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Jeszcze w tym roku kalendarzowym
rozpoczną się inwestycje na dużą ska-
lę zarówno budowlaną jak i finansową.
Aktywna postawa Wójta Gminy Marka
Karasia jak i jego współpracowników
doprowadziła do szczęśliwego dla na-
szej gminy finału. Ministerstwo Spor-
tu i Turystyki przyznało dotacje na 3
duże inwestycje co razem z wkładem
własnym gminy Rzepiennik Strzyżew-

ski pozwoli na wybudowanie 3 nowych
obiektów sportowych dla mieszkań-
ców. Ponad cztery miliony złotych bę-
dzie kosztowała budowa nowoczesnej
pełnowymiarowej sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej w Rzepien-
niku Biskupim. Druga lokalizacja zwią-
zana z dużymi pieniędzmi to 600  tys.
złotych montażu finansowego Miner-
stwa i Gminy Rzepiennik na nowe bo-

isko przy zespole Szkół Publicznych w
Turzy. Podobna kwota będzie wydana
w Olszynach gdzie zrobiona zostanie
gruntowana modernizacja stadionu
piłkarskiego. Szczegóły wizualizacji
tych wyczekiwanych długo inwestycji
wraz z porównaniem ze stanem obec-
nym tych obiektów, wewnątrz tego
numeru Informatora. Zapraszamy do
lektury!

Milionowe inwestycje

Warsztaty wicia wieńca dożynkowego
we dworze w Rzepienniku Biskupim. Na
zdjęciu od lewej siedzą : Przewodniczący
Rady Gminy Zbigniew Bajorek, Wójt Gmi-
ny Rzepiennik Strzyżewski Marek Karaś,
wicewojewoda Józef Gawron oraz ksiądz
proboszcz parafii w Rzepienniku Biskupim
Piotr Witecki. Kontynuacja tradycji w domu
rodziny Więckowskich w tym roku przy-

ciągnęła niezwykłego gościa. Na zaprosze-
nie Wójta Marka Karasia odwiedził naszą
gminę po raz kolejny Wicewojewoda Ma-
łopolski Józef Gawron. Ten przyjaciel na-
szego samorządu aktywnie uczestniczył
wraz z paniami z kół gospodyń w pleceniu
wieńca, który później upiększył jako deko-
racja kościół w Rzepienniku Biskupim,  w
czasie mszy św. dożynkowej. Równolegle

Pogórze Tradycją silne!
odbywały się warsztaty dla zainteresowa-
nych programem animowanym przez Po-
wiat Tarnowski pn. „Nasz Region, Nasza
Tradycja, Nasze Dziedzictwo”, którego ce-
lem jest upowszechnienie dziedzictwa nie-
materialnego regionu tarnowskiego, czyli
m.in. tradycji dobrze w naszej gminie kul-
tywowanych, a związanych z obrzędami i
zwyczajami dożynkowymi.
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lofunkcyjne do celów treningowych – to
cel całego przedsięwzięcia.  Obecne bo-
isko zostało oddane do użytku w 2004
roku. Od tego momentu do chwili obec-
nej obiekt ten nie był remontowany. W
ramach przebudowy zaprojektowano bo-
isko piłkarskie (wymiary: 50,0x 90,0 me-
trów) z  nawierzchnią naturalną, trawiastą
Przewidziano również dostawę i montaż
dwóch wiat stadionowych (10 siedzisk)
dla zawodników rezerwowych oraz lek-
kich bramek aluminiowych. Ponadto gmi-
na chce wybudować dodatkowe boisko
wielofunkcyjne. W skład boiska wielofunk-
cyjnego wchodzić będzie: boisko do piłki

Dzięki aktywnej pracy Wójta pozyska-
liśmy z Ministerstwa Sportu i Turysty-
ki dużą pule środków, które po doło-
żeniu wkładu własnego gminy pozwolą
stworzyć montaż finansowy na nieba-
gatelna kwotę  600 tysięcy  złotych.
Tyle będzie kosztowała gruntowna
modernizacja stadionu piłkarskiego w
Olszynach. Pozyskano 250 tysięcy zło-
tych dotacji z Funduszu Rozwoju Kul-
tury Fizycznej. Środki na ten cel przy-
znał nam niedawno minister sportu –
cieszy się Wójt Marek Karaś.

