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Zapraszamy w imieniu samorzą-
du Gminy Rzepiennik Strzyżewski
wszystkich powiadomionych wcze-
śniej listownie małżonków z wielo-
letnim stażem, na coroczną galę ju-
bileuszową. Tym razem odbędzie
się ona dnia 29 grudnia 2015 roku.
Uroczystości rozpoczną  się Mszą
Świętą w rzepiennickim kościele
pw. Wniebowzięcia NMP o godzi-
nie 14. Dalsza część gali, to już sala
widowiskowa GOK przy Urzędzie
Gminy. Tam ok. godziny 15 –tej od-
będzie się uroczyste odznaczenie
medalem za długoletnie pożycie
tych par, które w tym roku ob-
chodzą swe 50 - złote gody. Medal
ten przyznawany jest obecnie przez
Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Po-
nadto w dalszej części tego spotka-
nia uhonorowane zostaną pary ob-
chodzące swe 60, 55 i 25 rocznice
pożycia małżeńskiego. W następnej
kolejności odbędzie się dedykowa-
na jubilatom część artystyczna,
obiad i na końcu wspólna zabawa.
Serdecznie zapraszamy !

Gminny
Jubileusz
wieloletnich
małżonków

Spotkanie
wigilijne Zapraszamy

na relację
(str. 8)
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Turzy i są na to wszystko zarezerwowa-
ne środki w budżecie na przyszły rok.
Rozpoczęte także zostaną prace nad
projektami kanalizacji i wodociągów w
Olszynach, Rzepienniku Suchym i Turzy.
Planowane są też dalsze remonty dróg
gminnych we wszystkich miejscowo-
ściach. W dalszym ciągu będziemy po-
rządkować stan prawny dróg.
Wprowadzimy też za sprawdzonym w
innych samorządach wzorem, budżet
obywatelski na poszczególne sołectwa.
Jego wielkość  będzie oparta na algo-
rytmie ilości mieszkańców w poszcze-
gólnych sołectwach. Mieszkańcy w
2016 r. ustalą swe priorytety w ramach
przydzielonej kwoty przypadającej na
sołectwo, a w 2017 roku projekty zo-
staną zrealizowane. Cykl ten będzie już
później powtarzany corocznie. Oczywi-
ście te inwestycje będą realizowane
obok tych większych prowadzonych
przez gminę, a ustalonych przez Radę i
Wójta.

Jak pan ocenia swoją współpracę z
Radą gminy i sołectwami?

Osobiście uważam, że wspólnie z rad-
nymi udaje nam się nadawać właściwy
kierunek zmianom zachodzącym w na-
szej gminie. Uważnie wsłuchujemy się
we wszystkie sygnały, które do nas do-
cierają – zarówno te pozytywne, jak i
negatywne. Przy współpracy z radnymi
i sołtysami staramy się podejmować
decyzje, które będą służyły rozwojowi
gminy. To właśnie radni i przedstawi-
ciele sołectw akceptują zadania, jakie
realizujemy później w budżecie. W na-
szej gminie potrzeby są bardzo duże i
dla ich realizacji potrzebny jest spokój,
dialog i porozumienie pomiędzy Radą
Gminy, wójtem a mieszkańcami. Dobra
współpraca wymiernie zaowocuje za-
pewne przy pracach nad przygotowa-
niem wspomnianego powyżej przyszło-
rocznego budżetu obywatelskiego.

wierzchni klińcowych na odcinku ponad
2 km. Ponadto pogłębiono ponad 22
kilometrów rowów wzdłuż dróg gmin-
nych.

Na początku tego roku zapowiadano
że kierowany przez Pana urząd gminy
„będzie bliżej ludzi” Czy udało się coś
zrobić w tym kierunku?

Owszem wykonałem kilka posunięć,
które mieszczą się w tak zdefiniowanym
służebnie dla ludzi urzędzie.  Co tydzień
nowy prawnik w urzędzie udziela bez-
płatnych porad prawnych dla wszyst-
kich chętnych mieszkańców.  Porady te
cieszą się stosunkowo dużym zaintere-
sowaniem co jest pośrednim potwier-
dzeniem że był to właściwy kierunek
działań.  Poprawiliśmy sposób komuni-
kowania o działaniach samorządu za-
równo w internecie jak i bezpłatnym In-
formatorze gminnym. Usprawniliśmy
też sposób funkcjonowania Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej. Pracowni-
cy socjalni są bliżej potrzebujących, są
też bardziej mobilni, pracują dużo w
terenie. Ponadto wszyscy urzędnicy
mają za zadanie być przyjaznym prze-
wodnikiem każdego petenta. Na funk-
cjonowanie i zaangażowanie pracow-
ników urzędu gminy nie ma narazie
żadnych uznanych za zasadne skarg.
Pozostaję w nadziei, że to będzie stała
sytuacja i standard.

