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Główne zamierzenia inwestycyjne i remontowe w 2009 r.

1. Budowa  mostu  przez  rzekę  Wisłok  w  ciągu  drogi  powiatowej   
1516  R  Korniaktów  Północny  –  Budy  Łańcuckie  wraz  z  dojazdami  
i budową sieci teletechnicznej – inwestorem na tym zadaniu jest Powiat  
Łańcucki, który jest właścicielem i zarządcą drogi oraz rozebranego już mostu 
drewnianego.  Most  drewniany  wybudowany  w  1986  r  przez  wojsko  był  
wzniesiony jako most tymczasowy, który miał służyć przez krótki okres czasu 
do momentu wybudowania nowego mostu żelbetowego.

Niestety zgodnie z „polską tradycją” prowizorki mają długą żywotność  
– podobnie było i w tym przypadku. Most ten był uszkodzony podczas jednej  
z powodzi, zaś wiosną ubiegłego roku część mostu uległa spaleniu w wyniku  
pożaru.

W związku  z  powyższym  stan  techniczny  mostu  drewnianego  wg.  
wykonanych ekspertyz był już na tyle zły, że należało go w ogóle zamknąć 
i  rozebrać,  bądź  podjąć  decyzję  o  budowie  nowego  mostu.  Wspólnie  
z  Radą  Gminy  w  Białobrzegach  podjęliśmy  starania  w  Starostwie  
Powiatowym w  Łańcucie,  aby  Powiat  Łańcucki  wprowadził  to  zadanie  do  
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego i rozpoczął  jego budowę. Starosta 
Łańcucki wraz z Zarządem Powiatu i Radą Powiatu pozytywnie odpowiedzieli  
na nasze prośby i dzięki ich decyzjom można było rozpocząć projektowanie 
mostu, a teraz jego budowę.

Koszt  budowy  mostu  to  kwota  9  991  913  zł.  Jest  to  jedna  
z największych i  najbardziej  kapitałochłonnych inwestycji  na terenie naszej  
gminy w historii  samorządu. Inwestycja ma zostać zrealizowana w terminie  
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do końca grudnia 2010 roku, przy czym dotrzymanie tego terminu zależne  
będzie od wysokości pozyskanych środków finansowych, gdyż nie jesteśmy 
w  stanie  sfinansować  samodzielnie  tej  inwestycji  z  budżetu  powiatu
 i naszej gminy.

W budżecie gminy na 2009 rok przeznaczyliśmy na ten cel bardzo  
dużą kwotę tj. 1 000 000 zł jako pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego,  
gdyż on jest inwestorem na tym zadaniu.

Niestety  inwestycja  ta  trafiła  na  kryzys  finansowy,  o  czym  nie  
mogliśmy wiedzieć rozpoczynając ją, w związku z czym jest coraz trudniej  
o środki finansowe z zewnątrz. 

2. Remonty dróg  
Głównym  zadaniem  będzie  przebudowa  drogi  gminnej  „Białobrzegi  

Górne” w Białobrzegach. Koszt zadania wynosi 990 000 zł a termin realizacji  
to 31 maja 2009 r. 

Oprócz  tego  jak  co  roku  przeznaczamy  środki  finansowe   na  zakup  
kamienia i jego rozwożenie, odśnieżanie dróg oraz inne drobne remonty dróg.  
Kamień na drogi w tym roku dostarczany będzie na poszczególne sołectwa  
dwa razy w roku tj.  wiosną i jesienią i będzie w tych okresach rozwożony  
i  rozplantowywany  na  poszczególnych  drogach  przez  firmę  wyłonioną  
w drodze przetargu.

Wykonamy także  drogę wewnętrzną  o nawierzchni  kamiennej  na tzw.  
„Nowym Osiedlu’  w  Białobrzegach,  w  terenach  gdzie  sprzedaliśmy  działki  
budowlane. Środki przeznaczone na ten cel to kwota 120 000 zł, natomiast  
termin realizacji upływa 30 kwietnia 2009 r. 

Ogólnie  na  zadania  związane  z  remontami  dróg  będących własnością  
gminy planujemy wydać kwotę 1 284 000 zł.