Przebudowa istniejącego boiska sporto-
wego na dwa obiekty zapewniające bez-
pieczeństwo użytkowników oraz dostoso-
wanie do obecnych standardów i przepi-
sów, tj. na boisko piłkarskie i boisko wie-

siatkowej o wymiarach 18,0 x 9,0 metrów;
boisko do „mini” piłki nożnej z 2 bramka-
mi. Zaplanowano też wykonanie dostawę
i montaż małej architektury: koszy; jak
również przygotowanie i utwardzenie na-
wierzchni kostką brukową pod przyszły
montaż kontenerów magazynowo – go-
spodarczych. Na powstałych obiektach
będzie można przeprowadzać zawody w
randze szkolnej, międzyszkolnej, klasy
okręgowej i rejonowej, rozgrywki i mecze.
Zakres prac planowanych do realizacji:
plantowanie i obsianie trawą części bo-
iska piłkarskiego na uprzednio przygoto-
wanej warstwie; wykonanie podbudowy
pod boisko wielofunkcyjne; wykonanie na-
wierzchni ze sztucznej trawy; dostawa i
montaż wyposażenia sportowego na bo-
isku trawiastym i boisku wielofunkcyjnym;
wykonanie ogrodzenia i piłkochwytów; w
ramach zagospodarowania terenu: od-
tworzenie zieleni, przygotowanie i utwar-
dzenie terenu. – W tym roku wykonamy
ogrodzenie, a całość prac zakończy się w
przyszłym roku – ocenia Wójt Karaś.

Inwestujemy w sport gminny
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Przypominamy że na remont tych trzech dróg, Gmina Rzepiennik Strzyżewski pozyskała dotację z budżetu państwa w ramach
środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dotacja została wykorzystana na realizacje: Olszyny – droga na Ratówki,
Rzepiennik Biskupi – droga w kier. P. Kafla, Turza – droga na Zalesie.

Do realizacji jeszcze w tym troku kalendarzowym czekają jeszcze dwa odcinki dróg, o czym wspominaliśmy w poprzednich
numerach Informatora.

Nowe nawierzchnie na trzech
drogach gminnych już gotowe!

3. Turza – droga na Zalesie (przed i po remoncie)

1. Olszyny – droga na Ratówki (przed i po remoncie)

2. Rzepiennik Biskupi – droga w kier. P. Kafla (przed i po remoncie)
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ny budynek powstanie w wyniku rozbudo-
wy i przebudowy istniejącego budynku Szko-
ły Podstawowej w Rzepienniku Biskupim.
Budynek sali gimnastycznej pełnić będzie
funkcję sportową – dla użytku szkoły pod-
stawowej znajdującej się w sąsiednim budyn-
ku. Budowa obiektu umożliwi realizację pod-
stawy programowej z wychowania fizyczne-
go, poprawi warunki nauczania dzieci, po-
zwoli im rozwijać zdolności, kondycję fi-
zyczną i zdrowotną, a wspólne zajęcia spor-
towe z rodzicami poprawią stosunki i zinte-
grują rodziny. Poza zajęciami sportowymi dla
uczniów zreformowanej szkoły podstawo-
wej, cały obiekt będzie pełnić funkcje spor-
towe, kulturalne, edukacyjne również dla
mieszkańców Rzepiennika Biskupiego oraz
okolicznych miejscowości. Projektowany
budynek będzie uzupełnieniem istniejącego
już kompleksu szkolnego. Komunikacyjnie

Rzepiennik Biskupi. Po czterdziestu la-
tach oczekiwań będzie pełnowymiaro-
wa sala gimnastyczna. Ponad cztery
miliony złotych będzie kosztowała bu-
dowa nowoczesnej, pełnowymiarowej
sali gimnastycznej przy Szkole Podsta-
wowej w Rzepienniku Biskupim. Inwe-
stycja o tyle istotna, że po reformie
szkolnictwa, tutejsza placówka znowu
zyska status szkoły ośmioklasowej. – Z
Ministerstwa Sportu i Turystki otrzy-
mamy na ten cel około trzech milionów
złotych. Mieszkańcy tej miejscowości,
na taki obiekt czekali od ponad czter-
dziestu lat. Wierzę, że w ciągu trzech
najbliższych lat sala zostanie oddana
do użytku – zapewnia wójt gminy Rze-
piennik Strzyżewski, Marek Karaś.

