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Wójt Gminy
Marek Karaś
wraz z płk.
Jerzym Pertkie-
wiczem (z
białoczerwoną
opaską na ręce)
podczas uroczy-
stości upamięt-
niających 71
rocznicę potycz-
ki partyzantów
AK w Dąbrach.
Zapraszamy na
relację str. 5

Otwarcie kina
W Olszynach otwarto 10 sierpnia

pierwsze w naszej gminie kino. Pla-
cówka „Kino za rogiem” powstała
dzięki zaangażowaniu naszego
Gminnego Ośrodka Kultury oraz
Wójta Marka Karasia.

W zaadaptowanym pomieszczeniu bu-
dynku Domu Ludowego powstała placów-
ka w ramach projektu  współfinansowa-
nego przez Polski Instytut Sztuki Filmo-
wej. W komfortowych warunkach dwu-
dziestu kinomanów może zapoznać się z
ofertą biblioteki filmowej oferującej różną
stylistykę i formę kinową od fabuły do do-
kumentu dla widzów w każdym wieku i o
zróżnicowanych aspiracjach.  Przewiduje
się również transmisje za żywo z wyda-
rzeń kulturalnych i sportowych. Jak za-
pewniają pracownicy i dyrekcja GOK, ceny
biletów będą symboliczne i na pewno nie
przekroczą 5 złotych. Otwarcia kina we
wrześniu dokonał  Wójt Gminy Marek
Karaś, kierująca GOK Halina Hołda oraz
znany aktor filmowy Lech Dyblik.

Polecamy i zapraszamy do korzystania!
Repertuar jest na bieżąco dostępny do
wglądu na internetowych profilach spo-
łecznościowych samego Kina,  GOK-u jak
i naszym gminnym.

Olszyny brały udział
w narodowym czytaniu

4 września br. Zespół Szkół w Ol-
szynach wziął udział w ogólnopol-
skiej akcji Narodowe Czytanie , pro-
wadzonej przez Kancelarię Prezyden-
ta RP. Była to już druga edycja tej
akcji w tej szkole.

W tym roku wspólnie ze społecznością
szkolną czytali przedstawiciele władz sa-
morządowych z Wójtem Gminy Rzepien-
nik Strzyżewski Panem Markiem Karasiem

na czele. Inaugurując wspólne czytanie
Pan Wójt podkreślił rolę wykształcenia w
prawidłowym odbiorze literatury.

Takie teksty jak „ Lalka” B. Prusa, czyta-
na w tym roku, wymagają od czytelnika
pewnej dojrzałości i wiedzy z takich dzie-
dzin jak historia czy ekonomia.

Zaangażowanie osób z różnych środo-
wisk jest przykładem dla młodych ludzi, że
czytanie to wciąż modne i interesujące za-

ciąg dalszy na stronie 4
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warto wiedzieć...

Zgodnie z zapowiedziami z poprzedniego numeru Informatora prezentu-
jemy poniżej postępy w realizacji inwestycji komunalnych w gminie. Za-
równo tych kubaturowych jak i liniowych. Oznaczenia danego etapu danej
inwestycji objaśnione są w graficznej legendzie poniżej.

Realizacja  inwestycji – stan na sierpień 2015 r.

NAZWA ZADANIA ETAP

- przebudowa kotłowni, instalacji gazowej oraz instala-
cji c.o. w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Turzy-
inwestycja zrealizowana,

- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z
otworem drzwiowym)  inwestycja zrealizowana,

- budowa drogi dojazdowej do pól  na granicy Turzy i
Rzepiennika Biskupiego -inwestycja zakończona,

 - budowa fragmentu chodnika przy drodze wojewódz-
kiej 980 Rzepiennik Biskupi -  inwestycja na etapie udzie-
lenia zamówienia,

- remont drogi gminnej w Kołkówce – inwestycja na eta-
pie wykonania

- budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Rze-
pienniku Strzyżewskim – inwestycja na etapie wykonaw-
czym,

- - budowa fragmentu chodnika przy drodze powiato-
wej 1387 K w Olszynach- inwestycja na etapie udzilenia
zamówienia

Inwestycje komunalne

Legenda:

– prace przygotowawcze

– etap projektowy

– etap udzielania zamówienia publicznego

– etap wykonawczy

– inwestycja zrealizawana

Priorytet obecnych władz gminy,
czyli poprawa nawierzchni dróg
gminnych znajduje kolejne potwier-
dzenie w praktyce. Tym razem jesz-
cze przed okresem zimowym, plano-
wana jest do realizacji odbudowa
drogi gminnej biegnącej przez cen-
trum Kołkówki. Prace będą wykony-
wane na działce o numerze  ewid.
2140  na odcinku o długości 740 me-
trów.

Roboty będą polegały na: plantowaniu
poboczy, oczyszczeniu starej nawierzch-
ni, ułożeniu asfaltowej warstwy wyrów-
nawczej, skropieniu międzywarstwowym,
ułożeniu asfaltowej warstwy ścieralnej,
uzupełnieniu poboczy i ich skropieniu
emulsją asfaltową z grysem kamiennym.

