.  Remonty w domach kultury w poszczególnych 

sołectwach 
336 000 zł 

 

W większości tych obiektów wykonano remonty generalne 
polegające na wymianie wszystkich instalacji, stolarki wewnętrznej, 
podłoży, malowaniu wszystkich pomieszczeń itp., tak, aby przez 
najbliższe kilkadziesiąt lat nie trzeba było poza malowaniem 
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wykonywać poważniejszych prac. W tej kadencji wydaliśmy na ten 
cel kwotę 2 170 000 zł. 

8. Budowa placów zabaw i rekreacji dziecięcej 
We wszystkich sołectwach wybudowaliśmy profesjonalne, 

bezpieczne place zabaw i rekreacji dziecięcej z certyfikowanymi 
urządzeniami, ze strefami bezpieczeństwa wokół nich, brukowanymi 
ścieżkami oraz zielenią. Dzięki temu jesteśmy jedyną gminą  
w regionie i myślę, ze jedną z pierwszych gmin wiejskich w Polsce, 
która posiada nowoczesne, bezpieczne i profesjonalne place zabaw 
w każdym sołectwie. Niech  służą one naszym dzieciom, będąc dla 
nich źródłem radości i uśmiechu na twarzy. Koszt wykonania  
8 placów zabaw to kwota 1 090 000 zł. Zadanie zostało 
dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. 

9. Budowa obiektu imprez plenerowych w Białobrzegach 
 Obok budynku GOKiCz w Białobrzegach wybudowaliśmy 
obiekt imprez plenerowych, służący organizacji imprez plenerowych. 
Oprócz tego wybrukowaliśmy place obok budynku. Koszt prac to 
kwota 142 000 zł. Zadanie dofinansowane wraz z wykonaniem 
elewacji budynku GOKiCz ze środków Unii Europejskiej. 

10. Budowa Boiska wielofunkcyjnego w Białobrzegach 
W 2007 r. zakończyliśmy prace i oddaliśmy do użytku boisko 

wielofunkcyjne w Białobrzegach o nawierzchni polireutanowej  
z pełnowymiarowymi boiskami do piłki ręcznej, siatkowej, 
koszykówki i tenisa ziemnego. Był to wtedy pierwszy tego typu 
obiekt w powiecie. Koszt tego zadania to kwota 321 000 zł. Na 
realizacje tego zadania otrzymaliśmy dofinansowanie z budżetu 
państwa. 

11.  Wykonanie nowych ogrodzeń 
  W ramach tego zadania wykonaliśmy ok. 2 km nowych 
ogrodzeń wokół naszych obiektów komunalnych – koszt realizacji to 
kwota 250 000 zł. 

12.  Budowa oświetlenia ulicznego 
Zgodnie z obietnicami złożonymi na początku kadencji 

rozpoczynamy budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż naszych 
głównych dróg powiatowych Łańcut – Świętoniowa, Czarna – 
Laszczyny oraz wzdłuż drogi powiatowej Żołynia – Białobrzegi (od 
centrum gminy do projektowanej autostrady). Termin zakończenia 
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realizacji zadania to 15 grudnia tego roku, o ile pogoda pozwoli. Są 
to główne drogi, którymi odbywa się największy ruch samochodów, 
a jednocześnie przy tych drogach położone są centra wsi. Dzięki tej 
inwestycji nasze główne drogi od-do granic gminy oświetlone będą 
jak typowe ulice w miastach (nie, co druga lampa, bez tzw. 
ciemnych punktów). Całkowity koszt realizacji tych inwestycji to 
kwota ok. 480 000 zł. W tym miejscu pragnę przypomnieć, że od 
początku tej kadencji w sezonach jesienno – zimowym 
uruchomiliśmy oświetlenie uliczne także w godzinach rannych. 

13. Wykonanie placu rekreacji i zieleni w Białobrzegach  
W ramach tworzenia „Centrum Gminy”, którego elementem 

były nowe elewacje budynków, parkingi, wykonaliśmy na 
powierzchni ok. 20 arów plac zieleni wraz z ławeczkami, dróżkami  
z kostki brukowej, oświetleniem zewnętrznym (całonocnym) oraz 
monitoringiem całodobowym – system kamer monitoruje 24 godz. 
na dobę całe centrum gminy. Koszt zadania to kwota 156 000 zł. 

14.  Uzbrojenie terenów mieszkalnych i inwestycyjnych  
w Białobrzegach 

W ramach tego zadania wykonaliśmy sieć wodociągową  
i kanalizacyjną oraz drogę wewnętrzna o nawierzchni kamienistej na 
działkach na tzw. Nowym Osiedlu oraz na działkach między SKR-
em a Policją w Białobrzegach. Koszt realizacji tych zadań to kwota 
514 000 zł. 

Ogólnie na inwestycje i remonty w latach 2007 – 2010 
wydaliśmy kwotę 24 237 000 zł. Środki pomocowe pozyskane  
w tym okresie przez naszą gminę to kwota ok. 9 155 000 zł.  

Oprócz tego na teren naszej gminy trafiły także środki 
pomocowe przeznaczone na realizację zadań powiatowych na 
kwotę ok. 11 800 000 zł. 

Gmina jest w korzystnej sytuacji finansowej – nasze 
zadłużenie jest bardzo niskie i wynosi na koniec III kwartału br.  
1 018 125 zł przy dopuszczalnym limicie 11 303 514 zł. 

 

Najważniejsze działania prospołeczne zrealizowane  
w latach 2007 – 2010. 

1. Program stypendialny „Równe Szanse w Białobrzegach”  
- jest to jeden z nielicznych tego typu programów stypendialnych 
realizowanych w Polsce. W naszej gminie w ramach tego programu 
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wspieramy od 7 lat pomocą stypendialną najlepszych studentów, 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych i uczniów naszego gimnazjum. 

W tej kadencji przyznaliśmy 155 stypendiów na kwotę  
182 000 zł. Program jest dofinansowany przez Fundację im. 
Stefana Batorego w Warszawie. 

2. Kurs kroju i szycia. 300 godz. bezpłatnego kursu ukończyło 
19 kobiet, 6 kobiet zdało egzamin czeladniczy. Koszt kursu wynosił 
82 826 zł i został sfinansowany w całości ze środków Unii 
Europejskiej. 

