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Chodnik
przy drodze
wojewódzkiej

Wykonano kolejny odcinek  chodnika
wraz z odwodnieniem przy drodze woje-
wódzkiej nr 980 w Rzepienniku Suchym.
Roboty są dofinansowane przez Woje-
wództwo Małopolskie w ramach pozyska-
nej przez Gminę dotacji.  Planujemy wię-
cej …

Działania na rzecz podniesienia po-
ziomu bezpieczeństwa mieszkańców
gminy Rzepiennik Strzyżewski, są kon-
tynuowane przez samorząd gminny kie-
rowany przez Wójta Marka Karasia, nie-
przerwanie. To już drugi w tym roku sa-
mochód pożarniczy, po aucie dla OSP

Rzepiennik Strzyżewski a niebawem
dotrze do nas trzeci dla OSP Turza. Fiat
Ducato z napędem na 4 koła, karoso-
wany czyli przystosowany konstrukcyj-
nie na samochód pożarniczy, jest od
grudnia tego roku nowym nabytkiem
tej jednostki.

Nowy wóz strażacki
dla OSP Olszyny
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Wójt Gminy uprzejmie informuje, iż przetarg pn. „Odbiór i
zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych na te-
renie Gminy Rzepiennik Strzyżewski” wygrała firma:
REMONDIS Kraków Sp. z o.o.
ul. Półłanki 64
30-740 Kraków

W związku z tym od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
powyższa firma świadczyć będzie usługi dotyczące odbio-
ru i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych
z terenu Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
Nowa Firma ma obowiązek wyposażenia Państwa nieru-
chomości w worki do segregacji odpadów komunalnych,
kody kreskowe oraz harmonogramy odbioru odpadów ko-
munalnych.
Niewykorzystane kody kreskowe oraz worki poprzedniej fir-
my obowiązywać będą w roku 2018 – do wyczerpania.
Wszelkie informację pod telefonem 14-65-35-527.

Nowa firma odbierająca
odpady komunalne

OBWÓD I

NIESEGREGOWANE SEGREGOWANE

styczeń 15, 29 22

luty 12, 26 19

marzec 12, 26 19

kwiecień 9, 23 30

maj 7, 21 28

czerwiec 4, 18 25

lipiec 2, 30 16

sierpień 13, 27 20

wrzesień 10, 24 17

październik 8, 22 29

listopad 5, 19 26

grudzień 3, 17 31

poniedziałek

OLSZYNY (bez przysiółków z obwodu nr 2)

Miesiąc
Terminy odbioru odpadów

NIESEGREGOWANE SEGREGOWANE

styczeń 16, 30 23

luty 13, 27 20

marzec 13, 27 20

kwiecień 10, 24 17

maj 8, 22 29

czerwiec 5, 19 26

lipiec 3, 31 17

sierpień 14, 28 21

wrzesień 11, 25 18

październik 9, 23 30

listopad 6, 20 27

grudzień 4 ,18 22 (sobota)

OLSZYNY (SERWONIEC, PRZYLASKI, TABORKA, POTOKI);

KOŁKÓWKA, RZEPIENNIK SUCHY

Miesiąc
Terminy odbioru odpadów

wtorek

OBWÓD II

NIESEGREGOWANE SEGREGOWANE

styczeń 17, 31 24

luty 14, 28 21

marzec 14, 28 21

kwiecień 11, 25 18

maj 9, 23 30

czerwiec 6, 20 27

lipiec 4, 18 25

sierpień 1, 29 22

wrzesień 12, 26 19

październik 10, 24 31

listopad 7, 21 28

grudzień 5, 19 29 (sobota)

TURZA

Miesiąc
Terminy odbioru odpadów

środa

OBWÓD III

NIESEGREGOWANE SEGREGOWANE

styczeń 4, 18 25

luty 1, 15 22

marzec 1, 29 22

kwiecień 12, 26 19

maj 10, 24 26 (sobota)

