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Gmina Białobrzegi na tle innych samorz ądów w Polsce  
 

W związku ze zbliŜającym się końcem tej kadencji 
samorządów opracowywane są przez niezaleŜnych ekspertów 
oceny ich funkcjonowania przez ostatnie 4 lata. 

Gmina Białobrzegi jest wysoko oceniona, o czym  
z przyjemnością informujemy Państwa, bo to nasze wspólne 
osiągnięcie, a takŜe i wspólny powód do zadowolenia z osiągniętych 
wyników. 

1. Gmina Białobrzegi zajęła pierwsze miejsce w Podkarpaciu  
i piąte w Polsce w rankingu dotyczącym wysokości wydatków na 
administrację w grupie gmin liczących 5 – 10 tys. mieszkańców, 
czyli jesteśmy najtańszym urzędem na Podkarpaciu w tej grupie 
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gmin, starając się przy tym stale podnosić poziom naszych usług 
administracyjnych. 

 
W rankingu ogólnopolskiego dziennika „Rzeczpospolita” 

opublikowanym w lipcu 2006 r. na najlepiej zarządzane gminy  
w Polsce w latach 2002 – 2005 zajęliśmy 2 miejsce  
w Podkarpaciu i 16 w Polsce wśród 1591 gmin wiejskich. To bardzo 
prestiŜowy ranking, w którym w ocenie gmin brane było pod uwagę 
14 wskaźników, wśród nich m. in.: wydatki na inwestycje, wysokość 
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zadłuŜenia, wysokość pozyskanych środków zagranicznych, ilość 
podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy itd. 

Ocenie podlegały dane z ostatnich 4 lat, uzyskiwane ze 
sprawozdań wysyłanych przez nas do Ministerstwa Finansów  
i innych instytucji. Daje to więc obraz zarządzania gminą przez 
ostatnie 4 lata na tle innych samorządów tym bardziej, Ŝe od 
czołówki dzielą nas bardzo niewielkie róŜnice. Tak więc, według 
przedstawionych wskaźników z lat 2002 – 2005 i opracowanego na 
ich podstawie rankingu Gmina Białobrzegi, jest jedną z najlepiej 
zarządzanych gmin wiejskich w Polsce. To bardzo duŜe wyróŜnienie 
ale takŜe wielkie zobowiązanie na kolejne lata pracy, aby nie 
zaprzepaścić tych osiągnięć, a jednocześnie starać się być jeszcze 
lepszym. 

2. Spośród 50 najlepszych gmin wiejskich w Polsce Gmina 
Białobrzegi zajęła 7 miejsce w wynikach testów szóstoklasistów  
i gimnazjalistów z lat 2004 i 2005. To bardzo wysokie wyniki, które 
osiągnęli nasi uczniowie oraz ich nauczyciele. Jest to więc 
świadectwo dobrej pracy naszych szkół podstawowych i gimnazjum.  

Reasumując z satysfakcją moŜna stwierdzić, Ŝe niewielka Gmina 
Białobrzegi z niezbyt znanej kilka lat temu, stała się teraz gminą 
znaną  i docenianą nie tylko w Podkarpaciu, ale takŜe w Polsce. To 
powód do satysfakcji dla nas władz samorządowych, ale sądzę, Ŝe 
takŜe dla Was mieszkańców tej gminy, gdyŜ tę trudną drogę do 
sukcesu przeszliśmy razem. 
 

Inwestycje rozpocz ęte i zako ńczone w 2006 r.  
 

1. Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej w Budach 
Łańcuckich (l)  – oddana do uŜytku 26 stycznia tego roku – koszt 
inwestycji 1 933 900 zł, w tym 400 000 zł dotacja Ministerstwa 
Edukacji Narodowej i Sportu. 

2. Hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Woli Dalsze j – 
trwają prace wykończeniowe, które zostaną zakończone do końca 
września. Oddanie hali do uŜytku nastąpi w drugiej połowie 
października po dokonanych odbiorach przez właściwe słuŜby  
i inspekcje. Koszt inwestycji 1 982 292 zł w tym 200 000 zł dotacja 
Ministerstwa Sportu i 50 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego  
w Rzeszowie. 
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3. Remont Szkoły Podstawowej Nr 1 w Korniaktowie 
Południowym – budynek niemalŜe 100 – letni został poddany 
generalnemu remontowi. Wymieniono wszystkie instalacje, podłoŜa 
i podłogi, stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną i wewnętrzną, 
wykonano nowe schody wejściowe, wybrukowano dojście do 
budynku i mały plac przy nim oraz wykonano inne niezbędne prace. 
Dzieci kl. 0 – 3 rozpoczęły nowy rok szkolny w pięknej, moŜna 
powiedzieć nowej szkole. Koszt remontu 174 588 zł. 

4. Budowa dachów stromych:  
– wykonano nowy dach na Ośrodku Zdrowia  

w Białobrzegach i znajdujących się obok garaŜach oraz 
odwodniono budynek – koszt wykonanych prac 110 856 zł. 

– wykonano nowy dach na Ośrodku Zdrowia w Budach 
Łańcuckich (pr.) – koszt ok. 80 000 zł, w tym środki gminy  
60 000 zł. 

– rozpoczynają się prace przy budowie dachu na budynku 
GOKiCz oraz OSP w Białobrzegach (budynki te są 
połączone). Termin zakończenia prac to 30 październik 
2006r. Koszt zadania to 163 085 zł. 