3. Kurs prawa jazdy  kategorii C i C+E  - w kursie 
uczestniczyło 20 osób, egzamin zdało i otrzymało prawo jazdy kat. 
C+E 17 osób, zaś kat C 1 osoba. Koszt kursu wynosił 170 858 zł  
i został w całości pokryty ze środków Unii Europejskiej. 

4. Dofinansowanie drużyn zuchów i harcerzy  - rokrocznie 
dofinansowywaliśmy bieżącą działalność tych drużyn oraz ich 
wypoczynek wakacyjny. W tej kadencji przeznaczyliśmy na ten cel 
kwotę 42 000 zł. 

5. Dofinansowanie drużyny siatkowej działającej w ramach 
UKS „Gimbrzeg” przy Publicznym Gimnazjum  
w Białobrzegach. W ciągu lat 2009 - 2010 przeznaczyliśmy na ten 
cel kwotę 18 500 zł. 

6. Dofinansowanie Ludowych Klubów Sportowych 
działających na terenie naszej gminy – kwota ok. 450 000 zł. 

7. Począwszy od 2010 r. rozpoczęliśmy rokroczną organizację 
Konkursów Historycznych „Przywrócić pamięć” dla szkół 
podstawowych – szczebel gminny i gimnazjów – konkurs o zasięgu 
powiatowym. Gmina finansuje cenne nagrody dla 3 laureatów  
w każdym z konkursów.  

Konkursy poświęcone najnowszej historii Polski oraz historii 
lokalnej nie tylko przybliżają te wydarzenia dzieciom i młodzieży, ale 
też przyczyniają się do kreowania ich tożsamości narodowej, 
lokalnej, a tym samym, mamy nadzieję, że przyczynią się do 
kształtowania ich właściwych postaw społecznych w życiu dorosłym. 

8. Organizacja warsztatów tanecznych w szkołach 
podstawowych  

„Tańcz - nie żałuj podłogi, tańcz - niech niosą cię nogi… 
Warsztaty taneczne dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu 
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Gminy Białobrzegi” – w ramach tego projektu odbywa się nauka 
tańców towarzyskich, kilku ludowych oraz dyskotekowych dla 
zainteresowanych uczniów wszystkich naszych szkół 
podstawowych w grupach 15 osobowych w okresie od października 
2010 do kwietnia 2011 r. Stworzonych zostało po dwie grupy 
uczniów w każdej szkole podstawowej z wyjątkiem Białobrzeg pr. 
gdzie powstało 4 grupy taneczne ze względu na dużą liczebność 
uczniów w tejże szkole. Projektem zostało objętych zgodnie  
z deklaracjami dyrektorów szkół ok. 210 dzieci. Całkowita wartość 
projektu to kwota 18 900 zł, z czego środki budżetu gminy to kwota 
6 200 zł, zaś Unii Europejskiej 12 700 zł. Dla dzieci kurs jest 
bezpłatny. 

Wyrażamy nadzieję, że dzięki uczestnictwu w tych 
warsztatach tanecznych większość naszych uczniów nie tylko 
pożytecznie i ciekawie spędzi czas wolny, ale także posiądzie 
podstawową umiejętność tańca, która z pewnością jest przydatną 
umiejętnością w życiu, także dorosłym. W przypadku 
zainteresowania dalszym rozwojem swoich umiejętności tanecznych 
deklarujemy stworzenie takich możliwości po zakończeniu projektu.  

9. „Kultywowanie miejscowych tradycji folklorystycznych – 
utworzenie dziecięcego zespołu ludowego „Małe Białobrzegi”.  
Projekt realizowany na bazie uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 
 w Białobrzegach. W zajęciach uczestniczy 25 dzieci, z których 
zostanie stworzony 12 osobowy zespół, dla którego zostaną 
zakupione regionalne stroje wraz z butami (koszt jednego stroju to 
kwota ok. 1 200 zł). W ramach projektu zatrudnieni zostali: instruktor 
tańca ludowego, aranżer oraz instruktor muzyki i śpiewu ludowego. 
Zajęcia będą trwać od października tego roku do kwietnia 2011 r. 
Całkowita wartość projektu to kwota 19 100 zł, z czego środki 
budżetu gminy to kwota 7 661 zł zaś środki Unii Europejskiej to 
kwota 11 439 zł. Projekt ten realizowany jest poprzez GOKiCz  
w Białobrzegach. Głównym celem projektu jest odbudowa tradycji 
lokalnych poprzez pracę z dziećmi. Praca z tym zespołem 
kontynuowana będzie także po zakończeniu realizacji tego projektu, 
tak aby docelowo stworzyć na terenie naszej gminy profesjonalny 
dziecięcy zespół taneczny tańców ludowych. Jeżeli ten pomysł nam 
się powiedzie nie wykluczamy dalszych projektów w tym zakresie. 
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10.  W październiku tego roku rozpoczęliśmy realizację programu 
„Świetlice w każdej wsi”, w ramach którego przeprowadziliśmy 
remonty w 4 świetlicach oraz wyposażyliśmy 7 świetlic w każdym 
sołectwie. Koszt realizacji programu to kwota 94 000 zł. Program 
jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej kwotą 50 000 zł. 
Świetlice przeznaczone są dla młodzieży aby mogła ona spotkać się 
i ciekawie spędzić swój wolny czas. Świetlice czynne są 4 razy  
w tygodniu. 

11.  Pomoc i doradztwo Stowarzyszeniom działającym na 
naszym terenie w zakresie ubiegania się o środki pomocowe.  
Wszystkie stowarzyszenia kobiet działające na naszym terenie (5) 
oraz 2 stowarzyszenia klubów sportowych złożyły wnioski  
o dofinansowanie swoich projektów ze środków unijnych  
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Osi Leader. 
Nasze stowarzyszenia złożyły najwięcej wniosków w Powiecie 
Łańcuckim. Dzięki temu realizowane będą ciekawe inicjatywy 
lokalne w tych miejscowościach (Wola Dalsza, Białobrzegi l.,  
Korniaktów Północny, Budy Łańcuckie l., Korniaktów Płd.), które 
będą służyć rozwojowi społeczności lokalnej, nabyciu nowych 
umiejętności oraz pobudzaniu aktywności lokalnej. 

12.  Radykalnie zmniejszyliśmy opłaty za korzystanie z sal 
sportowych (z 30 zł na 15 zł za godz.) chcąc w ten sposób zachęcić 
młodzież i dorosłych do korzystania z nich, do aktywnego  
i zdrowego stylu życia. Dzięki temu znacząco większa liczba osób 
korzystała z tych obiektów sportowych. 

