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 Z Ŝycia gminy 
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 Biuletyn Informacyjny Gminy Białobrzegi  
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Informacja o realizacji zada ń inwestycyjnych i remontowych  

Ukończyliśmy lub jesteśmy w trakcie realizacji następujących zadań 
inwestycyjnych i remontowych: 

1. Remonty dróg - wykonaliśmy 7,6 km nowych nawierzchni asfaltowych 
na drogach będących naszą własnością wraz z poboczami z kamienia we 
wszystkich miejscowościach naszej gminy. Koszt realizacji tych zadań to kwota 
1 600 000 zł. Na terenie naszej gminy pozostało do wykonania niewiele dróg, 
przy których znajduje się przynajmniej kilka domów. Są to w większości drogi  
o nieuregulowanym stanie własnościowym. Podejmujemy działania, aby do 
wiosny przyszłego roku uregulować sprawy własnościowe tam gdzie to będzie 
moŜliwe tak, aby moŜliwym było połoŜenie asfaltu na tych drogach  
w ciągu 2 najbliŜszych lat. Nie dotyczy to kilku dróg w pobliŜu autostrady, 
których asfaltowanie przed jej wybudowaniem byłoby bez sensu, ze względu 
na wielce prawdopodobne ich zniszczenia. 

2. Remonty parkingów publicznych  – połoŜyliśmy nowe nawierzchnie 
asfaltowe na parkingach będących naszą własnością w następujących 
miejscowościach: Wola Dalsza, Białobrzegi pr., Białobrzegi l., Korniaktów Płd., 
Budy Łańcuckie pr. Koszt realizacji tych zadań to kwota 230 000 zł. 
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3. Remonty elewacji i dachów domów kultury:  
a) Budy Łańcuckie pr. – zakres prac obejmuje wykonanie elewacji, remont 

dachu, utwardzenie placów. Przewidywany koszt remontu to kwota  
ok. 170 000 zł., 

b) Budy Łańcuckie l. – w ramach projektu wykonamy remont dachu (zmiana 
pokrycia dachowego, elewację, remont „grzybka” oraz utwardzenie 
placów). Przewidywany koszt prac to kwota ok. 220 000 zł., 

c) Dębina  - planujemy wykonanie nowego dachu stromego ( w tej chwili jest 
stropodach), wykonanie elewacji oraz utwardzenie placów i remont tzw. 
„grzybka”. Koszt prac to kwota ok. 340 000 zł. 
 Na dofinansowanie tych 3 zadań złoŜone są wnioski  

o dofinansowanie do PROW w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” ze 
środków Unii Europejskiej w wysokości 50% kosztów. Termin zakończenia 
realizacji tych zadań to 30 października 2010 r., o ile warunki pogodowe 
pozwolą na wykonywanie prac. 

4. Remont świetlicy w D ębinie- Ksi ęŜe – budynek w bardzo złym stanie 
technicznym wymagający wzmocnienia konstrukcji ścian oraz kapitalnego 
remontu. Wykonano tam przyłącza wody, kanalizacji, gazu, nowe tynki 
wewnętrzne. Wykonano nowe podłoŜa, połoŜone zostaną nowe wykładziny. 
Wykonywana jest nowa elewacja, utwardzenie placu przed budynkiem. 
Uzupełniona zostanie zieleń wokół budynku. Zakupione zostanie nowe 
wyposaŜenie świetlicy. Koszt prac wyniesie ok. 195 000 zł. i jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi”. 

5. Remont elewacji O środka Zdrowia w Budach Ła ńcuckich (pr)  
Wykonano nową elewację budynku wraz z dociepleniem, płytką odbojową, 

obłoŜono płytkami schody, zamontowano nowe daszki oraz zrealizowano inne 
drobne prace. Koszt zrealizowanych robót to kwota 113 375 zł. 

6. Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy O środku 
Zdrowia w Budach Ła ńcuckich - wykonano podjazd dla niepełnosprawnych  
i nowe schody do gabinetu stomatologicznego. Koszt prac to kwota 21 500 zł. 

7. Remont kanalizacji deszczowej, sanitarnej, oraz przył ączy wody w 
Budach Ła ńcuckich (pr)- prace te dotyczą instalacji zewnętrznych przy Domu 
Kultury, oraz Ośrodka Zdrowia w Budach Łańcuckich (pr).  Koszt prac to kwota 
25 000 zł. 

8. Budowa placów zabaw i rekreacji dla dzieci.  
W kaŜdym sołectwie naszej gminy powstały nowoczesne place zabaw dla 

dzieci wraz z zielenią wokół nich. Zostały one ogrodzone oraz wyposaŜone w 
oświetlenie i kamery, które mają zabezpieczyć je przed niewłaściwym 
korzystaniem z nich oraz zniszczeniami. Na kaŜdym z 8 placów zabaw 
znajduje się regulamin korzystania z nich, który naleŜy przestrzegać. Place 
zabaw przeznaczone s ą dla dzieci do 10 lat . Starsze dzieci nie powinny 
korzystać z tych urządzeń, bo mogą je zniszczyć. Prosimy o troskę i dbałość o 
te place zabaw oraz korzystanie z nich zgodnie z regulaminem tak, aby mogły 
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jak najdłuŜej słuŜyć tym, dla których zostały zbudowane, czyli małym dzieciom. 
Całkowity koszt zadania to kwota ok. 1 090 000 zł. Zadanie było 
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Place zabaw są oświetlone  
i monitorowane- wszystkie zdarzenia system kamer rejestruje przez całą dobę. 

9. Budowa chodników.   
Nowe chodniki są w trakcie budowy w Budach Łańcuckich l.,  

w Białobrzegach pr., w Budach Łańcuckich pr. Ogólnie w tym roku wybudujemy 
ok. 4,4 km nowych chodników. Przeznaczyliśmy na ten cel z naszego budŜetu 
kwotę 1 000 000 zł. (75% kosztów budowy), którą dofinansowaliśmy Powiat 
Łańcucki, gdyŜ budowa chodników w ciągu dróg powiatowych to zadanie 
powiatu. 