2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w prawobrzeżnej części gminy   
w  miejscowościach  Korniaktów  Płd.,  Budy  Łańcuckie  pr.  –  
w  ramach  tego  zadania  wybudujemy  sieć  kanalizacyjną,  która  umożliwi  
wykonanie dodatkowych przyłączy do ok. 20 gospodarstw – koszt zadania to 
kwota ok. 200 000 zł.

3. Budowa kanalizacji  w lewobrzeżnej części  gminy    – posiadamy 
prawomocne  pozwolenie  na  budowę  kanalizacji  we  wszystkich  
3  miejscowościach  lewobrzeżnej  części  gminy.  Jesteśmy  gotowi  
dokumentacyjnie do złożenia wniosku do funduszy unijnych – oczekujemy na  
ogłoszenie naboru wniosków. Jeżeli otrzymamy dofinansowanie ze środków 
Unii  Europejskiej  to  rozpoczniemy  realizację  tego  zadania.  W  2009  roku 
przeznaczamy na ten cel  kwotę 388 000 zł  (włącznie  z  kosztami  projektu  
technicznego).

4. Budowa  placów  zabaw  i  rekreacji  dla  dzieci  we  wszystkich   
miejscowościach Gminy Białobrzegi
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Celem realizacji  tego  zadania  jest  budowa  profesjonalnych  placów 
zabaw  wyposażonych  w  certyfikowane  urządzenia  ze  strefami 
bezpieczeństwa  wokół  nich.  W ich  obrębie  znajdą  się  chodniki,  ławeczki  
i  zieleń.  Całość  będzie  ogrodzona.  Całkowity  koszt  zadania   to  kwota  
1 030 000 zł. Złożyliśmy wniosek do działania „Odnowa wsi” gdzie ubiegamy  
się o dofinansowanie połowy kosztów. Zadanie to będzie realizowane tylko w 
przypadku  otrzymania  dofinansowania,  w  przeciwnym  przypadku 
rezygnujemy z jego realizacji w tym roku.

6. Wykonanie elewacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Białobrzegach   
pr. – to nasza ostatnia szkoła, na której nie była wykonana nowa elewacja –  
przewidywany koszt zadania wynosi 180 000 zł.

7. Remont  „starej”  części  gimnazjum  oraz  odnowienie  elewacji   
budynku –  w  części  gimnazjum  tj.  pomieszczeniach  wykorzystywanych  
wcześniej  przez  szkołę  podstawową  nie  było  nowych  podłoży,  wykładzin,  
drzwi  –  zmienimy  to  w  ramach  tego  zadania,  tak  aby  całe  gimnazjum 
wyglądało jednolicie  i  estetycznie.  Wykonamy także inne drobne remonty  
w nowej części  gimnazjum, odnowimy elewację, tak aby budynek gimnazjum  
z budynkiem szkoły podstawowej  stanowiły jeden kompleks. Przewidywany  
koszt tych prac to kwota 200 000 zł.

Realizacją  tego  zadania  zakończymy  kilkuletni  program  odnowy  
naszych placówek oświatowych. Myślę, że zgodzą się ze mną, zwłaszcza Ci,  
którzy  mają  okazję  oglądać  niektóre  inne  szkoły,  że  mamy  piękne 
nowoczesne budynki szkolne, w których są bardzo dobre warunki do pracy 
i nauki i którymi możemy się pochwalić w regionie.

8. Budowa  oświetlenia  ulicznego  w  Białobrzegach  l.  w  ciągu   
drogi powiatowej Czarna – Laszczyny – zadanie, które planowane było do 
wykonania w 2008 r., lecz ze względu na problemy  z uzyskaniem pozwolenia  
na  budowę  zostało  zrealizowane  w  2009  r.  Koszt  realizacji  to  kwota  
138 000 zł.

9. Wykonanie  elewacji  Domów  Kultury  w  Korniaktowie  Płn.    
i Korniaktowie  Płd. – jest to kolejny etap realizacji programu porządkowania  
przestrzeni publicznej poprzez poprawę estetyki naszych obiektów. Pozwoli  
to w niedługim horyzoncie czasowym stworzyć podobnie jak w Białobrzegach  
pr., swego rodzaju centra wsi, w których nasze obiekty (szkoły, domy kultury)  
będą  estetycznie  wyglądać,  będą  połączone  chodnikami.  Prawdopodobny  
koszt tego zadania to kwota 200 000 zł.