czerwiec 7, 21 28

lipiec 5, 19 26

sierpień 2, 30 16

wrzesień 13, 27 20

październik 11, 25 18

listopad 8, 22 29

grudzień 6, 20 27

RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

Miesiąc
Terminy odbioru odpadów

czwartek

OBWÓD VI

NIESEGREGOWANE SEGREGOWANE

styczeń 5, 19 26

luty 2, 16 23

marzec 2, 30 23

kwiecień 13, 27 20

maj 11, 25 18

czerwiec 8, 22 29

lipiec 6, 20 27

sierpień 3, 31 17

wrzesień 14, 28 21

październik 12, 26 19

listopad 9, 23 30

grudzień 7, 21 28

RZEPIENNIK BISKUPI

Miesiąc
Terminy odbioru odpadów

piątek

OBWÓD V
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Z pracy rady gminy...
udział w gminnych obchodach rocznicy
odzyskania niepodległości, odbył spotka-
nie z firmą projektującą otwarte strefy
aktywności (OSA) na terenie Gminy nad-
to uczestniczył w uroczystości dotyczącej
przypomnienia mieszkańcom postaci Hie-
ronima Ryby. W dniach 20 - 21 listopada
brał udział w Forum Wójtów, Burmistrzów
i Prezydentów w Muszynie. Natomiast 22
listopada odbył spotkanie z Panią Dyrek-
tor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kra-
kowie w sprawie projektu chodnika w Rze-
pienniku Strzyżewskim. Tego samego dnia
odbyło się spotkanie z mieszkańcami w
sprawie wymiany pieców C.O. w którym
uczestniczył. Dnia 23 listopada w Urzędzie
Wojewódzkim w Krakowie wraz z Panią
Skarbnik, Wójt Marek Karaś podpisał umo-
wę z przedstawicielem Ministerstwa Spra-
wiedliwości na zakup sprzętu ratownicze-
go z funduszu sprawiedliwości do naszej
Gminy a 27 listopada odbył spotkanie z
Podsekretarzem Stanu Panią Poseł Józefą
Szczurek-Żelazko w sprawie NFZ, a następ-
nie brał udział w naradzie w Urzędzie
Wojewódzkim dotyczącej drogi 980 w
Rzepienniku Strzyżewskim. Wójt poinfor-
mował, że w okresie międzysesyjnym
ogłoszono jeden przetarg na dostawę fa-
brycznie nowego lekkiego samochodu ra-
towniczo – gaśniczego z przeznaczeniem
do ratownictwa technicznego na podwo-
ziu z napędem 4x4 dla OSP Turza. Koń-
cząc swoje wystąpienie Wójt podziękował
wszystkim osobom zaangażowanym w
przygotowanie uroczystości patriotycznej
z okazji odzyskania niepodległości oraz
wszystkim osobom zaangażowanym w
zbieranie i zachęcanie ludzi do głosowa-
nia na projekt zgłoszony przez naszą gmi-
nę w Budżecie Obywatelskim Wojewódz-
twa Małopolskiego. Wójt poinformował,
że ponad 1800 głosów poparło nasz wnio-
sek w związku, z powyższym został on
zakwalifikowany do realizacji. Wyraził na-
dzieję, że zadanie będzie realizowane w
przyszłym roku i poinformował, że w tej
sprawie będzie spotykał się z panem mar-
szałkiem.

Następnym punktem sesji były interpe-
lacje i zapytania radnych. Tu radni wysłu-
chali przedstawiciela firmy REMONDIS,
czyli nowej firmy zajmującej się w naszej
gminie wywozem odpadów. Szczegóły
dot. tej zmiany i harmonogram wywozu
odpadów przestawiamy szczegółowo na
str. 2 tego numeru Informatora.

W dalszej części obrad, radni przyjęli
uchwałę  w sprawie zmian w budżecie
Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2017
rok.

Następnym akordem finansowym tej
sesji było przyjęcie uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata
2017-2029.

tywie budowana była tylko infrastruktura
publiczna nie komercyjna, natomiast w
bieżącej uległo to zmianie i jeśli chodzi o
infrastrukturę turystyczną, to 60% środ-
ków przeznaczonych musi być dla przed-
siębiorców ponieważ środki europejskie
nie są tylko po to by budować infrastruk-
turę publiczną, ale przede wszystkim by
generowały rozwój gospodarczy i np. bu-
dując ścieżkę rowerową ważne jest by przy
tej ścieżce była komercyjna wypożyczal-
nia, punkt gastronomiczny, bo ci mali,
średni przedsiębiorcy tworzą miejsca pra-
cy.  Kończąc swoją wypowiedź, wicemar-
szałek życzył radnym miłych obrad. Po
podziękowaniach władz gminnych OSP
dla wicemarszałka. W dalszych punktach
wysłuchano 4 informacje : Informacja o
działalności Wójta Gminy Rzepiennik
Strzyżewski w okresie międzysesyjnym
oraz informację o działalności Kół Łowiec-
kich na terenie Gminy Rzepiennik Strzy-
żewski. Dalej przedstawiono informacje  o
postępie prac związanych z kanalizacją na
terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski,
oraz informację o stanie oświaty na tere-
nie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Następnie przyjęto następujące uchwa-
ły :  w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta do celów podatku rolnego na
2018 rok. /został  obniżony do kwoty
40.00 zł./ , uchwałę w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nierucho-
mości na terenie Gminy Rzepiennik Strzy-
żewski /utrzymano stawkę z lat poprzed-
nich/ oraz w sprawie zwolnień od podat-
ku od nieruchomości na terenie Gminy
Rzepiennik Strzyżewski. W dalszej części
sesji przyjęto uchwałę w sprawie określe-
nia wysokości stawek podatku od środ-
ków transportowych / również utrzyma-
no stawki z roku poprzedniego/ , a także
w sprawie uchwalenia nowego Statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Rzepienniku Strzyżewskim. Podjęto też 2
precedensowe uchwały  o utworzeniu
nowej jednostki gminy tzn. Środowisko-
wego Domu Samopomocy w Rzepienniku
Biskupim i nadania mu Statutu oraz utwo-
rzenia gminnej jednostki organizacyjnej
Gminy Rzepiennik Strzyżewski czyli Pla-
cówki Wsparcia Dziennego w Rzepienni-
ku Biskupim z filią w Olszynach. Na za-
kończenie sesji ze spraw ważniejszych
podjęto tez uchwałę w sprawie wyraże-
nia zgody na przystąpienie Gminy Rze-
piennik Strzyżewski do współpracy part-
nerskiej oraz wspólnej realizacji projektu
pn.: „EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZ-
NEJ ENERGII MAŁOPOLSKI”.