Na pokrycie kosztów inwestycji pozy-
skano dotację z rezerwy celowej budżetu
państwa na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych. Jeżeli nie wydarzą się eks-
tremalne załamania pogody planuje się
zrealizować zadanie do listopada br.

Inwestycje
drogowe
w Kołkówce

Na fotografiach widać, że na tą odbudo-
wę była najwyższa pora. Uroczo położona
Kołkówka po zakończeniu prac będzie mieć
niewątpliwie bardziej estetyczny wygląd a
komfort jazdy kierujących i pasażerów sta-
nie się jak to mawia pewien polityczny kla-
syk „oczywistą oczywistością”.
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ważnej dla szkół uroczystości, Wójt Gmi-
ny Marek Karaś przekazał wyróżniającym
się uczniom okolicznościowe stypendia.

W tym roku wyróżnieni finansowo przez
samorząd gminny, będą zarówno ucznio-
wie szkół podstawowych jak i gimnazjów.
Aby otrzymać takie stypendium uczeń
szkoły podstawowej musiał mieć w ostat-
nim roku szkolnym wszystkie oceny bar-
dzo dobre, wzorowe zachowanie i co naj-
mniej 90 % maksymalnej liczby punktów
ze sprawdzianu w VI klasie. Natomiast
gimnazjaliści, musieli się zasłużyć wzoro-
wym zachowaniem, średnią ocen 5,0 i nie
więcej niż dwie oceny dobre a wszystko
to potwierdzone co najmniej 85 % mak-
symalnej liczby punktów z egzaminu gim-
nazjalnego.

Wzorowym uczniom i ich nauczycielom
Gratulujemy !

W bieżącym tygodniu jak co roku
obchodzimy tradycyjnie Dzień Edu-
kacji Narodowej zwany zwyczajowo
Dniem Nauczyciela. Z tej uroczystej
okazji w naszych szkołach gminnych
odbywają się uroczyste akademie
okolicznościowe.

Podczas tegorocznych nie zabrakło tak-
że serdeczności dla naszych nauczycieli,
pracowników oświaty, obsługi administra-
cyjnej i technicznej. Władze samorządo-
we na czele z Wójtem Markiem Karasiem
i przewodniczącym Rady Zbigniewem Ba-
jorkiem, przekazali w imieniu nas wszyst-
kich podziękowania za trud pedagogicz-
ny nauczycieli i wychowawców. Owocem
pracy pedagogów są wymierne dokona-
nia ich wychowanków. Dlatego przy tej

Stypendia od Wójta

Pełna lista wzorowych uczniów z te-
renu Gminy Rzepiennik Strzyżewski na-
grodzonych stypendiami od Wójta,
przedstawia się następująco.:
Szymon Salabura, Gimnazjum, Olszyny
Urszula Wójcik, Gimnazjum, Olszyny
Karolina Niziołek, Gimnazjum, Olszyny
Angelika Rąpała, Gimnazjum, Olszyny
Michał Ryndak, Gimnazjum, Olszyny
Klaudia Rąpała, Gimnazjum, Olszyny
Mateusz Bąk, Szkoła Podst., Olszyny
Wiktoria Roman, Szkoła Podst., Turza
Jakub Ryndak, Szkoła Podst., Turza
Julia Mruk, Szkoła Podst., Turza
Ewelina Szura, Szkoła Podst., Turza
Alina Kucharczyk, Szkoła Podst., Turza
Julia Przepióra, Gimnazjum, Turza
Jan Przepióra, Gimnazjum, Turza
Dariusz Nowakowski, Gimnazjum, Biskupi
Arkadiusz Gębarowski, Gimnazjum, Biskupi
Paweł Soczek, Szkoła Podst., Suchy
Martyna Żaba, Szkoła Podst., Suchy
Dawid Dyl, Szkoła Podst., Suchy
Seweryn Dutka, Szkoła Podst., Biskupi
Nikola Soczek, Szkoła Podst., Biskupi
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Nowe
realizacje

Z satysfakcją informujemy, że
wśród zadań inwestycyjnych wyko-
nywanych przez gminę w tym roku
kalendarzowym,  wykonane zostały
w zaplanowanym terminie te, które
były realizowane w Zespole Szkół
Publicznych w Turzy.

Dokładnie rzecz ujmując przeprowadzo-
no przebudowę kotłowni, instalacji gazo-
wej oraz instalacji centralnego ogrzewa-
nia. Efektem końcowym realizacji inwe-
stycji jest powstanie nowoczesnej kotłow-
ni wyposażonej w dwa gazowe kotły kon-
densacyjne z pełną automatyką. Wymie-
niono też grzejniki i położono nową in-
stalację centralnego ogrzewania wyko-
naną z miedzi.

Wybudowano również podjazd dla nie-
pełnosprawnych i wykonano dla jego ob-
sługi dodatkowe drzwi wejściowe. Dzięki
temu osoby niepełnosprawne będą miały
ułatwiony dostęp do placówki. Pisaliśmy
o tych zadaniach w poprzednim numerze
Informatora. Na ich miejsce do działu „In-
westycje komunalne” wchodzą nowe re-
alizacje, te które poprawiają bezpieczeń-
stwo na drogach. Chodzi tu o dwa nowe
odcinki chodników w Olszynach i Rzepien-
niku Biskupim.

