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Świętujemy
25 lat
samorządności

Po słusznie minionym okresie PRL w 1990
r. odrodził się samorząd gminny. W tym
roku mija od tego epokowego wydarze-
nia już 25 lat. Ten szczebel samorządu jak
żaden inny zmienił pozytywnie otaczającą
nas rzeczywistość, głównie poprzez rozbu-
dowę infrastruktury z której wszyscy jako
społeczność lokalna korzystamy. Również
w naszej gminie uczcimy symbolicznie tą

rocznicę. Główne obcho-
dy odbędą się w środę 25
maja. Z inicjatywy obecne-
go Wójta Marka Karasia,
centralnym punktem tych
uroczystości będzie po-
przedzona Mszą Świętą hi-
storyczna ceremonia
nadania honorowego oby-
watelstwa gminy Rzepien-
nik Strzyżewski - dr inż. Ka-
zimierzowi Fudali. Będzie

to w historii naszej gminy pierwsza tego
typu uroczystość.  Na nadzwyczajnej sesji
Rady Gminy w tym dniu, będzie procedo-
wana specjalna uchwała dotycząca tej
sprawy.

Aby uroczystości nadać prawdziwie świą-
teczny charakter, zaproszeni też zostaną
wszyscy dotychczasowi radni naszej gminy
począwszy od kadencji rozpoczętej w roku
1990 aż do tej, która zaczęła się w listopa-
dzie 2014 r. Nagrodzeni zostaną również
wieloletni przewodniczący Rady Gminy rad-
ny Aleksy Wołkowicz oraz nie mniej zasłu-
żony dla naszego samorządu wieloletni se-
kretarz Gminy Rzepiennik,  pan Marian Sło-
wik. Na stronie internetowej ukaże się nie-
bawem specjalny artykuł na temat składów
osobowych i dokonań rad wszystkich do-
tychczasowych kadencji. Natomiast na pa-
miątkę tej rocznicy w głównym holu Urzę-
du Gminy, zostaną zawieszone specjalne
pamiątkowe tabla, gdzie uwiecznieni zo-
staną radni wszystkich siedmiu dotychcza-
sowych kadencji rady. Obrady tej historycz-
nej i uroczystej sesji rady uświetni oprawą
muzyczną, działający w naszej gminie chór
mieszany „Marianus”.

Z obserwatorium astronomicznego?
Tak jak najbardziej i może to być znak
rozpoznawczy naszej gminy. Nieba-
wem na pograniczu miejscowości Rze-
piennik Biskupi i Turza zacznie działać
prywatne, lecz dostępne publicznie,-
obserwatorium astronomiczne. Za tą
oryginalną inicjatywą stoi prezes sto-
warzyszenia „Astronomia nowa”  pan
dr Bogdan Wszołek.

Celem tego przedsięwzięcia jest jak mówi
jego twórca ,,stworzenie ośrodka szerzenia
kultury astronomicznej w społeczeństwie’’,
dzięki czemu możliwe byłoby także zapełnie-
nie luki, ,,jaka będzie istnieć pomiędzy pro-
gramowym nauczaniem elementów astrono-
mii w szkole a wysoce specjalistycznymi stu-
diami przedmiotu na uniwersytetach”. W
zamyśle jego twórcy Obserwatorium w Rze-
pienniku Biskupim może stać się także  wspa-
niałym miejscem dla „zielonych szkół”, ośrod-
kiem odbywania praktyk studentów astro-
nomii, przeprowadzania konkursów

i organizowania obozów astronomicznych.
Nadto uprawiania indywidualnej twórczości
naukowej, prowadzenia działalności wydaw-
niczej, czy przeprowadzania specjalistycznych
obserwacji astronomicznych do celów nauko-
wych.

Budowę Obserwatorium dr Wszołek roz-
począł w 1998 roku ,,na najbardziej dzikiej
polanie spośród swoich posiadłości, w miej-
scu odludnym i bez żadnego zabezpieczenia
medialnego”, przy wsparciu swojej Żony –
Magdaleny Wszołek i w oparciu o skromne

rodzinne zasoby finansowe. Teraz kończy swe
„dzieło życia”, udostępniając je dla wszyst-
kich chętnych.

Wójt Marek Karaś jako gospodarz terenu
zaprosił na otwarcie tego obiektu starostę
tarnowskiego Romana Łucarza. Zapraszamy
na inaugurację !

Uroczyste otwarcie tego obiektu nastąpi
w poniedziałek 8 VI 2015 r. Obserwatorium
będzie nosić imię św. Jadwigi Królowej, któ-
ra była kanonizowana 18 lat temu, dokład-
nie  8 czerwca 1997 r. i to wydarzenie zain-
spirowało właściciela do inauguracji działal-
ności obserwatorium właśnie tego dnia.

Zasadnicza ceremonia otwarcia obserwa-
torium rozpocznie się 8 czerwca o godzinie
11-tej i potrwa około pięć godzin. Przewidu-
je się m.in. wystąpienia sławnej astronomki
Virgini Trimble z Kaliforni oraz kosmonauty
Mirosława Hermaszewskiego. Już w sobotę
6 czerwca odbędzie się astronomiczny mar-
szobieg na dystansie 5 km. Rejestracja w
obserwatorium od godziny 9-tej, start biegu
o godzinie 10-tej. W niedzielę 7 czerwca, w
godzinach 16-22, odbędzie się w obserwa-
torium impreza plenerowa „Space Station III”
z różnymi atrakcjami. Będzie można nawet
skonstruować i wystrzelić rakietę! Wszystkich
mieszkańców gminy oraz ich znajomych i
przyjaciół serdecznie zapraszam do uczest-
nictwa w dniach otwarcia obserwatorium.

Zapraszamy na stronę internetową gminy
gdzie można znaleźć obszerny tekst autor-
stwa dr Wszołka, wyjaśniający dogłębnie ideę
tego przedsięwzięcia.