5. Remonty i budowa dróg oraz parkingów  
– drogi powiatowe – wykonano na terenie naszej gminy  

3,8 km nowych nawierzchni. Zadania te dofinansowaliśmy  
w 50%. Na ten cel przekazaliśmy powiatowi środki  
z budŜetu gminy w wysokości 150 000 zł Wydaje się, Ŝe bez 
przesady moŜemy stwierdzić, iŜ w chwili obecnej mamy 
jedne z najlepszych dróg powiatowych w naszym regionie. 

– drogi gminne  - trwają prace przy wykonaniu nowych 
nawierzchni asfaltowych na 4,2 km dróg gminnych. Jest to 
realizacja planu przyjętego przez Radę Gminy na wniosek 
Rad Sołeckich  na początku kadencji. Prace wykonywane są 
w następujących miejscowościach: Budy Łańcuckie (l), 
Białobrzegi (l), Białobrzegi (pr.), Dębina, Wola Dalsza. 
Wydaliśmy na ten cel kwotę 766 966 zł. 

– na remonty dróg gminnych kamieniem i arszą i wykonanie 
parkingów publicznych wydaliśmy w tym roku kwotę ok. 
100 000 zł. 
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Tak więc w tym roku na drogi gminne, powiatowe  
wydaliśmy kwotę 1 076 540 zł. To bardzo duŜe środki finansowe 
wydane na ten cel, rekordowe w historii tej gminy. 

6. Remonty w Domach Kultury  – wymieniono stolarkę okienną 
i drzwiową, wykonano remont kuchni w Budach Łańcuckich (l), 
wykonano nową podłogę w Korniaktowie Płn., nową instalację 
elektryczną w Białobrzegach (l), odwodnienie fundamentów kotłowni 
oraz inne prace w Budach Łańcuckich (pr.) – na ten cel wydano 
kwotę ok. 100 000 zł. 

7. Wykonywany jest podjazd dla niepełnosprawnych oraz nowe 
schody przy Ośrodku Zdrowia w Budach Łańcuckich (pr.) – koszt 
prac 17 500 zł. 

8. Wykonano remont schodów zewnętrznych oraz 
wybrukowano dojście i dojazd do Szkoły Podstawowej Nr 2  
w Korniaktowie Płn. – koszt prac 24 000 zł. 

9. Wykonano nowe ogrodzenie Szkoły Podstawowej Nr 1  
w Budach Łańcuckich (l) – koszt 14 000 zł. 

10. Trwają prace przygotowawcze do wykonania boiska 
sportowego pełnowymiarowego do piłki ręcznej, koszykówki  
i piłki siatkowej oraz tenisa ziemnego o wymiarach 22 x 44 przy 
Publicznym Gimnazjum w Białobrzegach. Będzie to boisko  
o nawierzchni sztucznej (poliuretanowej), odpornej na działanie 
czynników atmosferycznych oraz bezpiecznej dla dzieci i młodzieŜy 
(w przeciwieństwie do asfaltu). Koszt budowy tego boiska to kwota 
290 300 zł, z czego 145 100 zł to dofinansowanie uzyskane przez 
nas z Ministerstwa Sportu. Termin zakończenia prac to 30 
października 2006 r. – jeśli pozwolą na to warunki atmosferyczne. 

Będziemy jedyną gminą w powiecie, która będzie posiadać tak 
nowoczesne boisko sportowe. 

Tak przedstawia się realizacja zadań inwestycyjnych  
i remontowych zaplanowanych na 2006 r. na czas wydania tego 
Biuletynu. 
Fundusze strukturalne dla naszej gminy  
 

1. Z przyjemnością i duŜą satysfakcją informuję Państwa, Ŝe 
wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji 
sanitarnej w prawobrzeŜnej części gminy w miejscowościach 
Białobrzegi, Korniaktów Południowy, Budy Łańcuckie (pr.)”, złoŜony 
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w styczniu tego roku do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie 
został pozytywnie oceniony. W związku z powyŜszym początkiem 
lipca tego roku otrzymaliśmy informację, Ŝe nasza gmina otrzyma 
bardzo wysokie dofinansowanie z funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej na to zadanie w wysokości 4 203 109 zł tj. 60% 
kosztów tej inwestycji. W ramach tego projektu wykonamy  
ok. 45 km kanalizacji i 25 przepompowni. 

To duŜy sukces naszej gminy i jej pracowników, gdyŜ wniosek 
przygotowywaliśmy sami. To, myślę takŜe dobra wiadomość dla 
mieszkańców tych miejscowości, gdyŜ dzięki temu nastąpi znaczne 
przyśpieszenie realizacji tego zadania. 2 października tego roku 
odbędzie się przetarg, i jeŜeli nie będzie odwołań, a zima pozwoli to 
rozpoczęcie prac planujemy na luty 2007 r., zaś zakończenie 
całości zadania nastąpi 30 czerwca 2008 r. 