13.  W każdej bibliotece na terenie gminy uruchomiliśmy 
stanowisko komputerowe z bezpłatnym dostępem do internetu. 

14.  Wprowadziliśmy bezpłatną naukę języka angielskiego we 
wszystkich zerówkach. 

15.  W trzech szkołach podstawowych lewobrzeżnej części 
gminy zrealizowany był projekt „Cały świat w zasięgu ręki - 
kształcenie językowe, matematyczne i informatyczne szansą na 
równy start ku dorosłości", który zakończył się 30.06.2009 r. 
Całkowity koszt realizacji projektu w kwocie 229 760 zł został 
pokrywany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. W projekcie udział wzięło 90 dzieci w wieku 10 –13 
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lat, które uzupełniały swoje wiadomości i umiejętności z języka 
angielskiego, informatyki oraz matematyki. 

16.  W Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II  
w Białobrzegach zrealizowany został projekt pn. „I Ty możesz 
wiedzieć więcej”. Koszt realizacji programu, kwota 199 917 zł  
w całości został pokryty ze środków unijnych w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. W projekcie udział wzięło 135 
uczniów gimnazjum, którzy uzupełniali swoją wiedzę i umiejętności 
z języka angielskiego, informatyki oraz przedmiotów matematyczno 
– przyrodniczych.  

17.  W ubiegłym roku zrealizowany został program skierowany 
do bezrobotnych kobiet pn. „Czas na aktywność w Gminie 
Białobrzegi” – w tym roku jest on w trakcie realizacji. Koszt obu 
projektów  w wysokości 211 000 zł zostanie pokryty w całości ze 
środków Unii Europejskiej.  

18.  Finansujemy Program Fluoryzacji zębów u dzieci z naszych 
szkół podstawowych -  w ciągu 4 lat programem objęto 2923 dzieci. 

19.  Wszystkie dzieci 5- letnie na terenie gminy mają możliwość 
od tego roku skorzystania z wychowania przedszkolnego. 

 

 Ogólnie na działania prospołeczne wyżej wymienione 
wydaliśmy kwotę ok. 1 718 000 zł. 
 Przez działania prospołeczne rozumiemy bezpośrednią 
inwestycję w człowieka, w jego rozwój intelektualny, społeczny, 
zawodowy. To nie są środki finansowe przeznaczone na 
bezpośrednią konsumpcję, czyli swego rodzaju rozdawnictwo 
publicznych pieniędzy. W naszej filozofii tych działań chodzi o to 
abyśmy stworzyli różnym osobom możliwości rozwoju, zachęcając 
ich do skorzystania z tej oferty. Cieszymy się, że tak wiele osób 
odpowiedziało pozytywnie na propozycje kursów – dzięki nim część 
z nich znalazło pracę, inni posiedli umiejętności, które przydają się 
w życiu codziennym, i wreszcie dzięki tym kursom nabrali większej 
pewności siebie, większej wiary we własne możliwości, co jest też 
bardzo ważną cechą osobowości współczesnego człowieka, bardzo 
potrzebną w życiu codziennym. 
 Cieszą nas bardzo wysokie wyniki w nauce osiągane przez 
naszych uczniów i studentów, dzięki którym setki z nich otrzymało 
stypendia w ramach naszego Programu Stypendialnego „Równe 
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Szanse w Białobrzegach”. Jesteśmy przekonani, że ta inwestycja 
przyniesie efekty za kilka czy kilkanaście lat w postaci świetnie 
wykształconych, otwartych na świat młodych ludzi, z których 
będziemy mogli być dumni, i którzy będą budować naszą lepszą, 
normalniejszą przyszłość. 
 Z dużą satysfakcją przyjmujemy fakt powstawania nowych 
stowarzyszeń na terenie naszej gminy – w ostatnim czasie powstało 
7 nowych stowarzyszeń. Pomagamy im w fazie organizacji, ale 
także wspieramy ich doradztwem przy coraz skuteczniejszym 
ubieganiu się o środki pomocowe. To także swego rodzaju nasza 
inwestycja w przyszłość. Dzięki temu tworzą się lokalne centra 
aktywności społecznej, tworzy się społeczeństwo obywatelskie, 
które staje się partnerem władzy lokalnej w rozwiązywani różnych 
problemów – partnerem a nie klientem. Dlatego też wspieramy 
każdą formę aktywności społecznej, do której dokładamy środki 
finansowe lub pomagamy je pozyskać. 
 Poprzez opisane powyżej najważniejsze inicjatywy 
prospołeczne realizowane już od kilkunastu lat, ze szczególnym ich 
nasileniem w tej kadencji, realizujemy pewną filozofię wsparcia 
człowieka, pomocy, która nie jest wsparciem doraźnym („do 
przejedzenia”), ale jest działaniem obliczonym na efekt długofalowy.  
 