Rozpoczęła się realizacja programu
„Książki naszych marzeń”. Umożliwi  on
zakup książek do bibliotek szkolnych w
celu promocji czytelnictwa wśród dzieci
i młodzieży oraz rozwijania ich kompe-
tencji i zainteresowań czytelniczych.

Za pieniądze z programu biblioteki
szkolne będą kupować książki, które nie
są podręcznikami. Książki te będą wybie-
rane przez uczniów, mają one swoją
fabułą rozbudzać ciekawość młodego czy-

sowany do wieku uczestników (pomoc-
ny w realizacji lekcji wf)  o wartości
1.500,00 zł,

- nauczyciele edukacji wczesnoszkol-
nej i wychowania fizycznego opiekują-
cy się każdą klasą I będą uczestniczyć
w konferencjach metodycznych,

- każda klasa przystępującą do pro-
gramu otrzyma niezbędne materiały
programu w tym: podręcznik, legityma-
cje i wlepki poświadczające zdobycie
sprawności,

- w klasach I jedną godzinę wf tygo-
dniowo będą prowadzić wspólnie na-
uczyciel edukacji wczesnoszkolnej i na-
uczyciel wychowania fizycznego jako
asystent,

Mamy nadzieję, że realizacja progra-
mu przyczyni się do zwiększenia spraw-
ności fizycznej wśród młodzieży oraz
propagowania zdrowego stylu życia.

Nowa kotłownia i podjazd przyzna-
cie Państwo, prezentują się bez
zarzutu.

telnika otaczającą go rzeczywistością i in-
spirować do twórczego działania. Do pro-
gramu przystąpiły wszystkie szkoły pod-
stawowe z terenu gminy. Całkowity koszt
zadania wyniesie 7.375,00 zł z tego ze
środków gminnych 1.475,00 zł, a środki
pozyskane z budżetu państwa 5.900,00
zł. Program „Książki naszych marzeń”
poprzedza Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa do którego Gmina przygo-
towuje już wniosek aplikacyjny.

Książki naszych marzeń

Wszystkie I klasy szkół podstawo-
wych z terenu gminy przystąpiły do
projektu Mały Mistrz. Główną jego
ideą, jest zachęcenie uczniów klas I-
III szkół podstawowych do zdobywa-
nia nowych umiejętności ruchowych
oraz podnoszenia sprawności fizycz-
nej, kształtowania odpowiednich
nawyków i postaw, w tym też doty-
czących zdrowego stylu życia.

Projekt ma także za zadanie pomóc na-
uczycielom edukacji wczesnoszkolnej w
zdobyciu nowoczesnej wiedzy i umiejęt-
ności, niezbędnych do prowadzenia cie-
kawych zajęć zachęcających młodych
uczniów do podejmowania nowych form
aktywności, a także podniesienie atrakcyj-
ności zajęć wychowania fizycznego.

Podstawowymi jego założeniami są:
- każda szkoła uczestnicząca w pro-

gramie otrzyma sprzęt sportowy dosto-

Mały mistrz

jęcie, a książka to nie przeżytek ale nieza-
stąpiona forma edukacji, relaksu i zabawy.

Zespół Szkół w Olszynach znalazł się w
gronie 1000 pierwszych uczestników ak-
cji, dzięki czemu otrzymaliśmy z Kancela-
rii Prezydenta RP pamiątkową pieczęć,
którą mógł uzyskać każdy uczestnik spo-
tkania. Wzorem poprzedniego roku, spo-
tkaniu towarzyszyła akcja KSIĄŻKA ZA
KSIĄŻKĘ oraz zbiórka książek do bibliote-
ki szkolnej. W tym roku dodatkową
atrakcją była WYSTAWA LALEK.

Specjalne podziękowania należą się
tym, którzy w tym roku włączyli się we
wspólne czytanie: Wójt Marek Karaś,
Sołtys Teofil Bąk, Wacław Walaszek,
Barbara Kozioł, Bożena Mężyk, Renata
Gogola, Ks. Marcin Kilian, Bartosz Mę-
żyk, Sylwia Niziołek, Natalia Mężyk,
Konrad Kamiński, Katarzyna Dziuban,
Karolina Niziołek.

Serdecznie dziękujemy za udział w ak-
cji i mamy nadzieję, że w przyszłym roku
również spotkamy się na wspólnym czy-
taniu.

dokończenie ze strony 1
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Gminy Zbigniew Bajorek. Parlament RP
reprezentował poseł Michał Wojtkiewicz
a władze wojewódzkie, radny Sejmiku
Województwa Małopolskiego Wojciech
Skruch. Z ramienia Powiatu Tarnowskie-
go tradycyjną wiązankę złożyli radni : Sta-
nisław Kuropatwa oraz Tomasz Stelmach.
Na uroczystościach obecny był również
burmistrz sąsiedniej gminy Ryglice, Ber-
nard Karasiewicz.