2. Gmina Białobrzegi zdobyła środki finansowe w ramach 
Działania 2.3. Reorientacja zawodowa osób odchodzących  
z rolnictwa ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego (ZPORR) na realizację projektu szkoleniowego pod 
nazwą „Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie dla osób z terenu 
gminy Białobrzegi odchodzących z sektora rolnego”. Całkowita 
wartość projektu wynosi 170 858, 00 zł (100%), w tym  
z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) 128 143,50 zł (75%) 
i budŜetu państwa 42 714,50 zł (25%). Gmina nie wpłaca Ŝadnych 
środków z własnego budŜetu na realizację tego zadania.  
Celem projektu jest całkowite sfinansowanie 20 osobom z terenu 
Gminy Białobrzegi kursów prawa jazdy kat. C (cięŜarówki) i kat. 
C+E (cięŜarówki z przyczepami). Ponadto w ramach projektu 
opłacone zostaną wszystkie dodatkowe koszty, w tym m. in.: 
dojazdów, egzaminów, uzyskania praw jazdy, kodeksów 
drogowych. Projekt jest skierowany do męŜczyzn ubezpieczonych  
w KRUS (rolników lub domowników), nie prowadzących działalności 
gospodarczej i nie zarejestrowanych jako bezrobotni, 
dysponujących prawem jazdy kat. B. Szczegółowe zasady naboru 
będą ogłoszone od 1 października b.r. na stronie internetowej 
urzędu: www.bial.regiony.pl oraz wywieszone na tablicach 
ogłoszeń. Nabór chętnych na szkolenia będzie się odbywał od 2 do 
14 listopada2006 r. Głównym kryterium przyjęcia będzie kolejność 
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zgłoszeń. Szczegółowe informacje dotyczące projektu moŜna 
uzyskać w pok. nr 11 Urzędu Gminy Białobrzegi lub pod numerem 
tel.: 0 17 224 03 57. 

MoŜna w podsumowaniu stwierdzić, Ŝe dzięki łasce Opatrzności 
oraz wsparciu Ŝyczliwych nam ludzi udało się nam pozyskać bardzo 
wiele zewnętrznych środków finansowych, czy to z Unii 
Europejskiej, czy z innych źródeł. 

Przypomnę tylko w tym miejscu, Ŝe w opublikowanym w 2003 r. 
rankingu dotyczącym wykorzystania środków zagranicznych przez 
gminy, znaleźliśmy się na 14 miejscu w kraju i 2 miejscu  
w Podkarpaciu. To przekłada się na konkrety w postaci dziesiątek 
kilometrów kanalizacji, nowe drogi, oddane do uŜytku hale 
sportowe, wyremontowane szkoły, czyli ogólnie rzecz biorąc 
przyśpiesza nasz rozwój. 
 

Budowa kanalizacji na terenie gminy  
 

 W związku z tym, Ŝe znacznemu przyśpieszeniu ulegają prace 
z dokończeniem kanalizacji prawobrzeŜnej części gminy (z przyczyn 
opisanych wyŜej) podjęliśmy decyzję  o wcześniejszym rozpoczęciu 
prac projektowych dotyczących  kanalizacji w Białobrzegach (l), 
Korniaktowie Płn. i Budach Łańcuckich (l). 
 Przetarg na wykonanie projektu technicznego wraz  
z pozwoleniem na budowę odbędzie się 11 października tego roku. 
Rozpoczęcie prac projektowych nastąpi w styczniu 2007 roku, 
zakończenie planowane jest na 30 czerwiec 2008 r. Zaznaczam, Ŝe 
termin zakończenia jest wariantem optymistycznym zakładającym 
niewielkie problemy z ludźmi, dotyczącymi przebiegu kanalizacji. 
 W związku z powyŜszym, chętni na podłączenie się do 
kanalizacji z tych 3 miejscowości powinni zapisywać się u sołtysów 
przy płaceniu IV raty podatków lub w Urzędzie Gminy osobiście albo 
telefonicznie w pokoju nr 1 w terminie do 30 listopada tego roku. 
Dotyczy to takŜe tych, którzy mają działki i w okresie projektowania  
zamierzają rozpocząć budowę domu. 
 

Gospodarka odpadami w naszej gminie  
 

1. Po kilku latach od wprowadzenia zmiany w sposobie zbiórki 
odpadów na terenie naszej gminy moŜna stwierdzić, Ŝe nowy 
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system gospodarowania odpadami sprawdził się. NiemalŜe wszyscy 
mają podpisane umowy na wywóz śmieci, co jest bardzo dobrym 
wynikiem na tle innych samorządów. Od kilku lat nie podnosimy cen 
wywozu śmieci. Wprowadzenie ponad rok temu segregacji odpadów  
u źródła ich wytwarzania, takŜe okazało się trafnym pomysłem, gdyŜ 
jest on nic nie kosztującym gospodarstwo domowe, a jednocześnie 
ilość śmieci wywoŜonych na wysypisko z terenu naszej gminy 
znacznie spadła. 
 W 2005 r. zebrano na terenie naszej gminy następujące ilości 
surowców wtórnych: 