Widok na radioteleskop RT-9 oraz na radioteleskop RT-5.4. Fot.Tomasz Stelmach

Z czego możemy
być dumni ?
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Dnia 8 IV 2015 r.  odbyło  się ofi-
cjalne otwarcie dwóch nowo wybu-
dowanych obiektów sportowych w
naszej  gminie. Nastąpiła inaugura-
cja: boiska wielofunkcyjnego w Koł-
kówce oraz siłowni plenerowej w
Rzepienniku Biskupim.

Otwarcia obiektów wybudowanych
dzięki pracy samorządu poprzedniej ka-
dencji, dokonał Wójt Gminy Rzepiennik
Strzyżewski Marek Karaś i przewodniczą-
cy RG Zbigniew Bajorek wraz z przedsta-
wicielami społeczności lokalnej. Wartość
robót budowlanych boiska w Kołkówce
to 332 tys. Obiekt ten był współfinanso-
wany ze środków gminy Rzepiennik oraz
pieniędzy z UE pozyskanych dzięki LGD
Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju.

Nowe obiekty sportowe

Wybory sołeckie 2015
Już niedługo, bo 26 kwietnia będziemy

wybierać sołtysów i rady sołeckie. Lokale
wyborcze będą otwarte w godzinach od
8.00 do 14.00. Dla przypomnienia poda-
jemy siedziby komisji wyborczych w  6
miejscowościach naszej gminy.

W wyborcze szranki stają następu-
jący kandydaci :
w Rzepienniku Biskupim: Stanisław Wal,
Grażyna Włodyka oraz Barbara Zeprzałka,

w Rzepienniku Strzyżewskim: Robert Ba-
jorek i Grażyna Pierz,
Kołkówka:  Marian Kawa, Jan Kamiński.
w Olszynach  Teofil Bąk  z racji braku
kontrkandydata już został nowym/sta-
rym sołtysem. Taki sam przypadek wy-
stąpił w  Rzepienniku Suchym gdzie
sołtysem jest  Stanisława Kleszyk i w
Turzy gdzie sołtysem ponownie będzie
Pani Danuta Martyka.

Drugi obiekt, który był w tym dniu
otwarty to siłownia plenerowa w Rzepien-
niku Biskupim. Usytuowana jest ona  na
terenie pomiędzy UG a boiskiem piłkar-
skim. Ten obiekt odebrany w lutym tego
roku wart jest 37 tys. PLN  i podobnie jak
boisko w Kołkówce był również współfi-
nansowany przez Gminę Rzepiennik Strzy-

żewski i środki z UE, zaangażowane przez
Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju za
pośrednictwem Urzędu Marszałkowskie-
go w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013. Siłow-
nia została przetestowana przez młodzież
z miejscowego gimnazjum. Testy jak wi-
dać wypadły pomyślnie ...

/red/
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W szczególnych przypadkach komi-
sja może odstąpić od skierowania na
leczenie osoby której wniosek doty-
czy w przypadku gdy okaże ona chęć
zmiany swojego postępowania.

Przy Urzędzie Gminy w Rzepienni-
ku Strzyżewskim  od kwietnia 2015
roku funkcjonuje punkt konsultacyj-
ny dla osób uzależnionych i ich ro-
dzin. W ramach dyżurów w każdą
pierwszą środę miesiąca specjalista z
zakresu terapii uzależnień telefonicz-
nie lub osobiście oferuje mieszkańcom
gminy następujące formy pomocy:

- udziela porad w zakresie uzależ-
nienia od alkoholu i innych środków
psychoaktywnych,

- udziela wsparcia rodzinom osób
uzależnionych,

- wskazuje miejsca, gdzie można
podjąć leczenie odwykowe.

W każdy ostatni piątek miesiąca dy-
żury telefoniczne pełnią członkowie
GKRPA, którzy udzielają wsparcia i po-
rad osobom uzależnionym i członkom
ich rodzin.

Harmonogram pełnionych dyżurów
w budynku Urzędu Gminy w Rzepien-
niku Strzyżewskim:

Pierwsza środa miesiąca,  godz.
16.00 - 18.00, tel. 14 653 55 23, po-
kój 17, specjalista z zakresu terapii
uzależnień

Ostatn i  p iątek  mies iąca,  godz.
15.30 - 18.00, tel. 14 653 55 27, po-
kój 1, członkowie GKRPA

Faktycznie są to następujące termi-
ny piątkowe: 27 luty, 27 marca, 24
kwietnia, 29 maja, 26 czerwca, 31 lip-
ca, 28 sierpnia, 25 września, 30 paź-
dziernika, 27 listopada oraz 18 grud-
nia.

- pracownika socjalnego
- osoby pełnoletniej
W celu zgłoszenia osoby nadużywa-

jącej alkoholu do Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych
należy wypełnić stosowny wniosek w
którym trzeba krótko opisać sytuację
osoby nadużywającej alkoholu oraz
wskazać pełnoletnich świadków wyra-
żających zgodę na wystąpienie przed
Komisją.  Do wniosku można również
dołączyć dokumenty potwierdzające
fakt nadużywania alkoholu przez oso-
bę zgłoszoną do leczenia.

Wniosek należy podpisać i złożyć lub
przesłać pod adresem: Gminna  Komi-
sja Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych w Rzepienniku Strzyżewskim,
33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400,
pok. nr1.

Gminna  Komisja Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych ustala termin
posiedzenia, na które wzywani są wnio-
skodawca, podani

w sprawie świadkowie i osoba której
wniosek dotyczy.

Komisja podejmuje stosowną decyzję
w zależności od stanowiska tej osoby -
możliwość podjęcia dobrowolnego le-
czenia, które będzie monitorowane
przez komisję, lub w przypadku odmo-
wy skierowanie sprawy do Sądu Rejo-
nowego w Tarnowie, który podejmie
dalsze działania.