10.   Budowa o świetlenia ulicznego w ci ągach głównych dróg 
powiatowych  – jesteśmy w trakcie przetargu na to zadanie. Wybrany 
wykonawca ma je zrealizować w terminie do 15 listopada b.r. Przewidywany 
koszt zadania to kwota ok. 430 000 zł. 

11. Budowa ogrodze ń- w ramach tego zadania wykonano nowe 
ogrodzenia placów zabaw w Dębinie, Przedszkola w Białobrzegach 
 (w części), Szkoły Podstawowej Nr 1 w Białobrzegach, Szkoły Podstawowej 
Nr 2 w Korniaktowie Północnym (w części), boiska sportowego LKS 
,,Sitowianka” w Budach Łańcuckich (L), Szkoły Podstawowej Nr 2 w Budach 
Łańcuckich, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Korniaktowie Południowym. W sumie 
wykonaliśmy ok. 1,8 km nowych ogrodzeń. Koszt wykonania tych prac to kwota 
222 000 zł. 

 
Budowa kanalizacji sanitarnej  w lewobrze Ŝnej cz ęści gminy  
 W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniony został wykonawca 
tego zadania tj. Konsorcjum firm „Wodrol” S.A.- lider Konsorcjum i „Rolbud” s.c 
– partner Konsorcjum. Zgodnie z zapisami zawartymi we wniosku aplikacyjnym 
do PROW, z którego zadanie jest dofinansowane, inwestycja ta realizowana 
będzie w następujących terminach: 
I etap – Białobrzegi (lewa) i Korniaktów Płn. –prace rozpoczęły się i ich 
zakończenie planowane jest na  30.09. 2011 r. 
II etap – Budy Łańcuckie (lewa) – rozpoczęcie 01.10. 2011r. – zakończenie 
30.09.2012 r. 
 To największa i najbardziej kapitałochłonna inwestycja w historii 
samorządu. W ramach jej realizacji wykonanych zostanie ok. 84 km kanalizacji 
oraz 24 przepompowni. Koszt zadania to kwota 8 985 000 zł. z czego 
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to kwota  
3 000 000 zł, reszta to środki budŜetu gminy. W tym roku wydamy na ten cel 
kwotę ok. 1 800 000 zł. Koszt realizacji tej inwestycji podnosi takŜe 
konieczność przeprowadzenia badań archeologicznych na części działek, 
przez które przebiega kanalizacja. 
 Zwracam się więc z prośbą i apelem do mieszkańców, przez działki 
których przebiegać będzie kanalizacja, aby wykazali zrozumienie dla 
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przejściowych problemów i nie utrudniali realizacji tej inwestycji. Pamiętajmy  
o tym, Ŝe po pewnym czasie po wykopach nie będzie śladów, zaś efekty kłótni, 
waśni trudno niekiedy latami zapomnieć. Kanalizacja jest dobrem wspólnym, 
więc dlatego czasem trzeba dla tego dobra społeczności lokalnej poświęcić 
nawet część swojego dobra. Gmina nie buduje kanalizacji aby ukarać 
mieszkańców, ale po to, aby polepszyć ich warunki Ŝycia.  Dla naszej gminy ta 
inwestycja to takŜe ogromny wysiłek finansowy i organizacyjny. PomóŜcie więc 
proszę, nam go udźwignąć. Piszę te słowa, gdyŜ spostrzeŜenia z pierwszych 
tygodni po rozpoczęciu tej inwestycji nie są zbyt optymistyczne.  

Na temat przyłączy kanalizacyjnych informowaliśmy szerzej  
w poprzednim Biuletynie Informacyjnym Nr 1/2010, tak więc w ty numerze 
przypominamy tylko, Ŝe osoby zainteresowane wykonaniem przyłącza przez 
gminę, powinny zgłosić się do Urzędu Gminy do pok. Nr 1 w terminie do 30 
października tego roku, gdzie złoŜą stosowny wniosek i podpiszą umowę,  
w której określone zostaną m. in. warunki płatności za wykonanie przyłącza(do 
wyboru: jednorazowo lub na raty) oraz termin jego wykonania. Mieszkańcy, 
którzy w tym terminie nie zgłoszą się do Urzędu Gminy będą zobowiązani 
wykonać przyłącz kanalizacyjny samodzielnie, gdyŜ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami wykonanie przyłączy kanalizacyjnych naleŜy do obowiązków 
właścicieli nieruchomości. Wybór co do sposobu realizacji tego obowiązku 
naleŜy do mieszkańców. 

 
Świetlice środowiskowe na terenie gminy  
 W ramach złoŜonego do działania Leader wniosku otrzymamy 
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na utworzenie 7 świetlic  
w kaŜdym sołectwie (z wyjątkiem Białobrzeg pr., gdzie świetlica znajduje się  
w pięknie wyremontowanej tzw. Starej Plebani). Całkowity koszt zadania to 
kwota 94 000 zł. Przeprowadzony zostanie remont pomieszczeń 
przeznaczonych na świetlice w miejscowościach: Dębina, Korniaktów Płd., 
Korniaktów Płn. oraz zakupione zostanie jednakowe dla wszystkich świetlic 
wyposaŜenie, na które złoŜą się stół bilardowy, piłkarzyki, tarcza do gry w rzutki 
Dart, szafa z półkami, rakiety i piłki do tenisa stołowego, rekreacyjny zestaw do 
badmintona, stół do gry w cymbergaja, Szachy, Scrabble, gra BOGGLE 
Parker, tablica ścienna z korka, radioodtwarzacz CD, czajnik elektryczny, kubki 
porcelanowe, rolety okienne. 