Jakie nowe inwestycje i zadania stawia
przed sobą  gmina w roku 2016?

W przyszłym roku planujemy zrealizo-
wać: na wiosnę przy współpracy z Za-
rządem Dróg Wojewódzkich dokończe-
nie rozpoczętej w tym roku budowy
chodnika przy drodze wojewódzkiej 980
w Rzepienniku Biskupim. Będziemy
przygotowywać dokumentację pod
budowę chodników  i ciągów rowero-
wo-pieszych przy tej drodze w miejsco-
wościach : Rzepiennik Strzyżewski, Bi-
skupi oraz Rzepiennik Suchy. Nadto w
ramach programu usuwania skutków
klęsk żywiołowych planujemy odbudo-
wać kolejne odcinki dróg gminnych. Pla-
nowana jest też termomodernizacja
budynków OSP w Kołkówce, Olszynach
i Rzepienniku Biskupim. W Kołkówce i
Olszynach planujemy też wymianę da-
chów remiz OSP.  Wyburzymy również
starą szkołę w Rzepienniku Strzyżew-
skim oraz zakończymy przygotowanie
dokumentacji projektowej sali gimna-
stycznej w Rzepienniku Biskupim. Jest
też zamiar by przygotować dokumen-
tację modernizacji boiska przy szkole w

O tym jak na lepsze zmieniła
się Gmina Rzepiennik Strzyżew-
ski i jak się nadal będzie zmie-
niać, o inwestycjach gminnych
i planach na przyszłość z Wój-
tem Gminy Markiem Karasiem
rozmawia Tomasz Stelmach.

Panie wójcie, rozmawiamy na przeło-
mie roku. Jest to dobra okazja do
pierwszego podsumowania początku
kadencji samorządu, jaki dla gminy był
rok 2015?

Rok 2015 był dla mnie i pracowników
Urzędu rokiem niezwykle pracowitym.
Dla mnie był czasem  intensywnej prak-
tyki samorządowej i nie lada wyzwa-
niem zawodowym na nowym stanowi-
sku pracy.
Oprócz zadań związanych z bieżącym
zapewnieniem funkcjonowania gminy
oraz realizacji zaplanowanych zadań in-
westycyjnych musieliśmy się zmierzyć z
wieloma zaszłościami, ot choćby w
sprawach własnościowych dotyczących
dróg. Musieliśmy wraz z współpracow-
nikami wykonać szereg działań, które
umożliwiają regulację prawną tych ist-
niejących latami szlaków komunikacyj-
nych. Dużym wzywaniem była też kon-
tynuacja budowy sieci kanalizacyjnej.

Jednym z priorytetowych w każdej
gminie zadań jest rozbudowa i popra-
wa infrastruktury drogowej. Ile kilome-
trów dróg udało się wyremontować w
tym roku?

W bieżącym roku udało się odbudować
sześć odcinków dróg o łącznej długo-
ści 3,5 km w następujących miejscowo-
ściach: Rzepiennik Biskupi, Rzepiennik
Suchy,  Turza, Kołkówka i Olszyny. Cał-
kowity koszt remontu tych ciągów to
dokładnie 922.591 zł. Oprócz tego do-
konano znacznego ulepszenia na-

Czas na wnioski po 1 roku
kadencji ....



3

INFORMATOR SAMORZĄDOWY Gminy Rzepiennik Strzyżewski, wrzesień - październik 2015

www.rzepiennik.pl

Minął pierwszy rok kadencji.
Nowa Rada Gminy  i nowy Wójt
mają już swój dorobek. Czas zatem
na małe podsumowanie. Można
się tu skupić na teoretycznych dy-
wagacjach i niedomówieniach tak
ulubionych przez wiecznych mal-
kontentów również tych interne-
towych, niemniej wymierne inwe-
stycje nowej władzy naszej gminy,
są najlepszym i najpełniejszym
podsumowaniem. Szczegółowe
ich omówienie znajdziecie Pań-
stwo w dalszej części Informato-
ra. Tutaj podajemy tytułem pod-
sumowania :

1. Sześć nowych odcinków dróg gmin-
nych  ma nową nawierzchnię,

2. Oddano, jakże potrzebny by popra-
wić bezpieczeństwo, odcinek chodnika w
Olszynach (przy drodze powiatowej), dru-
gi przy drodze wojewódzkiej w Rzepien-
niku Biskupim jest w  trakcie wykonania (
zakończenie prac na wiosnę 2016 r.).