1. Makulatura – 8 ton 
2. Szkło – 59 ton 
3. Opakowania z PCV (plastik, folia) – 8 ton 
4. Puszki, drobny złom – 5 ton 

 Zachęceni tymi wynikami postanowiliśmy zorganizować zbiórkę 
zuŜytych opon, gum, traktując to jako kolejny etap porządkowania 
gospodarki odpadami na terenie naszej gminy. Wyniki zbiórki 
przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. Zakładaliśmy, Ŝe 
będziemy zbierać opony 2 dni, natomiast ze względu na ogromne 
ich ilości zbiórka trwała prawie 7 dni, stąd teŜ w niektórych 
miejscowościach opony nie były zebrane w ustalonym dniu. 
Zebraliśmy 34,7 ton opon, tj. 18 zestawów (samochód cięŜarowy  
+ przyczepa). Ta ilość zuŜytych opon pokazuje jak bardzo 
potrzebna była ta zbiórka. Koszt zbiórki i utylizacji wyniósł ok.  
7 480 zł. i został pokryty z budŜetu gminy. 
 W tym miejscu pragnę podziękować naszym mieszkańcom za 
powaŜne potraktowanie zarówno segregacji śmieci, jak teŜ zbiórki  
opon. To takŜe dzięki waszej wysokiej świadomości ekologicznej 
stajemy się coraz czystszą gminą. Jeśli do tego dodamy szybkie 
porządkowanie gospodarki ściekowej, to wydaje mi się, Ŝe moŜemy 
być zadowoleni takŜe z naszych osiągnięć w dziedzinie ochrony 
środowiska. 

2. Informujemy, Ŝe od 1 lipca 2006 r. obowiązują nowe przepisy                    
o zuŜytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zgodnie z nimi 
zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny np.: lodówki, zamraŜarki, 
świetlówki, radioodbiorniki i telewizory, komputery, wiertarki, kosiarki 
elektryczne, odkurzacze i tym podobne będzie moŜna oddać 
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nieodpłatnie w sklepie przy zakupie nowego sprzętu tego samego 
rodzaju. Jeśli klient kupuje nowe urządzenie, to sprzedawca ma 
obowiązek przyjąć zuŜyte tego samego rodzaju w zamian. Musi to 
zrobić nieodpłatnie. Ale zobowiązany jest do przyjęcia tylko jednej 
sztuki za jeden tego samego rodzaju wyrób sprzedany klientowi. 
Jeśli klient nie przyniesie starego sprzętu, sprzedawca nie musi się 
o niego upominać. Sprzedawca nie musi odbierać od klienta tego 
sprzętu własnym transportem. Przypomina się ponadto, iŜ 
umieszczanie zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego  
z innymi odpadami jest zakazane. Co zrobić z tymi 
wyeksploatowanymi urządzeniami, których nie zamierzamy 
wymieniać na nowe? NaleŜy zaczekać do 1 października 2006 r. Od 
tego dnia dane o zbierających zuŜyty sprzęt znajdą się na stronie 
internetowej gminy oraz w miejscach, w których zwyczajowo 
podawane są gminne informacje. Gmina opublikuje nazwy firm oraz 
adresy punktów zbierania (znajdą się tam takŜe adresy sklepów 
handlujących takim sprzętem). W wypadku, kiedy właściciel 
zuŜytego sprzętu, jednocześnie nie kupuje nowego urządzenia, 
wtedy będzie musiał zapłacić za odebranie od niego starego 
urządzenia  w takim punkcie odbioru. 
 

Uroczysto ści nadania imion naszym szkołom  
 

1. W tym roku odbyły się uroczystości nadania imion szkołom, 
które ich nie posiadały. 23 maja  odbyła się uroczystość nadania 
imienia Armii Krajowej Szkole Podstawowej Nr 2 w Budach 
Łańcuckich (pr.). Uroczystość rozpoczęła Msza Św. w Kościele 
Parafialnym w Budach Łańcuckich, odprawiona przez Proboszcza 
Parafii ks. Władysława Szulara oraz Kapelana Garnizonu 
Rzeszowskiego ks. płk Tomasza Anisiewicza. We Mszy Św. 
uczestniczyła Kompania Reprezentacyjna 21 Brygady Strzelców 
Podhalańskich z Rzeszowa wraz z pocztem sztandarowym oraz 
Orkiestrą Wojskową Garnizonu Lublin. We mszy udział wzięli takŜe 
Ŝołnierze Armii Krajowej z terenu gminy oraz okolic wraz z pocztem 
sztandarowym Światowego Związku śołnierzy AK w Rzeszowie.  
W kościele zgromadzili się takŜe uczniowie tej szkoły, nauczyciele, 
rodzice wraz ze sztandarem szkoły, który został poświęcony 
podczas Mszy Św. oraz zaproszeni goście. 
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 Msza Święta z udziałem wojska w pięknie przystrojonym przez 
księdza proboszcza w barwy narodowe kościele, była dla 
wszystkich niezwykłym i myślę, Ŝe niezapomnianym przeŜyciem. 
Następnie wszyscy przyjechali do szkoły, gdzie odbyła się dalsza 
część uroczystości, na którą złoŜyły się, wystąpienia gości, piękna 
część artystyczna prezentowana przez dzieci, przekazanie 
sztandaru szkole przez rodziców. 
 Myślę, Ŝe duŜym przeŜyciem dla wszystkich było takŜe składanie 
kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym poległych Ŝołnierzy AK, 
który znajduje się na dziedzińcu szkoły. Towarzyszył temu 
ceremoniał wojskowy, Ŝołnierze oddali salwy honorowe. 
 Reasumując, była to bardzo piękna uroczystość w duchu 
patriotycznym, przypominająca tych Ŝyjących i zmarłych Ŝołnierzy 
Armii Krajowej i poprzez nadane imię szkole utrwalająca tę pamięć 
na kolejne pokolenia naszych dzieci. 