Dobierając wyposaŜenie uwzględniliśmy uwagi młodzieŜy, które 
przekazała nam podczas spotkań. Zgodnie ze złoŜonym projektem świetlice 
otwarte będą od października do końca kwietnia cztery razy  
w tygodniu w godzinach od 1800 do 2100. Projekt przewiduje zatrudnienie w tym 
okresie osoby odpowiedzialnej za ład i porządek w świetlicy. Otrzymywałaby 
miesięcznie wynagrodzenie w kwocie 300 zł. netto. Osoby zainteresowane 
pełnieniem roli opiekuna świetlicy proszone są o zgłoszenie się do Urzędu 
Gminy do Pani Katarzyny Kucharskiej pokój nr 10. Chcielibyśmy, aby te  
świetlice były miejscem spotkań  młodzieŜy, która chce pogadać, wypić kawę 
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czy herbatę (będą takie moŜliwości), pograć w róŜne gry – po prostu ciekawie 
spędzić czas.  Tak, więc nie moŜe to być miejsce, w którym spoŜywa się 
alkohol, pali papierosy, uŜywa wulgaryzmów. Jest to miejsce spotkań ludzi 
trzeźwych, dlatego teŜ wszyscy musimy dołoŜyć starań, zwłaszcza na początku 
funkcjonowania świetlic aby te reguły były przestrzegane. W przeciwnym razie 
świetlice te staną się miejscami, do których normalna młodzieŜ przestanie 
zaglądać. 

Obdarzamy naszą młodzieŜ zaufaniem, wierząc Ŝe potrafią być 
dobrymi gospodarzami tych miejsc Ŝe potrafią z własnego kręgu wyeliminować 
ludzi, którzy ze względu na swe zachowanie nie powinni korzystać ze świetlic. 
Proszę Was nie sprawcie nam zawodu! Bardzo zaleŜy nam na tym, aby 
program powiódł się, aby młodzieŜ miała swoje miejsce spotkań  
w cywilizowanych warunkach, a nie na przystankach, mostach itp. JeŜeli 
program powiedzie się, to przewidujemy jego kontynuację, czyli dalsze 
funkcjonowanie świetlic po 30 kwietnia. Powodzenie programu zaleŜy takŜe od 
tego, czy i jak dorośli będą reagować na negatywne zachowania 
 
Projekty prospołeczne realizowane przez gmin ę 
1. Kontynuujemy wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju 
Lokalnego realizację Programu Stypendialnego „Równe Szanse  
w Białobrzegach”, w ramach którego ze środków Gminy Białobrzegi oraz 
Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie wręczamy, jak co roku w Dniu 
Święta Niepodległości 20 stypendiów po 100 zł miesięcznie dla uczniów 
naszego gimnazjum, 10 stypendiów po 150 zł miesięcznie dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych oraz 5 stypendiów po 250 zł dla studentów. Ogólnie 
przeznaczamy na to kwotę 46 250 zł. 
2. Wsparliśmy finansowo wypoczynek wakacyjny naszych zuchów  
i harcerzy, oraz dzieci i młodzieŜy z grup oazowych przy parafiach- kwotą ok. 
12 000 zł.  Dzięki temu wsparciu ok. 210 dzieci z naszego terenu wyjechało 
poza teren gminy na wakacje. 
3. 30 czerwca zakończyliśmy realizację „Cały świat w zasięgu ręki – 
kształcenie językowe, matematyczne i informatyczne szansą na równy start ku 
dorosłości”. Całkowity koszt realizacji projektu w kwocie  
229 760 zł został pokryty ze środków unijnych w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. W projekcie wzięło udział 90 dzieci  
w wieku 10 –13 lat, które uzupełniły swoje wiadomości i umiejętności  
z języka angielskiego, informatyki oraz matematyki. 
4. Dofinansowaliśmy cykliczne zajęcia wakacyjne w Korniaktowie Płn. 
organizowane w kaŜdą sobotę przez Radę Sołecką oraz Stowarzyszenie Koła 
Gospodyń z tej miejscowości. 
5. W październiku rozpoczniemy realizację warsztatów tanecznych dla dzieci 
ze szkół podstawowych z terenu naszej gminy w ramach Projektu ,,Tańcz- nie 
Ŝałuj podłogi, tańcz- niech niosą cię nogi ... Warsztaty taneczne dla dzieci ze 
szkół podstawowych z terenu Gminy Białobrzegi” współfinansowanego ze 
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środków Unii Europejskiej i budŜetu gminy. Dla dzieci kurs jest bezpłatny  
i obejmuje 14 spotkań 45 min dla kaŜdej z grup. 
6. W październiku rozpoczynamy realizację projektu „Kultywowanie 
miejscowych tradycji folklorystycznych, którego celem jest utworzenie 
dziecięcego zespołu ludowego „Małe Białobrzegi” w oparciu o uczniów Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Białobrzegach. Projekt jest współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej. 
 
Wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej  
 Na dzień dzisiejszy nasza gmina złoŜyła 10 wniosków do róŜnych 
funduszy Unii Europejskiej o dofinansowanie róŜnych zadań dotyczących 
zarówno tzw. ,,twardych” projektów (infrastrukturalnych) a takŜe projektów 
prospołecznych (,,miękkich”). Część tych projektów jest w trakcie realizacji, 
część z nich będzie realizowana za kilka miesięcy. Przedstawiamy poniŜej listę 
tych projektów: 
 
 

LP NAZWA PROJEKTU OKRES 
REALIZACJI 

1 

„Tańcz - nie Ŝałuj podłogi, Tańcz - niech niosą 
cię nogi…. Warsztaty taneczne dla dzieci ze 
szkół podstawowych z terenu Gminy 
Białobrzegi” 

X.2010-III.2011 

2 
„Remont i wyposaŜenie świetlic wiejskich w 
miejscowościach Dębina, Korniaktów 
Południowy i Korniaktów Północny” 