3. Doposażenie i remont świetlicy w
Turzy,

4. Otwarcie wybudowanych przez po-
przedników dwóch obiektów sportowych
w Kołkówce / boisko wielofunkcyjne/ Rze-
piennik Biskupi siłownia plenerowa,

5. Przebudowa kotłowni, instalacji ga-
zowej i budowa podjazdu dla niepełno-
sprawnych w ZSP Turza,

6. Poprawa dostępności dojazdu do pół
poprzez remont drogi w Rzepienniku Bi-
skupim z tzw. funduszu rekultywacji,

7. Kontynuacja budowy kanalizacji w
poszczególnych miejscowościach gminy,

8. Otwarcie I-go w naszej gminie kina.

Przegląd inwestycji wykonanych w Gminie Rzepiennik Strzyżewski w 2105 r.

Pierwszy rok za nami...

Z satysfakcją informujemy że wśród za-
dań inwestycyjnych wykonywanych przez
gminę w tym roku kalendarzowym,
ukończone zostały w zaplanowanym ter-
minie również te, które były realizowane
w Zespole Szkół Publicznych w Turzy.
Dokładnie rzecz ujmując przeprowadzo-
no przebudowę kotłowni, instalacji ga-
zowej oraz instalacji centralnego ogrze-
wania. Efektem końcowym realizacji in-
westycji jest powstanie nowoczesnej ko-
tłowni wyposażonej w dwa gazowe ko-
tły kondensacyjne z pełną automatyką.
Wymieniono też grzejniki i położono
nową instalację centralnego ogrzewania
wykonaną z miedzi.

Wybudowano również podjazd dla nie-
pełnosprawnych i wykonano dla jego ob-

Remont kotłowni i nowy podjazd, szkoła w Turzy

sługi dodatkowe drzwi wejściowe. Dzięki
temu osoby niepełnosprawne będą miały
ułatwiony dostęp do placówki.

Chodniki

ców. Natomiast realizacja przy drodze
wojewódzkiej z przyczyn leżących po
stronie Zarządu Dróg Wojewódzkich i
wykonawcy będzie dokończona na wio-
snę przyszłego roku. Wszystko w tro-
sce o polepszenie bezpieczeństwa
mieszkańców na tej coraz bardziej
uczęszczanej przez kierowców drodze.

W tym roku budowano na terenie
gminy dwa nowe odcinki chodników.
Jeden w Olszynach przy drodze powia-
towej w systemie współfinansowania z
powiatem tarnowskim. Drugi w Rze-
piennik Biskupim, budowany przez Za-
rząd Dróg Wojewódzkich. 15 grudnia
zakończono inwestycję prowadzoną
przez naszą gminę w Olszynach i chod-
nik jest już używany przez mieszkań-
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Rok 2015 to gruntowne  re-
monty nawierzchni bitumicz-
nej na sześciu odcinkach dróg
gminnych. Jest nowa na-
wierzchnia i utwardzone po-
bocze. Są to  inwestycje dofi-
nansowane z budżetu pań-
stwa ze środków na usuwanie

Nowe drogi gminne

Tak wyglądały te drogi dotychczas...

skutków klęsk żywiołowych.
Przypominamy że odnowiono
dwa odcinki w Olszynach /każ-
dy po 500 metrów/ dwa od-
cinku na pograniczu Turzy i
Rzepiennika Biskupiego /750 i
550 metrów każdy/. Odnowio-
no też nawierzchnię na dystan-
sie 550 m w Rzepienniku Su-
chym. Ostatnim odcinkiem,

który doczekał się odnowy był
najbardziej zniszczony odcinek
drogi w Kołkówce. Dla porów-
nania zmiany jakościowej tych
traktów prezentujemy obok
kilka fotografii sprzed i po re-
moncie nawierzchni. Władze
gminy w przyszłym roku bu-

dżetowym zamierzają iść z in-
westycjami właśnie tym szla-
kiem, czyli budować, budować
i jeszcze raz budować infra-
strukturę drogową. Poprawia
to przecież jakość życia miesz-
kańców oraz zwiększa bezpie-
czeństwo wszystkich uczestni-
ków lokalnego ruchu drogo-
wego.