Drugą omawianą dziś sesją jest XXXVII
sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski
odbyła się  5 grudnia 2017 r. Po zwycza-
jowych protokolarnych formalnościach,
radni zajęci się sprawozdaniem Wójta
gminy Marka Karasia z jego działalności
w okresie międzysesyjnym. Wójt Gminy
poinformował, że: w listopadzie brał

Dnia 10 listopada odbyła się XXXVI se-
sja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
Była to nietypowa sesja gdyż uczestniczył
w początkowej jest części  wicemarszałek
Województwa Małopolskiego Stanisław
Sorys. Przed sesja nastąpiło przekazanie
druhom z 3 naszych jednostek OSP sprzę-
tu strażackiego. Były to pompy, systemy
selektywnego wywoływania oraz mundu-
ry. Następnie już po rozpoczęciu sesji Wi-
cemarszałek Województwa Małopolskie-
go na wstępie podziękował za umożliwie-
nie zabrania głosu oraz wyraził zadowo-
lenie z możliwości spotkania z radnymi
wskutek wcześniejszego przekazania stra-
żom OSP z terenu gminy sprzętu zakupio-
nego w ramach programu Bezpieczna
Małopolska.  Następnie podziękował rad-
nym za współpracę informując, że wiele
przygotowanych projektów otrzymało ak-
ceptację i wiele projektów jest realizowa-
nych w ramach programu Regionalnego.
Z terenu gminy Rzepiennik Strzyżewski
wiele projektów zostało wybranych do do-
finansowania, również projekt wodno
ściekowy Spółki Komunalnej „Dorzecze
Białej”. Wyraził zadowolenie, że gmina
Rzepiennik przy podziale per capita na
jednego mieszkańca zajmuje jedno z czo-
łowych miejsc w powiecie Tarnowskim.
Poruszając temat kontraktacji Wicemar-
szałek zaznaczył, że w tej perspektywie
finansowej w całym Województwie do
rozdysponowania jest 2,9 miliardów euro,
w chwili obecnej zakontraktowane jest ok
40% tej kwoty, ogłoszone zostało 42 kon-
kursy, na bazie których do kontraktacji
przedstawione zostało 1,8 miliarda zł., z
czego zakontraktować udało się tylko 1
miliard ponieważ duża część wniosków
jest błędnie przygotowana, a części samo-
rządów lokalnych brakuje środków finan-
sowych na wkład własny ponieważ są one
w trakcie realizacji innych projektów w
związku z czym wnioskują o przedłużenie
terminów podpisania umowy. Wicemar-
szałek zaznaczył, że w pierwszej perspek-

ciąg dalszy na stronie 5
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Budowa chodnika w ciągu drogi powia-
towej nr 1390K Ciężkowice–Turza-Sitnica-
Strzeszyn w miejscowości Turza – ETAP I.
Zadanie zrealizowano przy udziale środ-
ków z Powiatu Tarnowskiego.

Zakończyła się przebudowa  budynku
remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ol-
szynach. Prace dotyczyły klatki schodowej
i sanitariatów. Projekt współfinansowany
ze środków Województwa Małopolskie-
go przyznanych przez Sejmik Wojewódz-
twa Małopolskiego w ramach konkursu
Małopolskie Remizy 2017.

