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 Z życia gminy 
      Nr 1/2012 

 Biuletyn Informacyjny Gminy Białobrzegi  
  
 
 
 
W tym numerze :  
  str. 
- Główne zamierzenia inwestycyjne i remontowe w 2012r 1-2 
- Gospodarka ściekowa na terenie gminy 2-3 
- Sprawy różne 3-4 
 
 
Główne zamierzenia inwestycyjne i remontowe w 2012r  
 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w lewobrze żnej części gminy – 
do końca września tego roku zakończymy kanalizację 
miejscowości Budy Łańcuckie (lewa), a tym samym zakończyliśmy 
realizację tego zadania. W 2012r przeznaczamy na ten cel kwotę 
 3 360 000 zł. 

2. Budowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Białob rzegach 
– II etap  – inwestycja rozpoczęta w II półroczu 2011r będzie 
kontynuowana  w 2012 r. W ramach II etapu planujemy wykonać 
stadion lekkoatlatyczny, korty tenisowe, parking od strony 
południowej, kolejne ciągi komunikacyjne, oświetlenie, zieleń. 
Przeznaczamy na ten cel kwotę 1 300 000 zł. Całość prac 
zamierzamy zakończyć w terminie do końca lipca tego roku. Po 
oddaniu do użytku będzie to jedyne  w okolicy miejsce, które 
będzie oferować tak szerokie możliwości rekreacyjno – sportowe, 
w których każdy od dziecka do dorosłego znajdzie coś dla siebie. 
Teren będzie ogrodzony, a więc bezpieczny dla dzieci, stąd też 
zapraszamy całe rodziny, zwłaszcza w soboty i niedziele. 

3. Remonty dróg gminnych . Zgodnie z naszym programem 
działania na tą kadencję, nasze drogi gminne, przy których 
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znajduje się  przynajmniej  5 gospodarstw, w tym roku zostaną 
wyremontowane poprzez położenie na nich nawierzchni 
asfaltowej. Dotyczy to tych dróg, w stosunku do których na dzień 
dzisiejszy możliwe było uregulowanie ich stanu prawnego, gdyż 
gmina musi być ich właścicielem (nie posiadaczem samoistnym, 
lub władanie na zasadach posiadania samoistnego) aby zgodnie  
z prawem samorząd mógł przeznaczyć środki finansowe na 
remonty tych dróg. Programem remontów  obejmiemy w tym roku 
ok. 7 km dróg.  

 
Gospodarka ściekowa na terenie gminy  
 W związku z zakończeniem budowy sieci kanalizacyjnej  
w sołectwach Białobrzegi (lewa) oraz Korniaktów Północny właściciele 
gospodarstw domowych, którzy nie przyłączyli się do sieci 
kanalizacyjnej zostali zobligowani do przyłączenia się do sieci 
kanalizacyjnej na własny koszt. W stosunku do osób, które nie 
podporządkują się wezwaniom do uregulowania tych spraw, 
podejmowane będą działania wynikające ze stosownych przepisów 
prawa, włącznie z karami pieniężnymi, dla szczególnie opornych. 
Będą okresowe kontrole pracowników gminy oraz Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Białobrzegach dotyczące przestrzegania przepisów 
prawa w zakresie gospodarki ściekowej. Kontrole obejmą także 
ewentualne podłączenia wód opadowych do kanalizacji sanitarnej. 
Ciągle mamy bardzo dużą różnice między ilością ścieków wynikającą 
z odczytów wodomierzy oraz ilością ścieków, którą wskazuje 
opomiarowanie na Oczyszczalni Ścieków. Różnicę, niestety musi 
pokryć Zakładu Gospodarki Komunalnej, a konkretnie to budżet gminy, 
który udziela zakładowi dotacji. Jesteśmy przekonani, że jedną  
z przyczyn, tego stanu rzeczy jest nielegalny zrzut ścieków 
(najczęściej nocą) do kanalizacji sanitarnej z niepodłączonych 
gospodarstw, a także nielegalny zrzut deszczówki. Stąd też, mimo, że 
trudno pewne rzeczy udowodnić, będziemy przeprowadzać częstsze 
kontrole. Wykrywanie tych oszustw zaczynają nam ułatwiać także 
coraz częstsze sygnały od mieszkańców. To nie są donosy, gdyż 
piętnują one naganne zachowania niektórych mieszkańców, które nie 
sposób nazwać inaczej niż kradzież publicznych środków. Jeżeli 
wszyscy reagowalibyśmy na społecznie negatywnie zachowania to 
pewnie mniej byłoby zwykłego cwaniactwa (życia kosztem innych)  
w naszym społeczeństwie – przynajmniej w lokalnej społeczności. Na 
szczęście ogromna większość naszych mieszkańców to ludzie 
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uczciwi, rzetelnie realizujący swe obowiązki względem samorządu  
i lokalnej społeczności. 

