
 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DZIELNICY  BIAŁOBRZEGI                                                                                                                       

za okres od 01 stycznia.2022 do 31 grudnia.2022 roku.  

 1.  Zarząd pracował w niezmienionym składzie: 

            Andrzej Wilk  - przewodniczący 

 Stanisław Jakóbski – zastępca przewodniczącego 

 Jadwiga Krawczyk – sekretarz 

 Sebastian Wieczorek – członek 

 Stanisław Wróbel – członek 

W okresie sprawozdawczym odbyło się cztery  posiedzenia  Zarządu Dzielnicy i   trzy posiedzenia 

wspólnie z Radą Dzielnicy ponieważ dotyczyły tych samych problemów.                                                                   

Omawiane  i analizowane były problemy i sprawy bieżące wynikłe z życia Dzielnicy i Miasta Krosna – 

m.innymi sprawy poruszane  na sesjach Rady Miasta i sprawy zgłaszane przez mieszkańców Dzielnicy. 

Poza tym były prowadzone konsultacje telefoniczne pomiędzy przewodniczącym Zarząd Dzielnicy a 

właściwymi wydziałami Urzędu Miasta Krosna  w sprawach bieżących  dotyczących Dzielnicy.                                                                                                                                                                

W okresie sprawozdawczym wysłałem 21 pism do różnych instytucji.   

2.            Wydatki poniesione w 2022r. w Dzielnicy Białobrzegi na zadania inwestycyjne, remontowe                                      

oraz zakupy z budżetu Miasta Krosna /stan na 9 listopada 2022 r./: 

-  przeprowadzono długo oczekiwany remont ulicy Mikołaja Kopernika.                                                                 

Położono nową   nakładkę bitumiczną na całej długości.  Koszt inwestycji   -  574 971,04 zł   

-  przebudowa remizy OSP – 41 440,63 zł, 

- osuszanie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 - 211 493,37 zł,                                                                                                                                       

zakup pochłaniacz wilgoci – 3 700 zł 

               -  czyszczenie rowu i wycinka drzew przy ul. Jeleniówka  -  5 576,02 zł, 

               - przebudowa przejścia przez ul. Moniuszki przy kościele – 40 000 zł 

              -  doświetlenie ulic w dzielnicy -  12 495, 43 zł 

              - doświetlenie ul. Drzymały – 69 000 zł / zadanie w realizacji/, 

              -  remont krzeseł w DL /wymiana tapicerki/  -  10 664, 10 zł, 

              -  przegląd okresowy budynku DL  -  1275, 10 zł, 

              - nasadzenia drzew w dzielnicy  -  3 387, 60 zł, 

              -  remont przystanków MKS   -   3 000 zł 

             -  wykup działki dla potrzeb MPGK Krosno  -  4 610 zł 

                                                      Razem     -    912 577 zł                                                

 

                W imieniu Rady Dzielnicy i mieszkańców dziękujemy za te  inwestycje.                                                                                                                                 



 

 

3. Zadania inwestycyjne  zgłoszone przez Radę Dzielnicy w systemie 50/50                                     

    /do rozdysponowania mieliśmy  na rok 2022 – 63 888 zł/ :    

-  zadysponowaliśmy na remont krzeseł – 5 420 zł 

-  na doświetlenie ul. Drzymały -  34 500 – zł 

Pozostałe 23 920 zł do wykorzystania w 2023 roku 

                                                                                                                                                      

4. Zadania z Budżetu Obywatelskiego . 

Nadal zostaje niezrealizowane zadanie zgłoszonego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020  - 

nałożenie nakładki bitumicznej lub betonowej na ścieżce wzdłuż Wisłoka od kuźni przy ul. 

Moniuszki w kierunku miasta. Pomimo kilkakrotnych spotkań u Pana Prezydenta w tej sprawie, 

zadanie to zostało chyba zapomniane  w  Wydziale  Drogownictwa . 

 

5. Zadania zgłoszone do Urzędu Miasta do wykonania w roku 2023 na terenie naszej Dzielnicy: 

 

- wykonać remont ul. Orzeszkowej, 

- wykonać chodnik i oświetlenia ul. Białobrzeskiej od skrzyżowania z ul. Moniuszki do ZUO, 

- dokończyć prace przy utwardzeniu ścieżki wzdłuż Wisłoka. 