Komisja kieruje również sprawę do
Sądu Rejonowego w Tarnowie, jeżeli
osoba w stosunku do której złożono
wniosek o nadużywanie alkoholu nie
zgłosi się na dwukrotne zaproszenie
GKRPA w Rzepienniku Strzyżewskim lub
jeżeli mimo zobowiązania się do pod-
jęcia dobrowolnego leczenia nie reali-
zuje go.

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Prze-
ciwdziałania Narkomanii w Rze-
pienniku Strzyżewskim działa na
podstawie stosownych przepi-
sów prawa analogicznie jak
wszystkie tego typu komisje w
naszym kraju.

Do jej najważniejszych zadań  nale-
ży:

* zwiększenie pomocy terapeutycz-
nej, psychologicznej i prawnej dla
osób uzależnionych i ich rodzin,

* prowadzenie profilaktycznej dzia-
łalności informacyjnej i edukacyjnej w
zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania nar-
komanii, w szczególności dla dzieci i
młodzieży,

* wspomaganie działalności instytu-
cji, stowarzyszeń i osób fizycznych, słu-
żącej rozwiązywaniu problemów alko-
holowych,

* podejmowanie interwencji w związ-
ku z naruszeniem przepisów reklamy i
sprzedaży napojów alkoholowych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w stosunku do
osób, które w związku z nadużywaniem
alkoholu powodują rozkład życia ro-
dzinnego, demoralizację małoletnich,
uchylają się od pracy albo systematycz-
nie zakłócają spokój lub porządek pu-
bliczny, podejmuje działania mające na
celu  zmianę zachowania tych osób, lub
podjęcie leczenia odwykowego. Komi-
sja wszczyna postępowanie na wniosek:

- osoby wobec której zachodzi podej-
rzenie, iż jest uzależniona od alkoholu

- Policji
- członka rodziny
- przedstawiciela organizacji pozarzą-

dowej np. kurator

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Olszynach organizowała po raz czternasty Międzyszkolny Konkurs Recyta-
torski Poezji i Prozy Dziecięcej. Konkurs jest dedykowany dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.  Etap gminny
konkursu odbył się 19 marca w Zespole Szkół W Olszynach a nagrody dla zwycięzców wręczy Wójt gminy Rzepien-
nik Strzyżewski pan Marek Karaś.

Gmina pomaga
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sić będzie 4,61 złotych dla gospodarstw
domowych.

Z kolei metr sześcienny ścieków dla
spółki komunalnej „Dorzecze Białej”
wyceniany jest na 7,60 złotych mie-
sięcznie. Są to ceny ustalone po
uwzględnieniu dopłaty z gminnych pie-
niędzy. Na wniosek Wójta Marka Kara-
sia wyrażonego w lutym na zgromadze-
niu wspólników spółki „Dorzecze Bia-
łej” popartego zresztą przez naszych
radnych na tej sesji w następnym roku
spółka ma ujednolicić opłaty we wszyst-
kich gminach, które obsługuje. W efek-
cie ma to doprowadzić do ich obniże-
nia po 1 kwietnia 2016 r.

   Ważne było również ustalenie dopłat
z budżetu gminy Rzepiennik Strzyżewski
dla taryfowych grup odbiorców w ra-
mach zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków re-
alizowanych przez spółkę „Dorzecze Bia-
łej” w Tuchowie do której należy nasza
gmina. Ustalono że od tego roku dopła-
ty będą większe dla odbiorców indywi-
dualnych ( czyli gospodarstw domowych)
i mniejsze dla pozostałych odbiorców.
Szczegółowe opisy poszczególnych taryf
podajemy w tabeli na str. 5 tego nume-
ru informatora.

W marcu odbyła się również VI sesja
naszej rady. Sprawozdania ze swoje dzia-
łalności w roku 2014 złożyli : aspirant
sztabowy Artur Roman Komendant Poli-
cji z komisariatu w Ciężkowicach oraz
przedstawiciel Ośrodka Zdrowia  Mieczy-
sław Lipenski. Ten ostatni podkreślił nie-
pokojący wskaźnik, który został odnoto-
wany w systemie  ewidencji pacjentów
„eWUŚ” a mianowicie : coraz więcej pa-
cjentów nie posiada ubezpieczenia zdro-
wotnego, które gwarantuje prawo do
bezpłatnej porady lekarskiej. W roku
2014  NZOZ „Salubris” w Rzepienniku
Strzyżewskim odnotował aż 450 osób
bez wymaganego ubezpieczenia.

Szef Ośrodka Zdrowia obiecał również
że lek. E. Lipenska będzie przyjmować w
większym wymiarze godzin.

 Ważnym punktem sesji była tez dys-
kusja radnych z prezesem spółki komu-
nalnej „Dorzecze Białej” Sławomirem Ję-
drusiakiem na temat sposobu dopłat do
wykonania przyłączy wodnych i kanali-
zacyjnych.

Przypomniano również że mieszkańcy
mają rok na przyłączenie się do kanaliza-
cji zgodnie z przesłanymi przez spółkę
„Dorzecze Białej” przepisami.

Na koniec sesji wspomniano zmarłego
w marcu byłego wieloletniego sołtysa
Rzepiennika Suchego Józefa Mitoraja
oraz dwóch byłych radnych naszej gmi-
ny, panów : Eugeniusza Wiktorka i
Edwarda Sterkowicza.

Na V marcowej sesji naszej rady
gminy, uchwalono kalendarz wy-
borczy najbliższej elekcji sołtysów i
rad sołeckich. Wybory odbędą się w
Niedzielę 26 kwietnia tego roku. Wy-
brano też skład gminnej komisji wy-
borczej do przeprowadzenia tych
wyborów. W skład tej ostatniej,
weszli radni z poszczególnych miej-
scowości.

Jej przewodniczącym został radny Ma-
rek Bąk, a wspomagają  go radni : Stani-
sław Zięba, Wojciech Pole, Tadeusz Stan-
kowski, Mariusz Bajorek, oraz Adam Rze-
szutek.

Samo głosowanie trwać będzie w go-
dzinach od 8 do 14.