Trwa realizacja Projektu pn. „Termomo-
dernizacja budynków użyteczności pu-
blicznej w Gminach Ciężkowice, Pleśna
i Rzepiennik Strzyżewski”  nr
RPMP.04.03.02-12-0233/16 w ramach
którego na terenie naszej Gminy wyko-
nano prace w ramach „Termomoderniza-
cji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
w Rzepienniku Biskupim” i „Termomoder-
nizacji budynku Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Kołkówce”. Planowana jest „Termo-
modernizacja budynku Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Olszynach”.

Projekt jest współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Re-

Nowy chodnik
w Turzy

Remizy w Kołkówce i Rzepienniku
Biskupim jak nowe

Remiza w Olszynach jak nowa…

gionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020, Działanie 4.3 Poprawa efek-
tywności energetycznej w sektorze pu-

blicznym i mieszkaniowym, Poddziała-
nie 4.3.2 Głęboka modernizacja ener-
getyczna budynków użyteczności pu-
blicznej – SPR.



5

INFORMATOR SAMORZĄDOWY Gminy Rzepiennik Strzyżewski, listopad - grudzień 2017r.

www.rzepiennik.pl

Kolejne dwie drogi
gminne są odnowione

ciąg dalszy ze strony 3

Jest nowa
Spółdzielnia
Socjalna!
Spółdzielnia Socjalna
SMAK powstała  z inicjaty-
wy Urzędu Gminy Rzepien-
nik Strzyżewski oraz Sto-
warzyszenia My Kobiety z
Olszyn. Siedziba spółdziel-
ni znajduje się w budynku
Zespołu Szkół w Olszynach.
Wpis do rejestru przedsię-
biorców Spółdzielnia uzy-
skała 3 listopada 2017 r.

Głównym profilem działal-
ności spółdzielni będzie świad-
czenie usługi żywienia dzieci w
szkołach zlokalizowanych na
terenie Gminy.

Na rozpoczęcie działalności
Spółdzielnia otrzymała dofi-
nansowanie w ramach realizo-
wanego projektu „Małopolski
Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej – Subregion Tar-
nowski” realizowanym w ra-
mach Osi Priorytetowej 9 Re-
gion Spójny Społecznie, Dzia-
łanie 9.3 Wsparcie Ekonomii
Społecznej współfinansowana
ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. Kwota
przyznanego dofinansowania
to 116 860 zł. W ramach przy-
znanych środków zostanie za-
kupiony niezbędny sprzęt po-
trzebny do prawidłowego
funkcjonowania spółdzielni.

Wykonano roboty na dro-
gach gminnych „Rzepiennik
Strzyżewski - Cisie” nr 200504
K w miejscowości Rzepiennik
Strzyżewski oraz  „Rzepiennik
Suchy w kier. p. Brudzisza” nr
200520 K w miejscowości Rze-

piennik Suchy. Gmina pozyska-
ła na nie dofinansowanie z re-
zerwy celowej budżetu pań-
stwa będącej w dyspozycji Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych i
Administracji. Prezentujemy
ich stan przed i po remoncie.

Dalsze procedowanie, to sprawa wy-
rażenia zgody na oddanie nieruchomo-
ści w dzierżawę. Nadto w sprawie usta-
lenia opłat za wynajem sal innych niż
gimnastyczne w publicznych szkołach i
przedszkolach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Rzepiennik
Strzyżewski. Oraz uchwała w sprawie
zmiany Uchwały NR XXVI/169/2016 Rady
Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 25
listopada 2016 r. w sprawie wspólnej
obsługi jednostek organizacyjnych Gmi-
ny Rzepiennik Strzyżewski. Wyjaśnił że
chodzi tu o dopisanie do Referatu ob-
sługi jednostek organizacyjnych Urzędu
Gminy zadania obsługi Środowiskowe-
go Domu Samopomocy, który ze wzglę-
du na to, że jeszcze w początkowej fa-
zie rozwoju będzie miał nie zbyt dużą
dotację, więc nie chcemy go dodatko-
wo obciążać kosztami związanymi z ob-
sługą księgową. Po przyjęciu tej uchwa-

ły radni zajęli się zmianami w planach
zagospodarowania przestrzennego.

Sesję zakończyły dwa punkty porządku
obrad : sprawy bieżące i wolne wnioski
radnych.

Radni apelowali, aby mieszkańcy lepiej
oznakowali swoje posesje numerami, po-
nieważ niektóre służby skarżyły się, że
mają problem z dojazdem. Policja będzie
to kontrolować i nakładać mandaty, jeże-
li dana posesja nie będzie oznakowana.