10. Wykonanie  projektów  oświetlenia  ulicznego  w  ciągu  dróg   
powiatowych – kwota ok. 60 000 zł. Zgodnie z naszym programem działania  
na  tę  kadencję  chcemy  w  tym  roku  zaprojektować  oświetlenie  uliczne  
w  ciągach  głównych  dróg  powiatowych:  Łańcut  –  Świętoniowa,  Czarna  – 
Laszczyny, Żołynia – Białobrzegi, tak aby zlikwidować tzw. „czarne punkty”. 
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To  bardzo  ambitne  plany  inwestycyjne  –  czy  w  ich  realizacji  nie  
przeszkodzi  nam kryzys finansowy, który dotknął nasze państwo, podobnie  
jak wiele innych państw? Na to pytanie nie ma dzisiaj  pewnej  odpowiedzi,  
kolejne  miesiące mogą  przynieść  zdarzenia  finansowe mniej  lub bardziej  
korzystne  dla  nas.  Miejmy  jednak  nadzieję,  że  racjonalna  gospodarka  
finansowa,  którą  prowadzimy  w  naszej  gminie  a  także  skuteczne  
pozyskiwanie  środków  zewnętrznych  pozwoli  nam  na  realizację  naszych 
planów.

Planowane działania prospołeczne w 2009 r.

1. Realizujemy  2  duże  programy  ze  środków unijnych:  „  Cały  świat  
w zasięgu ręki – kształcenie językowe, matematyczne i informatyczne szansą  
na  lepszy  start  ku  dorosłości”  oraz  „  I  Ty  możesz  wiedzieć  więcej”.  Oba 
projekty  zostały  złożone  do  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki   
w ramach  Priorytetu IX:  Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionach,  
Działanie  9.1 Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  i  zapewnienie  wysokiej  
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 
9.1.2 Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  uczniów  z  grup  o  utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

a) Projekt  pt.:  „I  Ty  możesz  wiedzieć  więcej”  złożony  został  przez 
Publiczne  Gimnazjum  w  Białobrzegach.  Głównym  celem  projektu  jest  
stworzenie  możliwości  równego  dostępu  uczniom  Gimnazjum  
w  Białobrzegach  do  edukacji  poza  godzinami  lekcyjnymi  poprzez  
opracowanie  i  wdrożenie  Programu  Rozwojowego  odpowiednio 
dostosowanego  do  rodzaju  i  poziomu  nauczania  w  szkole  zgodne  
z  zapotrzebowaniem  uczniów  i  możliwościami  szkoły.  W  projekcie  udział  
bierze 135 uczniów Publicznego Gimnazjum z klas 1- 3.

Wszyscy  uczniowie  mają  możliwość  spotkań  z  psychologiem  
w celu zdiagnozowania indywidualnych trudności, 45 uczniów ostatnich klas 
gimnazjalnych jest objętych doradztwem zawodowym m. in. w celu pomocy 
w wyborze szkoły, mają oni również możliwość wyjazdu do Wojewódzkiego  
Urzędu  Pracy  w  Rzeszowie.  Ponadto  wszyscy  uczniowie  są  objęci:  
programem  wyrównawczym  z  języka  angielskiego  (dodatkowe  zajęcia  dla  
grupy  45  uczniów),  z  informatyki  (grupa  45  uczniów)  oraz  
z  przedmiotów  matematyczno  –  przyrodniczych  (grupa  45  uczniów).  Dla  
grupy  45  uczniów  z  ostatnich  klas  gimnazjum  zaplanowano  udział  
w wizytach studyjnych na WSK Rzeszów oraz Politechnice Rzeszowskiej  
w  celu  zapoznania  się  z  zawodami  i  formami  pracy.  Wszyscy  uczestnicy  
wezmą również udział w jednodniowej wycieczce edukacyjnej do Rzeszowa.

Projekt realizowany jest od 01.09.2008 r. i  potrwa do 30.06.2009 r. 
Budżet projektu zamyka się kwotą 236 667 zł. 
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b) Projekt  pt.:  „Cały  świat  w  zasięgu  ręki  –  kształcenie  językowe,  
matematyczne  i  informatyczne  szansą  na  lepszy  start  ku  dorosłości”  
realizowany  jest  w  trzech  szkołach  tj.  Szkole  Podstawowej  Nr  1  
w Białobrzegach, Szkole Podstawowej  Nr 2 w Korniaktowie Północnym oraz 
w Szkole Podstawowej Nr 1w Budach Łańcuckich. Uczestnikami projektu jest  
90 dzieci w wieku 10 – 13 lat.

