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- Rzepiennik Suchy w kier. p. Mierzwy nr
200356 K w miejscowości Rzepiennik Suchy
w km 0+000 - 0+465

- Rzepiennik Strzyżewski w kier. p. Gnata
nr 200507 K w miejscowości Rzepiennik
Strzyżewski w km 0+000 - 0+235

- Olszyny - (Ratówki) nr 200399 K w miej-
scowości Olszyny w km 0+000 - 0+575.

Ponadto Samorząd Powiatu Tarnowskie-
go w ramach swojej promesy na remont
dróg powiatowych, wykona remont odcin-
ka drogi powiatowej w kierunku Turzy.  Do-
kładnie chodzi o odcinek w Rzepienniku Bi-
skupim:

- Remont drogi powiatowej Rzepiennik Bi-
skupi - Turza - Moszczenica , nr 1389 K , nr
dz. ewid. 2027/2; 2027/1; 204; 187/2; 201/
1; 2026/10; 2024/10, w msc. Rzepiennik Bi-
skupi , w km 0+000 - 1+050

25 kwietnia, poprzez symbolicz-
ne wbicie łopaty w ziemię,
rozpoczęto budowę nowej hali
sportowej przy Szkole Podstawo-
wej w Rzepienniku Biskupim. Jak
podkreślali przedstawiciele
lokalnego środowiska, to bardzo
ważna i naprawdę długo wycze-
kiwana inwestycja. Koszt budo-
wy wyniesie około 4 miliony
złotych, które dzięki staraniom
wójta gminy Rzepiennik Strzy-
żewski Marka Karasia udało się
pozyskać z różnych źródeł. Naj-
większym wkładem jest dotacja z
Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Budowa rusza już w maju, prze-
widywany termin zakończenia
prac ziemno-budowlanych to
październik bieżącego roku,
natomiast ukończenie całej
inwestycji i oddanie jej do użytku
planowanej jest na jesień 2019
roku.

Rusza
budowa
nowej
hali
sportowej

Promesy na
odbudowę dróg
gminnych
przyznane
Minister Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji Joachim Brudziński przyznał
naszej gminie promesy finansowe na
poprawę nawierzchni naszych zniszczo-
nych przez ulewy dróg gminnych. Pie-
niądze na ten cel pochodzą ze środków
budżetu państwa przeznaczonych na
usuwanie klęsk żywiołowych i przeka-
zane zostały Wójtowi Markowi Karasio-
wi w Małopolskim Urzędzie Wojewódz-
kim w Krakowie. Remontowi poddane
zostaną za kwotę 970 tysięcy złotych :

- Olszyny w kier. p. Ręklewskiego nr
200522 K w miejscowości Olszyny w km
0+000 - 0+980,

-  Rzepiennik Biskupi -  (w kier. p. Wiktor-
ka) nr 200372 K w miejscowości Rzepiennik
Biskupi w km 0+000 - 0+410
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Niskie podatki w Gminie
Rzepiennik Strzyżewski
Polecamy Państwu poniższe porównania graficzne by zo-
baczyć jak kształtują się obciążenia podatkowe w naszej
gminie, na tle innych okolicznych samorządów.

jemnik lub kontener odpowied-
nio zabezpieczony, spełniający
wszelkie wymogi sanitarne. Po ich
wypełnieniu będą regularnie wy-
wożone do właściwych recykle-
rów.

Na PSZOK NIE WOLNO składo-
wać, gromadzić tzw. odpadów
zmieszanych czyli tych, które
wrzucamy do czarnego worka, a
także wszelkiego rodzaju chemi-
kaliów czy azbestu z pokryć da-
chowych. PSZOK to nie jest wy-
sypisko śmieci. To miejsce pose-
gregowanych odpadów.

Każda Gmina jest zobowiąza-
na do utworzenia Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych. Dlatego też Gmina Rze-
piennik Strzyżewski wystąpiła z
wnioskiem o dofinansowanie do
Marszałka Województwa Mało-
polskiego w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Małopolskiego na lata
2014-2020, Oś 5 Ochrona środo-
wiska, Działanie 5.2 Rozwijanie
systemu gospodarki odpadami.
Wartość tego przedsięwzięcia to
prawie 2 miliony złotych z czego
wnioskowane dofinansowanie to
kwota 1 milion 400 tys. Złotych.

Jeżeli projekt uzyska dofi-
nansowanie prace przy jego
utworzeniu zostaną zakończo-
ne w 2020r i wtedy zostanie
oddany do użytkowania.