Do zrealizowania z kalendarza wybor-
czego zostało jedynie : do 10.04 do go-
dziny 15.30 zgłaszanie kandydatów na
sołtysów i rad sołeckich. Następnie do
17.04. powołanie sołeckich komisji wy-
borczych, a od 17.04. podanie do pu-
blicznej wiadomości w zwyczajowo sto-
sowanej formie, danych o wszystkich
zgłoszonych kandydatach na sołtysów

i rad sołeckich. Końcowymi etapami w
tej elekcji są : do 24.04. wykonanie kart
do głosowania i wreszcie 26.04 przepro-
wadzenie głosowania.

Siedziby komisji gdzie będziemy doko-
nywać naszych wyborów są stałe ale
przypominamy państwu ich siedziby :

Sołecka komisja wyborcza w Olszynach
– remiza OSP w Olszynach

Sołecka komisja wyborcza w Rzepien-
niku Biskupim – Szkoła Podstawowa w
Rzepienniku Biskupim,

Sołecka komisja wyborcza w Rzepien-
niku Strzyżewskim – Szkoła Podstawowa
w Rzepienniku Strzyżewskim,

Sołecka komisja wyborcza w Rzepien-
niku Suchym – Gminny Ośrodek Kultury
w Rzepienniku Suchym,

Sołecka komisja wyborcza w Turzy –
Dom Ludowy w Turzy,

Sołecka komisja wyborcza w Kołków-
ce – remiza OSP w Kołkówce.

Na omawianej sesji ustalono też w dro-
dze uchwały, wysokości opłat miesięcz-
nych za dostawę wody i odprowadzanie
ścieków. Przed podjęciem tych uchwał
głos na sesji zabrał prezes spółki komu-
nalnej „Dorzecze Białej” Sławomir Jędru-
siak, który zaprezentował Wójtowi

i radnym wyliczenia i symulacje na pod-
stawie których, ustalono tegoroczne
opłaty za wodę i ścieki. Wywołało to żywą
i dogłębną dyskusję naszych rajców, któ-
rzy mieli wątpliwości co do zapropono-
wanych wysokości taryf.

I tak cena obowiązująca od 1 kwiet-
nia 2015 do 31 marca 2016 r. za do-
stawę metra sześciennego wody wyno-

Marcowa rada
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Od 1 kwietnia 2015 r. będą obowią-
zywać nowe taryfy za zbiorowe zaopa-
trzenie w wodę i zbiorowe odprowa-
dzanie ścieków. Rada Gminy Rzepien-
nik Strzyżewski po burzliwych obradach
w dniu 27 lutego uchwaliła taryfy jak i
dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrze-
nie w wodę i zbiorowe odprowadzenie
ścieków. Na sesje Rady Gminy został
zaproszony Prezes Spółki Komunalnej
„Dorzecze Białej” Sp. z o.o. Pan Sławo-
mir Jędrusiak, który w multimedialnej

prezentacji wyjaśnił Radnym jak i zapro-
szonym gościom w jaki sposób przed-
siębiorstwo wodno-kanalizacyjne usta-
la wysokości taryf za wodę i za ścieki.
Po wyjaśnieniach Pana Prezesa Rada
Gminy nie jednogłośnie jednak z wi-
doczną przewagą uchwaliła taryfy jak i
dopłaty do nich. Nowe taryfy będą obo-
wiązywać przez rok.

Wszystkie taryfy wraz już z doliczony-
mi dopłatami  oraz opłaty abonamento-
we zostały umieszczone poniżej.

Apel do wszystkich
właścicieli psów

W związku z powtarzającymi się w na-
szej gminie przypadkami wolno biegających
po drogach publicznych psów, często za-
grażających bezpieczeństwu ludzi postron-
nych w tym głównie dzieci, przypominamy
i jednocześnie apelujemy o przestrzeganie
podstawowych zasad dotyczących hodowa-
nia psów i ich przetrzymywania.

Stale wzrastający poziom zagrożenia
związany z wolnym trzymaniem psów, jak
również powiększająca się ilość psów bez-
pańskich, zmusza nas wszystkich do pod-
jęcia działań mających na celu przeciw-
działanie negatywnym zjawiskom.

1. Nie wypuszczajcie psa z domu bez
opieki.

2. W trakcie spaceru trzymajcie psa na
smyczy, a zwłaszcza te zwierzęta, które
ze względu na swój wygląd i tempera-
ment, mogą być szczególnie niebezpiecz-
ne – macie obowiązek przestrzegania
maksymalnych środków ostrożności, tj.
trzymania psa na smyczy i w kagańcu.

3. Nie zwalniajcie psa ze smyczy w miej-
scach publicznych.

4. Nie pozwalajcie aby zwierzęta prze-
bywały w miejscach zabaw dla dzieci.

5. Pilnujcie, aby wasze zwierzę nie za-
nieczyszczało placów i chodników.

6. Jeżeli jesteście właścicielami psa rasy
uznanej za agresywną, podejmijcie dzia-
łania zmierzające do uzyskania odpowied-
niego zezwolenia (rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 28 kwietnia 2003 roku
w sprawie ras psów uznawanych za agre-
sywnych. Dz.U. z 2003 r Nr 77, poz. 687).

7. Pamiętajcie o obowiązku szczepienia
swoich psów przeciw wściekliźnie (jeden
raz w roku).

8. Utrzymując psa na własnej posesji,
zadbajcie o to, by nie mógł wydostać się
z niej podczas waszej nieobecności.

Nieprzestrzeganie w/w zasad skutkuje
karą grzywny od policji lub sporządzeniem
wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego
(art.77 kodeksu wykroczeń oraz art. 85
ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o
ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalcza-
nia chorób zakaźnych zwierząt).

warto wiedzieć...