Ostatnią sprawą poruszaną na sesji
przez radnych i sołtysów był podział środ-
ków na zadania z budżetu obywatelskie-
go. W Rzepienniku Biskupim w ramach
Budżetu Obywatelskiego została wykona-
na przebudowa klatki schodowej w Remi-
zie. Rzepiennika Strzyżewskiego zostały
złożone dwa wnioski: jeden na zorgani-
zowanie zajęć z judo na kwotę 2 tysiące,
drugi na wykonanie i polepszenie warun-
ków dojazdu dla mieszkańców min. na

kliniec. Wkład mieszkańców, to wykona-
nie, czyli pomoc przy rozwiezieniu klińca
oraz pokrycie opłat geodezyjnych związa-
nych z wydzieleniem działek z gruntów
rolnych. Rzepiennik Suchy swoją kwotę
przeznaczył dla OSP na doposażenie wy-
posażenia dla strażaków. Jeśli chodzi o
Turzę 13 tysięcy przeznaczono na remont
ogrodzenia koło szkoły zaznaczając, że
była to bardzo znikoma kwota, jeśli cho-
dzi o ogrodzenie, ponieważ ma ono ok.
30-40 lat i nadaje się do wymiany. Prze-
prowadzony został demontaż części ogro-
dzenia, wymiana na nowe. Kołkówka
swoją część wykorzystała na zakup żalu-
zji do remizy, a wkładem własnym był ich
montaż.

Po przedstawieniu relacji z realizacji
tych zadań w poszczególnych miejscowo-
ściach obrady zakończono. Następna se-
sja tym razem budżetowa, odbędzie się
końcem grudnia.



6

INFORMATOR SAMORZĄDOWY Gminy Rzepiennik Strzyżewski, listopad - grudzień 2017r.

www.rzepiennik.pl

OSP Turza ma
nowy samochód!

Dzięki środkom z Ministertwa Sprawie-
dliwości o które zabiegali dwaj posłowie
PiS : Edward Siarka – prezes wojewódzkich
struktur OSP oraz Michał Wojtkiewcz –
poseł Ziemi Tarnowskiej druhowie z Turzy
zostali doposażeni w fabrycznie nowy lek-
ki samochód ratowniczo-gaśniczy z prze-
znaczeniem do ratownictwa technicznego
i napedem 4x4. Nadto strażcy otrzymali
również 6 toreb ratownictwa medycznego
i dwa respiratory.  Gratulujemy!

Projekt
„Małopolski
eSenior”
w Naszej Gminie
Gmina Rzepiennik Strzyżewski została
zakwalifikowana do realizacji projek-
tu „Małopolski e Senior” w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Polska Cyfrowa
działanie 3.1.

W ramach projektu prowadzone będą
bezpłatne szkolenia informatyczne dla miesz-
kańców powyżej 65 roku życia z małopol-
skich gmin.

Wśród głównych korzyści płynących z
udziału w projekcie należy wymienić m.in.:

- udział seniorów w bezpłatnych szkole-
niach (15 spotkań szkoleniowych oraz 3 spo-
tkania animacyjne) obejmujących naukę ko-
rzystania z nowych technologi komputera,
tabletu, Internetu;

- zakup i nieodpłatne przekazanie na wła-
sność wszystkim uczestnikom szkoleń table-
tów;

- realizację szkoleń na terenie gminy przez
miejscowych trenerów;

- okres realizacji projektu IV.2018 –
IX.2020, a w naszej gminie już w 2018r.

- zapewnienie uczestnikom szkoleń: ma-
teriałów edukacyjnych, cateringu oraz zwro-
tu kosztów dojazdu (jeśli szkolenia będą
odbywały się poza ich miejscem zamieszka-
nia).

Fundusze unijne na
kolejne drogi gminne

Droga Rzepiennik
Strzyżewski - działki

Dzięki aktywnym zabiegom UG
pozyskaliśmy fundusze z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich i dzięki
nim mogliśmy przeprowadzić moder-
nizacji kolejnej w tym roku drogi.
Nazwa tego zadania to "Przebudowa
drogi gminnej "Rzepiennik Strzyżew-
ski -Działki" w miejscowości Rzepien-
nik Strzyżewski.

Celem operacji jest poprawa stanu infra-
struktury transportowej poprzez przebudo-
wę dróg gminnych. Zrealizowany zostanie cel
PROW w zakresie poprawy warunków życia
mieszkańców, stanu infrastruktury transpor-
towej oraz dostępności do usług publicznych.
Zadania są współfinansowane ze środków

Unii Europejskiej w ramach działania „Pod-
stawowe usługi i odnowa wsi na obszarach
wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwesty-
cji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub
rozbudową wszystkich rodzajów małej infra-
struktury, w tym inwestycji w energię odna-
wialną i w oszczędzanie energii” na operacje
typu „Budowa lub modernizacja dróg lokal-
nych”, objętego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał opracowany przez Urząd Gminy
Rzepiennik Strzyżewski.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich: Europa inwestu-
jąca w obszary wiejskie”

Praca dla Wychowawców
Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim w filią w Ol-
szynach poszukuje chętnych na stanowiska wychowawców placówce.