Działalność Punktu selektyw-
nej zbiórki odpadów komu-
nalnych tzw. PSZOK uregulo-
wana jest przepisami, a w
szczególności ustawą o utrzy-
maniu czystości i porządku w
gminach. Polega ona na tym,
że mieszkańcy mogą do tego
punktu przywieźć te odpady,
które sprawiają im problem.
Są nimi odpady, których nie
wolno wyrzucać do odpa-
dów zmieszanych lub te któ-
re są odbierane podczas or-
ganizowanej zbiórki.

Trudno oczekiwać, żeby ktoś
po zakupie nowych mebli składo-
wał stare, aż do terminu odbio-
ru. Wtedy może je bez problemu
i bezpłatnie dostarczyć do PSZOK,
skąd zostaną odwiezione do re-
cyklingu. PSZOK również bezpłat-
nie przyjmie od mieszkańców
między innymi odpady: puszki po
farbach, opakowania po środ-
kach ochrony roślin, przetermino-
wane lekarstwa, zużyte oleje sil-
nikowe, akumulatory, świetlów-
ki, żarówki. Takie odpady nie są
odbierane podczas cyklicznych
zbiórek sprzed nieruchomości.
Oczywiście mieszkaniec będzie
mógł na PSZOK przywieźć rów-
nież drobne odpady budowal-
ne po wykonanym remoncie.
Przywożąc odpady, pojazd wje-
dzie za bramę, gdzie zostanie
zważony i w zależności od ro-
dzaju odpadów zostanie pokie-
rowany przez pracownika w od-
powiednie miejsce na obiekcie.
Po „wypakowaniu” odpadów
pojazd trafia znów na wagę.

Każdy wysegregowany odpad
będzie miał swój oddzielny po-

Punkt selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych
(tzw. PSZOK)
- na czym polega jego działalność?
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Z pracy rady gminy...
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- w sprawie zmiany uchwały nr XL/316/
2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z
dnia 2 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu udzielania dotacji celowych w
ramach projektu pod nazwą „Redukcja emi-
sji CO2 w Gminie Rzepiennik Strzyżewski
poprzez wyminę źródeł ciepła w gospodar-
stwach domowych (paliwa gazowe i bioma-
sa) ze środków Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Małopolskiego na
lata 2014-2020

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Rze-
piennik Strzyżewski na 2018 rok, oraz

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Rzepiennik Strzyżewski na
lata 2018-2033.

Sesja XLII Rady Gminy Rzepiennik
Strzyżewski 23 kwietnia 2018 r.

 Sesja zwyczajowo rozpoczęta przez Prze-
wodniczącego Rady Zbigniewa Bajorka roz-
paczała się akcentem powiatowym. Jednym
z pierwszych punktów obrad była bowiem
Informacja nt. inwestycji Powiatu Tarnow-
skiego na terenie Gminy Rzepiennik Strzy-
żewski.

Inspektor Zarządu Dróg Powiatowych
Grzegorz Jop zabierając głos na wstępie
oznajmił, iż został zobowiązany do przed-
stawienia na dzisiejszej sesji planów inwe-
stycyjnych Powiatowego Zarządu Dróg na
terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski. Prze-
kazując powyższe poinformował, że najważ-
niejszą planowaną inwestycją na terenie
Gminy jest remont drogi Rzepiennik Biskupi
-Turza, na której będzie wykonana nowa
nawierzchnia asfaltowa, w kilometrażu od
drogi wojewódzkiej w stronę Turzy tj. 1050
m bieżących, łącznie z wykonaniem nowych
poboczy. Jest to inwestycja w ramach usu-
wania skutków klęsk żywiołowych na tere-
nie powiatu tarnowskiego. Po tym wstępie
odbyła się dyskusja radnych z Inspektorem
PZD na temat innych ważnych a wymagają-
cych remontu odcinków przy drogach po-
wiatowych, znajdujących się  na terenie na-
szej gminy.