Rozwój przedsiębiorczości na terenie naszej gminy w okresie 
ostatniej kadencji 
 W ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój 
przedsiębiorczości na naszym terenie. Liczba aktywnych 
przedsiębiorców wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej 
gminy na koniec 2001 r. wynosiła 120 podmiotów zaś na koniec 
2009 r. zarejestrowanych było 253 podmioty gospodarcze. Za tymi 
liczbami kryje się aktywność i wysiłek przedsiębiorczych ludzi, 
którzy angażują własne środki finansowe, wspomagając się także 
coraz skuteczniej środkami pomocowymi, dają zatrudnienie sobie 
lub innym, a jednocześnie dokładają cegiełkę do gminnego budżetu 
płacąc podatki lokalne. W imieniu władz samorządowych gratuluję 
Wam odwagi i determinacji na tej drodze do samodzielnego biznesu 
oraz dziękuję Wam za to, że zdecydowaliście się zainwestować  
u nas, że na naszym terenie rejestrujecie Wasze firmy. My ze swojej 
strony staramy się jak najlepiej obsłużyć Was pod względem 
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administracyjnym, co też nie jest łatwe w istniejącym gąszczu 
przepisów prawnych. Staramy się także stwarzać odpowiedni klimat 
do zainwestowania u nas oferując uzbrojone tereny inwestycyjne  
z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego oraz 
wspomagając potencjalnego inwestora w jego drodze 
administracyjnej do momentu rozpoczęcia działalności. To przynosi 
efekty w postaci powstałych w ostatnich latach oraz planowanych 
na najbliższy rok inwestycji w centrum gminy obok powstałych już 
Stacji Paliw, składu materiałów budowlanych Dom-Bud, myjni 
samochodowej, domów weselnych. W najbliższym czasie 
przewidywane jest uruchomienie warsztatu samochodowego (obok 
myjni).Także w tym roku rozpoczęli inwestycje dwaj przedsiębiorcy, 
którzy będą budować obiekty i uruchamiać działalność gospodarczą 
w zakresie ogrodnictwa, produkcji drzwi drewnianych. 
 Realizowana konsekwentnie od kilku lat polityka tworzenia 
centrum gminy, działań poprawiających estetykę budynków  
i otoczenia, wsparta ciągłymi działaniami na rzecz podniesienia 
jakości usług administracyjnych i komunalnych oraz stabilna polityka 
w zakresie podatków i opłat lokalnych przynosi efekty  
w postaci ożywienia gospodarczego na terenie naszej gminy.  
Z pewnością przyczynia się do tego bardzo wysoki poziom naszych 
gminnych inwestycji, co pozwala na pracę wielu osobom 
zatrudnionym w naszych lokalnych firmach czy też napędza 
koniunkturę m. in. firmom sprzedającym materiały budowlane. To 
wszystko to swego rodzaju system naczyń połączonych; jedno 
zdarzenie wynika z drugiego, ale jednocześnie nie są one dziełem 
przypadku, lecz efektem naszych świadomych działań obliczonych 
na dłuższą perspektywę czasową. To także jest namacalnym 
dowodem na to, że droga racjonalizacji wydatków gminy, którą 
podjęliśmy kilka lat temu i przeznaczenie ich na szeroko rozumiany 
rozwój przynosi efekty. Gdybyśmy te środki „przejedli” zostalibyśmy 
daleko w tyle. Będąc bogatszymi stać nas na to aby ubiegać się  
o kolejne środki pomocowe i tym samym stawać się jeszcze 
zasobniejszymi. Stać nas także wtedy na to, aby przeznaczać coraz 
większe środki na działania prospołeczne, o czym wcześniej 
informowaliśmy. Jeśli zaś gmina będzie zasobna to przyciągnie do 
siebie inwestycje i tak się właśnie dzieje (zgodnie z przysłowiem, że 
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pieniądz przyciąga pieniądz). My wiemy, że ze względu na tzw. 
rentę położenia, czyli nasze położenie dość daleko od głównych 
szlaków komunikacyjnych nie przyjdą do nas inwestować giganci 
tacy jak np. IKEA. Nie czujemy się z tego powodu sfrustrowani, czy 
gorsi, wręcz przeciwnie, ogromnie nas cieszy każdy przedsiębiorca, 
który chce u nas zlokalizować nawet niewielki biznes. To oni 
właśnie (ich liczba) będą tworzyć gospodarczą teraźniejszość  
i przyszłość naszej gminy. 
 

Działania proekologiczne w latach 2007 – 2010 
 

 W ostatniej kadencji oprócz budowy kanalizacji 
podejmowaliśmy szereg innych działań proekologicznych 
finansowanych z budżetu gminy. 

1. Zorganizowaliśmy zbiórkę wyrobów azbestowych na terenie 
całej gminy. Zebraliśmy 69 ton wyrobów azbestowych. Koszt zbiórki 
25 900 zł  został całkowicie sfinansowany przez gminę. 

2. Zorganizowaliśmy zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego. Zebrano 26 ton tego sprzętu. Koszt zbiórki  
14 800 zł został w całości pokryty z budżetu gminy. 

3. Podczas zbiórki ubrań, butów i opon zebraliśmy 26 ton opon  
i 13 ton zużytej odzieży. Koszt zbiórki 10 100 zł został w całości 
pokryty z budżetu gminy. 

4. Przeprowadziliśmy zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. 
5. Na dofinansowanie kosztów odbioru ścieków od 

indywidualnych mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych 
wydaliśmy w ciągu ostatnich 4 lat z budżetu gminy kwotę  
948 000 zł. 

Ogólnie na zadania proekologiczne wydaliśmy kwotę  
998 800 zł. 

 
 

Strategia Rozwoju Gminy Białobrzegi na lata 2011 – 2022 
 

 Aktualna Strategia Rozwoju Gminy została przyjęta na lata 
1997 – 2010 i obowiązuje do końca tego roku. Stąd też w kwietniu 
tego roku podjęliśmy prace nad przygotowaniem nowej Strategii 
Rozwoju na lata 2011 – 2022, tak aby była ona dokumentem 
obowiązującym od nowego roku. Brak aktualnej Strategii 
uniemożliwiłby nam składanie wniosków o środki pomocowe Unii 
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Europejskiej. Strategię przygotowała Rzeszowska Agencja Rozwoju 
Regionalnego. Koszt przygotowania tego dokumentu to kwota  
19 947 zł. Rada Gminy Białobrzegi 27 września podjęła uchwałę  
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Białobrzegi na lata 
2011 – 2022. Strategia jest dokumentem planistycznym, 
określającym główne kierunki rozwoju gminy w dłuższej 
perspektywie czasowej, w naszym przypadku w okresie 
najbliższych 12 lat. 
 W opracowanym dokumencie najpierw dokonana jest swoista 
inwentaryzacja zasobów gminy, następnie dokonuje się analizy 
słabych i mocnych stron gminy (SWOT). Na podstawie tej analizy 
oraz danych statystycznych określa się listę problemów, które 
należałoby rozwiązać w okresie strategicznym. 
 W strategii ukazuje się sposoby rozwiązania tych problemów. 
Określa się także misję i wizję gminy, a także obszary i cele 
strategiczne dla gminy. W oparciu o nie określa się działania  
i zadania strategiczne na czas obowiązywania strategii. 
Cała strategia znajduje się na naszej stronie internetowej, w tym 
miejscu natomiast chcielibyśmy Państwu przedstawić główne 
działania i zadania strategiczne, które byłoby do realizacji na terenie 
naszej gminy w ciągu najbliższych 12 lat. 
 