Kilka miesięcy temu gmina złożyła wnio-
sek do ministra sportu. Eksperci uznali, że
został on przygotowany wzorowo. Oczywi-
ście nie mniej istotne było stworzenie odpo-
wiedniego klimatu wokół dotacji, o co za-
dbał wójt Marek Karaś. Wielokrotne rozmo-
wy na ten temat prowadzone z wieloma oso-
bami, w tym z przedstawicielami Minister-
stwa Sportu przyniosły pozytywny skutek. –
Pragnę serdecznie podziękować ministrowi
Witoldowi Bańce, który jako olimpijczyk,
sportowiec doskonale wie jak ogromne zna-
czenie w rozwoju fizycznym i duchowym
młodego pokolenia ma infrastruktura spor-
towa. Nawet najlepsi nauczyciele wychowa-
nia fizycznego, bez dostępu do obiektów
sportowych, nie są w stanie prowadzić za-
jęć na najwyższym światowym poziomie. Ten
obiekt na pewno to umożliwi – podkreśla
wójt Marek Karaś.

W ramach zadania zaplanowano budowę
pełnowymiarowej sali gimnastycznej z zaple-
czem przy Szkole Podstawowej w miejsco-
wości Rzepiennik Biskupi na potrzeby reali-
zacji zajęć wychowania fizycznego, a także
służącej lokalnej społeczności do aktywne-
go spędzania wolnego czasu. Zaprojektowa-

Milionowe Inwestycje

budynek szkoły i sali gimnastycznej połączo-
ne będą łącznikiem na poziomie I piętra. Z
myślą o swobodnym dostępie dla osób nie-
pełnosprawnych i starszych zaprojektowano
pochylnię oraz platformę (windę). Zastoso-
wane rozwiązania będą gwarantowały do-
stęp osób niepełnosprawnych i starszych
również do istniejącego budynku szkoły, któ-
rego dotychczas brakowało. Sala gimna-
styczna będzie posiadać jedno niezależne
wejście główne i 3 wyjścia pomocniczo-
ewakuacyjne. Płyta boiska będzie miała wy-
miary 24 na 15 metrów i wysokości 8 me-
trów (przeznaczone do: gimnastyki, gry w
koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną, piłkę
nożną. Na parterze Sali będzie hol wraz z
szatnią i ogólnodostępnymi sanitariatami w
tym dla osób niepełnosprawnych, pomiesz-
czenia szatni dla uczniów wraz z sanitaria-
tami, pomieszczenie trenera z łazienką, ma-
gazyn i pomieszczenie porządkowe. Przebu-
dowa budynku szkoły nastąpi w zakresie
przebudowy kotłowni gazowej wraz z prze-
budową wewnętrznej instalacji gazowej, tak
aby można było wprowadzić niezależny
obieg centralnego ogrzewania dla projekto-
wanego budynku oraz w zakresie wydziele-
nia klatki schodowej w istniejącym budynku
i wykucia otworu dla przewiązki. Obiekt bę-
dzie miał ponad 732 metry kwadratowe i
blisko 6,4 tys. metra sześciennych kubatury.

(mir)



5

INFORMATOR SAMORZĄDOWY Gminy Rzepiennik Strzyżewski, lipiec - sierpień 2017r.

www.rzepiennik.pl

500 – 600 tysięcy złotych będzie kosz-
towała przebudowa boiska sportowe-
go przy Szkole Podstawowej w Turzy.
Blisko trzysta tysięcy złotych samorząd
otrzyma od ministra sportu. – Pragnę
serdecznie podziękować szefowi Mini-
sterstwa Sportu, Witoldowi Bańce, za
wsparcie finansowe, za zrozumienie
naszych potrzeb – mówi naszej redak-
cji wójt Rzpiennika Strzyżewskiego,
Marek Karaś.