W dalszej części obrad wysłuchano  In-
formacji o działalności jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych Gminy Rzepiennik
Strzyżewski w 2017 roku, prezes gminne-
go ZOSP swoją informację zakończył podzię-
kowaniami dla władz gminy (…) „Na zakoń-
czenie pragnę Państwu podziękować za do-
strzeżenie potrzeby funkcjonowania na te-
renie gminy ochotniczych straży pożarnych.
Za wszelką okazaną pomoc i zabezpiecze-
nie środków na godne funkcjonowanie jed-
nostki. Strażak nie działa dla siebie, strażak
nie działa dla osiągniecia korzyści, strażak
po prostu chce pomagać, a Wy drodzy Pań-
stwo nas w tym wspieracie i w imieniu ca-
łej braci strażackiej dziękuję.” (…) Drugą
informacją przedstawioną na forum Rady
Gminy była  Informacja o stanie gospodar-
ki odpadami komunalnymi na terenie Gmi-
ny Rzepiennik Strzyżewski w 2017 r. Następ-
nie radni wysłuchali  oceny zasobów pomo-
cy społecznej  za 2017 rok, która była udzie-
lona przez Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej.

XLI sesja Rady Gminy Rzepiennik
Strzyżewski odbyła 23 marca 2018 r.

Po zwyczajowej Informacji  o działalności
Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski w okre-
sie międzysesyjnym oraz Interpelacjach i za-
pytaniach radnych przyjęto trzy sprawozda-
nia roczne. Pierwszym było sprawozdanie z
działalności Służby Zdrowia na terenie Gmi-
ny Rzepiennik Strzyżewski za 2017 rok. Na
obrady przybyli przedstawiciele Firmy Salu-
bris Sp. z o.o. Pani Ewa Stasiak i Pani Anna
Bartuś. Po przedstawieniu sprawozdania
odbyła się dyskusja nad stanem usług świad-
czonych przez tą firmę. Następnie głos za-
brał radny Mariusz Wszołek mówiąc, że jeśli
nie ma więcej pytań do przedstawicieli fir-
my SALUBRIS, to chciałby odczytać informa-
cję, jaką dostał od pani Doktor Lucyny Figu-
ry z Olszyn. Radny poinformował, że pani
doktor nie mogła dzisiaj uczestniczyć w se-
sji, ale poprosiła go, aby odczytał informa-
cję przed Radą. Następnie odczytał treść in-
formacji.

Drugim sprawozdaniem jakie było przed-
stawione radnym było przedstawione przez
wszystkich Sołtysów sprawozdanie z ich dzia-
łalności w poszczególnych sołectwach w
roku 2017 r. Po złożeniu sprawozdań przez
wszystkich sołtysów głos zabrał Przewodni-
czący Rady Gminy Zbigniew Bajorek, który
w imieniu Rady Gminy bardzo serdecznie
podziękował Sołtysom za bogatą działal-
ność. Stwierdził, że odczytane sprawozda-
nia pokazały ile czasu poświęcają dla dobra
swoich sołectw i dla dobra Gminy. Ze swej
strony podziękował im za zaproszenie na
spotkanie z okazji Dnia Sołtysa i raz jeszcze
życzył im wszystkiego najlepszego.

Trzecim sprawozdaniem rocznym było
sprawozdanie z działalności Rady Gminy i
Komisji Stałych Rady Gminy Rzepiennik Strzy-
żewski za 2017 rok. Przewodniczący Rady
Gminy Zbigniew Bajorek przedstawił spra-
wozdanie z działalności Rady Gminy Rzepien-
nik Strzyżewski za 2017 rok. Poinformował,
że w 2017 roku Rada Gminy odbyła 11 po-
siedzeń, podczas których podjęto 108
uchwał. Radni złożyli 4 interpelacje pisem-
ne. W roku 2017 za pośrednictwem Rady
Gminy została złożona skarga na uchwałę
Rady Gminy do Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego. Plan pracy Rady na 2017 rok
został zrealizowany terminowo i w 100%.
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyj-
nej Wojciech Pole odczytał sprawozdanie z
działalności Komisji stałych Rady Gminy Rze-
piennik Strzyżewski za 2017 rok.

Po bloku sprawozdań przyjęto uchwały
dot. :

- określenia tygodniowego obowiązkowe-
go wymiaru godzin dla pedagogów, psycho-
logów, logopedów, terapeutów pedagogicz-
nych i doradców zawodowych,

- w sprawie podziału Gminy Rzepiennik
Strzyżewski na okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów oraz liczby radnych wy-
bieranych w każdym okręgu wyborczym,

- w sprawie podziału Gminy Rzepiennik
Strzyżewski na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych,

Kolejne punkty obrad to konkretne pro-
jekty uchwał przyjęte w głosowaniu przez
naszych radnych. Pierwszy dotyczył uchwa-
ły w sprawie przyznania dotacji na sfinanso-
wanie prac konserwatorskich, restauracyj-
nych lub robót budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków. Chodzi tu
o 2 wnioski, jeden z Parafii w Olszynach, dru-
gi z Parafii w Turzy po 15 tysięcy zł, łączną
kwota to 30 tys zł. po tym głosowaniu cze-
kamy na rozstrzygnięcie Urzędu Marszałkow-
skiego w Krakowie.