A teraz...  droga Olszyny - Mościska...

...droga w Rzepienniku Biskupim...

...droga w Rzepienniku Suchym...

...droga w Turzy...

...droga w Olszynach.

...droga w Rzepienniku Biskupim...
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W kwietniu tego roku od-
było się oficjalne otwarcie
dwóch nowo wybudowa-
nych obiektów sportowych.
Nastąpiła inauguracja : bo-
iska wielofunkcyjnego w Koł-
kówce oraz siłowni plenero-
wej w Rzepienniku Biskupim.
Wartość robót budowlanych
boiska wyniosła 332 tys.
Obiekt ten był współfinanso-
wany ze środków gminy oraz
pieniędzy z UE pozyskanych
dzięki LGD Pogórzańskie Sto-
warzyszenie Rozwoju.

Drugim obiektem, który zo-
stał w tym czasie otwarty była
siłownia plenerowa Rzepienni-

Nowe obiekty sportowe

Pierwsze w gminie kino

ku Biskupim. Usytuowana jest
ona  na terenie pomiędzy UG,
a boiskiem piłkarskim. Ten
obiekt odebrany w lutym tego
roku wart jest 37 tys. PLN  i po-
dobnie jak boisko w Kołkówce
był również współfinansowany
przez Gminę Rzepiennik Strzy-
żewski i środki z UE, zaangażo-
wane przez Pogórzańskie Sto-
warzyszenie Rozwoju za po-
średnictwem Urzędu Marszał-
kowskiego w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013. Oba obiek-
ty zostały zrealizowane dzięki
zaangażowaniu poprzednich
władz gminy.

W Olszynach otwarto 10
sierpnia pierwsze w naszej
gminie kino. Placówka „Kino
za rogiem” powstała dzięki za-
angażowaniu naszego Gmin-
nego Ośrodka Kultury oraz
Wójta Gminy Marka Karasia.

W zaadaptowanym po-
mieszczeniu budynku Domu
Ludowego powstała placów-
ka w ramach projektu
współfinansowanego przez
Polski Instytut Sztuki Filmo-
wej.

W komfortowych warun-
kach dwudziestu kinomanów
może zapoznać się z ofertą
biblioteki filmowej oferującej
różną stylistykę i formę ki-
nową od fabuły do doku-
mentu dla widzów w każdym
wieku i o zróżnicowanych
aspiracjach.  Przewiduje się
również transmisje na żywo
z wydarzeń kulturalnych i
sportowych. Jak zapewniają
pracownicy i dyrekcja GOK,
ceny biletów będę symbolicz-
ne i na pewno nie przekroczą
5 złotych. Otwarcia kina we

wrześniu dokonał  Wójt Gmi-
ny Marek Karaś, kierująca
GOK Halina Hołda oraz zna-
ny aktor filmowy Lech Dyblik.
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warto wiedzieć...

Przypominamy że osoby, które
maja możliwość przyłączenia się
do sieci kanalizacyjnej, powinny to
zrobić niezwłocznie, gdyż w przy-
szłym roku będą wszczynane na
mocy ustawy o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminie, postępo-
wania w sprawie wyegzekwowania
obowiązku wynikającego z art. 5
ust 4 w/w ustawy.

Ponadto należy wspomnieć że Rada
Gminy Rzepiennik Strzyżewski w
uchwale nr XII /66/2015 z dnia
09.10.2015 uchyliła § 4 ust 3 regulami-

centrat pomidorowy, mielonka wieprzowa,
klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej
rzepakowy.

Do skorzystania ze wsparcia w postaci
żywności uprawnione były osoby, któ-
re na co dzień korzystają z pomocy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
a także, spełniały określone kryteria tj.:
osoby i rodziny znajdujące się w trud-
nej sytuacji życiowej, których dochód
nie przekraczał 951,00 zł dla osoby sa-
motnie gospodarującej oraz 771,00 zł
dla osoby w rodzinie. Tym samym po-
moc trafiła do 145 rodzin oraz 45 osób
samotnie gospodarujących.

Druga partia żywności została do-
starczona do Rzepiennika Strzyżew-
skiego już 15 grudnia b.r. Tym sa-
mym, tuż przed Świętami Bożego
Narodzenia, do najbardziej potrzebu-
jących mieszkańców Gminy Rzepien-
nik Strzyżewski trafią kolejne paczki
żywnościowe.