X.2010-IV.2011 

3 
Kultywowanie miejscowych tradycji 
folklorystycznych - utworzenie dziecięcego 
zespołu ludowego "Małe Białobrzegi". 

X.2010-IV.2011 

4 

„WyposaŜenie świetlic wiejskich i organizacja 
zajęć rekreacyjno-kulturalnych w 
miejscowościach Wola Dalsza, Białobrzegi, 
Budy Łańcuckie” 

X.2010-IV.2011 

5 

,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  
w lewobrzeŜnej części Gminy Białobrzegi  
w miejscowościach Białobrzegi, Korniaktów 
Północny, Budy Łańcuckie” 

ZAKOŃCZENIE 
IX.2012 

5 
Przebudowa i wyposaŜenie świetlicy wiejskiej 
w Dębinie wraz z zagospodarowaniem terenu. 

ZAKOŃCZENIE 
X.2010 

6 
"Remont budynku Domu Kultury wraz  
z utwardzeniem terenu w miejscowości Dębina" 

ZAKOŃCZENIE 
XI.2010 

7. 
"Remont budynków Domów Kultury wraz z 
utwardzeniem placów w miejscowości Budy 
Łańcuckie" 

ZAKOŃCZENIE 
XI.2010 
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8 
"Rekultywacja parku i remont obiektu imprez 
plenerowych w miejscowości Korniaktów Płd." 

ZAKOŃCZENIE 
VI.2011 

9 
Rozbudowa i przebudowa obiektu imprez 
plenerowych wraz z utwardzeniem terenu w 
miejscowości Korniaktów Płn. 

ZAKOŃCZENIE 
VI.2011 

 

Jednocześnie przygotowujemy kolejne 3 projekty które będziemy 
składać na ogłoszone juŜ nabory wniosków we wrześniu i październiku tego 
roku. Tak duŜa liczba realizowanych i przygotowywanych projektów wymaga 
bardzo duŜego nakładu pracy zarówno na etapie przygotowywania wniosków 
jak teŜ ich realizacji i rozliczania z instytucją wdraŜającą. Dlatego teŜ 
zwiększono zatrudnienie w Urzędzie Gminy o 1 pracownika na stanowisku 
zajmującym się środkami pomocowymi. Chcemy maksymalnie wykorzystać 
moŜliwości jakie dają środki unijne celem przyśpieszenia rozwoju gminy 
zarówno pod względem infrastrukturalnym jak teŜ prospołecznym.  
 
Działalno ść stowarzysze ń na terenie gminy  
 Oprócz OSP, które mają status stowarzyszeń w ostatnich kilku latach 
powstały takŜe w poszczególnych sołectwach nowe stowarzyszenia. 
Przedstawiamy Państwu powstałe w ciągu ostatnich  
7 lat Stowarzyszenia działające w poszczególnych miejscowościach: 
 

L.p. Miejscowo ść Nazwa stowarzyszenia Prezes 

1.  Korniaktów Płd. 
Stowarzyszenie Kobiet 

„Krokus” 
Wiesława Szal 

2.  
Budy Łańcuckie (pr)- 
Korniaktów Północny 

Ludowy Klub Sportowy Budy 
Łańcuckie- Korniaktów 

Andrzej 
Kiełbicki 

3.  Białobrzegi (L). 
Stowarzyszeni Promocji i 

Rozwoju „Olszynka” 
Zofia Nykiel 

4.  Korniaktów Płn. 
Stowarzyszenie Koła 

Gospodyń 
Małgorzata 

Chmiel 

5.  Budy Łańcuckie (L) 
Stowarzyszenie Kobiet 

„Niezabudki” 
Barbara 
Bielówka 

6.  Wola Dalsza 
Stowarzyszenie Kobiet 

Wiejskich w Woli Dalszej 
Maria 

Walawender 

7.  Wola Dalsza 
Stowarzyszenie Ludowy Klub 

Sportowy w Woli Dalszej 
Bogusław 

Potęga 
 Z wszystkimi tymi stowarzyszeniami współpraca samorządu układa  się 
bardzo dobrze, wspomagaliśmy je przy przygotowywaniu wniosków  
o dofinansowanie ich projektów z Programu Leader. Będziemy im nadal 
doradzać i wspomagać podczas realizacji tych wniosków oraz ich rozliczeń,  
a takŜe przy przygotowaniu nowych wniosków aplikacyjnych. Pragnę im 
podziękować za ich pracę na rzecz rozwoju lokalnych środowisk, za Ŝyczliwe, 
pełne wzajemnego zrozumienia spotkania. Jesteśmy dumni z tego, Ŝe 
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jesteśmy jedną z gmin, w której funkcjonuje najwięcej stowarzyszeń, oraz 
gminą, w której stowarzyszenia złoŜyły najwięcej wniosków do Programu 
Leader w naszym powiecie. To bardzo dobrze świadczy o aktywności naszych 
lokalnych społeczności oraz pokazuje, Ŝe stajemy się społeczeństwem 
obywatelskim. Jednocześnie, mieszkańców miejscowości, w których nie ma 
stowarzyszeń zachęcamy do ich zakładania – pomoŜemy zarówno w trakcie 
załatwiania spraw związanych z rejestracją stowarzyszenia, jak teŜ  
w pozyskaniu środków na realizację lokalnych pomysłów. Uwierzcie, Ŝe razem 
to nie jest takie trudne! 
 
Najlepsi uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum w  roku szkolnym 
2009/2010 
 Przedstawimy Państwu po raz kolejny najtęŜsze głowy naszych szkół, 
z których wyników w nauce jesteśmy dumni i których stawimy innym na wzór 
do naśladowania. 