2. 7 września odbyła się uroczystość nadania imienia Jana 
Pawła II naszej najmłodszej szkole Publicznemu Gimnazjum  
w Białobrzegach. 

 



 11 

 Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w Kościele Parafialnym  
w Białobrzegach, którą koncelebrował Metropolita Przemyski, 
Przewodniczący Episkopatu Polski Ks. Arcybiskup Józef Michalik, 
wraz z zaproszonymi księŜmi dziekanami oraz proboszczami  
z terenu gminy. 
 Podczas Mszy Św. został poświęcony sztandar szkoły. 
Uroczystość uświetnił swym występem Chór „Canon”. We Mszy Św. 
udział wzięli uczniowie gimnazjum, nauczyciele, rodzice oraz 
zaproszeni goście. Następnie wszyscy przeszli do budynku szkoły, 
gdzie Ksiądz Arcybiskup poświęcił płaskorzeźbę przedstawiającą 
Patrona szkoły, PapieŜa Jana Pawła II oraz tablicę pamiątkową. Po 
przekazaniu przez rodziców sztandaru szkoły uczniom nastąpiły 
wystąpienia gości oraz młodzieŜ zaprezentowała piękną część 
artystyczną.  
 Dzień ten to bardzo waŜne wydarzenie nie tylko dla tej szkoły, 
ale takŜe myślę, Ŝe dla całej gminy. OtóŜ, dostąpiliśmy zaszczytu, 
wynikającego z faktu, Ŝe nasza szkoła posiada imię największego  
w dziejach Polaka, Sługi BoŜego Jana Pawła II. To takŜe duŜe 
zobowiązanie dla uczniów tej szkoły, nauczycieli tam pracujących, 
rodziców posyłających dzieci do tej szkoły, czy wreszcie nas 
wszystkich, zobowiązanie do tego aby starać się Ŝyć według nauki 
Jana Pawła II.   
 

Uroczysto ści jubileuszu po Ŝycia mał Ŝeńskiego  
 

 31 maja w GOKiCz w Białobrzegach  odbyła się uroczystość 
wręczenia „Medali  za długoletnie poŜycie małŜeńskie” przyznanych 
na wniosek Wójta Gminy przez Prezydenta RP następującym 
jubilatom: 

� Stefanii i Władysławowi Węgrzyn z Bud Łańcuckich 
� Józefie i Mieczysławowi Kraska z Woli Dalszej 

obchodzącym jubileusz 60 – lecia małŜeństwa oraz następującym 
parom małŜeńskim obchodzącym 50 – lecie poŜycia małŜeńskiego: 

� Zycie i Antoniemu Maczuga z Dębiny 
� Teresie i Stanisławowi Ćwik z Korniaktowa Płd. 
� Stefanii i Eugeniuszowi Maczuga z Woli Dalszej 
� Zofii i Stanisławowi Woś z Bud Łańcuckich 
� Marii i Stanisławowi Babiarz z Bud Łańcuckich 
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� Helenie i Edwardowi Golenia z Woli Dalszej 
� Zuzannie i Zygmuntowi Dołęga z Białobrzegów 
� Helenie i Mieczysławowi Trąd z Białobrzegów 
� Marii i Stanisławowi Szular z Bud Łańcuckich 
� Józefie i Antoniemu Kojder z Bud Łańcuckich 
� Marii i Stanisławowi Babiarz z Bud Łańcuckich 
� Marii i Stefanowi Kojder z Bud Łańcuckich 
� Marii i Tadeuszowi Benedyk z Bud Łańcuckich 
 

 W spotkaniu udział wzięli: Wójt Gminy, Przewodniczący Rady 
Gminy – Bogdan Prajs, Kierownik USC –  Maria Wal.  
 Szanowni jubilaci (6 par małŜeńskich, które przybyły na 
spotkanie) otrzymali teŜ kwiaty oraz upominki. 
 Po części oficjalnej odbyło się krótkie spotkanie ze skromnym 
poczęstunkiem, któremu towarzyszyły rozmowy i wspomnienia. 
Wszyscy otrzymali pamiątkowe zdjęcia z tej uroczystości. PoniŜej 
prezentujemy zdjęcie przedstawiające naszych jubilatów oraz gości 
podczas tej uroczystości. 
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Najlepsi uczniowie – absolwenci naszych szkół podst awowych 
i gimnazjum w roku szkolnym 2005/2006  
 

 Chcemy tą publikacją rozpocząć tradycję przedstawiania 
Państwu nazwisk naszych najlepszych absolwentów szkół 
podstawowych i gimnazjum, czyli takich, którzy otrzymali 
świadectwo ukończenia szkoły z czerwonym paskiem. Celem tej 
inicjatywy jest pokazanie najtęŜszych głów wśród naszej młodzieŜy, 
ich promocja w gminie, ale to takŜe pewna forma podziękowania 
rodzicom tych uczniów za trud włoŜony w takie wychowanie 
dziecka, które owocuje m. in. bardzo dobrą nauką w szkole. 
 

Najlepsi absolwenci szkół podstawowych: 
 

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

Lp. Nazwisko i imi ę średnia 
ocen 

miejsce 
zamieszkania 

1. Fołta Aleksandra 5,1 Budy Łańcuckie 
2. Gamracy Gabriela 5,1 Budy Łańcuckie 
3. Bartnik Aneta 5,0 Budy Łańcuckie 
4. Kojder Klaudia 4,8 Budy Łańcuckie 

 

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Korniaktowie Płn. 
 