Nowe taryfy za ścieki i za wodę

1. Cena za 1 m3 dostarczanej wody z urządzenia zbiorowego
zaopatrzenia w wodę w Gminie Rzepiennik Strzyżewski
a) Gospodarstwo domowe............................................................... 4,61 zł brutto
b) Pozostali odbiorcy ........................................................................ 8,61 zł brutto

2. Opłata abonamentowa za pobór wody (za 2 miesiące)
Wodomierz główny .......................................................................... 8,92 zł brutto

3. Opłata abonamentowa (za 2 miesiące) podlicznik
i rozliczenie elektroniczne ........................................................... 2,95 zł brutto

4. Opłata abonamentowa (za 1 miesiąc) wodomierz główny ... 5,75 zł brutto

5. Opłata abonamentowa (za 1 miesiące) podlicznik
i rozliczenie elektroniczne ........................................................... 2,95 zł brutto

6. Cena za 1 m3 ścieków wprowadzanych do urządzeń
kanalizacyjnych w Gminie Rzepiennik Strzyżewski.
a) Gospodarstwo domowe............................................................... 7,60 zł brutto
b) Pozostali odbiorcy ...................................................................... 14,07 zł brutto

7. Opłata abonamentowa (na 2 miesiące) na odbiorcę
w zł – wodomierz główny (własność klienta) ............................ 6,62 zł brutto

8. Opłata abonamentowa (za ścieki) na odbiorcę
za 1 miesiące – przeciętne normy zużycia .................................. 4,23 zł brutto

9. Opłata abonamentowa (za 2 miesiące) na odbiorcę
w zł – przeciętne normy zużycia ................................................. 4,89 zł brutto

10. Cena za odprowadzanie ścieków/ za osobę – odbiorca
rozliczany wg. Przeciętnych norm zużycia wody
a) Gospodarstwo domowe............................................................. 22,80 zł brutto
b) Pozostali obiorcy .................................................................. wg rozporządzenia

warto wiedzieć...
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina że działa nieprzerwanie  w jego strukturach
PUNKT KONSULTACYJNY DLA OFIAR PRZEMOCY
Dyżury pracowników socjalnych: od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka od 7:30 do 15:30
Dyżur Radcy Prawnego: w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 10:00 do 12:00
Dyżur psychologa: w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach od 13:30 do 15:30
Nadto w naszym GOPS można załatwić sprawy z zakresu:
I. Świadczenia rodzinne
• Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego z tytułu:  urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielo-
dzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki
w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazd i zamieszkanie), • Zasiłek pielęgnacyjny • Świadczenie pielęgnacyjne •
Specjalny zasiłek opiekuńczy • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.
II. Fundusz alimentacyjny
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Poprawy wymaga droga gminna, po-
trzebne jest urządzenie placu przed re-
mizą, położenie kostki oraz poszerzenie
lub ułożenie chodnika przed Domem
Wczasów Dziecięcych, czyli wzdłuż ogro-
dzenia od nowego boiska po przystanek.

Jakieś plany na kampanię wyborczą w
najbliższych kwietniowych wyborach na
sołtysa?

Ze wzglądu na mój wiek i zdrowie po-
stanowiłem już więcej nie kandydować
na sołtysa. Chcę spokojnie przekazać tą
posadę w ręce młodszego pokolenia.
Chciałbym żeby tą funkcję objęła oso-
ba, która zadbałaby i dopilnowała
wszystkiego tego co zostało już zrobio-
ne i co jeszcze można zrobić dla dobra i
piękna naszej małej ojczyzny. Ktokolwiek
zostanie sołtysem życzę mu zdrowie i
sukcesów a jeżeli sobie będzie życzył,
zawsze jestem chętny pomóc.

Na koniec proszę nam powiedzieć coś o
sobie i swojej rodzinie.

W tym roku kończę 80 lat, jestem żona-
ty. Z moją żoną Emilią w roku 2013 ob-
chodziliśmy jubileusz 50 –lecia małżeń-
stwa, mamy dwóch synów i czworo
wnuków. Żona pracowała w Szkole w
Kołkówce jako nauczyciel. Ja natomiast
pracowałem w Gorlicach w fabryce ma-
szyn górniczych i wiertniczych „Glinik”.
Jesteśmy na emeryturze. Żona społecz-
nie udziela się jako ławnik w Sądzie Re-
jonowym w Tarnowie, wcześniej przez
12 lat była radną i członkiem Zarządu
naszej gminy.
Kończąc moją rozmowę z panem redak-
torem chce serdecznie podziękować p.
Wójtowi K. Fudali, wszystkim pracowni-
kom Urzędu Gminy moim koleżankom i
kolegom sołtysom za wspólne i zgodnie
spędzone lata i dni ...

Przede wszystkim brak drogi od Rzepien-
nika do Kołkówki a w czasie deszczu i
zimy praktycznie była ona nieprzejezd-
na. Powstał więc komitet budowy dro-
gi, następnie komitet elektryfikacji, ko-
mitet budowy szkoły. Wcześniej szkoła
była jednoklasowa, dzieci uczyły się w
domach rolników a nauczyciele także
mieszkali kątem u gospodarzy. W na-
stępnych latach powstał komitet telefo-
nizacji, gazyfikacji i budowy remizy OSP.
Wybudowano również punkt kateche-
tyczny, który po powrocie religii do szkół
został zmieniony w kaplicę św. Brata Al-
berta. Wymieniłem tu tylko najważniej-
sze zadania jakie mieszkańcy gromadnie
i czynami społecznymi wykonywali,
wszystko po to, by żyło się lepiej.  Koł-
kówka w gminie a nawet w powiecie sły-
nęła jako najbardziej zaangażowana
wieś w czynach społecznych. Najwięk-
sze zasługi dla miejscowości nie przypi-
suje sobie ale przede wszystkim miesz-
kańcom i wójtowi dr inż. Kazimierzowi
Fudali jak i sekretarzowi Marianowi Sło-
wikowi i innym radnym, którzy w tam-
tych latach byli przychylni Kołkówce.
Wiele pracy i zangażowania wniósł też
dyrektor szkoły Augustyn Gnat. Od 2014
roku  Kołkówka dzięki staraniom byłego
wójta ma wodociąg, podłączony już do
Domu Wczasów Dziecięcych, Kaplicy i
remizy OSP. Korzystają z niego także
okoliczne gospodarstwa. Nie było takie-
go komitetu do realizacji inwestycji na
przestrzeni lat w którym jako mieszka-
niec czy sołtys, nie brałbym czynnego
udziału. Cieszę się że obecnie dzięki tym
naszym działaniom żyje się lepiej.