O potrzebie przebudowy boiska wielo-
funkcyjnego przy Zespole Szkół Publicznych
w Turzy mówiło się od wielu lat. Na prze-
szkodzie stały pieniądze, dokładnie rzecz uj-
mując… ich brak. Od dwóch lat wójt Marek
Karaś szukał rozwiązania problemu. W su-
kurs przyszło mu Ministerstwo Sportu, któ-
re ogłosiło konkurs na dotację, na realizację
inwestycji charakterze sportowym. Konkurs
konkursem, a życie swoje… Bez stworzenia
odpowiedniego lobbingu na rzecz inwesty-
cji, dotacji raczej by nie było. A tak, blisko
trzysta tysięcy złotych wpłynie na konto sa-
morządu gminnego. Istniejące boisko spor-
towe posiada nawierzchnię asfaltową z licz-
nymi nierównościami, a urządzenia sporto-
we są zniszczone i skorodowane. Oczywiście
taka nawierzchnia jest powodem kontuzji.
W dodatku boisko nie posiada odwodnie-
nia i ogrodzenia. Efekt: od kilku lat obiekt
jest pod „lupą” Sanepidu, który w czerwcu
2015 roku nałożył na szkołę obowiązek do-
prowadzenia do właściwego stanu wspomi-
naną nawierzchnię asfaltową boiska. Nowe
boisko będzie miało wymiary 30,00 m x
44,00 m – 1 320,00 m2 i nawierzchnię ze
sztucznej trawy. Na płycie będzie można grać

Turza. Minister Sportu dołoży do remontu
obiektów, będzie boisko jak marzenie

Turza, tak jest obecnie...

WÓJT GMINY POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO
DYREKTORA TWORZONEGO PRZY UDZIALE MINISTRA RODZI-

NY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ŚRODOWISKOWEGO
DOMU SAMOPOMOCY W RZEPIENNIKU BISKUPIM

Ustawowe wymaganie niezbędne do zajmowania stanowiska Dyrektora ŚDS

1. wykształcenie: wyższe magisterskie  na kierunku mającym zastosowanie przy  świadczeniu usług
w domu m.in.: „psychologia, pedagogika, praca socjalna, instruktor terapii zajęciowej, asystent
osoby niepełnosprawnej, inne specjalistyczne, oraz co najmniej półroczne doświadczenie zawo-
dowe na stanowisku, na którym osoba miała bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami
psychicznymi

2. doświadczenie zawodowe: 3 letni staż pracy w pomocy społecznej;

3. specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej;

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Urzędem Gminy tel. 14 65 30 501

...tak będzie po
zakończeniu prac

w piłkę nożną, piłkę ręczną, siatkówkę, ko-
szykówkę i tenis ziemny. Prezentujemy, by

dobrze zobrazować skalę tej inwestycji, stan
obecny obiektu i jego przyszły kształt.
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Przeżyjmy to jeszcze raz ….

Dożynki Gminy Rzepiennik
Strzyżewski w 2017 roku.

Starostowie dożynek Żaneta Wszołek i Marcin Bajorek

Wiceminister zdrowia Józefa
Szczurek-Żelazko przyjęła
tegoroczne zaproszenie Wójta
Marka Karasia
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- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian punktowych
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Rzepiennik Strzyżewski,

- w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w
dzierżawę. / w miejscowości Kołkówka/

- w sprawie ustanowienia nagród dla osób fizycznych za osią-
gnięte wyniki sportowe oraz zasad i trybu ich przyznawania,

- w sprawie określenia jednostki organizacyjnej przejmującej
należności, zobowiązania oraz mienie znajdujące się w zarzą-
dzie Gimnazjum w Rzepienniku Biskupim, oraz zasad tego prze-
jęcia,

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
na 2017 rok,

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Rzepiennik Strzyżewski na lata 2017-2029.

Ostatnia sesja rady Gminy to już XXXIV a odbyła się  w
dniu 4 sierpnia 2017 r. Po przyjęciu protokołu z poprzed-
niej sesji i wysłuchaniu informacji Wójta o jego działal-
ności międzysesyjnej, przyjęto sprawozdania: z działal-
ności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych Gminy Rzepiennik Strzyżewski za 2016 rok oraz
sprawozdanie z działalności finansowej Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim za
2016 rok.