Lp.  Nazwisko i imi ę średnia 
ocen  

miejsce 
zamieszkania 

1. Ficek Aleksandra 4,85 Korniaktów Płn. 
2. Kurek Hubert 4,85 Korniaktów Płn. 

 

3. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  
w Białobrzegach (l) 
 

Lp.  Nazwisko i imi ę średnia 
ocen  

miejsce 
zamieszkania 

1. Stącel Kamil 5,11 Białobrzegi 
2. Kloc Ewelina 4,88 Białobrzegi 
3. Górak Magdalena 4,77 Białobrzegi 
4. Jarosz Angelika 4,77 Białobrzegi 
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4. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Armii Krajowej w Budach 
Łańcuckich (pr.) 

 

Lp.  Nazwisko i imi ę średnia 
ocen 

miejsce 
zamieszkania 

1. Kiełb Adrianna 5,50 Korniaktów Płd. 
2. Kubis Karolina 5,30 Korniaktów Płd. 
3. Czyrek Paweł 5,20 Budy Łańcuckie 
4. Wierzbicka Izabela 5,10 Korniaktów Płd. 
5. Łania Bartłomiej 5,00 Budy Łańcuckie 
6. Kiełb Aleksandra 4,90 Budy Łańcuckie 

 

5. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza  
w Białobrzegach (pr.) 

 

Lp.  Nazwisko i imi ę średnia 
ocen 

miejsce 
zamieszkania 

1. Bejster Karolina 5,30 Białobrzegi 
2. Budziwół Ewelina  5,20 Dębina 
3. Rusinek Monika 5,10 Dębina 
4. Wilk Natalia 5,00 Białobrzegi 
5. Witek Katarzyna 5,00 Białobrzegi 
6. Curzytek Monika 4,90 Białobrzegi 
7. Kluz Katarzyna 4,90 Korniaktów Płd. 
8. Prajs Izabela 4,90 Białobrzegi  
9. Misiąg Celina 4,80 Korniaktów Płd. 

 

6. Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Woli Dalszej. 
 

Lp.  Nazwisko i imi ę średnia 
ocen 

miejsce 
zamieszkania 

1. Dziura Edyta 5,10 Wola Dalsza 
2. Kraska Klaudia 5,10 Wola Dalsza 
3. Szpyt Izabela 5,00 Wola Dalsza 
4. Leńczyk Łukasz 4,80 Wola Dalsza 
5. Kiwała Konrad 4,80 Wola Dalsza 

 
Najlepsi absolwenci Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II  
w Białobrzegach: 
 



 15 

Lp.  Nazwisko i imi ę średnia 
ocen 

miejsce  
zamieszkania 

1. Kułacz Gabriela 5,43 Budy Łańcuckie 
2. Stącel Lidia 5,43 Białobrzegi 
3. Wojnar Justyna 5,36 Białobrzegi 
4. Gdańska Natalia 5,29 Budy Łańcuckie 
5. Panek Mateusz 5,29 Dębina 
6. Miara Krystian 5,28 Białobrzegi 
7. Czyrek Jacek 5,25 Korniaktów Płd. 
8. Wojciechowski Dawid 5,25 Budy Łańcuckie 
9. Bejster Ewelina 5,21 Białobrzegi 
10. Bester Jolanta 5,21 Białobrzegi 
11. Ciąpała Paweł 5,21 Białobrzegi 
12. Kiełb Malwina 5,14 Korniaktów Płd. 
13. Kurek Alicja 5,14 Korniaktów Płn. 
14. Niemiec Gabriela 5,14 Budy Łańcuckie 
15. Markowicz Anna 5,07 Budy Łańcuckie 
16. Markowicz ElŜbieta 5,07 Budy Łańcuckie 
17. Miś Iwona 5,07 Budy Łańcuckie 
18. Blok Kamil 5,00 Budy Łańcuckie 
19. Machniak Maria 5,00 Białobrzegi 
20. Bis Agnieszka 4,92 Budy Łańcuckie 
21. Mach Katarzyna 4,92 Białobrzegi 
22. Nosek Anna 4,85 Białobrzegi 
23. Woźniak Seweryn 4,79 Budy Łańcuckie 
24. Leja Justyna 4,78 Białobrzegi 
25. Surmacz Alicja 4,78 Białobrzegi 

 

 Podobnie jak w poprzednich latach trójka absolwentów tej szkoły 
z najwyŜszymi średnimi rocznymi oraz wynikami z egzaminu 
końcowego otrzymała nagrody pienięŜne Wójta Gminy Białobrzegi.  
Są to: 
Gabriela Kułacz  z Bud Łańcuckich – 400 zł 
Lidia St ącel  z Białobrzegów (l) – 300 zł 
Ewelina Bejster  z Białobrzegów (pr.) – 200 zł 
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 W imieniu władz samorządowych gratuluję wszystkim 
najlepszym absolwentom naszych szkół podstawowych i gimnazjum 
tak wspaniałych wyników, Ŝycząc duŜo zdrowia, sił i wytrwałości  
w pracy, abyście na kolejnych etapach edukacyjnych osiągali takŜe 
wysokie wyniki w nauce. 
 Gratuluję rodzicom osiągnięć ich dzieci, dziękując za trud 
włoŜony w ich wychowanie. 
 Gratuluję nauczycielom wysokich wyników osiągniętych przez 
ich uczniów, dziękując jednocześnie za duŜe zaangaŜowanie  
w pracę dydaktyczną.  
 Uczniów naszych szkół zachęcam, zwłaszcza na progu nowego 
roku szkolnego aby brali przykład z tych wyróŜnionych starszych 
koleŜanek i kolegów, i poprzez trud i upór w pracy osiągali jak 
najwyŜsze wyniki w nauce. 
 