Małgorzata Brzeżańska

Komunikat dla mieszkańców Gminy Rzepiennik Strzyżewski
nu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski,
który mówił o 12 miesięcznym okresie
podłączenia się do kanalizacji od dnia
oddania jej do użytku.

Reasumując każdy mieszkaniec, który
ma możliwość podłączenia się do kanali-
zacji musi to uczynić niezwłocznie.

Osoby, które nie mają możliwości przy-
łączenia się do sieci kanalizacyjnej, powin-
ny sukcesywnie opróżniać zbiorniki bez-
odpływowe a usługi te powinny być wy-
konywane na podstawie umowy z przed-
siębiorcą posiadającym zezwolenie do
prowadzenia takiej działalności na tere-

nie gminy. Osoby, które do tej pory nie
dopełniły tego obowiązku powinny przed-
stawić w/w umowy wraz z rachunkami w
UG Rzepiennik Strzyżewski w pok. nr 1.

Jak już wcześniej informowaliśmy
Gmina Rzepiennik Strzyżewski do 15
grudnia 2015 r. ma złożyć informacje z
wykonania zarządzeń Wojewódzkiemu
Inspektoratowi Ochrony Środowiska w
Tarnowie. Na dzień dzisiejszy nie wszy-
scy mieszkańcy te zarządzenia wyko-
nują dlatego konieczne będą dalsze
kontrole z przestrzegania zapisów Usta-
wy i regulaminu o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminie.

GPOS informuje...

„Darmowa żywność dla mieszkań-
ców Gminy Rzepiennik Strzyżewski”
– z takim przesłaniem Stowarzysze-
nie Rozwoju Sołectwa Turza we
współpracy z pozostałymi Stowarzy-
szeniami działającymi na terenie
Gminy Rzepiennik Strzyżewski, w
dniach 5-7 października b.r. prowa-
dziło nieodpłatną dystrybucję pa-
czek żywnościowych. Z pomocy sko-
rzystało 676 osób, w tym 353 męż-
czyzn i 323 kobiety.

Dystrybucja prowadzona była w po-
przedniej siedzibie Urzędu Gminy w Rze-
pienniku Strzyżewski, w której jeszcze
przed kilkoma miesiącami mieścił się sklep
sieci Hit-Pol. Najbardziej potrzebującym
mieszkańcom przekazano paczki żywno-
ściowe, w skład których wchodziły artyku-
ły z 6 grup produktów programowych.
Wśród nich znalazły się m.in. makaron
świderki, ryż biały, kasza jęczmienna, płatki
kukurydziane, mleko UHT, ser żółty, kon-

warto wiedzieć...

Ogłoszenie o naborze
wniosków na demontaż
pokryć dachowych za-
wierających azbest

W związku z realizacją projektu pn.
„Demontaż i bezpieczne składowanie
wyrobów zawierających azbest z obsza-
ru województwa małopolskiego” w ra-
mach Szwajcarsko-Polskiego Programu
Współpracy, Wójt Gminy Rzepiennik
Strzyżewski ogłasza nabór wniosków o
udzielenie dofinansowania na usuwa-
nie wyrobów zawierających azbest
w 2016 roku na terenie Gminy Rzepien-
nik Strzyżewski. Nabór wniosków od-
będzie się terminie od 7 grudnia 2015
r. do 15 stycznia 2016r. W razie niewy-
korzystania środków będzie można
również składać wnioski w 2016 roku.
O dofinansowanie mogą się ubiegać
osoby fizyczne. Refundacją objęte zo-
staną koszty związane z demontażem,
odbiorem (załadunkiem, transportem,
rozładunkiem) oraz deponowaniem od-
padów zawierających azbest na składo-
wisku odpadów niebezpiecznych.

UWAGA ! Szczegóły dotyczące regu-
laminu oraz warunków przyznawania
pomocy, a także obowiązujące wzory
wniosków stanowią załącznik do niniej-
szego ogłoszenia i są dostępne na stro-
nie 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 Rze-
piennik Strzyżewski, pok. Nr 1 oraz pod
numerem telefonu 14 65 35 527.
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Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski
Marek Karaś, odwiedził w ramach akcji
propagowania czytelnictwa wszystkie
gminne przedszkola. Świąteczny czas,
oczekiwanie przez najmłodszych na wi-
zytę św. Mikołaja sprawiło że wizyta
Wójta przebiegała w bardzo sympatycz-
nej atmosferze. Spotkanie umilone
wspólnym czytaniem i zabawą, urozma-
iciło codzienną edukację przedszkolną
prowadzoną w tych placówkach. Wójt
obdarował przedszkola książkami dla
dzieci i obiecał częstsze wizyty. Poniżej
fotografie z wizyty w Turzy i Rzepien-
niku Biskupim.