 
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Ko ściuszki w Białobrzegach  

 
KLASA  IV  

Lp. Imi ę i nazwisko ucznia Średnia ocen 
1. Wojciech Nicpoń 5,40 
2. Michał Golenia 5,30 
3. Patrycja Urban 5,30 
4. Jakub Lorenc 5,10 
5. Tomasz Ślimak 5,10 
6. Sabina Miara 5,00 
7. Izabela Kloc 4,80 

 
KLASA V 

Lp. Imi ę i nazwisko ucznia Średnia ocen 
1. Magdalena Cyburt 5,54 
2. Marcin Nosek 5,54 
3. Paulina Wojtyna 5,54 
4. Edyta Babiarz 5,18 
5. Agnieszka Sobala 5,00 

 
KLASA VI 

Lp. Imi ę i nazwisko ucznia Średnia ocen 
1. Natalia Urban 5,63 
2. Jolanta Leja 5,09 
3. Karolina Miara 5,00 
4. Karol Grzesik 4,91 
5. Karolina Bartnik 4,82 
6. Piotr Sidor 4,82 
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2. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Budach Ła ńcuckich  

 
KLASA IV 

Lp. Imi ę i nazwisko ucznia Średnia ocen 
1. Ewelina Bartnik 5,09 
2. Martyna Wawrzaszek 5,00 
3. Katarzyna Makówka 4,81 

 
KLASA V 

Lp. Imi ę i nazwisko ucznia Średnia ocen 
1. Wioletta Cebula 4,90 
2. Maciej Nawrot 4,80 

 
KLASA VI 

Lp. Imi ę i nazwisko ucznia Średnia ocen 
1. Mariola Tomaszek 5,60 

 
3. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Armii Krajowej w Buda ch Łańcuckich  

 
KLASA IV  

Lp. Imi ę i nazwisko ucznia Średnia ocen 
1. Kornelia Rydzik 5,30 
2. Krystian Węgrzyn 5,00 
3. Magdalena Paluch 4,90 
4. Bartłomiej Porębny 4,90 
5. Aleksandra Czyrek 4,80 
6. Karol Kojder 4,80 
7. Damian Nowosada 4,80 

 
KLASA V 

Lp. Imi ę i nazwisko ucznia Średnia ocen 
1. Ewelina Szczupak 5,80 
2. Paulina Kloc 5,50 
3. Natalia Fularz 5,40 
4. Gabriela Porębna 5,30 
5. Magdalena Lis 4,90 

 
KLASA VI 

Lp. Imi ę i nazwisko ucznia Średnia ocen 

1. Katarzyna Łania 5,70 
2. Anna Fularz 5,60 
3. Justyna Trąd 5,50 
4. Dariusz Dyrda 5,40 
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5. Monika Bar 5,30 
6. Sabina Wojtyna 5,30 
7. Gabriela Sacała 5,20 
8. Ewa Kiełbicka 5,10 
9. Paulina Gierczak 5,00 

10. Natalia Kalamarz 5,00 
11. Natalia Wikiera 4,80 

4. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Ko ściuszki w Korniaktowie 
Północnym  

KLASA IV  
Lp. Imi ę i nazwisko ucznia Średnia ocen 

1. Cebulak Kinga  5,40 
2. Miara Zuzanna  5,20 
3. Sanok Mariola  4,80 
4. Wikiera Paulina  4,70 

KLASA V 
Lp. Imi ę i nazwisko ucznia Średnia ocen 

 
1. Kubis Dawid 5,30 
2. Benedyk Anna 5,10 

KLASA VI 
Lp. Imi ę i nazwisko ucznia Średnia ocen 
1. Nyklewicz Beata   5,40 
2. Nowak Patrycja  5,10 
3. Miara Iwona         5,00 
4. Kurek Mariola      4,80 

 
5. Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Białobrzega ch  

KLASA IV 
Lp. Imi ę  i nazwisko ucznia Średnia ocen 
1. Rafał Nikodem 5,10 

2. Patryk Wajda 5,00 

3. Katarzyna Bosak 4,90 

4. Michał Wilk 4,80 

 
KLASA Va 

Lp. Imi ę i nazwisko ucznia Średnia  ocen 
1. Partycja Pliś 5,00 
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2. Konrad Uchman 4,90 

KLASA Vb  
Lp. Imi ę i nazwisko ucznia Średnia  ocen 
1. Karol Stryczek 5,20 

2. Kinga Kiełb 5,10 

3. Alicja Wilk 4,90 

4. Sylwia Róg 4,80 

 
KLASA Via 

Lp. Imi ę i nazwisko ucznia Średnia  ocen 
1. Anna Masłoń 5,60 

2. Agnieszka Tworek 5,50 

3. Gabriela Janusz 5,20 

4. Katarzyna Kubicz 5,00 

5. Agata Markowicz 5,00 

6. Katarzyna Ryznar 5,00 

7. Konrad Wanowicz 4,90 

8. Monika Wilk 4,80 

Klasa VIb 
Lp. Imi ę i nazwisko ucznia Średnia  ocen 
1. Marcin Górak 5,00 

2. Anna Mach 5,00 

3. Jakub Nikodem 5,00 

4. Mateusz Wierzbiński 4,90 

 
 

6. Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Wo li Dalszej  
 
KLASA IV 

L.p. Imi ę i nazwisko Średnia ocen 
1. Radosław Szczęch 5,45 
2. Aneta Sobek 5,30 
3. Monika Bartoszek 5,00 
4. Klaudia Gołojuch 5,00 
5. Iga Haładyj 5,00 
6. Gabriela Dziura 4,90 
7. Mariola Świątoniowska 4,90 
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KLASA V 

L.p. Imi ę i nazwisko ucznia Średnia ocen 
1. Patrycja Szczęch 5,80 
2. Dominika Dziura 5,30 
3. Karina Dołęga 5,10 
4. Lidia Wanowicz 4.80 

 
KLASA VI 

L.p. Imi ę i nazwisko ucznia Średnia ocen 
1. Aleksandra Wołowiec 5,60 
2. Magdalena Szpunar 5,40 
3. Aleksandra Buk 5,30 
4. Katarzyna Strzępka 5,10 
5. Katarzyna Szydełko 4,90 
6. Katarzyna  Wojnar 4,90 
7. Gabriela Decowska 4,80 
8. Klaudia Karcz 4,80 