 

Sprawy ró żne 
 
1. W związku z nadejściem wiosny prosimy jak co roku  

o uporządkowanie terenów przyległych do Waszych posesji, obcięcie 
gałęzi czy krzewów przy drogach, słupach oświetlenia ulicznego. 
Apelujemy także, aby nie sadzić drzew i krzewów zbyt blisko dróg  
i chodników, z przyczyn które powinny być oczywiste dla każdego. 

 

2. Po raz kolejny apelujemy o nie zaśmiecanie rowów przydrożnych, 
parkingów, przystanków. Takie zachowanie to nie tylko przejaw niskiej 
kultury osobistej, ale także tworzenie negatywnego wizerunku gminy, 
miejscowości. 

 
3. W związku z intensyfikacja prac przy budowie Autostrady A-4, a tym 

samym kolejnymi problemami z drogami dojazdowymi, kurzem itp., 
podajemy adres i nr telefonu firmy budującej autostradę tj. Biuro Budowy 
Polimex Mostostal/Doprastav, ul. Podzwierzyniec 41,  37-100 Łańcut;  
nr tel.: 17 225 57 18 celem umożliwienia bezpośredniej interwencji przez 
mieszkańców w przypadku takiej konieczności. Działania interwencyjne 
podejmowane są także bardzo często przez Urząd Gminy. Niestety, wiele 
spraw załatwianych jest nieterminowo, bądź nie załatwiane są tak jak 
byśmy tego oczekiwali. Inwestor na tym zadaniu, czyli GDDKiA  
w Rzeszowie nie chce w ogóle zajmować się tymi sprawami i odsyła do 
wykonawcy robót – w ten sposób krąg się zamyka. Sytuacja taka nie 
wynika bynajmniej z naszej nieudolności, niechęci do załatwienia tych 
spraw, ale z faktu, że wszyscy, którzy są odpowiedzialni za te problemy 
umywają ręce, a jednocześnie brak jest skutecznych narzędzi prawnych, 
aby możliwa była zmiana tego stanu rzeczy. Podczas spotkań przed 
budową autostrady (jedno z nich odbyło się w Białobrzegach) zapewniano 
mieszkańców oraz władze samorządowe, że wszelkie problemy związane 
z budowa autostrady będą rozwiązywane z uwzględnieniem interesu 
lokalnego, tak aby zminimalizować problemy związane z tą inwestycją. 
Miało być dobrze a wyszło niestety jak zwykle czyli po polsku, co każdy 
widzi i niestety najprawdopodobniej będzie miał okazję jeszcze zobaczyć. 

 
4. Informacja  

Gminny Punkt Doradztwa Rolniczego w Białobrzegach informuje, 
że wypełnianie wniosków o płatności obszarowe będzie prowadzone  
w punkcie doradztwa w Białobrzegach – Remiza OSP od 15 marca do  
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15 maja 2012 roku w dniach:  poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach   
7 – 15. Informacja telefoniczna – 723 977 417. 

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy 
  
                                                              Specjalista doradztwa rolniczego 
                                                                                 Stanisław Górak 
 
 
 
 
 

 
 
 

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi życzę 
Państwu dużo radości i wzajemnej życzliwości. Niech Zmartwychwstanie, 
które niesie odrodzenie, napełni Wszystkich pokojem i wiarą, niech da siłę  
w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. 
 

Z wyrazami szacunku 
Wójt Gminy Białobrzegi 

 
Franciszek Masłoń 

 
 
Biuletyn Informacyjny redaguje: 
Wójt Gminy Białobrzegi – Franciszek Masłoń 

  