   

 

6. Działalność kulturalna i zdrowotna na rzecz środowiska. 

 

-  13 marca wystawiono sztukę teatralną „Zapiski amoralnego moralisty” w wyk. Sceny RODE 

Mariusza Marczyka, 

 - 24 kwietnia  - Koncert Wiosenny / z udziałem uczniów „ Studia” Krzysztofa Zajdla/, 

 -      19 maja  -  Konkurs Piosenki Polskiej dla uczniów szkół podstawowych / przy współpracy ze 

Stowarzyszeniem Rozwoju Lokalnego Białobrzegi/, 

 -  29 maja  -  Koncert z okazji Dnia Matki  /z udziałem uczniów „Studia” K. Zajdla/ 

 - 30 czerwca – Koncert -  Wakacji nadszedł czas – / z udziałem uczniów „Studia” K.Zajdla/ 

 -  14 sierpnia  – uroczystość 100 – lecie pomnika przy ul. Krakowskiej, 

 -       11 września – sztuka teatralna „ Rachel czy Pepka” – studio RODE, 

 - 23 października  - Podkarpacka Jesień Muzyczna,  koncert naszego zespołu Slavia Dixielen 

Band  /przy współ.WDK Rzeszów/, 

 -       19 listopada  -  Biesiada Białobrzeska „Na Lwowską Nutę”, 

 -       06 grudnia  -  św. Mikołaj dla dzieci, 

 -       31 grudnia   - Bal  Sylwestrowy / przy współpracy z Kołem Gospodyń i SRLB/. 

      

  -      w lipcu odbyły się warsztaty dla dzieci z zakresu rękodzieła ceramicznego  prowadzone przez               

p.p. Magdalenę Pelczar – Wieczorek i Sebastiana Wieczorka. 

   -     ponadto raz w tygodniu w środy prowadzona jest w Domu Ludowym gimnastyka dla                                               

kobiet a w okresie wiosennym i jesienią zrealizowany został projekt finansowany przez UM Krosna    

„gimnastyka w basenie” – razem 22 zajęcia /przy współpracy z SRLB/. 

    -    w piątki seniorzy spotykają się przy bydżu około 12 – 16 osób. 

 

 



 

 

7. W naszym Dzielnicowym Domu Ludowym działają zespoły muzyczne: 

             – „SLAVIA Dixieland Band” -    kierownikiem zespołu jest  Michał Golenia,   

 -      oraz zespół muzyczny  „OKAY” - kierownik zespołu Krzysztof Zajdel  

 -      Kapela Białobrzeżanie spotyka się nieregularnie ponieważ nie ma pełnego składu. 

 -   regularne zbiórki odbywa bardzo prężna 40 osobowa 2 Drużyna Harcerska im. płk. Jana 

Piwnika „Ponurego” .  

Ponadto w DL  siedzibę ma Stowarzyszenie Gospodyń Białobrzeskich, Stowarzyszenie Rozwoju 

Lokalnego Białobrzegi, filia Biblioteki Publicznej i świetlica MOPR-u pobytu dziennego dla 

młodzieży.                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  

8.    W Święto Konstytucji  3 maja i w Święto Odzyskania Niepodległości 11 listopada przy pomniku na 

ulicy Krakowskiej składamy kwiaty  razem z delegacją Urzędu Miasta, harcerzami i druhami naszej 

OSP. Po modlitwie prowadzonej przez kapłanów naszej parafii, razem ze zgromadzonymi 

mieszkańcami śpiewamy pieśni patriotyczne. Nadmienię , że kwiaty i znicze fundowane są 

każdorazowo  przez Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Białobrzegi. 

 

9.  Interweniowałem osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w trzech przypadkach                                     

o zainteresowanie się wskazanymi osobami z Dzielnicy, które wymagają opieki i pomocy ze strony 

tej instytucji. 