 Następnie procedowano i w efekcie głosowania  przyjęto uchwały:
- w sprawie oceny aktualności Studium Uwarunkowań i Kierun-

ków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego wraz z analizą zmian w zago-
spodarowaniu przestrzennym Gminy Rzepiennik Strzyżewski,

Z pracy Rady Gminy...

   W roku 2017 Gmina Rzepiennik Strzyżewski
brała udział w konkursie organizowanym przez
Urząd Marszałkowski Województwa Małopol-
skiego  pt. „BEZPIECZNA  MAŁPOLSKA 2017”
na zapewnienie gotowości bojowej jednost-
kom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
województwa małopolskiego. Jednostki OSP
wsparte przez dotacje z programu nie mogą
należeć do Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego.

Wójt Gminy w bieżącym roku wnioskował o kwotę
15 400 zł na  dofinansowanie zakupu:

- kompletnego systemu selektywnego wybierania (
koszt zakupu 7000zł).

- pompy szlamowej (szacunkowy koszt 8600 zł)
- oraz 5 kompletów odzieży ochronnej do działań

bojowych (1 kpl – 3500 zł)
Działania Wójta mają pozytywny finał i środki z Urzę-

du Marszałkowskiego zostały dla naszych druhów
przyznane.

Ze względu na skromne środki finansowe OSP Rze-
piennik Suchy jako jedyna jednostka w Gminie nie

Doposażenie jednostek OSP w ramach
programu Bezpieczna Małopolska

posiada systemu selektywnego wybierania. Taki system usprawni działanie jed-
nostki. Dodatkowa pompa szlamowa dla OSP Olszyny będzie niezbędna w sytu-
acji wystąpienia powodzi, która wielokrotnie doświadczała Gminę. Nowe kom-
plety odzieży ochronnej znacznie podniosą poziom gotowości bojowej jednostek
OSP. Zgodnie z wnioskiem dla OSP Olszyny oraz OSP Rzepiennik Suchy otrzymają
po 1 komplecie odzieży, natomiast OSP Rzepiennik Biskupi – 3 kpl.

Całkowity koszt zakupu sprzętu 33 100 zł.  Urząd Marszałkowski przyznał kwo-
tę 14 900 zł – pozostała część została zabezpieczona w Budżecie Gminy. Powyż-
szy sprzęt zostanie zakupiony po podpisaniu umowy dotacji z Urzędem Marszał-
kowskim – termin rozliczenia dotacji to 31 października 2017 r.
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charakteryzują się tym, że trwają długo,
nierzadko kilka lat. Kto przeprowadzał
sprawy własnościowe wie ile dokumen-
tów potrzeba oraz ile czasu zajmuje ich
zgromadzenie. W tym celu na skutek de-
terminacji i szukania nowych rozwiązań
przez obecnego Wójta kilkaset spraw wła-
snościowych zostało już rozwiązane przez
jego administracje, lista ich jest tak bar-
dzo długa, że nie sposób wymienić
wszystkie, niektóre czekały kilkadziesiąt lat
na załatwienie, części trwa nadal i będzie
zakończona w najbliższym czasie, inne
trwają dłużej ale zakończą się powodze-
niem zapewniam. Nowatorskim rozwią-
zaniem było połączenie stanowiska Za-
stępcy Wójta z zakresem czynności w po-
staci gospodarowania nieruchomościami
Gminy Rzepiennik Strzyżewski (dawnego
stanowiska geodezji w urzędzie), co nie
występuje w innych gminach w Polsce.
Silne umocowanie tego stanowiska po-
zwoliło na skuteczne współdziałanie po-
między sądem, starostą, wojewodą,
agencja nieruchomości rolnych odpo-
wiadającymi pośrednio za stan prawny
nieruchomości na terenie gminy, co w
konsekwencji doprowadziło do uregu-
lowania w ostatnim czasie już blisko 500
działek z przeznaczeniem na drogi oraz
wielu różnych nieruchomości o innym
przeznaczeniu.