Celem  głównym  projektu  jest  umożliwienie  uczestnikom  wzięcia  
udziału  w  zajęciach  pozalekcyjnych  i  tym  samym  zdobycia  nowych 
umiejętności tj. nauka języka obcego, rozwój kompetencji matematycznych  
i informatycznych. Realizacja projektu to dążenie do przełamania barier nie  
tylko w edukacji jakie dotykają dzieci mieszkające na obszarach wiejskich ale  
również w dostępie do źródeł informacji, obyciu kulturalnym oraz uzyskanie  
honorowanych w UE dokumentów potwierdzających posiadanie określonych 
umiejętności. Dzieci będą miały możliwość przystąpienia do egzaminu KET 
(Key  English  Test)  z  języka  angielskiego  oraz  uzyskać  Europejskie  
Komputerowe Prawo Jazdy (ECDL). Zajęcia matematyczne nie kończą się 
certyfikowanym  egzaminem  niemniej  jednak  na  koniec  zajęć  uczestnicy 
zobowiązani  będą  do  napisania  testu  kończącego  część  matematyczną  
projektu.

Projekt realizowany jest od 01.10.2008 r. i potrwa do 30.06.2010  r.
Budżet projektu zamyka się kwotą 229 760 zł.

2. Dofinansowanie  funkcjonowania  zuchów  i  harcerzy,  ich  bieżącego  
funkcjonowania oraz wypoczynku wakacyjnego kwotą ok. 12 000 zł.

3. W  ramach  Programu  Stypendialnego  „Równe  Szanse  
w  Białobrzegach”  rozdano  30  stypendiów  najlepszym  uczniom  naszego  
gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentom. Wydatkowano na ten  
cel  kwotę  40  721  zł,  w  tym  środki  z  Fundacji  im.  Stefana  Batorego  
w Warszawie to kwota 20 000 zł.

Sprawy różne

1. Z  przykrością  i  smutkiem  przyjmujemy  informacje  
o  niszczeniu  nowych  przystanków.  W związku  z  tym  najprawdopodobniej  
zostanie podjęta decyzja o demontażu przystanków z miejsc gdzie  są one 
niszczone i przeniesieniu ich do innych miejsc a pozostawiony zostanie tylko  
słupek oznaczający miejsce zatrzymywania się autobusów. Budowa takiego 
przystanku to koszt  ok. 6 000 zł  (ok. 2 000 zł  kostka brukowa i ok. 4 000  
przystanek).  Chcieliśmy  aby  w  tym  procesie  porządkowania  przestrzeni  
publicznej, budując chodniki wymienić także stare przystanki (tzw. „budy”) na 
nowe,  estetyczne,  ładnie  wyglądające,  tak  aby  również  dla  osób  
przejeżdżających naszymi  drogami  były  one świadectwem na to,  że  w tej  
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gminie, w tej miejscowości żyją ludzie troszczący się o jej wygląd, wrażliwi na  
piękno i estetykę.

Sądziłem,  że wszyscy to zrozumieją, że będą to wszystko traktować jak 
dobro wspólne, o które należy dbać, które będzie swego rodzaju wizytówka 
tej gminy, danej miejscowości. Niestety pomyliłem się – pisze to ze smutkiem, 
ale  chyba  nie  wszyscy  dorośli  do  określonego  standardu,  pewnie  za  
wcześnie, za szybko chcieliśmy wprowadzić te zmiany. Jeżeli podobnie będą 
traktowane nowe elewacje,  które zamierzamy wykonać to  pomyłka będzie  
jeszcze bardziej gorzka i bardziej kosztowna. Nie jesteśmy przecież w stanie  
wszędzie montować kamer, wprowadzać monitoringu. Mam świadomość, że  
ten wandalizm jest dziełem bardzo wąskiej grupy osób, ale przecież one też  
nie  wzięły  się  znikąd,  mają  rodziny  sąsiadów.  Może  za  mało  wszyscy  
zwracamy  uwagę  na  niewłaściwe  zachowania,  postawy  innych  ludzi,  
a zwłaszcza dzieci i młodzieży, stajemy się jakby coraz bardziej znieczuleni  
na  zło.  Pomyślmy  o  tym  proszę,  nie  przechodźmy  obojętnie  obok  tych  
problemów, bo nawet jeśli dzisiaj dotyczą one małych spraw, to jutro mogą  
one urosnąć do wielkich.