Z jakimi problemami aktualnie boryka
się Kołkówka, co jest najpilniejsze do
zrobienia?

Jak w każdej wsi tak i w Kołkówce są
sprawy do zrobienia a mianowicie : Re-
miza OSP czeka na wymianę pokrycia da-
chu z eternitu na blachę. Cały budynek
remizy wymaga termoizolacji, oraz za-
montowania centralnego ogrzewania.

Jak długo pełni Pan funkcję sołtysa?
21 października 1983 r. w sali szkolnej
odbyło się zebranie wiejskie, na którym
wybrano sołtysa. Spośród czterech zgło-
szonych kandydatów ja otrzymałem naj-
więcej głosów. Wybory były jawne i tak
od tej pory do dnia dzisiejszego pełnię tę
funkcję nieprzerwanie przez ponad 32 lata.

Czy ma pan odczucie korzyści z bycia
sołtysem?

Obejmując funkcję sołtysa nie przyszło
mi nawet do głowy taka myśl że będę
miał z tego jakąś korzyść. W latach ko-
munizmu pamiętam mieliśmy jako soł-
tysi darmowy bilet na przejazdy autobu-
sem po terenie gminy, ale z tego nie ko-
rzystałem. Zasadniczym moim marze-
niem jako sołtysa było doprowadzenie
do odłączenia Kołkówki od Rzepiennika
Biskupiego. Sprawy ciągnęły się od 1984
do 2006 r. ale zakończyły się sukcesem.
W 1932 roku Kołkówka straciła status
samodzielnej jednostki i stała się przy-
siółkiem Rzepiennika Biskupiego. Dziś
jest powtórnie samodzielną jednostka
administracyjną z tradycjami lokacji się-
gającymi 1 X 1386 roku. Odpowiadając
panu na pytanie o korzyściach to byłbym
kłamca gdybym nie powiedział że sołty-
si otrzymują zwrot kosztów przejazdu za
udział w sesjach i różnych spotkaniach i
szkoleniach, jest to tzw. ryczałt, który jest
bardzo zróżnicowany kwotowo. Ustala
go rada gminy w zależności od wielko-
ści danej miejscowości. Kołkówka ma
najmniejszy ryczałt, w związku z tym  nie
pokrywa on w całości kosztów działal-
ności i aktywności sołtysa. Żeby cos dla
wsi załatwić i zrobić trzeba być na co
dzień aktywnym i wszystkich spraw du-
żych i najdrobniejszych przypilnować.
Ryczałt o którym wspomniałem uchwa-
lany jest dopiero trzecią kadencję.

Jakie inwestycje zostały wykonane za
Pana kadencji?

W tym roku minie sześćdziesiąt lat mo-
jej pracy społecznej, Kołkówka była
biedną zaniedbaną wsią na uboczu.

Z Bolesławem Gąsiorowskim wieloletnim sołtysem Kołkówki rozmawiał Tomasz Stelmach

Bolesław Gąsiorowski ze szklaną
„kapsułą czasu”, czyli butelką
wydobytą z fundamentów przed-
wojennej szkoły powszechnej.
Samorząd podejmie prace nad
odczytaniem tego historycznego
przesłania-informacji.

„32 lata dla Kołkówki”

Sołtys Kołkówki w PE w 2009 r.
wraz z delegacją sołtysów
Małopolski i Świętokrzyskiego
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W testamencie własnoręcznym zabro-
nione jest posłużenie się podczas jego spo-
rządzania urządzeniami, które utrwalają
pismo w sposób mechaniczny takimi jak
np. drukarka komputerowa czy maszyna
pisarska. Testator musi być osobą pi-
śmienną, tzn. rozumieć, co napisał. Przy-
kładowo testament własnoręczny można
sporządzić długopisem na jednej kartce
papieru, ale także również piórem na per-
gaminie czy flamastrem na folii lub szy-
bie. Dopuszczalna jest każda sposób
utrwalenia treści testamentu oby spełniał
wymogi co do warunków formalnych
określonych w ustawie, tj. własnoręczno-
ści pisma, podpisu, daty. Język i sposób
sporządzenia testamentu nie mają znacze-
nia, ewentualna nieczytelność pisma w te-
stamencie powoduje bezskuteczność
czynności. Natomiast podpis spadkobier-
cy musi składać się przynajmniej z nazwi-
ska. Jeżeli zabraknie daty sporządzenia
testamentu będzie on ważny pod warun-
kiem, że nie będzie wątpliwości co do
zdolności spadkodawcy do sporządzenia
testamentu, co do treści testamentu lub
co do wzajemnego stosunku kilku testa-
mentów. Podczas sporządzenia testamen-
tu własnoręcznego nie jest wymagana
obecność świadków, można go przecho-
wywać np. w miejscu swojego zamiesz-
kania. W przypadku zaginięcia sporządzo-
nego własnoręcznego testamentu treść
zaginionego testamentu własnoręcznego
oraz fakt sporządzenia tego testamentu
w przepisanej formie ustala - na podsta-
wie wszelkich środków dowodowych - sąd
spadku, jako przesłankę rozstrzygnięcia o
dziedziczeniu, w postępowaniu o stwier-
dzenie nabycia spadku albo w postępo-
waniu o uchylenie lub zmianę stwierdze-
nia nabycia spadku (Uchwała Sądu Naj-
wyższego z dnia 29 maja 1987 r. III CZP
25/87, LexPolonica nr 302105). Z kolei
umyślne zniszczenie jedynego sporządzo-
nego egzemplarza testamentu własno-

Przez testament należy rozumieć
rozdysponowanie (rozrządzenie)
schedą (majątkiem) po nas (spadko-
dawcach - testatorach) na wypadek
śmierci. Sporządzić i odwołać testa-
ment mogą tylko osoby mająca pełną
zdolność do czynności prawnych, tzn.
osoby mające ukończone 18 rok życia
lub ukończyły 16 rok życia i zawarły
związek małżeński za zgoda sądu
opiekuńczego, a także osoby nieube-
zwłasnowolnione.