Osoby, które przed dniem wejścia w
życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 na-
była prawo do świadczenia pielęgnacyj-
nego lub specjalnego zasiłku opiekuń-
czego albo do zasiłku dla opiekuna i
podlega z tego tytułu przymusowym
ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowe-
mu w ZUS, mogą złożyć wójtowi wnio-
sek o odstąpienie od tych ubezpieczeń
i objęcie jej ubezpieczeniem emerytal-
no - rentowym w terminie 6 miesięcy
od dnia wejścia w życie nowelizacji, tj.
do dnia 1 kwietnia 2016 roku.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmia-
nie ustawy o ubezpieczeniu społecznym
rolników oraz innych ustaw (Dz.U. z 2015
poz. 1506).

Przemysław Bęben

rolnym, nie musi już obowiązkowo pod-
legać ubezpieczeniu w Zakładzie Ubezpie-
czeń Społecznych. Jednak w tym przypad-
ku objęcie ubezpieczeniem w KRUS nie
następuje z urzędu. Zainteresowany może
samodzielnie podjąć decyzje, że jego
składka emerytalna i rentowa będzie od-
prowadzana do Kasy Rolniczego Ubezpie-
czenie Społecznego.  W tym celu osoba
zainteresowana musi w ciągu 30 dni od
dnia wydania przez wójta decyzji przyzna-
jącej świadczenie pielęgnacyjne lub spe-
cjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla
opiekuna, złożyć wniosek o objęcie ubez-
pieczeniem w KRUS. Wówczas następuje
ono od dnia przyznania prawa do tego
świadczenia albo zasiłku, ale nie dłużej niż
do uzyskania 25-letniego okresu ubezpie-
czenia emerytalno-rentowego w KRUS.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015
r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu spo-
łecznym rolników oraz innych ustaw
(Dz.U. z 2015 poz. 1506) osoba, która
podlegała ubezpieczeniu jako rolnik lub
domownik i zaprzestała prowadzenia
działalności rolniczej lub pracy w gospo-
darstwie rolnym w związku z nabyciem
prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na
podstawie ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.
Dz.U. 2015 poz. 114) albo zasiłku dla
opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4
kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie
zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014
poz. 567), złoży oświadczenie o rezygna-
cji z prowadzenia gospodarstwa rolnego
lub wykonywaniu pracy w gospodarstwie

Opiekun nad bliskimi może zostać
objęty ubezpieczeniem w KRUS

Wójt Mikołaj
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W słoneczny choć zimny poranek
17 grudnia, w samym  centrum Rze-
piennika Strzyżewskiego odbyło się
po raz pierwszy gminne świętowa-
nie Wigilii Świąt Bożego Narodzenia.

Przy dźwięku kolęd i pastorałek odbyło
się wspólne dekorowanie choinki, która

I edycja gminnej wigilii

będzie upiększać krajobraz centrum miej-
scowości do końca okresu świątecznego.
Światełka na choince uroczyście włączył
Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski Ma-
rek Karaś, po czym wraz z Przewodniczą-
cym Rady Gminy Zbigniewem Bajorkiem
obaj złożyli wszystkim mieszkańcom świą-
teczne i noworoczne życzenia. Dużym
wzięciem cieszyły się potrawy wigilijne
stroiki oraz dekoracje świąteczne przygo-
towane przez panie z działających w na-
szej gminie stowarzyszeń. W to świątecz-
ne animowane przez GOK przedsięwzię-
cie, zaangażowały się : Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Wsi Rzepiennik Strzyżew-
ski, działające w Olszynach Stowarzysze-
nie „My kobiety”, Stowarzyszenie Rozwo-
ju Sołectwa Turza, Stowarzyszenie „Ad-
sum” działające w Rzepienniku Biskupim
oraz Stowarzyszenie „Rzepiennik Jutra” z
Rzepiennika Suchego. Swoją działkę do-
dało też Stowarzyszenie zajmujące się
dziećmi niepełnosprawnymi, czyli grupa
z Olszyn  pn. „Wszystkie dzieci nasze są”.
Przedstawiciele poszczególnych sołectw
przygotowali smakowite specjały. Można
było skosztować pierogów, zupy grzybo-
wej, barszczu i wielu innych przysmaków.
Udane frekwencyjnie spotkanie na pew-
no będzie stałą gminną tradycją.