Lp. Działanie i zadania strategiczne 
1. Utworzenie Centrum Konferencyjno – Targowego w Białobrzegach – 

służącego promocji i pośrednictwu w obrocie zdrową żywnością 
produkowaną na terenie gminy lub powiatu. Zadaniem Centrum 
byłoby: 
1) organizowanie cyklicznych spotkań kupujących i sprzedających 

zdrową żywność (targi) nie tylko z terenu gminy, ale całego 
województwa,  

2) organizowanie szkoleń dla producentów rolnych, spółdzielni i grup 
producenckich na temat uprawy i pielęgnacji upraw ekologicznych, 
a także oceny jakości sadzonek i nasion;  

3) pozyskiwanie informacji na temat ofert od dostawców materiału 
siewnego;  

4) negocjowanie warunków dostaw i ceny na zbiorcze zamówienia 
surowców, materiałów, narzędzi;  

5) reprezentowanie zrzeszenia producentów zdrowej żywności  
z gminy na festiwalach, konkursach i targach żywności poza 
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granicami gminy; 
6) poszukiwanie odbiorców, prowadzenie negocjacji oraz ustalanie 

warunków kontraktów z odbiorcami krajowymi i zagranicznymi  
2. Organizacja szkoleń i warsztatów dot. produkcji ekologicznej przez 

oddział ODR i specjalistów zewnętrznych 
3. Utworzenie spółdzielni socjalnej z udziałem osób bezrobotnych 

wcześniej przeszkolonych w zakresie wykonywania określonej pracy 
np. krawcowe, hydraulik, płytkarz, elektryk, itp. Spółdzielnia mogłaby 
wykonywać usługi naprawcze i wykończeniowe 

4. Utwardzenie istniejącej ścieżki rowerowej oraz budowa punktów 
odpoczynku dla rowerzystów, zamieszczenie tablic informacyjnych itp. 
– po uzyskaniu zgody Lasów Państwowych 

5. Podjęcie działań zmierzających do zapewnienia mieszkańcom dostępu 
do szerokopasmowego Internetu 

6. Wdrożenie rozwiązań systemowych prowadzących do utworzenia  
e-gminy 

7. Utworzenie wyłącznie dla celów promocji gminy portalu internetowego 
z interaktywnymi funkcjami dostępu i wymiany informacji 

8. Wydanie mapy gminy z naniesionymi punktami atrakcji dla 
mieszkańców i turystów 

9. Zorganizowanie konkursów na najładniejszą „zagrodę” we wsi,  
a następnie najładniejszą wieś w ramach gminy. Oceniane byłoby:  
- czystość i dbałość o otoczenie wokół domów 
- ozdoby w ogrodach i na oknach 
- stan elewacji budynków 
- dojście do poszczególnych obiektów 
- przestrzeganie zasad ochrony środowiska 

10. Udostępnienie bazy książek w bibliotece i czytelni drogą internetową. 
Zwiększenie zakresu ofertowego czytelni o dzienniki i czasopisma. 
Utworzenie wypożyczalni muzycznej oferującej audiobooki, filmy  
i muzykę    

11. Utworzenie ośrodka jeździeckiego wraz ze stadniną koni i parkurem 
do ujeżdżania i treningu koni, a także restauracją i hotelem dla gości  

12. Budowa placu do gry bulle 
13. Nawiązanie kontaktu oraz zawarcie umowy o współpracy  

i partnerstwie pomiędzy gminą Białobrzegi a odpowiednikami 
jednostek samorządu terytorialnego w krajach Unii Europejskiej 

14. Tworzenie bazy noclegowej zróżnicowanej kategorii 
15. Rozszerzenie zakresu oferty kulturalnej oraz form spędzania wolnego 
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czasu i możliwości rozwoju zainteresowań do różnych grup 
wiekowych. 
Zadanie będzie realizowane poprzez: 
- klub tańca towarzyskiego i ludowego przygotowujące dzieci, 
młodzież i dorosłych do zabawy i rywalizacji 
- klub miłośników muzyki: klasycznej, rockowej itp. 
- nauka gry na instrumentach 
- nauka języków obcych 
- strategiczne gry komputerowe uczące planowania  
i odpowiedzialności (np. Sin City, Tycoon, Sims) 
- klub dyskusyjny dla miłośników książki ze wspólnym czytaniem 
książek i ich omawianiem pod kierunkiem osób posiadających 
odpowiednie przygotowanie 
- klub dyskusyjny dla miłośników filmów ze wspólnym oglądaniem 
filmów (może być na ekranie dużego telewizora z odtwarzacza Blue-
ray) i dyskusją po ich zakończeniu 
- klub miłośników fotografii z kursami nauki fotografowania  
i nagrywania filmów video na kamerach i telefonach komórkowych 
- klub malarski dla osób chcących wypróbować pod kierunkiem 
fachowców swoich sił w malarstwie artystycznym  
- prowadzenie kursów komputerowych 
- nauka wykorzystania Internetu do pozyskiwania informacji, robienia 
zakupów, słuchania muzyki, itp., 
- klub literatów – recytacje wierszy własnych i współczesnych poetów, 
warsztaty literackie pod kierunkiem odpowiednich osób  
- klub podróżników  
- klub miłośników teatru – przygotowywanie przedstawień z udziałem 
ludności gminy (dużej, ale nie wyłącznej, części dzieci i młodzieży) 
- klub szachistów 
- klub brydżystów 

16. Poszerzenie oferty umożliwiającej uprawianie sportu i aktywnych form 
spędzania czasu wolnego. Stworzenie możliwości promocji zdrowego 
trybu życia poprzez m.in.  
- budowę krytego basenu, kąpieliska 
- budowę boisk, ścieżek rowerowych, ścieżek zdrowia, siłowni 
zewnętrznych 
- budowę lodowiska, które w okresie lata będzie służyło do gry  
w tenisa 
- usypanie sztucznego stoku do zjazdów saneczkowych 
- tworzenie parków i terenów zieleni 
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17. Utworzenie gminnego domu spokojnej starości  
18. Zwiększenie zakresu świadczonych usług zdrowotnych przez lekarzy 

specjalistów 
19. Skanalizowanie całej gminy  
20. Wybudowanie chodników wzdłuż głównych dróg powiatowych 
21. Zainstalowanie oświetlenia wzdłuż głównych dróg powiatowych 
22. Zainstalowanie monitoringu w miejscach publicznych 
23. Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego  

w odniesieniu do gruntów będących własnością Gminy Białobrzegi 
24. Umocnienie brzegów rzek i potoków poprzez ich zalesianie  
25. Wdrożenie systemu informacji o nadchodzącej powodzi, opracowanie 

planu ochrony przed powodzią we współpracy z PSP i OSP 
26. Monitoring czystości rzek na terenie gminy we współpracy 

z Sanepidem oraz WIOŚ 
27. Uzbrojenie i sprzedaż działek pod realizację przedsięwzięć 

usługowych i handlowych, w tym w sferze rozrywki, turystyki 
28. Organizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe  

i pozazawodowe mieszkańców 
29. Budowa nowego lub rozbudowa istniejących przedszkoli 