Informacje kulturalne  
 

� 08.06.2006 r. odbyły się “Prezentacje Artystyczne”  szkół 
podstawowych z terenu gminy Białobrzegi. Organizatorem 
imprezy był GOKi Cz w Białobrzegach. 

� 25.06.2006 r. o godz. 14.00 w Korniaktowie Płd. odbył się   
V Rodziny Piknik Integracyjny  pod patronatem Starosty 
Łańcuckiego oraz Wójta Gminy Białobrzegi, w którym 
uczestniczyły osoby niepełnosprawne z terenu Powiatu 
Łańcuckiego. 

� 05.07.2006 w Tyczynie odbył się  XI Wojewódzki Przegl ąd 
Zespołów Śpiewaczych . Zespół Ludowy „Budzianie” zdobył 
w nim II miejsce. W imprezie udział wzięło ponad 30 
zespołów z całego województwa podkarpackiego. 

� 23.07.2006 r. na placu przed GOKiCz zorganizowana została 
Wojewódzka Biesiada Ludowa . Organizatorami imprezy był 
GOKiCz oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego 
w Białobrzegach. W ramach imprezy odbyły się: występy 
zespołów ludowych, zaprezentowano tradycyjne jadło, 
zabawa taneczna. Biesiada była współfinansowana przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego  
w ramach programu "Mecenat Kultury". 
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Dopłaty do paliwa rolniczego  
 

 Ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego zuŜywanego do produkcji rolniczej umoŜliwia 
dokonywanie w okresach półrocznych przez urzędy gmin zwrotu 
rolnikom części podatku akcyzowego, na podstawie przedkładanych 
przez nich faktur lub kopii faktur potwierdzonych za zgodność  
z oryginałem. 
 Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego corocznie 
określana będzie w drodze rozporządzenia przez Radę Ministrów. 
Zgodnie z przepisami producent rolny będzie otrzymywał dwa razy 
w roku częściowy zwrot podatku (z wyjątkiem roku 2006 w którym 
producent rolny otrzyma jednorazowy zwrot podatku) w zaleŜności 
od ilości zakupionego oleju napędowego do celów rolniczych. 
Powierzchnia uŜytków rolnych zostanie określona według stanu na 
dzień 1 kwietnia danego roku , z wyłączeniem gruntów 
gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej  
w rozumieniu przepisów o podatku rolnym oraz gruntów zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej innej niŜ działalność rolnicza 
rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Zwrot podatku będzie 
dokonywany na wniosek producenta rolnego złoŜony do wójta 
właściwego ze względu na miejsce połoŜenia gruntów będących  
w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego  
w określonych w ustawie terminach. 
 Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu będącego 
osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego  
w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. W przypadku gdy grunt 
gospodarstwa rolnego stanowi przedmiot współposiadania, zwrot 
podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do 
którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. 
Pisemna zgoda nie dotyczy współmałŜonków. 
 Wniosek o zwrot podatku składa się w terminach od 1 marca do 
31 marca i od 1 września do 30 września danego roku.  
 Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji, 
następuje w terminach :  

� od 1 maja do 31 maja – jeŜeli wnioski o zwrot podatku 
zostały złoŜone w terminie od 1 marca do 31 marca  
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�  od 1 listopada do 30 listopada – jeŜeli wnioski o zwrot 
podatku zostały złoŜone w terminie od 1 września do 30 września. 

W 2006 roku wniosek o zwrot podatku składa się w terminie od  
1 września do 30 września wraz z fakturami VAT albo 
potwierdzonymi ich kopiami wystawionymi od 1 stycznia 2006r. do 
31.08.2006r.  

Przewidywana w 2006r. stawka zwrotu podatku wyniesie 0,45 zł 
do litra oleju napędowego. Na 1 ha uŜytków rolnych maksymalny 
zwrot moŜe wynieść 38,70 zł ( 86 litrów x 0,45 zł ).  

Informacje na temat dotacji do paliwa rolniczego udzielane są  
w Urzędzie Gminy ( pok. 2 ) tel.(017) 224 03 51. Tam teŜ moŜna 
pobrać formularze wniosków. Znajdują się one takŜe na naszej 
stronie internetowej. 
 

Sprawy ró Ŝne:  
 

1. Informujemy, Ŝe jak co roku na początku listopada nastąpi 
uroczyste wręczenie 45 stypendiów uczniom naszego gimnazjum, 
szkół ponadgimnazjalnych oraz studentom z terenu naszej gminy  
w ramach czwartej juŜ edycji Programu „Równe Szanse  
w Białobrzegach”. Uroczystość tradycyjnie połączona będzie  
z gminnymi obchodami Święta Niepodległości Polski. O konkretnym 
terminie uroczystości stypendyści pozostaną poinformowani 
pisemnie. 