Testament nie może być sporządzony ani
odwołany przez przedstawiciela (pełno-
mocnika, kuratora lub opiekuna) spadko-
dawcy. Ponadto testament może zawierać
rozrządzenie tylko jednego spadkodawcy,
dlatego nie można sporządzać testamen-
tów wspólnych, tj. takich gdzie treść roz-
dysponowania majątkiem obejmuje
oświadczenie woli więcej niż jednej osoby
(spadkodawcy). Przykładowo testament
będzie nieważny jeżeli na kartce papieru
małżonkowie złożą wspólne oświadczenie
co do rozdysponowania majątkiem na wy-
padek śmierci a następnie oświadczenie to
podpiszą. Testament może zwierać przy-
kładowo rozrządzenia co do wydziedzicze-
nia osób uprawnionych do zachowku, zo-
bowiązanie spadkobiercy do spełnienia
określonego świadczenia majątkowego na
rzecz oznaczonej osoby (zapis), wskazania
opiekuna dla małoletniego, ustanowienia
fundacji czy powołania wykonawcy testa-
mentu. Ponadto spadkodawca może w te-
stamencie wyłożyć na spadkobierce lub na
zapisobiorcę (osobę uprawnioną do otrzy-
mania zapisu) obowiązek oznaczonego
działania lub zaniechania np. instrukcje do-
tyczącą pochówku spadkodawcy na cmen-
tarzu parafialnym czy życzenie spadkodaw-
cy dotyczące wyleczenia się przez spadko-
bierce z choroby alkoholowej w ciągu
dwóch lat od śmierci spadkodawcy.

Testament może być sporządzony w róż-
nych formach. Rozróżniamy testamenty
zwykłe (testament własnoręczny, testa-
ment notarialny, testament urzędowy) i
szczególne (testament ustny, testament
podróżny, testament wojskowy).

Najbardziej powszechną formą sporzą-
dzenia testamentu jest własnoręczność. Dla
ważności testamentu własnoręcznego
wystarczające jest, że spadkodawca (testa-
tor) sporządzi testament w ten sposób, że
napisze go w całości pismem ręcznym (np.
Ja Paweł Nowak oświadczam, iż powołuje
do całości spadku swoją córkę Marię No-
wak), podpisze i opatrzy datą.

ręcznego przez inną osobę niż ta która
go sporządziła, w którym stwierdzone zo-
stały uprawnienia i obowiązki innej oso-
by, może rodzić odpowiedzialność karną
z art. 276 Kodeksu karnego.

Odwołanie testamentu może nastąpić
bądź w ten sposób, że spadkodawca spo-
rządzi nowy testament (np. sporządził te-
stament notarialny lub urzędowy, w któ-
rym powołał do spadku inną osobę niż w
testamencie własnoręcznym) bądź też w
ten sposób, że w zamiarze odwołania te-
stament zniszczy (np. przedrze na pół kart-
kę papieru zawierając sporządzony przez
niego testament własnoręczny) lub pozba-
wi go cech, od których zależy jego waż-
ność, bądź wreszcie w ten sposób, że do-
kona w testamencie zmian, z których wy-
nika wola odwołania jego postanowień.
Jeżeli spadkodawca sporządził nowy testa-
ment nie zaznaczając w nim, że poprzedni
odwołuje, ulegają odwołaniu tylko te po-
stanowienia poprzedniego testamentu,
których nie można pogodzić z treścią no-
wego testamentu.

Testament jest nieważny, jeżeli oświad-
czenie woli osoby sporządzające testament
było obarczone wadami (np. został spo-
rządzony w stanie wyłączającym świado-
me albo swobodne powzięcie decyzji i
wyrażenie woli, pod wpływem błędu uza-
sadniającego przypuszczenie, że gdyby
spadkodawca nie działał pod wpływem
błędu, nie sporządziłby testamentu tej tre-
ści lub pod wpływem groźby ze strony oso-
by trzeciej), testament jest również nieważ-
ny jeżeli został sporządzony przez osobę
małoletnią lub ubezwłasnowolnioną oraz
zawiera rozrządzenie więcej niż jednej oso-
by o czym była mowa wyżej.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Ko-
deks cywilny (t.j. Dz.U.2014.121).

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Ko-
deks postępowania cywilnego (t.j.
Dz.U.2014.101).

Przemysław Bęben

Testament
własnoręczny

Urząd Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim- stanowisko ds. gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi informuje, że każda zmiana ilości osób zamiesz-
kujących dana nieruchomość (np. urodzenie dziecka, zameldowanie osoby,
zgon osoby) winna być zgłaszana przez właściciela nieruchomości w pokoju
nr 1 w terminie 14 dni do dnia zaistnienia zmiany, celem zmodyfikowania
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Niepoinformowanie o w/w zdarzeniach skutkować będzie wydaniem decy-
zji administracyjnej naliczającej opłatę za gospodarowanie odpadami.

Ewelina Kostrząb

warto wiedzieć...
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Nowe dachy
bez azbestu

W związku z realizacją projektu pn.
„Demontaż i bezpieczne składowanie
wyrobów zawierających azbest z ob-
szaru województwa małopolskiego” w
ramach Szwajcarsko-Polskiego Progra-
mu Współpracy, Wójt Gminy Rzepien-
nik Strzyżewski w dniu 16.03. 2015
roku ogłosił nabór wniosków o udzie-
lenie pomocy rzeczowej dla mieszkań-
ców uczestniczących w Projekcie w
2015 roku na terenie Gminy Rzepien-
nik Strzyżewski.