Dla młodszych czytelników przybliżamy
w skrócie poniżej przebieg wypadków z
jesieni 1944, które rozegrały się jako ostat-
ni regionalny akord Akcji AK pod krypto-
nimem „Burza”.

 (...) „Dramat partyzantów rozegrał się
w nocy 17 października 1944 r. Pluton
Regina II ulokował się na spoczynek w sto-
dole. Wartę tej nocy strzegła sekcja pchor
“Dęba” Józefa Boryczki. Nad ranem nie-
oczekiwanie na śpiących partyzantów
napadli Niemcy. Długimi skokami zbliżyli
się do stodoły a następnie otworzyli ogień.
Stodoła momentalnie stanęła w ogniu.
Cała akcja trwała zaledwie 15 minut. Par-
tyzanci próbowali się bronić, jednak prze-
waga Niemców oraz zaskoczenie zdecy-
dowało o porażce plutonu ‘Regina II’.  W
nierównej walce na miejscu poległo 18
partyzantów, a dziewięciu zostało zamor-
dowanych potem w obozie w Gross-Ro-

18 X obchodziliśmy  kolejną, tym
razem 71 rocznicę bohaterskiej wal-
ki żołnierzy AK z oddziału Regina II
w Dąbrach. Ostatni żyjący żołnierz
tego oddziału płk. Jerzy Pertkiewicz,
i tym razem we wzruszającym apelu
poległych a później w swym wystą-
pieniu pod tablicą pamiątkową,
przywołał tamte straszne dni II woj-
ny światowej i martyrologię Narodu
polskiego w walce z niemieckim oku-
pantem.

Duża liczba młodych ludzi wraz z pocz-
tami sztandarowymi szkół z cegło regio-
nu, gwarantuje że pamięć tamtych boha-
terów ruchu oporu nie zaginie i będzie kul-
tywowana przez następne pokolenia. Pod-
niosłe uroczystości ubogacone śpiewem
miejscowego chóru Marianus oraz grą or-
kiestry OSP rozpoczęły się Mszą Świętą na
cmentarzu partyzantów Oddziału Regina
II Batalionu „Barbara” 16 Pułku  AK, pole-
głych w październiku 1944 roku. Msza ce-
lebrowana była przez kapelana środowisk
kombatanckich ks. Zbigniewa Guzego i
proboszcza parafii w Rzepienniku Biskupim
ks. Piotra Witeckiego.

Samorząd gminny, czyli głównego or-
ganizatora reprezentowali Wójt Gminy
Marek Karaś oraz  Przewodniczący Rady

71 rocznica potyczki w Dąbrach

zen.  Z całego oddziału przeżyło jednie 3
żołnierzy ; Wojciech Wiktor „Strzałka”,
który ciężko ranny wydostał się z okrąże-
nia, Adam Jawor „Jacek”, który przeżył
pobyt w obozie Gross-Rozen oraz Jerzy
Pertkiewicz „Drzazga”, który tej nocy ( gdy
rozegrała się tragedia oddziału) był z
meldunkiem u dowódcy. „

opis za : Czesław Dutka, Gmina
Rzepiennik Strzyżewski- Przewodnik

turystyczny. 2014 r. str. 104
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nie szefa sztabu Komendy Głównej POW.
Był organizatorem i dowódcą II batalio-
nu 5. pułku piechoty i II batalionu 32.
Pułku piechoty Wojska Polskiego, w któ-
rym służył od listopada 1918 roku.
Uczestniczył w walkach z Ukraińcami o
Przemyśl i Lwów. W okresie wojny pol-
sko-bolszewickiej, będąc już w stopniu
podpułkownika, został kwatermistrzem
2. Armii, a od maja 1920 roku, szefem I
Oddziału Polskiej Ekspozytury Wojskowej
na Ukrainie przy rządzie atamana Seme-
na Petlury. W czasie walk o granice od-
radzającego sie państwa polskiego przy-
szło mu również pełnić funkcje dowódcy
obrony Warszawy i szefa Biura Operacyj-
nego Kwatery Głównej Naczelnego Wo-
dza, a także szefa sztabu wojsk Litwy
Środkowej.

Po zakończeniu działań wojennych
przez dwa lata (1922-1924) był szefem
sztabu Dowództwa Okręgu Korpusu III
Grodno. W październiku 1924 roku, już
w stopniu pułkownika, objął dowództwo
76. pułku piechoty w Grodnie. W listo-
padzie następnego roku został I oficerem
sztabu Inspektoratu Armii w Wilnie. Po
przewrocie majowym Józefa Piłsudskie-
go trafił do Departamentu Piechoty Mi-
nisterstwa Spraw Wojskowych, któremu
szefował. W latach 1927-35 był zastępcą
szefa Sztabu Głównego i jednocześnie
szefem Oddziału I Sztabu. W 1931 roku
przygotował projekt planu „N”. Plan ten
zakładał docelowo, po zakończeniu mo-
bilizacji, utworzenie 44 dywizji piechoty,
13 brygad kawalerii, 12 brygad artylerii i
kwaterę OW Wilno. Ostatecznie jednak
projekt ten został zarzucony. W tym roku
awansował również do stopnia generała
brygady.