10.  30 marca odbyło się otwarte spotkanie mieszkańców ul. Orzeszkowej z przedstawicielami UM                          

z Wydz. Geodezji, Wydz. Drogownictwa, Wydz. Inwestycji i Wydz. Ochrony Środowiska na temat 

remontu ulicy Orzeszkowej, oświetlenia ulicznego i budowy „szeregówki” w tym rejonie. 

 

11. W dalszym ciągu dokonujemy przeglądy wiosenne i jesienne ulic, chodników                                                                                                                                                                                             

i oświetlenia ulicznego na terenie dzielnicy. 

 

12. Już cztery lata funkcjonuje strona internetowa dzielnicy -  www.dom-ludowy.pl,                    

finansowana przez Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Białobrzegi.  Bardzo dziękuję                                                  

kol. Sebastianowi Wieczorkowi za  włożoną pracę i profesjonalne jej prowadzenie.                                                         

 

13.      Będziemy nadal dążyć do wypracowania ciekawszych  form i metod współpracy ze Szkołą 

Podstawową nr 3, Stowarzyszeniem Rozwoju Lokalnego, Kołem Gospodyń, OSP,  Drużyną Harcerską 

i Redakcją Pisma Białobrzeskiego, zakładami z terenu Dzielnicy i Parafią.                                                                            

Chcemy jeszcze bardziej ożywić i urozmaicić działalność  w naszym DL aby każdy mieszkaniec  

Dzielnicy znalazł coś dla siebie. Uważamy, że obecne zainteresowanie mieszkańców jest zbyt małe. 

Rada i Zarząd Dzielnicy oraz działające stowarzyszenia i sekcje są otwarte na wszystkie projekty czy 

uwagi dotyczące pracy w Domu Ludowym. 

 

http://www.dom-ludowy.pl/


 

 

14.  W sprawach bezpieczeństwa współpracujemy z dzielnicowym policjantem,  Strażą     Miejską     

  i    OSP. Dzielnicowy przekazał nam bardzo pochlebną opinię na temat bezpieczeństwa                               

w naszej Dzielnicy.  

  

15.     Bardzo serdecznie słowa podziękowania za  współpracę i wielki wkład pracy i pomoc finansową 

i osobiste zaangażowanie przy organizacji imprez składam Paniom z Koła Gospodyń Białobrzeskich                     

z jej przewodniczącą Renatą Zawiszą,  Stowarzyszeniu Rozwoju Lokalnego Białobrzegi z jej 

przewodniczącym Zdzisławem Krawczykiem , księdzu Proboszczowi za przekazywanie  naszych 

informacji w ogłoszeniach parafialnych, redakcji Pisma Białobrzeskiego, Państwu Michałowi i Marii 

Łuczajom i pracownikom drukarni za drukowanie plakatów i innych materiałów,  zawsze gotowych 

do pomocy  harcerzom, Panu dyrektor SP-3 Maciejowi Żółkosiowi, gospodarzowi DL  Stanisławowi                         

i Elżbiecie Wróbel, naszej wspaniałej  dekoratorce P. Celinie Findysz, opiekunowi Świetlicy Pobytu 

Wsparcia Dziennego p. Pawłowi Krochmalowi oraz druhom naszej OSP.  

                  Szczególne słowa podziękowania kieruję na ręce przewodniczącego  Rady Dzielnicy 

Andrzeja Kątnego za wnikliwe analizowanie problemów Dzielnicy i doradzanie we wszystkich 

inicjatywach Zarządu.  Wszystkim Koleżankom i Kolegom z Zarządu i Rady Dzielnicy, którzy ze 

zrozumieniem i aktywnością reagowali na moje telefony, prośby i pomagali mi w różnych pracach,  

poświęcali swój czas i siły.  Bardzo serdecznie  dziękuję za współpracę. 

 

Dziękuję również Panu Prezydentowi Piotrowi Przytockiemu i jego zastępcom oraz pracownikom 

Urzędu Miasta Krosna, z  którymi często współpracujemy za wyrozumiałość  i cierpliwość. 

 Myślę, że te nasze propozycje inwestycyjne zgłoszone do realizacji w roku 2023  doczekają się 

realizacji  pomimo ciężkiej sytuacji finansowej.  

                                 

 

              

 

                                                          Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Białobrzegi 

        

                  Andrzej Wilk  