Nabór wniosków odbędzie się w ter-
minie od 01 do 30 kwietnia 2015 r.

O dofinansowanie mogą się ubiegać
osoby fizyczne. Refundacją objęte zo-
staną koszty związane z zakupem i do-
starczeniem nowego pokrycia dachowe-
go na budynki mieszkalne o powierzch-
ni zdemontowanego dachu jednak nie
większej niż 200 m2. Pozostałe elemen-
ty (np. śrubki, blacha płaska na okucia,
rynny) jak i montaż mieszkaniec musi
zapewnić we własnym zakresie.

Ważne !!! Po otrzymaniu blachy
uczestnik programu ma 45 dni na jej
założenie. Po tym terminie nie będzie
możliwości zamontowania otrzymanej
blachy.

Szczegóły dotyczące przyznawania
pomocy jak i regulamin projektu znaj-
dują się na stronie internetowej Urzędu
Gminy www.rzepiennik.pl

Formularze wniosków oraz załączni-
ków można również pobrać w Urzędzie
Gminy Rzepiennik Strzyżewski adres 33-
163 Rzepiennik Strzyżewski 400 pokój
nr 1.

Informacje na w/w temat można uzy-
skać u Koordynatora Projektu P. Krzysz-
tofa Banasia w Urzędzie Gminy Rzepien-
nik Strzyżewski, pok. Nr 1 oraz pod nu-
merem telefonu 14 65 35 527

/red/

my odbierającej odpady komunalne z tere-
nu Gminy Rzepiennik Strzyżewski tj. od Przed-
siębiorstwa Komunalno-Budowalnego KOM-
BUD z Ciężkowic. Jeżeli otrzymana ilość ko-
dów będzie niewystarczająca bądź wyczer-
pie się, należy zgłosić się do tutejszego Urzę-
du Gminy pok. nr 1 (tel.: 14 65 35 527) lub
do firmy odbierającej odpady (tel. 14 65
10 215) po odbiór dodatkowych kodów, któ-
re będą wydawane nieodpłatnie.

Zobowiązani do naklejania kodów kre-
skowych są wszyscy właściciele nierucho-
mości zamieszkałych (gospodarstwa do-
mowe) jak i niezamieszkałych (firmy).

W związku z powyższym nie wolno po-
życzać, ani wymieniać się etykietami z in-
nymi osobami, gdyż odebrane odpady po
sczytaniu kodu zostaną przypisane właści-
cielowi etykiety umieszczonej na worku, a
nie właścicielowi odpadów.
Co się zmieni przez wprowadzenie
kodów kreskowych?
- usprawni się funkcjonowanie systemu
gospodarki odpadami komunalnymi,
- poprawi się terminowość odbioru odpa-
dów,
- Urząd Gminy będzie miał większą kon-
trolę nad wykonywaniem usług przez fir-
mę odbierającą odpady,
- system pokaże, czy obywatele naszej
Gminy segregują odpady komunalne zgod-
nie ze złożonymi deklaracjami,
- dzięki kodom kreskowych, mieszkańcy
gminy będą mieli możliwość złożenia re-
klamacji, w przypadku nieodebrania w ter-
minie odpadów przez firmę odbierającą
odpady komunalne,
Jak i gdzie umieszczać etykiety z
kodami kreskowymi?

Etykiety należy naklejać wyłącznie na
zawiązane, całkowicie wypełnione odpo-
wiednimi odpadami worki. Etykietę nale-
ży nakleić w górnej części worka w widocz-
nym miejscu, które umożliwi łatwe sczyta-
nie kodu kreskowego z etykiety.

Ewelina Kostrząb

Od 1 kwietnia 2015r. na terenie
Gminy Rzepiennik Strzyżewski obo-
wiązywać będą nowe zasady dotyczą-
ce wywozu odpadów komunalnych.

Wprowadzony zostanie system identyfi-
kacji odpadów komunalnych odbieranych
z posesji na terenie gminy. System działał
będzie dzięki kodom kreskowym, które
obowiązkowo naklejać należy w widocz-
nym miejscu na każdy wystawiany worek
oraz pojemnik (§ 4 ust. 1 Uchwały Nr
XXXVI/234/2014 Rady Gminy Rzepiennik
Strzyżewski z 10 września 2014r. w spra-
wie ogłoszenia tekstu jednolitego Regula-
minu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski –
Dz.Urz. Woj. Mał. Poz. 5683). Są to kody
indywidualne, przypisane do konkretnej
nieruchomości. Po wejściu w życie nowe-
go systemu, worki i pojemniki nieoklejone
kodami kreskowymi nie będą odbierane.

Każdy właściciel nieruchomości otrzyma
odpowiednią ilość kodów kreskowych od fir-

Prawidłowo wypełniony, zawiązany
worek z naklejonym kodem kresko-
wym w widocznym miejscu.

Kwietniowa  zbiórka odpadów wielkogabarytowych
22.04.2015 • RZEPIENNIK BISKUPI • 10.00 - 18.00  Plac przy OSP
22.04.2015 • RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI • 8.00 - 14.00  Plac przy O.Z.
25.04.2015 • KOŁKÓWKA • 8.00 - 12.00  Plac przy OSP
25.04.2015 • OLSZYNY • 8.00 - 14.00  Plac przy OSP
25.04.2015 • TURZA • 8.00 - 14.00  Plac parkingu k/kościoła
25.04.2015 • RZEPIENNIK SUCHY • 8.00 - 14.00  Plac przy OSP

 Odpady, które można oddać podczas tej zbiórki to:
- zebrane w sposób selektywny przeterminowane leki i chemikalia,
- zużyte baterie i akumulatory,
- odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 0,5m3
- zużyte opony,
- odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- świetlówki,
- inne odpady niebezpieczne.

warto wiedzieć...

warto wiedzieć...Kody na workach