Wymagania kwalifikacyjne dla kandydatów:
a) wykształcenie wyższe:
– na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjal-

na, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pra-
cę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub

– na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii,
pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogi-
ki opiekuńczo-wychowawczej

lub
b) co najmniej wykształcenie średnie i udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy

z dziećmi lub rodziną;

Zainteresowanych prosimy o składanie CV w zaklejonej kopercie w sekretaria-
cie Urzędu Gminy – pokój nr 33 do dnia 31.01.2018.
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W listopadzie w Rzepienniku
Suchym miało miejsce odsło-
nięcie odnowionego pomni-
ka Ofiar Niemieckiego Nazi-
zmu. Całość tej przebudowy
była realizowana w ramach
projektu „Przeniesienie po-
mnika Ofiar Faszyzmu na
faktyczne miejsce tragicz-
nych wydarzeń” a gmina
zdobyła dofinansowanie ze
środków Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury w progra-
mie „Wspieranie Samorzą-
dowych Instytucji Kultury-
opiekun Miejsc Pamięci”. 

nikiem Suchym 26.VIII.1944
r. Pomnik nawiązuje do pa-
mięci o ofiarach z czasów II
wojny światowej. Pomnik upa-
miętnia miejsce faktycznych
wydarzeń z czasów II Wojny

cy, by stać się jeszcze lepsza
orkiestrą.

Najważniejsze osiągnięcia
Orkiestry Dętej OSP Rzepiennik
Strzyżewski:

III miejsce w Powiatowym Prze-
glądzie Orkiestr Dętych w Rze-
pienniku Strzyżewskim w 2014 r.

III miejsce w Powiatowym
Przeglądzie Orkiestr Dętych w
Gromniku w 2015 r.

III miejsce i debiut na 38 Ma-
łopolskim Festiwalu Orkiestr
Dętych ECHO TROMBITY w No-
wym Sączu w 2015 r.

II miejsce na 39 Małopolskim
Festiwalu Orkiestr Dętych
ECHO TROMBITY w Nowym Są-
czu w 2016 r.

Rok 2017 jest potwierdze-
niem, że ciężka praca wykony-

oraz wyróżnienie dla najmłod-
szej orkiestry. Następnego roku
podczas przeglądu orkiestr  z
powiatu tarnowskiego, który
odbył się w czerwcu w Żuro-
wej, orkiestra również została
doceniona za swoją pracę spe-
cjalnym wyróżnieniem dla naj-
młodszej orkiestry.

Młody zespół od samego po-
czątku swego istnienia miał
ambicje, by doskonalić swoje
umiejętności i konkurować w
przeglądach z najlepszymi or-
kiestrami. To wymagało czasu
i cierpliwej pracy, dzięki której
z roku na rok osiągał coraz lep-
sze wyniki. Młodzieży rosły
skrzydła, lecz nadal czuli nie-
dosyt. To właśnie motywowa-
ło ich do dalszej ciężkiej pra-

Uroczystości lokalne i nie
tylko często są wzbogaca-
ne  i uświetniane wystę-
pem orkiestry dętej. Po-
mysł na powstanie takiej
orkiestry zrodził się rów-
nież w jednostce OSP Rze-
piennik Strzyżewski. W
czerwcu 2010 r. druhowie
Zarządu  zaproponowali
Panu Stanisławowi Ziębie
współpracę z jednostką w
ramach ogniska muzyczne-
go. Po ponad rocznej cięż-
kiej, ale intensywnej pracy,
12 października 2011 roku
odbyła się pierwsza grupo-
wa próba orkiestry. Inau-
gurujący koncert został
zorganizowany tego same-
go roku w pierwszy dzień
Bożego Narodzenia w ko-
ściele parafialnym w Rze-
pienniku Biskupim. Orkie-
stra oczarowała zgroma-
dzonych swoim występem.

Na pierwszy sukces nie trze-
ba było długo czekać. W maju
2012 r. podczas Pogórzańskiej
Majówki w Ciężkowicach odbył
się VIII Przegląd Strażackich
Orkiestr Dętych Powiatu Tar-
nowskiego. W przeglądzie
wzięło udział 8 orkiestr, w tym
orkiestra z Rzepiennika Strzy-
żewskiego, która zdobyła 1.
miejsce za przemarsz orkiestr

wana z sercem przynosi owo-
ce:

II miejsce w Paradzie Orkiestr
Dętych w Ryglicach,

II miejsce w Majówce z Orkie-
strami w Grobli,

II miejsce w Powiatowym Prze-
glądzie Orkiestr Dętych w Żabnie,

I miejsce w 40 Małopolskim
Festiwalu Orkiestr Dętych ECHO
TROMBITY w Nowym Sączu.