 

 Analiza wskazanych zadań pokazuje, że w ciągu najbliższych 
12 lat nasza gmina w swych działaniach zamierza zdecydowanie 
większy nacisk położyć na działania skierowane na człowieka, na 
jego indywidualny rozwój, na działania prospołeczne. Dzieje się tak, 
gdyż inwestycje infrastrukturalne w zasadzie skończyliśmy (poza 
budowaną kanalizacją), stąd też przyszła pora na pewną zmianę 
kierunków rozwoju, a co za tym idzie wydatkowania środków 
publicznych. 
 Realizacja tych zadań zależna będzie od wielu czynników 
związanych zarówno z sytuacją gospodarczą kraju, jak też  
z sytuacją finansową gminy oraz rodzajem celów, które wyznaczać 
sobie będą organy zarządzające gminą w kolejnych kadencjach, 
czyli Wójt i Rada Gminy. Wydaje się jednak, że realizacja zadań 
określonych w Strategii Rozwoju Gminy na lata 2011 – 2022 
pozwoliłaby na dalszy, szybki rozwój gminy, dzięki czemu nasza 
gmina stałaby się jedną z najbardziej rozwiniętych i nowoczesnych 
gmin w regionie. 
 Z perspektywy moich doświadczeń w zarządzaniu tą gminą, 
chcę powiedzieć, że to co zaplanowane jest w tej strategii na 
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najbliższe 12 lat, to nie są w mojej ocenie nierealne marzenia. 
Jestem przekonany, że większość tych zadań jest możliwa do 
realizacji, jeżeli nadal zgodnie i ciężko będziemy pracować, 
racjonalnie gospodarując naszymi finansami oraz skutecznie 
pozyskując środki pomocowe i partnerów do współpracy z nami. 
 Biorąc pod uwagę nasze dotychczasowe doświadczenia oraz 
aktualną sytuację finansową gminy wydaje się, że mamy realną 
szansę na skuteczną realizację tej strategii. 
 

Zadania projektowane do realizacji 
 

I Zadania inwestycyjne: 
 

1. Remont drogi z przebudową pobocza wzdłuż drogi 
powiatowej Nr 1519 R Łańcut-Podzwierzyniec-Białobrzegi  
w miejscowości Dębina. 

Wykonany został projekt techniczny budowy chodnika dla 
pieszych od skrzyżowania tej drogi z drogą w kierunku Głuchowa do 
granicy z Miastem Łańcut. W ramach tego zadania przewidziana 
jest także nowa nawierzchnia asfaltowa na drodze. Wniosek  
o dofinansowanie realizacji tego zadania w 2011 r. z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych został złożony przez Powiat 
Łańcucki, zarządcę przedmiotowej drogi, we wrześniu tego roku. 
Przewidywany koszt realizacji tego zadania to kwota 3 789 246 zł,  
z czego wnioskowana dotacja budżetu państwa to kwota 1 092 979 
zł, środki Powiatu Łańcuckiego 746 900 zł, środki Gminy Białobrzegi 
1 147 724 zł. Podczas sesji Rady Gminy Białobrzegi 27 września 
2010 r. radni podjęli uchwałę o przeznaczeniu kwoty 1 147 724 zł na 
dofinansowanie tego zadania z budżetu gminy w 2011 r. 

2. W końcowej fazie jest wykonanie projektu budowy nowego 
mostu na potoku Sawa w miejscowości Dębina w ciągu drogi 
powiatowej Nr 1519 R Łańcut-Podzwierzyniec-Białobrzegi. Do 
końca roku powinno być wydane pozwolenie na budowę. Koszt 
projektu mostu jest dofinansowany przez budżet gminy kwotą  
30 000 zł (połowa kosztów). Pozostałe koszty finansuje Powiat 
Łańcucki, który jest zarządcą mostu i drogi. Projekt przygotowywany 
o dofinansowanie z rezerwy budżetu państwa przeznaczonej na 
drogi powiatowe – termin składania wniosków 15 styczeń 2011 r. 
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3. Budowa obiektu imprez plenerowych w Korniaktowie 
Płn.  

W ramach tego zadania powstanie zadaszony obiekt imprez 
plenerowych, ze stałą podłogą, oświetleniem o standardzie 
podobnym do tego, który jest w Białobrzegach obok GOKiCz-u. 
Przewidywany koszt budowy to kwota ok. 133 000 zł. Termin 
realizacji to czerwiec 2011 r. Zadanie objęte wnioskiem  
o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Leader, Działanie „Odnowa i rozwój wsi”. 

4. Budowa obiektu imprez plenerowych w Białobrzegach l. 
W ramach tego zadania powstanie przy Domu Kultury obiekt 

imprez plenerowych, ze stałą podłogą, oświetleniem o standardzie 
podobnym do tego, który jest w Białobrzegach obok GOKiCz-u. 
Wykonany został projekt techniczny i złożony wniosek o pozwolenie 
na budowę. Zadanie przygotowane zostało do wniosku o 
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Leader, Działanie „Odnowa i rozwój wsi”. 

5. Rekultywacja parku i remont obiektu imprez 
plenerowych w Korniaktowie Płd. 

W ramach tego zadania zamierzamy na bazie nasadzeń 
drzew istniejących obok Domu Kultury urządzić park  
z utwardzonymi dróżkami, ławeczkami. Zostaną  także uzupełnione 
nasadzenia roślin. Oprócz tego zostanie wykonany generalny 
remont tzw. „grzybka”. Przewidywany koszt budowy to kwota  
208 000 zł. Przewidziany termin zakończenia realizacji zadania to 
czerwiec 2011 r. Zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Programu PROW, Działanie 
„Odnowa i rozwój wsi”. 