2. W ostatnim czasie nasiliły się także przypadki wyrzucania śmieci na 
pobocza naszych dróg, które można określić tylko jednym stwierdzeniem – 
jest  to  ekologiczne  chamstwo.  Ostrzegamy,  że  podczas  ich  zbierania  
przeglądamy  zawartość  worków  i  będziemy  kierować  sprawy  do  sądu  
w  przypadku  znalezienia  jakichkolwiek  danych  adresowych.  Zgodnie  
z propozycjami nowych rozwiązań prawnych, kary za nielegalne wyrzucanie 
śmieci  wzrastają  kilkunastokrotnie,  do  kilkunastu   a  nawet  kilkudziesięciu  
tysięcy złotych. 

3. W związku z coraz częstszymi wnioskami do gminy o umieszczenie  
ludzi  starszych w domach opieki społecznej  składanymi przez rodziny tych 
osób informujemy, że skala tego zjawiska i koszty z tym związane zmuszają  
nas do wydawania negatywnych decyzji  w przypadku gdy ta starsza osoba 
ma  rodzinę,  lub  przekazała  wcześniej  cały  majątek  rodzinie  nie  
zabezpieczając  sobie  w  akcie  notarialnym  dożywotniej  opieki  i  prawa  do  
zamieszkania w swoim domu. W niektórych przypadkach będziemy kierować  
do  sądu  sprawy  o  świadczenia  alimentacyjne  przez  najbliższą  rodzinę  na 
rzecz starszych członków rodziny, których chce się umieścić w domu opieki  
społecznej. Moralną ocenę takich zachowań pozostawiam Panu Bogu. 

Zamierzamy  w  tych  sprawach  przyjmować  dość  zasadnicze 
stanowisko, gdyż wychodzimy z założenia, że bycie członkiem danej rodziny,  
to nie tylko prawa i przywileje z tego tytułu, nie tylko dziedziczenie majątków,  
ale  to  także  obowiązki,  zwłaszcza  względem  naszych  rodziców,  babć,  
dziadków – kto tego nie czuje sercem to poczuje paragrafem (prawa).

4. Jesienią  tamtego  roku  rozpoczęliśmy  walkę  z  plagą  picia  
w sklepach i ich okolicach. Według naszej oceny nastąpiła w tej dziedzinie  
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radykalna poprawa, aczkolwiek nieliczni  przedsiębiorcy i sprzedający nadal  
zapominają o obowiązujących w tej materii przepisach prawa.
 Przypominamy,  im że  w zeszłym roku cofnięte  zostały  dwie  koncesje  na  
sprzedaż alkoholu. Działania te także w tym roku będą kontynuowane, tak 
aby  spożywanie  alkoholu  w sklepie  lub  jego obrębie  zniknęło  na  zawsze  
z naszych sklepów. Dziękujemy w tym miejscu wszystkim tym mieszkańcom,  
którzy właściwie reagują na te negatywne zjawiska informując nas lub Policję  
o przypadkach picia w sklepach i ich okolicach oraz handlu alkoholem na tzw.  
zeszyt.  Przestrzegamy,  że  przy   obecnym  stanie  techniki  (m.in.  zdjęcia  
aparatem telefonicznym) możemy dysponować także zdjęciami tych sytuacji,  
które stają się niezbitym materiałem dowodowym.

5. W  związku  z  nadchodzącą  wiosną  proszę  wszystkich  o  dbałość  
i  troskę nie tylko o swoje posesje ale także o sąsiadujące z nimi pobocza  
dróg  i  chodników.  Rokrocznie  wiele  osób  podejmuje  te  działania,  proszę  
trwajcie  
w tym,  a  innych zachęcam aby zarazili  się  ich przykładem. Przypominam  
także i proszę o podcięcie gałęzi nad drogami, chodnikami przy latarniach. To  
czasami  niewiele  pracy,  a  wielu  osobom  ułatwi  życie,  czy  zwiększy  
bezpieczeństwo  na  drogach,  bądź  też  pozwoli  na  uniknięcie  sąsiedzkich  
konfliktów. 