W swoim repertuarze orkie-
stra posiada utwory z muzyki re-
gionalnej, dzieła patriotyczne,
religijne, rozrywkowe, utwory
koncertowe oraz kompozycje
marszowe. Aktualnie grupa liczy
43 muzyków (20 dziewcząt, 23
chłopców). Jej dyrygentem i  in-
struktorem, a zarazem nauczy-
cielem prowadzącym zajęcia
muzyczne w ognisku muzycz-
nym, jest Pan Stanisław Zięba.

Strażacką Orkiestrę Dętą OSP
Rzepiennik Strzyżewski tworzą
ludzie z pasją, którzy sami czer-
pią wielką radość z uprawiania
muzyki, ale też chętnie dzielą się
nią z innymi. Orkiestrę, w której
dosłownie i w przenośni, panu-
je ciepła i rodzinna atmosfera.

Kierownik orkiestry
Maria Czaplińska-Jędrusiak

PS. Redakcji. Przypominamy
mieszkańcom że wybitne osią-
gnięcia orkiestry OSP są możli-
we dzięki corocznemu wsparciu
przez Gminę kwotą 50 000 zł.

Odnowiony pomnik w Rzepienniku Suchym

Uroczyste przejście pod po-
mnik dzieci i młodzieży ze
szkoły podstawowej w Rze-
pienniku Suchym poprzedziła
prelekcja Czesława Dutki na
temat Zasadzki pod Rzepien-

Światowej gdzie Niemcy roz-
strzelali 19 zakładników z wię-
zienia w Jaśle. Na tablicy wid-
nieje napis upamiętniający wy-
darzenia oraz nazwiska roz-
strzelanych.

CUDZE CHWALICIE, SWEGO
NIE ZNACIE
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Według obowiązujących przepisów eme-
rytura przysługuje dzisiaj każdemu, kto
osiągnął wiek emerytalny i opłacił choćby
jedną składkę emerytalną. Oczywiście, świad-
czenie tych osób może być – i często jest –
bardzo niskie, liczone nawet w groszach.
Gwarancję podwyższenia emerytury do kwo-
ty najniższego świadczenia mają osoby, które
ukończyły powszechnie obowiązujący wiek
emerytalny i posiadają staż pracy, wynoszą-
cy 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Jednocześnie rząd zauważa problemy
osób o niskich świadczeniach. Z tego wzglę-
du podejmowane są działania mające na celu
podniesienie minimalnej emerytury i zapew-
nienie minimalnej wysokości waloryzacji
świadczenia, jak również jednorazowe
wsparcie emerytów i rencistów o niskich
świadczeniach.

Waloryzacja rent i emerytur nastąpi
w marcu 2018 r. wówczas emeryci i renciści
otrzymają podwyżki swoich świadczeń.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki społecz-
nej Elżbieta Rafalska zapowiedziała, że rząd
zamierza wesprzeć finansowo najuboższych
seniorów jednorazowym dodatkiem w wy-
sokości 500 zł + najbiedniejszym emerytom.
Decyzja w tej sprawie zapadnie wiosną przy-
szłego roku.  

Płaca minimalna i stawka godzinowa idzie
w górę. 2100 złotych – tyle wyniesie mini-
malne wynagrodzenie za pracę w 2018 roku.
To o 5% i jednocześnie o 100 złotych więcej
niż obecnie. Od stycznia wzrośnie również

Zgodnie z komunikatami Ministra Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej aktu-
alna prognoza inflacji emeryckiej w
2017 r. wynosi - 102,1%. Z kolei pro-
gnozowany realny wzrost przeciętne-
go wynagrodzenia w gospodarce na-
rodowej w 2017 r. na poziomie 3%
oznacza, że prognozowane obligatoryj-
ne 20% realnego wzrostu wynagrodzeń
za rok 2017 wynosi 0,6%.W efekcie pro-
gnozuje się, że wskaźnik waloryzacji
emerytur i rent w 2018 r. wyniesie nie
mniej niż 102,7%.  Przy tym wskaźniku
oznacza to, że:

- najniższe świadczenia emerytalno-rento-
we wzrosną z 1000 zł do 1027 zł, tj. o ok.
27 zł,

- przeciętna emerytura wzrośnie z 2163,59
zł do 2222,01, tj. o ok. 58,42 zł,

- przeciętna renta z tytułu niezdolności do
pracy wzrośnie z 1611,37 zł do 1654,88 zł,
tj. o  ok. 43,51  zł,

- przeciętna renta rodzinna wzrośnie z
1888,68 zł do 1939,67 zł, tj. o ok. 50,99 zł.