 
7. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białobrz egach   
 

KLASA Ia 
Lp. Imi ę  i nazwisko ucznia Średnia ocen 
1. Karol Młynek 5,00 

2. Dariusz Cisek 4,92 
 
KLASA Ib 

Lp. Imi ę  i nazwisko ucznia Średnia ocen 
1. Karolina Cebulak 5,50 

2. Ilona Cebulak 5,08 

3. Filip Kurek 4,75 

KLASA Id  
Lp. Imi ę  i nazwisko ucznia Średnia ocen 
1. Jakub Szal 5,17 
2. Dominik Kluz 4,83 

3. Dawid  Mądry 4,83 

KLASA IIa 
Lp. Imi ę  i nazwisko ucznia Średnia ocen 
1. Dorota Walawender 5,40 
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2. Mariola Stryczek 5,33 

3. Barbara Markowicz 5,13 

4. Karolina Raciunas 5,06 

5. Beata Wołowiec 4,93 

 
KLASA IIb  

Lp. Imi ę  i nazwisko ucznia Średnia ocen 
1. Wioletta Kłosowska 5,10 

2. Marcelina Kochman 5,10 

3. Dominik Peszek 5,00 

KLASA IId 
Lp. Imi ę  i nazwisko ucznia Średnia ocen 
1.  Anna Kloc 5,30 

2.  Joanna Kisiel 4,80 

KLASA IIIa 
Lp. Imi ę  i nazwisko ucznia Średnia ocen 
1.  Jolanta Pliś 5,15 
2.  Paulina Sobuś  5,08 

3.  Izabela Zdąbłarz 5,08 

4.  Damian Walawender 4,92 

KLASA IIIb 
Lp. Imi ę  i nazwisko ucznia Średnia ocen 
1. Sylwia Gromelska 4,92 

2. Ewa Panek 4,92 

3.  Monika Dzierga 4,76 

4.  Karolina Panek 4,76 
 

KLASA IIIc 

Lp. Imi ę  i nazwisko ucznia Średnia ocen 
1. Agnieszka Głowiak  5,23 

2. Jolanta Mazur 5,15 

3.  Kinga Słysz 5,15 

4.  Karolina Wierzbicka 5,08 

5.  Magdalena Wawrzaszek 5,00 
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KLASA IIId  
Lp. Imi ę  i nazwisko ucznia Średnia ocen 
1. Mariola  Hejnosz 5,31 

2. Karolina Trąd 5,31 

3.  Paulina Szczupak 5,00 

4. Michalina Lis 4,77 

 
 Gratulujemy Wam drodzy uczniowie wspaniałych wyników waszej 
pracy w poprzednim roku szkolnym, Ŝycząc osiągnięcia równie wysokich ocen 
w rozpoczętym roku szkolnym. Gratulujemy rodzicom wyróŜnionych uczniów, 
dziękując za ich trud i wysiłek włoŜony w kształtowanie właściwych postaw  
u swoich dzieci. Dziękujemy nauczycielom za ich trud i wysiłek włoŜony  
w nauczanie i wychowanie naszych uczniów, Ŝycząc im aby w nowym roku 
szkolnym do przedstawionego wyŜej grona prymusów dołączyli kolejni 
uczniowie.  
 
Uroczysto ść obchodów rocznicy zbrodni katy ńskiej  
 
 30 kwietnia tego roku odbyła się uroczystość obchodów rocznicy 
zbrodni katyńskiej, a w szczególności ofiar pochodzących z terenu naszej 
gminy. Uroczystość rozpoczęła Msza święta w Kościele Parafialnym  
w Białobrzegach, podczas której modliliśmy się za dusze zamordowanych 
polskich oficerów, jeńców obozów NKWD w Starobielsku, Kozielsku  
i Ostaszkowie. Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości, zaproszeni goście, 
młodzieŜ gimnazjalna przeszli przy dźwiękach naszej orkiestry przed budynek 
Publicznego Gimnazjum w Białobrzegach, gdzie ks. Jan Bździkot Proboszcz 
Parafii w Białobrzegach dokonał poświęcenia tablic upamiętniających ofiary 
zbrodni katyńskiej z terenu naszej gminy.  
 
Byli to: 

- Mjr Andrzej Jarosz 
- Por. Franciszek Peszek 
- Ppor. Izydor Golenia  

Rodziny ofiar dokonały odsłonięcia tablic, przewiązanych szarfą  
w barwach narodowych. Zapalono znicze przy kaŜdej z tablic, oraz 
posadzonych przy nich dębach zwanych ,,Dębami Pamięci”. Nasi harcerze 
zaciągnęli warty przy odsłoniętych tablicach. Następnie rozpoczęły się 
wystąpienia oficjalne, w których głos zabrali Poseł na Sejm RP Kazimierz 
Gołojuch, v-ce Starosta Łańcucki Józef Rzepka, Wójt Gminy Franciszek 
Masłoń, przedstawiciele rodzin ofiar zbrodni katyńskiej, płk Jan Wojtyna, płk 
Józef Wojnar. Po wystąpieniach oficjalnych młodzieŜ gimnazjalna przedstawiła 
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piękną i wzruszającą część artystyczną a orkiestra odegrała kilka pieśni 
patriotycznych. Po jej zakończeniu wszyscy udali się do budynku gimnazjum, 
aby oglądać wystawę poświęconą zbrodni katyńskiej, a w szczególności jej 
ofiarom pochodzącym z terenu naszej gminy. 

Dziękujemy Panu Józefowi Rzepce na zaprojektowanie tablic  
i pomoc w przygotowaniu wystawy. Pragnę serdecznie podziękować 
nauczycielom i młodzieŜy gimnazjalnej, harcerzom za przygotowanie tej 
uroczystości. Dziękuje naszej orkiestrze za uświetnienie obchodów rocznicy tej 
zbrodnii. 
 