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach informuje, że 
w roku bieżącym wnioski o przyznanie zasiłków rodzinnych i dodatków będą 
przyjmowane dopiero od miesiąca września 2009 r. Ma to związek ze zmianą 
Ustawy  o   świadczeniach  rodzinnych  –  ulega wydłużeniu  okres  zasiłkowy 
2008/2009 do dnia  30.10.2009 r.  Przedłużenie  zasiłków wraz z dodatkami  
będzie następować z urzędu. Dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego będzie  
wypłacany  w  miesiącu  wrześniu  b.r.  na  podstawie  wniosków  złożonych  
w  roku  2008.  Osoby,  których  dzieci  uczęszczają  do  szkół  średnich  
zobowiązuje się do dostarczenia do dnia 8 września 2009r. zaświadczeń ze  
szkół ponadgimnazjalnych o nauce dziecka (zaświadczenie musi być z datą  
wrześniową).  Nie  dostarczenie  zaświadczenia  będzie  skutkowało  nie  
przyznaniem dodatku na rozpoczęcie  roku i  dojazdy  za  miesiąc wrzesień  
i październik 2009 r.

Informuje  się  także,  że  od  1  listopada  2009  r  osoby,  które  będą  
ubiegać się o jednorazową zapomogę (becikowe) i dodatek z tytułu urodzenia  
dziecka, będą zobowiązane przedstawić stosowne zaświadczenie lekarskie  
o  pozostawaniu  przez  kobietę  pod  opieką  medyczną  nie  później  niż  od  
10 tygodnia ciąży do porodu. Brak zaświadczenia spowoduje nie przyznanie  
świadczeń.

8. Informujemy,  że  zgodnie  z  wnioskiem  przyjętym  na  Zebraniu 
Wiejskim  w  Białobrzegach  pr.,  które  odbyło  się  22  lutego  2009  r.  
przystępujemy  do  rozbiórki  ogrodzeń  pastwisk.  Stan  techniczny  tych 
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ogrodzeń był zły, natomiast ich poprawa pozbawiona jest sensu, ze względu 
na koszty oraz bardzo niewielką liczbę krów pasącą się na pastwiskach. Poza  
tym utrudniają  one koszenie  pastwisk oraz,  co podkreślają  mieszkańcy tej  
miejscowości, szpecą otoczenie.

W  związku  z  powyższym  proponujemy  chętnym  rozbiórkę 
poszczególnych kwater  w zamian za  bezpłatne  zabranie  zdemontowanych  
materiałów tj.  słupków i  drutów. Osoba taka będzie zobowiązana także do  
uprzątnięcia ewentualnego gruzu ze złamanych czy zniszczonych słupków.  
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z  sołtysem wsi Białobrzegi pr.  
Panem Kazimierzem Słupkiem.

9. Informujemy,  że  od  15  kwietnia  2009  r.  w  Ośrodku  Zdrowia  
w Białobrzegach na I piętrze, rozpocznie działalność Gabinet Ginekologiczny  
w  ramach  kontraktu  z  Narodowym  Funduszem  Zdrowia  (świadczenie 
porady będzie bezpłatne).

Lek.  med.  specjalista  ginekolog-położnik  Tadeusz  Chmielecki  
przyjmował będzie raz w tygodniu, w każdą środę w godzinach od 7.00 do 
14.30. Rejestracja  pacjentek  będzie  prowadzona  na miejscu przed  wizytą,  
bądź  wcześniej  telefonicznie  u  położnej  Pani  Karoliny  Bosak  nr  tel.  
509 603 491.

Szanowni Państwo!

W  związku  ze  zbliżającymi  się  Świętami  Wielkanocnymi  
w imieniu władz samorządowych życzę  Państwu i Waszym rodzinom aby  
radość i nadzieja płynąca ze Zmartwychwstania Naszego Pana towarzyszyła  
Wam nie tylko w okresie Świątecznym, ale także w życiu codziennym.

Wójt Gminy Białobrzegi
Franciszek Masłoń

Biuletyn Informacyjny redaguje:
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Wójt Gminy Białobrzegi – Franciszek Masłoń
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