2. W dniu 30 sierpnia 2006 r. w godzinach 9.00 – 11.00  
w budynku GOKiCz w Białobrzegach odbyło się bezpłatne 
spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców, dotyczące 
przewidywanych rodzajów i zasad wspierania przedsiębiorstw przez 
fundusze strukturalne Unii Europejskiej w nowym okresie 
programowania na lata 2007 – 2013. Spotkanie prowadzone było 
przez pracowników Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej  
w Rzeszowie. W spotkaniu  wzięło udział 12 przedsiębiorców  
z terenu Gminy Białobrzegi, pracownicy Urzędu Gminy 
odpowiedzialni za pozyskiwanie środków unijnych i pracownik 
Gminnego Centrum Informacji. 

3. Do Publicznego Przedszkola w Białobrzegach zakupiliśmy 
nowe, bezpieczne urządzenia na plac zabaw – koszt tych urządzeń 
to kwota 15 300 zł. 
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 Idea była taka aby plac zabaw słuŜył wszystkim dzieciom, a nie 
tylko tym uczęszczającym do przedszkola. Cieszy nas widok mam  
i tatusiów z dziećmi korzystającymi w popołudnia z placu zabaw, 
cieszy nas radość bawiących się dzieci. Plac zabaw jest i będzie dla 
Was otwarty.  
 Prosimy tylko starsze „dzieci” aby nie korzystały  
z placu zabaw, poniewaŜ zamontowany tam sprzęt nie jest dla nich 
przeznaczony, inaczej mówiąc te zabawki nie są juŜ dla was, 
wyrośliście z nich, ale to normalna kolej rzeczy. Dla was będziemy 
budować piękne boisko sportowe obok gimnazjum, więc tamte 
zabawki zostawcie maluchom. Nawiasem mówiąc, duŜe 
zainteresowanie nowym placem zabaw, wskazuje na potrzebę 
organizacji takich miejsc na terenie gminy i deklaruję, Ŝe wnioski  
z tych obserwacji mają szansę na realizację w kolejnych latach. 

4. Odnowiliśmy wszystkie przystanki na terenie naszej gminy  
w trosce o pasaŜerów autobusowych oraz estetykę naszych coraz 
lepszych dróg. Pewnie niepotrzebnie, bo ufam, Ŝe mamy 
odpowiedzialną młodzieŜ w naszej gminie, niemniej jednak tak na 
wszelki wypadek, proszę aby nie malować tych przystanków 
dodatkowymi kolorami, bo to i nie potrzebne koszty, a i na pewno 
nie poprawi to ich estetyki. 

5. Pragnę podziękować naszym mieszkańcom za Waszą troskę 
o estetykę i porządek w swoich ogrodach, a takŜe za to, Ŝe 
wychodzicie z tymi porządkami takŜe przed swoje posesje, kosząc 
pobocza dróg czy rowy. To dzięki Wam nasza gmina staje się coraz 
czystsza, piękniejsza i proszę mi wierzyć, Ŝe przyjeŜdŜający do nas 
z róŜnych stron Polski dostrzegają to, ba nawet zazdroszczą nam 
tego. To naprawdę Wasze duŜe osiągnięcie – gratuluję i dziękuję za 
te działania. 

6. Informacja dla osób posiadających gospodarstwo rolne, 
którzy ubiegają się o zasiłek rodzinny. W związku z tym, Ŝe nie 
została ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu  
Statystycznego wysokość dochodu z 1 ha przeliczeniowego, 
przesuwa się termin rozpatrzenia  wniosku o zasiłek rodzinny do 
końca miesiąca września 2006 r. Podstawa prawna: art. 36 
Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. Nr 98 poz. 1071  
z 2000 r. z późn. zmianami). 
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7. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łańcucie uprzejmie 
informuje, Ŝe zgodnie z poleceniem Głównego Lekarza Weterynarii 
wszyscy właściciele stad bydła, którzy nie posiadają jeszcze decyzji 
o uznaniu gospodarstw za wolne od gruźlicy, brucelozy i białaczki 
(potrzebnej do sprzedaŜy cieląt do handlu tj. na teren UE) mogą 
otrzymać taką decyzję w Biurze Powiatowego Inspektoratu 
Weterynarii w Łańcucie do dnia 30.09.2006 r. Warunkiem 
otrzymania decyzji jest przedstawienie do wglądu księgi rejestracji 
bydła oraz posiadane paszporty bydła. 
 
Szanowni Pa ństwo!  
 
 Ten Biuletyn Informacyjny jest ostatnim, zwykłym wydaniem  
w tej kadencji naszego samorządu. W październiku dotrze do 
Państwa Wydanie Specjalne, w którym przedstawimy pracę tego 
samorządu w całej kadencji, czyli w latach 2002 – 2006.  
 Wszystkie numery Biuletynów opracowywane były przeze mnie 
– starałem się w nich uczciwie i rzetelnie informować  
o najwaŜniejszych sprawach tego samorządu. Pisałem o faktach, 
unikając ich ocen – te pozostawiałem Państwu – naszym 
mieszkańcom. 
 WyraŜam nadzieję, Ŝe publikacje te spełniły swoją główną rolę 
jaką była informacja, i Ŝe nie były zbyt nudne dla czytelnika. 
 

Franciszek Masłoń  
Wójt Gminy Białobrzegi 

 
 
 
Biuletyn Informacyjny redaguje: 
Wójt Gminy Białobrzegi –  Franciszek Masłoń 
 