Szanowni Państwo, 
 
 Tą uroczystością chcieliśmy oddać hołd wszystkim ofiarom tej zbrodni, 
w wyniku której od kwietnia do połowy maja 1940 r. okrutną śmierć poniosło ok. 
15 tys. polskich oficerów, stanowiących elity intelektualne naszego państwa. 
Strzałem w tył głowy zabijano Polskę, gdyŜ sowieci wiedzieli, Ŝe Polskę bez elit 
będzie łatwiej sobie podporządkować. Przez dziesięciolecia prawda o mordzie 
katyńskim była przemilczana, dopiero przemiany w Polsce rozpoczęte po 1989 
r. otwarły drogę do prawdy, która jednak z trudem przebiła się do świadomości 
Europy, czy świata. Trzeba było dopiero drugiej katyńskiej tragedii, która 
rozegrała się w katyńskim lesie 10 kwietnia tego roku  
kiedy w katastrofie lotniczej zginęli Prezydent RP Lech Kaczyński wraz  
z małŜonką i 94 towarzyszących im osób, aby do Rosjan i całego świata 
dotarła prawda o zbrodni katyńskiej. My wszyscy zebrani 30 kwietnia tego roku 
na uroczystości w Białobrzegach, w ten piękny wiosenny dzień sięgnęliśmy 
pamięcią 70 lat wstecz do smoleńskiej ziemi, gdzie postawieni nad dołami 
śmierci, mordowani strzałem w tył głowy ginęli najlepsi synowie polskiej ziemi, 
a wraz z nimi ginęły nasze marzenia o wolnej, silnej,  sprawiedliwej, mądrze 
rządzonej Polsce.  
 Dzisiaj patriotyzm nie wymaga od nas ofiar Ŝycia, współczesny 
patriotyzm nakłada na nas obowiązek rzetelnej nauki i pracy, uczciwego  
i godnego Ŝycia, odpowiedzialności za siebie i innych, tak abyśmy siłą 
jednostek tworzyli siłę naszych rodzin, siłę Polski. Bo silna Polska to było 
marzenie tych tysięcy Polaków zamordowanych w lesie katyńskim  
i w piwnicach NKWD. To ich swoisty testament dany i zadany nam Ŝyjącym do 
realizacji. 
                  

 
Pamiętajmy!  
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Uroczysto ść 20-lecia samorz ądu terytorialnego  
  
 

18 maja odbyła się uroczystość związana z obchodami 20-lecia 
samorządu terytorialnego na terenie naszej gminy. Uroczystość rozpoczęła się 
Mszą świętą w Kościele Parafialnym w Białobrzegach, podczas której 
dziękowaliśmy dobremu Bogu za łaski, których doświadczyliśmy, prosiliśmy  
o błogosławieństwo na kolejne lata funkcjonowania naszego samorządu, oraz 
modliliśmy się za dusze zmarłych samorządowców. Dzień wcześniej, czyli 17 
maja delegacja samorządu gminnego w osobach: Wójt Gminy, 
Przewodniczący Rady Gminy, Przewodniczący wszystkich komisji Rady Gminy 
złoŜyła kwiaty na grobach wszystkich samorządowców zmarłych podczas tych 
20 lat.  
 Po Mszy Świętej w GOKiCz w Białobrzegach odbyła się część oficjalna 
w której udział wzięli m.in. Poseł a Sejm RP Kazimierz Gołojuch, Proboszcz 
Parafii Białobrzegi Jan Bździkot wraz z księŜmi, Starosta Łańcucki Adam 
Krzysztoń, v-ce Starosta Łańcucki Józef Rzepka, Pan Robert Cyburt 
reprezentujący Pana Posła Zbigniewa Rynasiewicza, Wójt Gminy Białobrzegi  
w kadencji 1990-1998 Pan Stanisław Dyrda, radni wszystkich kadencji wraz  
z przewodniczącymi, sołtysi wszystkich kadencji, dyrektorzy szkół i przedszkoli 
z ostatniego 20-lecia oraz inni zaproszeni goście. 
 Uroczystość rozpoczęła część artystyczna przygotowana przez 
Publiczne Gimnazjum  im. Jana Pawła II w Białobrzegach. W tym miejscu 
gratuluję nauczycielom i młodzieŜy wysokiego poziomu artystycznego  
i merytorycznego występu. Po zakończeniu części artystycznej wręczono 
cenne nagrody dzieciom i młodzieŜy uczestniczącym w konkursie pn. ,,Gmina 
moich marzeń” Niektóre pomysły młodych ludzi okazały się tak ciekawe Ŝe 
włączyliśmy je opracowywanej Strategii Rozwoju Gminy. Następnie Wójt 
Gminy Franciszek Masłoń przedstawił prezentację multimedialną, podczas 
której zaprezentował najwaŜniejsze fakty, oraz osiągnięcia gminy  
w ciągu 20 lat samorządu. Później samorządowcy, sołtysi poszczególnych 
kadencji otrzymali pamiątkowe dyplomy z podziękowaniami za pracę na rzecz 
rozwoju naszej gminy. Przy tej okazji był czas na pamiątkowe zdjęcia. 
Podziękowania w formie dyplomów otrzymali takŜe goście, którzy 
niejednokrotnie w wspomagali naszą gminę. Część oficjalną zakończyły 
wystąpienia zaproszonych gości. Całość uroczystości zakończyła się 
spotkaniem towarzyskim podczas którego był czas na wspomnienia, 
odnowienie dawnych znajomości. 
 