W większości przypadków regulacja
wymagała wielu zagwozdek prawniczych,
gdyż każda działka ma swoją specyfikę
wyrażającą się inną podstawą nabycia,

Mieszkańcy Gminy zasługują na bezpie-
czeństwo. Dlatego tak ważna jest wła-
ściwie zlokalizowana, odpowiednio
wybudowana sieć infrastruktury, ure-
gulowana prawnie. Stanowi ona wyraz
zaspokajania zwykłych potrzeb miesz-
kańców danej gminy, o które zawsze
będzie zabiegała jej społeczność. Pomi-
mo, że wszystkie grunty nie stanowią-
ce własności gminy, a zajęte pod dro-
gi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999
r. stały się z mocy prawa własnością
gminy na mocy ustawy z dnia 13 paź-
dziernika 1998 r. Przepisy wprowadza-
jące ustawy reformujące administrację
publiczną, to nieuregulowano tych
własności w gminach.

Odszkodowanie za te nieruchomości
wygasło. Wszystkie działania Wójta, w
przeciwieństwie do innych samorządów,
są ukierunkowane do całkowitego prze-
jęcia i uregulowania większości dróg ist-
niejących na terenie Gminy Rzepiennik
Strzyżewski, spełniających minimalne
standardy szerokości oraz położenia w
danym ternie. Nie boimy się takiej polity-
ki, takie mamy zdanie z Wójtem Markiem
Karasiem. Naszym celem jest również po-
średnio doprowadzenie do zapobieżenia
konfliktom sąsiedzkim powodujących na-
turalną izolację nieruchomości, przerzu-
ceniu obowiązków utrzymania dróg z
mieszkańca na gminę, w wielu przypad-
kach likwidacji uciążliwości związanymi z
płaceniem podatków od działek zajętych
pod drogi. Ponadto doprowadzenie do
możliwości uzyskania pozwoleń na budo-
wę przez zainteresowanych, zmniejszenia
ilości kosztownych powództw wnoszo-
nych przez mieszkańców o ustanowienie
służebności drogi koniecznej miedzy są-
siadami, wreszcie w pierwszej kolejności
poprawy przejezdności tych dróg. Brak
uzyskanego pozwolenia na budowę no-
wego domu, odmowa udzielenia przez
bank kredytu pod hipotekę na budowę
domu, blokowanie drogi przez sąsiada,
niemożność zbycia nieruchomości przez
mieszkańca, nieprzejezdność drogi są to
sprawy, które szczególnie bolą mieszkań-
ców i są uciążliwością wielu włodarzy
gmin, nawet gdy dotyczą relacji czysto
cywilnoprawnych. Sprawy własnościowe

nierzadko występowały zaszłe błędy geo-
dezyjne w powierzchni, numeracji, niedo-
kończonych lub fikcyjnych podziałach
działek skutkujące na przyszłość niezgod-
nością stanów prawnych co doprowadzi-
ło do wydłużenia procedury regulacji nie-
których działek. Nie wspominając o sa-
mych geodetach uprawnionych, których
szybkość i jakoś wykonywanej pracy i za-
dań zależy tylko od nich samych, gdyż
prowadzą własną działalność gospo-
darczą, o czym niektórzy mieszkańcy na-
szej gminy wiedzą najlepiej. Wszystkie
działania Wójta prowadzą do poprawie-
nia bezpieczeństwa naszych mieszkańców
i zmierzają konsekwentnie do jednego
celu w postaci poprawy w najbliższych
latach infrastruktury gminne, stąd jego
decyzja o kompleksowej regulacji stanów
prawnych na terenie gminy. Dotyczy to
także przejmowania nieruchomości pod
nowe miejsca parkingowe, chodniki i prze-
stanki autobusowe w miejscach publicz-
nych. Należy pamiętać, że obecnie tylko
działki prawnie uregulowane z wpisem
własności na rzecz gmin w księgi wieczy-
ste, będą mogły w najbliższych latach li-
czyć na wsparcie finansowe z zewnętrz-
nych programów dotyczących odbudowy
infrastruktury gminnej. Dotyczy to także
nieruchomości przejmowanych na inne
cele publiczne. Nadmienić również nale-
ży, że wszystkie przejęte grunty są sukce-
sywnie modernizowane ze środków wła-
snych gminy  – mówi Zastępca Wójta Prze-
mysław Bęben.

To się udało.
Przejeliśmy już blisko 500
działek drogowych i nie tylko
dla mieszkańców naszej Gminy!