W styczniu 1935 roku został komen-
dantem głównym Policji Państwowej. Był
inicjatorem utworzenia Klubu Szerego-
wych Policji Państwowej. Uczestniczył w
przedsięwzięciach charytatywnych, orga-
nizowanych przez Stowarzyszenie „Ro-
dzina Policyjna”. Jego małżonka Leoka-
dia Karpusowa była przewodniczącą Za-
rządu Naczelnego tego stowarzyszenia.
Z początkiem września 1939 roku poli-
cja została objęta planem ewakuacji na
Wschód, w ramach której Komenda
Główna Policji Państwowej wraz z jej
komendantem opuścili Warszawę.

Generał Zamorski został internowany
w Rumunii w obozie Baile Herculane,
skąd zbiegł do Palestyny. Do lipca 1942
roku był Komendantem Ośrodka Zapa-
sowego samodzielnej Brygady Strzelców
Karpackich. Pełnił też obowiązki dowód-
ców oddziałów Wojska Polskiego na Bli-

Generał dywizji Józef Kordian Za-
morski urodził się 1 kwietnia 1894
roku w majątku Kołkówka w okoli-
cach Rzepiennika Biskupiego. Był
synem Arnolda i Wiktorii Serafinów.
Edukację pobierał najpierw w
domu, następnie uczęszczał do gim-
nazjum i seminarium nauczycielskie-
go we Lwowie, zaś w roku 1918
ukończył Akademię Sztuk Pięknych
w Krakowie.

W roku 1908 został członkiem Związ-
ku Walki Czynnej, później także Związku
Strzeleckiego, w którym pełnił funkcje
dowódcy sekcji, plutonu oraz kompanii.
Z czasów działalności konspiracyjnej po-
został mu pseudonim „Kordian”. Stał się
on częścią jego nazwiska. W roku 1912
ukończył szkołę oficerską w Krakowie w
stopniu podporucznika, a rok później
objął komendanturę tej placówki.  W lip-
cu 1914 roku został powołany do woj-
ska austriackiego. W następnym miesią-
cu uzyskał przeniesienie do formujących
się Legionów Polskich. Dowodził batalio-
nem w I. Brygadzie, a następnie 5. pułku
piechoty legionowej. W wyniku kryzysu
przysięgowego w 1917 roku został wcie-
lony do armii austriackiej, z której następ-
nie zdezerterował, rozpoczynając działal-
ność konspiracyjną w Polskiej Organiza-
cji Wojskowej. Pełnił obowiązki komen-
danta obwodu krakowskiego, a następ-

Nowe kryteria
dochodowe oraz
świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej.

Aby móc skorzystać z pomocy gminne-
go ośrodka pomocy społecznej od 1 listo-
pada 2015 r., należy spełniać odpowied-
nie kryteria dochodowe, określone w Roz-
porządzeniu Rady Ministrów z 14 lipca
tego roku:

- dla osoby  samotnie gospodarującej
to 634 złote miesięcznie,

- dla osoby w rodzinie to 514 złotych
miesięcznie.

Maksymalną  kwotę zasiłku stałego z
GOPS ustalono w w/w Rozporządzeniu
Rady Ministrów na poziomie 604 złote
miesięcznie. Natomiast kwota dochodu z
1 ha przeliczeniowego od 1 listopada
2015 to 288 złotych.

skim Wschodzie, następnie zastępcy do-
wódcy tych oddziałów. Po wojnie prze-
niesiony został w stan spoczynku i osiadł
w Londynie pracując jako konserwator
dzieł sztuki. 11 listopada 1966 roku Rząd
RP na uchodźstwie nadał Zamorskiemu
stopień generała dywizji. 19 grudnia
1983 roku zmarł w Londynie.

Tam też został pochowany. W trakcie
służby odznaczono go między innymi:
Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Milita-
ri, Krzyżem Komandorski Orderu Odrodze-
nia Polski, Krzyżem Niepodległości, Krzy-
żem Walecznych (czterokrotnie), Złotym
Krzyżem Zasługi i wieloma odznaczenia-
mi zagranicznymi.

Miał dwóch synów: Jacka (urodzonego
w 1923 roku) i Rafała (urodzonego w
1928 roku).

PJ

PS. Sylwetka generała Józefa Za-
morskiego jest przez nasze pismo
przypomniana z racji planów promo-
cyjnych urzędu gminy na najbliższe
lata. Planujemy bowiem od przyszłe-
go roku wespół z samorządem Powia-
towym i Policją Państwową, corocz-
ne godne i honorowe upamiętnienie
tej  wybitnej postaci z czasów II
Rzeczpospolitej. Będzie to w naszym
mniemaniu obok obserwatorium
astronomicznego nasz drugi „flago-
wy” wyróżnik spośród innych gmin
Powiatu Tarnowskiego. Sądzimy tak,
gdyż niewiele  postaci zasłużonych w
historii Polski pochodzi i jest związa-
nych z naszym regionem.