 Pragnę podziękować wszystkim zaproszonym samorządowcom 
poszczególnych kadencji, gościom za to Ŝe niemalŜe wszyscy pozytywnie 
odpowiedzieli na nasze zaproszenie i wzięli udział w tej uroczystości. 
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Uroczysto ść otwarcia mostu w Budach Ła ńcuckich  
 
 31 sierpnia odbyła się uroczystość poświęcenia i otwarcia nowego 
mostu na rzece Wisłok w Budach Łańcuckich. Nowoczesny Ŝelbetowy most  
o długości 113 m, wybudowany w miejsce mostu drewnianego o dł. ok. 88 m  
w ciągu zaledwie kilkunastu miesięcy, kosztował  ok. 12 mln zł. Koszt budowy 
został sfinansowany ze środków pomocowych – kwota ponad 10 mln zł, 
środków budŜetu Gminy Białobrzegi – kwota 1 125 000 z, resztę stanowiły 
środki Powiatu Łańcuckiego.  
 

 Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w Kościele Parafialnym  
w Budach Łańcuckich koncelebrowaną przez Metropolitę Przemyskiego, 
Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski, Arcybiskupa Józefa Michalika, 
któremu towarzyszyli  Ks. Prałat Dziekan Dekanatu śołynia Władysław Szular, 
Ks. Jan Franków Wicedziekan Dekanatu śołynia, Ks. Kazimierz Kopeć 
Proboszcz Parafii Budy Łańcuckie, Ks. Paweł Pietryka Wikariusz Parafii Budy 
Łańcuckie, Ks. dr Konrad Dyrda oraz klerycy Paweł Czyrek i Łukasz Wikiera. 
 

 Po Mszy Św. Ks. Arcybiskup Józef Michalik wraz z księŜmi oraz licznie 
zebrani mieszkańcy i zaproszeni goście udali się na most, gdzie ksiądz 
Arcybiskup dokonał jego poświęcenia, a później dokonano przecięcia wstęgi  
o narodowych barwach, której fragmenty, na pamiątkę zabrały sobie zarówno 
osoby przecinające wstęgę, jak teŜ zgromadzeni na tej uroczystości 
mieszkańcy. 
 

 Część oficjalna odbyła się w GOKiCz w Białobrzegach, podczas której 
zarówno Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, jak teŜ Wójt Gminy Białobrzegi 
złoŜyli podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tego 
mostu, którego wybudowanie było niewątpliwie historycznym sukcesem.  
W uroczystości udział wzięli m.in.: Posłowie na Sejm RP Zbigniew Rynasiewicz 
oraz Kazimierz Gołojuch, księŜa, Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, V-ce 
Starosta Łańcucki Józef Rzepka, Przewodniczący Rady Powiatu Łańcuckiego 
Stanisław Panek wraz z radnymi powiatowymi, Komendanci Powiatowi Policji  
i PSP, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łańcucie, Dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych wraz z pracownikami, Przewodniczący Rady Gminy 
Białobrzegi Bogdan Prajs wraz z radnymi i sołtysami, przedstawiciele 
wykonawców mostu oraz inni zaproszeni goście. 
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Jubileusz 50 – lecia zawarcia zwi ązku mał Ŝeńskiego  
 Podobnie jak w poprzednich latach zaprosiliśmy pary małŜeńskie 
obchodzące piękny jubileusz 50 – lecia zawarcia związku małŜeńskiego na 
uroczystość wręczenia odznaczeń nadanych na wniosek wójta przez 
Prezydenta RP za długoletnie poŜycie małŜeńskie.  
 W uroczystym spotkaniu, które odbyło się 15 września udział wzięły 
następujące pary małŜeńskie: 

1. Henryk i Zofia Morycz  
2. Alfred i Cecylia Inglot  
3. Stanisław i Władysława Hejnosz  
4. Roman i Helena Florek  
5. Jan i Zofia Peszek  

 Uroczystość odbyła się w Domu Weselnym „Jagienka”  
w Białobrzegach tak, Ŝeby pary małŜeńskie mogły świętować swój jubileusz w 
miejscu, gdzie obecnie odbywają się przyjęcia weselne. Po okolicznościowych 
Ŝyczeniach złoŜonych przez Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy 
Bogdana Prajs oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Magdalenę Maciuba-
Fus, jubilaci zostali odznaczeni oraz wręczono im kwiaty. Podczas 
poczęstunku był czas na rozmowy oraz na ciekawe wspomnienia sprzed 
kilkudziesięciu lat. śyczymy naszym dostojnym Jubilatom długich lat Ŝycia w 
zdrowiu i radości oraz szacunku i miłości ze strony osób im bliskich. 
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Sprawy ró Ŝne 
 

1. Pragniemy podziękować wszystkim tym, którzy dbają i troszczą się o 
swoje posesje, a takŜe o tereny do nich przyległe. To takŜe dzięki Wam 
jesteśmy postrzegani przez osoby przyjezdne czy teŜ osoby  
z zewnątrz uczestniczące w naszych lokalnych uroczystościach  
(np. ostatnie otwarcie mostu) jako gmina czysta, zadbana, kolorowa. 
Jednocześnie prosimy aby ta troska o czystość, ład i porządek stała się 
naszym zbiorowym dziełem, abyśmy wszyscy dbali o naszą gminę. Prosimy o 
przycięcie gałęzi drzew zwisających nad naszymi coraz lepszymi drogami, 
przycięcie Ŝywopłotów, które przeszkadzają w bezpiecznym ruchu na dość 
wąskich drogach lokalnych, stwarzając niebezpieczeństwo dla osób 
korzystających z dróg oraz uszkadzając pojazdy. Wierzymy, Ŝe pozytywnie 
odpowiecie na nasz apel, dzięki czemu przestrzeń wokół naszych dróg będzie 
ładniej wyglądać, a jednocześnie będzie bezpieczniej. 

2. W związku z budową nowych odcinków chodników zakupiliśmy kolejne 
2 ciągniki z pługami, tak aby jeszcze usprawnić ich odśnieŜanie. Będą one 
przeznaczone przede wszystkim do odśnieŜania chodników w Woli Dalszej 
oraz w Budach Łańcuckich (pr.) i Korniaktowie Płd. W związku z powyŜszym 
poszukujemy 2 odpowiedzialnych osób, które za wynagrodzeniem 
odśnieŜałyby chodniki w tych miejscowościach.  
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