6. Przygotowywany jest projekt techniczny dużego zadania pn. 
„Budowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Białobrzegach”. 
Koszt wykonania projektu to kwota 95 000 zł. Prace projektowe 
rozpoczęły się w lipcu tego roku (po rozstrzygnięciu przetargu)  
i zgodnie z podpisaną umową mają zakończyć się do końca grudnia 
tego roku wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W ramach 
tego zadania w sąsiedztwie naszego gimnazjum powstaną m. in. 
skatepark, ścianka wspinaczkowa, bieżnia, kort tenisowy, lodowisko 
(zimą), stadion piłkarski z trybunami, budynek z szatniami  
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i sanitariatami.  Tutaj zostanie też zlokalizowany zespół boisk  
o sztucznej nawierzchni realizowany w ramach programu „Orlik”, 
budowę którego zamierzamy zrealizować w 2011 r. - realizację 
pozostałych elementów Centrum, zgodnie z przyjętym Wieloletnim 
Planem Inwestycyjnym rozpoczniemy w 2011 r. 

W pierwszej kolejności, czyli w 2011 r. powstałby zespół 
boisk o sztucznej nawierzchni, czyli tzw. „Orlik” budynek szatniowo– 
sanitarny, skatepark i ścianka wspinaczkowa. Zwłaszcza te ostatnie 
były obiecane naszej młodzieży i chcemy dotrzymać danego im 
słowa. 

7. Remont generalny budynku OSP w Woli Dalszej. 
Wykonywane są w tej chwili projekty techniczne przebudowy dachu, 
elewacji i przyłączy. Do końca tego roku będą niezbędne 
pozwolenia na budowę.  

8. Remont elewacji Domu Kultury w Woli Dalszej  wraz  
z utwardzeniem placów – w ramach projektu planowane są: 
odnowienie i przemalowanie elewacji, pomalowanie dachu,  
brukowanie placów wokół budynku, wykonanie parkingu i remont 
tzw. „grzybka”. 
 

II Działania prospołeczne: 
 

1. We wrześniu tego roku złożony został projekt do 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pn. „Wzrost poziomu 
aktywności zawodowej mieszkańców Gminy Białobrzegi”, w ramach 
którego zorganizowane zostałyby warsztaty z zakresu florystyki  
i projektowania ogrodów oraz warsztaty z zakresu sztuki użytkowej: 
decoupage i frywolitki. 
 Wartość projektu to kwota 48 400 zł sfinansowana byłaby  
w całości ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przewidywany termin realizacji  -  
II – III 2011 r. Projekt jest adresowany do 20 osób. 

2. W ramach programu Leader w październiku tego roku zostały 
złożone 2 projekty: 

a) „ Białobrzegi – Przyjazna Gmina” – kształtowanie wizerunku 
Gminy Białobrzegi poprzez kompleksową akcję promocyjną”.  
W ramach tego projektu utworzony zostanie wyłącznie do celów 
promocji gminy, portal internetowy z interaktywnymi funkcjami 
dostępu i wymiany informacji, wydany zostanie folder  
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o gminie wraz z mapą z naniesionymi ciekawymi miejscami, 
zakupione zostaną materiały promocyjne z logo gminy. Tak, więc 
chcemy w nowoczesnej i atrakcyjnej formule pokazać to, czym 
możemy się pochwalić przed innymi, a jednocześnie promować  
w ten sposób gminę, zachęcając do zainwestowania, czy 
zamieszkania na naszym terenie oraz do odwiedzenia nas. Koszt 
projektu to kwota 45 000 zł, z czego 70% to środki Unii Europejskiej. 
Termin realizacji: styczeń – czerwiec 2011 r. 

b) „Warsztaty edukacyjno – rekreacyjne dla dorosłych 
mieszkańców Gminy Białobrzegi” . W ramach tego projektu chcemy 
zorganizować następujące zajęcia dla dorosłych: 
- kurs języka angielskiego – 10 osób grupa podstawowa, 10 osób 
grupa średnio zaawansowana, 
- warsztaty komputerowe -  2 grupy po 10 osób. W ramach tych 
zajęć chcemy nauczyć zainteresowanych mieszkańców w średnim  
i więcej niż w średnim wieku posługiwania się internetem w stopniu 
podstawowym, czyli m.in.: poczta e-mailowa, e-zakupy, obsługa 
konta bankowego, komunikatory (możliwość prowadzenia 
bezpłatnych rozmów), itp. 
- kurs tańca dla dorosłych – zajęcia dla 16 osób (8 par), podczas 
których zainteresowani mogliby się nauczyć tańców standardowych 
w stopniu zależnym od indywidualnych predyspozycji. 
- Nordic walking - w ramach tych zajęć chcemy zorganizować grupę 
osób, zakupić kijki, zatrudnić instruktora i zorganizować zajęcia 
wraz z trenerem, stworzyć wypożyczalnię kijków dla 
zainteresowanych osób. Nordic walking to coraz popularniejsza 
forma aktywnego spędzania czasu wolnego, polegająca na 
spacerze z kijkami. Jest to sport szczególnie polecany dla osób  
z problemami z kręgosłupem czy kolanami. Koszt projektu wynosi 
ok. 45 000 zł,  z czego 70% stanowią środki Unii Europejskiej. 
Udział we wszystkich zajęciach dla uczestników jest bezpłatny. 
Termin realizacji: styczeń-grudzień 2011 r. 
 
 
 
 
 
 
 