A osoba generała swą oryginalnością
i dokonaniami, jest niewątpliwie war-
ta zapamiętania.

Wspomnienie o generale
Józefie Kordianie Zamorskim
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tytule swojego powołania pociągało za
sobą skutki prostego przyjęcia spadku,
obejmującego także długi spadkodaw-
cy. Wiele osób nie wiedziało o zaciągnię-
tych kredytach, pożyczkach czy innych
podobnych wierzytelnościach przez
spadkodawcę w konsekwencji popada-
jąc w długi spadkowe bez ograniczeń
(przyjęcie spadku wprost).  Długami
spadkowymi są również obowiązki wy-
konania zapisów i poleceń testamento-
wych, obowiązki wypłaty zachowku oso-
bom uprawnionym, koszty ostatniej cho-
roby oraz pogrzebu spadkodawcy w
zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowia-
da miejscowym zwyczajom, obowiązki
dostarczania dziadkom spadkodawcy
środków utrzymania w stosunku do
swoich potrzeb i do wartości udziału
spadkowego (można zwolnić się z tego
obowiązku poprzez zapłatę sumy pie-
niężnej odpowiadającą wartości jednej
czwartej części swojego udziału spad-
kowego), obowiązki przeniesienia na
małżonka spadkodawcy prawa do
przedmiotów zwykłego urządzenia do-
mowego (jeżeli wspólne pożycie mał-
żonków nie ustało za życia spadkodaw-
cy), jak również koszty postępowania
spadkowego w sądzie bądź sporządze-
nia notarialnego poświadczenia dziedzi-
czenia przed notariuszem.

Powyższe zasady w zakresie odpowie-
dzialności za długi spadkowe dotyczą
również zobowiązań podatkowych spad-
kodawcy (art. 98 Ordynacji podatkowej),
z wyjątkiem podatników współdziałają-
cych ze spadkodawcą w prowadzeniu
działalności gospodarczej oraz od dnia 1
stycznia 2016 r. małżonka, który wspól-
nie się rozliczał ze spadkodawcą.

Dzięki wejściu w życie w/w nowelizacji
przepisu art. 1015 § 2 k.c., zgodnie z którą
brak oświadczenia spadkobiercy o przy-
jęciu lub odrzuceniu spadku w terminie

Dnia 18 października 2015 roku za
sprawą ustawy z dnia 24 lipca 2015
r. o zmianie ustawy – Kodeks cywil-
ny oraz niektórych innych ustaw (Dz.
U. 2015 poz. 539), weszła w życie
nowela prawa spadkowego, zgodnie
z którą zostały zmienione zasady
odpowiedzialności za długi spadko-
we po śmierci spadkodawcy. Doty-
czy to każdego spadkobiercy, nieza-
leżnie od tytułu jego powołania, a
więc zarówno testamentowego, jak
i ustawowego.

Z chwilą śmierci spadkodawcy zarów-
no prawa, jak i obowiązki przechodzą na
jego spadkobierców. W związku z tym
spadkobiercy mogą otrzymać nie tylko
majątek (aktywa), ale także długi (pasy-
wa) spadkowe.

Obowiązujące do tej pory przepisy sta-
nowiły, że w przypadku braku oświadcze-
nia spadkobiercy (takie oświadczenia
można złożyć w sądzie lub przed notariu-
szem) o przyjęciu lub odrzuceniu spadku
w terminie sześciu miesięcy od dnia, w
którym spadkobierca dowiedział się o ty-
tule swego powołania, jest jednoznaczne
z prostym przyjęciem spadku, tj. bez ogra-
niczenia odpowiedzialności za długi spad-
kowe. Wyjątek dotyczył sytuacji, gdy spad-
kobiercą była osoba niemająca pełnej
zdolności do czynności prawnych albo
osoba, co do której istnieje podstawa do
jej całkowitego ubezwłasnowolnienia,
albo osoba prawna, brak oświadczenia
spadkobiercy w powyższym terminie skut-
kował przyjęciem spadku z dobrodziej-
stwem inwentarza, tj. z ograniczeniem
odpowiedzialności za długi spadkowe.

W związku z powyższym w świetle po-
przednio obowiązujących przepisów,
„milczenie” spadkobiercy będącego oso-
ba fizyczną, przez okres sześciu miesię-
cy od chwili kiedy dowiedział się on o

sześciu miesięcy od dnia, w którym spad-
kobierca dowiedział się o tytule swego
powołania jest jednoznaczny z przyjęciem
spadku z dobrodziejstwem inwentarza, co
w konsekwencji skutkuje tym, że „milcze-
nie” spadkobiercy oznacza przyjęcie spad-
ku z ograniczeniem odpowiedzialności za
długi spadkowe, tzn. do wartości akty-
wów spadku. Na przykład jeżeli spadko-
bierca odziedziczył kwotę 20.000 zł (war-
tość aktywów spadkowych), a dług wyni-
kający z umowy pożyczki zaciągniętej
przez spadkodawcę wynosi 40.000 zł, to
wierzyciel będzie mógł się domagać od
spadkobiercy zapłaty jedynie 20.000 zł.
Oczywiście w dalszym ciągu spadkobier-
ca może złożyć oświadczenie o odrzuce-
niu spadku w powyższym terminie i uwol-
nić się z długu przed ewentualnym do-
chodzeniem należności od wierzyciela.
Odrzucenie spadku oznacza, że spadku się
w ogóle nie dziedziczy.