W nowym zreformowanym systemie osią-
gnięcie określonego wieku emerytalnego sta-
nowi obecnie dla osoby podlegającej ubez-
pieczeniu emerytalnemu i rentowym jedyną
przesłankę nabycia prawa emerytury, staż
emerytalny nie jest warunkiem do uzyskania
prawa do emerytury lecz służy jedynie uzy-
skaniu prawa do pobierania świadczenia w
wysokości minimalnej, gwarantowanej przez
państwo.

Wzrost rent i emerytur oraz
podwyższenie płacy
minimalnej i stawki
godzinowej w 2018 roku

minimalna stawka godzinowa z 13 do 13,70
zł. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie
w sprawie wysokości minimalnego wynagro-
dzenia za pracę oraz wysokości  minimalnej
stawki godzinowej w 2018 r.

Minimalne wynagrodzenie za pracę to
ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pra-
codawca musi wypłacić każdemu pracow-
nikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcz-
nym wymiarze czasu pracy niezależnie od
posiadanych kwalifikacji, zaszeregowania
osobistego, składników wynagrodzenia, sys-
temu i rozkładu czasu pracy stosowanych u
danego pracodawcy, jak również szczegól-
nych właściwości i warunków pracy.  

Wynagrodzenie poniżej minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę jest naruszeniem praw
pracowniczych. Wraz ze wzrostem tego wy-
nagrodzenia rosną także inne świadczenia,
takie jak: odprawa przy zwolnieniu grupo-
wym, wynosząca maksymalnie piętnasto-
krotność płacy minimalnej, dodatek za pra-
cę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas
przestoju czy podstawa wymiaru zasiłku cho-
robowego i macierzyńskiego.

Minimalna stawka godzinowa ma zasto-
sowanie do określonych umów zlecenia (art.
734 Kodeksu cywilnego) oraz umów o świad-
czenie usług, do których stosuje się przepisy
o zleceniu (art. 750 Kodeksu cywilnego).
Podobnie jak wynagrodzenie za pracę, pod-
lega szczególnej ochronie.

Komunikaty Ministerstwa Rodziny, Pracy i
Polityki Społeczne.

terenu całej Małopolski zgłoszono 160
projektów, z czego aż 36 z Subregionu
Tarnowskiego, obejmującego miasto
Tarnów oraz powiaty: bocheński, brze-
ski, dąbrowski, tarnowski. Jest to tym

większy sukces, iż z powyższe-
go jedynie 8 projektów zostało
wybranych do realizacja przez
Województwo Małopolskie. Re-
alizacja zadania przez w/w po-
zwoli  zaoszczędzić 100 tys.
gminnych środków.

Wójt Gminy Marek Karaś
dziękuje wszystkim mieszkań-

com, którzy zagłosowali w tegorocznej
edycji Budżetu Obywatelskiego, a tym
samym przyczynili się do realizacji po-
wyższego zadania.

Dzięki ponad 1.800  oddanych
przez mieszkańców głosów,  pro-
jekt z terenu gminy Rzepiennik
Strzyżewski wygrał w Budżecie
Obywatelskim Małopolski i już
wkrótce będzie zrealizowa-
ny. Mowa o zadaniu  „BU-
DOWA CHODNIKA PRZY DRO-
DZE WOJEWÓDZKIEJ Nr 980-
w m. RZEPIENNIK STRZY-
ŻEWSKI”.

Wniosek wraz z dokumen-
tacją został przygotowany i zło-
żony przez pracowników Urzę-
du Gminy.

Natomiast głosowanie w tegorocznej
edycji Budżetu Obywatelskiego trwało
od 25 września do 13 października. Z

Powrót lekarzy
do szkół

Gminie Rzepiennik Strzyżewski zostało przyznanych
ponad dwadzieścia sześć tysięcy złotych na wyposa-
żenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w gminnych
szkołach. Pieniądze te pochodzą z dotacji z budżetu
państwa przeznaczonej na zadanie własne, polegają-
ce na prowadzeniu szkoły, a docelowo na wyposaże-
nie szkolnych gabinetów profilaktycznych i pomocy
przedlekarskiej.

Dotacja obejmuje nawet do 100% kosztów po-
niesionych na wyposażenie gabinetów profilakty-
ki zdrowotnej, jednak nie więcej niż 6700 zł na je-
den gabinet.

Dzięki tak zwanej specustawie medycznej i tej do-
tacji, gabinety profilaktyczne w czterech gminnych
szkołach podstawowych otrzymają nowe wyposaże-
nie i sprzęt medyczny, który pozwoli na wykonywa-
nie podstawowych badań i udzielanie pomocy w sy-
tuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

Budżet obywatelski
– znamy wyniki głosowania!