Podsumowanie kadencji samorządu 2006 – 2010 
 

 Szanowni Państwo! 
 Przed nami koniec kadencji 2006 – 2010 naszego 
samorządu. Taki moment zawsze skłania do podsumowań, ocen, 
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refleksji nad tym co wydarzyło się w historii naszego samorządu 
w ciągu ostatnich 4 lat. Przedstawiliśmy Państwu w tym Biuletynie 
szereg faktów, które były efektem naszej czteroletniej pracy. One są 
swego rodzaju rozliczeniem się lokalnej władzy z obietnic 
składanych podczas wyborów i na początku kadencji, ale są także 
odzwierciedleniem codziennej pracy szeregu ludzi, dzięki której 
projekty mogły stać się rzeczywistością. Dlatego też w tym miejscu 
pragnę serdecznie podziękować wszystkim pracownikom Urzędu 
Gminy, dyrektorom, kierownikom oraz pracownikom jednostek 
organizacyjnych gminy za ich codzienną rzetelną i wytrwałą pracę 
na rzecz lokalnego rozwoju oraz za życzliwą współpracę ze mną. 
Sukces tworzy wielu ludzi – bez Waszego zaangażowania  
z pewnością nie udałoby się nam tak wiele osiągnąć, także  
w zakresie kreowania właściwego wizerunku gminy na zewnątrz. 
 Podobnie jak w poprzedniej kadencji bardzo ważnym 
źródłem powodzenia naszych zamierzeń była bardzo dobra 
współpraca z Radą Gminy na czele z jej Przewodniczącym Panem 
Bogdanem Prajsem, z Przewodniczącymi poszczególnych Komisji 
Stałych Rady Gminy. Nigdy nie było między nami kłótni, waśni,  
a Panie, Panowie Radni kierowali się w swej pracy przede 
wszystkim dobrem publicznym. To także nasze gminne, żeby nie 
powiedzieć publiczne dobro, które przez te lata udało nam się 
wypracować, i o które musimy w przyszłości szczególnie dbać, bo 
łatwo coś zniszczyć, gorzej odbudować. 
 Dziękuję wszystkim sołtysom, członkom Rad Sołeckich za ich 
pracę na rzecz rozwoju lokalnych ojczyzn oraz za owocną i życzliwą 
współpracę z samorządem gminnym. 
 Pragnę podziękować druhom strażakom z OSP za ich trud  
i zaangażowanie oraz poświęcenie w działanie na rzecz ochrony 
mienia i ludzi ale także za ich społeczną pracę na rzecz lokalnych 
społeczności. 
 Dziękuję za życzliwą współpracę wszystkim organizacjom 
społecznym i stowarzyszeniom działającym na terenie naszej 
gminy, Ludowym  Klubom Sportowym, Kołom Gospodyń Wiejskich. 
Również dzięki Waszemu zaangażowaniu oraz pracy społecznej 
możliwy był szybszy rozwój społeczności lokalnych.  
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 Pragnę serdecznie podziękować wszystkim naszym 
przedsiębiorcom, tym mniejszym i tym większym za ich trud  
i wysiłek włożony w prowadzenie działalności gospodarczej, za 
tworzenie miejsc pracy dla siebie i naszych mieszkańców. To także 
Wasza działalność oraz wpłacane regularnie podatki przyczyniają 
się do szybszego rozwoju naszej gminy. 
 Dziękuję wszystkim naszym mieszkańcom za ich życzliwą 
współpracę z samorządem lokalnym za zrozumienie i wsparcie 
naszych działań. Dziękuje Wam także za Waszą troskę o estetykę  
i piękno waszych posesji oraz terenów sąsiadujących z nimi.  
Dzięki takim Waszym działaniom nasza gmina staje się coraz 
ładniejsza. Pragnę podziękować ogromnej większości naszych 
mieszkańców za rzetelne wypełnianie swoich obowiązków 
podatkowych. Staramy się aby Wasze podatki były rozsądnie  
i racjonalnie inwestowane w rozwój naszej gminy, aby nie zostały 
„przejedzone”. 
 Na koniec pragnę szczególnie podziękować wszystkim 
życzliwym naszemu samorządowi ludziom; ja nazywam ich 
przyjaciółmi naszej gminy. Wielokrotnie wspierali mnie oni w moich 
działaniach na rzecz rozwoju naszej gminy, pomagali w niekiedy 
bardzo trudnych sprawach. 
 

 Szanowni Państwo! 
 Za nami 4 lata pracy samorządowej. Przez cały okres 
kadencji w swych działaniach staraliśmy się rzetelnie i uczciwie 
spełniać swoje obowiązki mając na względzie przede wszystkim 
dobro publiczne i rozwój tej gminy. Naszym celem strategicznym 
była sprawnie zorganizowana i zarządzana gmina, wyróżniająca się 
czystością, estetyką budynków, bezpieczeństwem życia 
codziennego, przestrzeganiem praw i obowiązków jej mieszkańców. 
Chcieliśmy, aby była to gmina przyjazna i otwarta dla jej 
mieszkańców oraz tych, którzy chcieliby się w niej osiedlić, żeby to 
miejsce, o którym będziemy mówić z dumą, że tu żyjemy. 
 Nie składaliśmy obietnic bez pokrycia – to, co zamierzaliśmy, 
co obiecywaliśmy Wam naszym mieszkańcom to zrealizowaliśmy,  
a nawet w niektórych dziedzinach zrobiliśmy więcej niż 
zamierzaliśmy. Pragnę zwrócić na to szczególną uwagę Państwa. 
W naszej polskiej rzeczywistości nie są to codzienne, zwyczajne 
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zachowania. Niestety dość często dane słowo, obietnica niewiele 
znaczy – już w momencie deklaracji u składających je jest 
świadomość, że są one nie do zrealizowania. Nam w naszej małej, 
lokalnej ojczyźnie udało się wprowadzić standardy zachowań oparte 
na żelaznej zasadzie, że nie obiecujemy czegoś, o czym wiemy, że 
niemożliwe jest w tym momencie do zrealizowania. W ten sposób 
buduje się wiarygodność władzy, cechę, bez której, w mojej ocenie, 
nie da się skutecznie zarządzać. To właśnie skuteczne zarządzanie 
tą gminą przez ostatnie lata spowodowało, że nastąpił nasz szybki 
rozwój, że staliśmy się samorządem wyróżniającym się w wielu 
dziedzinach w regionie, gmina bardzo dobrze ocenianą  
i postrzeganą na zewnątrz. Bez cienia pychy czy zarozumiałości 
możemy powiedzieć, że dzięki łasce Opatrzności, wsparciu wielu 
osób, a także skutecznemu zarządzaniu wykorzystaliśmy  
i wykorzystujemy w pełni szansę, którą nam daje współczesna 
rzeczywistość, w tym możliwość wsparcia różnymi funduszami 
pomocowymi. 
 Na koniec kadencji zostawiamy gminę zasobniejszą, 
piękniejszą a jednocześnie w korzystnej sytuacji finansowej  
z dużymi szansami na dalszy dynamiczny rozwój, przy założeniu 
kontynuacji skutecznego i odpowiedzialnego zarządzania gminą.  
W mojej ocenie to wszystko pozwala nam mieszkańcom z jednej 
strony na satysfakcję i radość z tego, co już osiągnęliśmy, zaś  
z drugiej strony pozwala nam wszystkim z optymizmem opartym na 
racjonalnych przesłankach, popatrzyć na przyszłość naszej gminy. 

 
 

Dziękując wszystkim za współpracę 
w kadencji 2006 – 2010 

 

Z wyrazami szacunku 
 

Franciszek Masłoń 
Wójt gminy Białobrzegi 
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