Należy pamiętać również, że nie należą
do spadku prawa i obowiązki zmarłego
ściśle związane z jego osobą, jak również
prawa, które z chwilą jego śmierci prze-
chodzą na oznaczone osoby niezależnie
od tego, czy są one spadkobiercami (art.
922 § 2 k.c.). Trzeba tu nadmienić przy-
kładowo: prawo użytkowania, prawo
dożywocia, służebność osobistą, prawo
do żądania alimentów i obowiązek ali-
mentacyjny, prawa i obowiązki publicz-
no – prawne (np. obowiązek zapłaty kary
grzywny, mandatu).

Przemysław Bęben
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2014 poz.
121 ze zm.).

Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o
zmianie ustawy – Kodeks cywilny

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
2015 poz. 539).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Or-
dynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 2015  poz.
613 ze zm.).

tych na dziecko w wieku do 5.roku życia,
100 złotych miesięcznie na dziecko w wie-
ku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24
roku życia (w przypadku gdy dziecko uczy
się i legitymuje orzeczeniem o umiarkowa-
nym albo znacznym stopniu niepełnospraw-
ności). Wysokość  dodatku do zasiłku rodzin-
nego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki
w szkole poza miejscem zamieszkania – za-
mieszkanie w miejscowości, w której znaj-
duje się siedziba szkoły- wyniesie w tym roku
105 złotych miesięcznie, natomiast doda-
tek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia
przez dziecko nauki poza miejscem zamiesz-
kania- dojazd do szkoły- wyniesie 63,00 zł.

umiarkowanym albo znacznym stopniu nie-
pełnosprawności) zasiłek rodzinny wyniesie
129 złotych. Wysokość dodatku do zasiłku
rodzinnego z tytułu samotnego wychowy-
wania dziecka, wyniesie teraz 185 złotych
na dziecko, nie więcej jednak niż 370 zło-
tych na wszystkie dzieci. Wysokość dodat-
ku do zasiłku rodzinnego z tytułu wycho-
wania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
wynosi 90 złotych miesięcznie na trzecie i
na następne dzieci uprawnione do zasiłku
rodzinnego. Zmianie także ulegają stawki za-
siłku rodzinnego z tytułu kształcenia i reha-
bilitacji dziecka niepełnosprawnego. Przez
najbliższy rok będą one wynosiły: 80 zło-

Od 1 listopada 2015 r. następują zmiany
w wysokości stawek świadczeń rodzinnych.
Kryterium progowe uprawniające do zasił-
ku rodzinnego będzie wynosiło 674 złote.
Zmieniony kwotowo zasiłek rodzinny z do-
datkami będzie wypłacany w tej wysokości
od 1 listopada tego roku do 31 październi-
ka 2016 r. W wymienionym okresie wyso-
kość zasiłku rodzinnego na dziecko w wie-
ku do 5.roku życia wyniesie 89 złotych. Na
dziecko w wieku od 5. roku życia do ukoń-
czenia 18. roku życia to 118 złotych. Na
dziecko w wieku od 18. roku życia do
21.roku lub 24. roku życia (w przypadku gdy
dziecko uczy się i legitymuje orzeczeniem o

Ważna zmiana w prawie spadkowym

warto wiedzieć...

Zmiany w wysokości świadczeń rodzinnych
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chlorowodór i cyjanowodór – to tylko
część szkodliwych substancji, jakie rów-
nież powstają przy spalaniu odpadów w
przydomowych instalacjach grzewczych.
Powstają też koszty innego rodzaju: spa-
lanie śmieci w domowych warunkach
powoduje uszkodzenia instalacji i przewo-
dów kominowych.

Przepisy prawne nie wystarczą, aby
chronić nas przed konsekwencjami złych
nawyków. W Polsce obowiązuje ustawo-
wy zakaz spalania odpadów komunalnych
w urządzeniach nie przystosowanych do
tego celu, ale to my sami musimy mieć
świadomość, na co narażamy siebie i są-
siadów paląc śmieci w domowym piecu.

Statystycznie każdy z nas wyrzuca oko-
ło 300 kg odpadów rocznie. To dużo. Pro-
blemy z rosnącą ilością odpadów dotyczą
nie tylko nas, dlatego Komisja Europejska
przyjęła strategię, która ma rozwiązać
problemy z odpadami. Chcemy pozbywać
się ich w sposób efektywny i co najważ-
niejsze bezpieczny. Jedną z zalecanych
metod jest termiczne przekształcanie od-
padów w instalacjach zwanych potocznie
spalarniami.

Termiczne przekształcanie odpadów to
zaawansowany technologicznie proces,
który podlega ciągłej kontroli. Spalanie
odbywa się w bardzo wysokiej tempera-
turze od 850 do 1150 stopni C, co ogra-
nicza możliwość powstania szkodliwych
substancji. Spalanie śmieci w spalarni, w
przeciwieństwie do domowego sposobu,
zakłada wieloetapowy proces oczyszcza-
nia spalin dzięki użyciu rozbudowanego
systemu filtrów i innych zabezpieczeń
technicznych. One rozkładają i redukują
substancje powstające podczas spalania.
Ciągły monitoring procesu spalania po-
zwala na jego pełną kontrolę.

W Europie działa obecnie ponad 400
takich instalacji. Spalanie śmieci w odpo-
wiedzialny i kontrolowany sposób może
w przyszłości stać się metodą, która po-
może rozwiązać także nasze kłopoty z
rosnącą ilością odpadów.

Palenie śmieci w domu jest niebezpiecz-
ne i grozi wysoką grzywną do 5 tysięcy
złotych. Unikajmy domowych sposobów
pozbywania się śmieci, które bez odpo-
wiedniej technologii są dla nas po prostu
zagrożeniem. Spalanie śmieci w naszych
domowych piecach nie jest oszczędne,
tylko kosztowne - bo nieekologiczne.

Palenie śmieci w przydomowych
piecach – ten proceder w sezonie
grzewczym pogarsza jakość powie-
trza. Odpowiedzialność za taki stan
ponoszą zwykli obywatele – najczę-
ściej mieszkańcy domów jednoro-
dzinnych, którzy w ramach „oszczęd-
ności” palą śmieci w piecach. Trują
siebie i swoich sąsiadów.

W Polsce rocznie średnio produkuje się
58 mln m3 odpadów komunalnych. Taka
ilość powoduje, że niektórzy ze śmieci
uczynili główny materiał opałowy, a do
sezonu grzewczego przygotowują się cały
rok pieczołowicie gromadząc wszelkie
zużyte opakowania.

Jak bardzo jest to rozpowszechniony
proceder, świadczą wielkie chmury czar-
nego dymu nad całą Polską – czy to mała
wieś, czy wielkie miasto. W niektórych
miejscach dochodzi nawet do tego, że
zwykłe wyjście na spacer staje się wręcz
niemożliwe z powodu ogromnych ilości
dymu i pyłu w powietrzu.

Wiele osób w okresie jesienno-zimo-
wym ulega pokusie pozbycia się śmieci
paląc je w piecach domowych. Czy jest to
korzystne ? Oczywiście nie.  Metoda ta
wcale nie pomaga zaoszczędzić na kosz-
tach węgla, wydajność energetyczna nie-
posegregowanych śmieci nie jest tak wiel-
ka, a może stać się przyczyną bardzo po-
ważnych i „kosztownych” kłopotów.

Temperatura w piecach domowych
wynosi zaledwie od 200 do 500 stopni C.
Jednym z czynników, które mają wpływ
na nasze bezpieczeństwo jest właśnie zbyt
niska temperatura spalania. Z domowych
palenisk do atmosfery wydostają się wte-
dy nieoczyszczone szkodliwe substancje
chemiczne, a ich lista jest długa.

Zanieczyszczenia w powietrzu wpływają
na nasz cały organizm i chociaż skutki ich
oddziaływania nie są widoczne natych-
miast, to gromadzące się toksyny mają
znaczący wpływ na nasze zdrowie. Czę-
sto dolegliwości zaczynają się od kaszlu i
uczucia duszności. Szczególnie dzieci są
narażone na choroby związane z układem
oddechowym i obniżoną odpornością,
która objawia się w formie alergii.

Zanieczyszczenie dwutlenkiem siarki
powietrza powoduje trudności w oddy-
chaniu, tlenki azotu podrażniają płuca,
tlenek węgla powoduje zatrucia i ma ne-
gatywny centralny układ nerwowy. Nie-
kontrolowany proces spalania śmieci pro-
wadzi do przedostania się do atmosfery
związków nazywanych dioksynami i fu-
ranami związanych z chorobami nowo-
tworowymi. Tlenek i dwutlenek węgla,
dwutlenek siarki, metale ciężkie, kadm,

Nowa
nawierzchnia
na drodze
gminnej

Droga na pograniczu Turzy i Rzepienni-
ka Biskupiego a prowadząca do okolicz-
nych pól i obserwatorium astronomiczne-
go, ma nową utwardzoną klińcem na-
wierzchnię. Poprzez ten remont, komfort
korzystających z niej mieszkańców znacz-
nie się poprawił. Takie działania są prio-
rytetem nowych władz gminy i pozostaną
nim na najbliższe lata.  Z dróg gminnych
korzystamy wszyscy a z drogi do obser-
watorium, które staje się pozytywnym
wyróżnikiem naszej gminy na tle innych,
korzystają przybysze z całego Kraju.

Na remont i nowe nakładki czekają też
drogi w innych miejscowościach gminy.
Trwa ich inwentaryzacja a od przyszłego
roku stopniowa i sukcesywna poprawa
jakości nawierzchni.

Nie palimy śmieci
w piecach!