Dalej radni przyjęli :
- uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu jed-

nolitego uchwały Nr XXII/145/2016 Rady
Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 6 lipca
2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Rze-
piennik Strzyżewski.

- uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu jed-
nolitego uchwały Nr XXI/136/2016 Rady
Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 27
czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług na te-
renie gminy Rzepiennik Strzyżewski w zakre-
sie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowa-
nia tych odpadów w zamian za uiszczoną
przez właścicieli nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- uchwałę w sprawie uzgodnienia przepro-
wadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i kon-
serwacyjnych pomnika przyrody z terenu
gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Na zakończenie obrad radni dyskutowali
w punkcie: Sprawy bieżące i Wolne wnioski.
Następna sesja w tym miesiącu.
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Planujemy nowe parkingi
Kolejny wniosek o dofinansowanie  przy-

gotowany przez Gminę został złożony w
Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Małopolskiego w dniu 16.04.2018. W ra-
mach niego staramy się o dofinansowanie
na zadanie pn.  „Kształtowania przestrzeni
publicznej przez budowę parkingów wraz  z
infrastrukturą towarzyszącą w miejscowo-

ściach Turza, Rzepiennik Strzyżewski, Rze-
piennik Suchy, Olszyny” w ramach działania
„ Podstawowe usługi i odnowa wsi na ob-
szarach wiejskich” objętego PROW na lata
2014-2020.

Wnioskowana kwota dofinansowania to
ponad 900 tys. zł. W przypadku jego po-
zyskania projekt będzie realizowany w la-

tach 2019-2020 metodą zaprojektuj – wy-
buduj i  powstanie 4 parkingi w sumie ze
160 miejscami parkingowymi oraz oświe-
tleniem fotowoltaicznym, zagospodaro-
waniem zieleni, ławeczkami oraz donica-
mi na kwiaty.

Koncepcje w/w parkingów przedstawione
zostały  poniżej.

Parking Olszyny Parking Rzepiennik Strzyżewski

Parking Rzepiennik Suchy Parking Turza

sażyć każdą z nich  w 6 tere-
nowych urządzeń sportowych
tj. takich jak drabinka przywo-
dziciel-odwodziciel, narciarz,
orbitek, biegacz, wacha-
dło+twister. Dodatkowo
utworzone zostaną 3  strefy re-
laksu w których maja znaleźć
się  4 ławki, 2 urządzenia do
gier edukacyjnych (szachy oraz
chińczyk). W ramach każdego
obiektu planuje się również za-
gospodarowanie terenu po-
przez posianie trawy oraz wy-
sadzenie drzewek/krzewów.
Wnioskowane dofinansowanie z
Ministerstwa to 75 tys. zł.

Budowa Otwartych Stref
Aktywności na terenie Gmi-
ny Rzepiennik Strzyżewski
w miejscowościach Olszy-
ny, Rzepiennik Suchy oraz
Turza w ramach  Programu
rozwoju małej infrastruktu-
ry sportowo-rekreacyjnej o
charakterze wielopokole-
niowym - Otwarte Strefy
Aktywności (OSA)  realizo-
wanego przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki

W ramach wniosku złożone-
go do MSiT Gmina stara się o
dofinansowanie 3 otwartych

Wnioskujemy o trzy Otwarte Strefy Aktywności

stref aktywności w wariancie
podstawowym w miejscowo-

ściach Turza, Rzepiennik Suchy
oraz Olszyny. Planuje się wypo-
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Kapliczka pod
Kościołem
odzyska swój
dawny klimat
Przemierzając Polskie drogi w całym kraju możemy na-
tknąć się na liczne kapliczki przydrożne oraz krzyże.

Również jadąc główną drogą przez Rzepiennik Biskupi trudno
nie zauważyć przy schodach kościelnych schowaną w gałęziach
drzew, rozwalającą się kapliczkę. Jej historia sięga roku 1913,
kiedy to parafianie z własnej inicjatywy podczas rozbiórki stare-
go kościoła ją wybudowali. Znajdowały się tam figury ze stare-
go kościoła. Część z tych figur w okresie wojny trafiło do mu-
zeum w Tarnowie lub do nowego kościoła parafialnego. W ka-
pliczce pozostała figura Chrystusa przy słupie z końca XVIII w.
Jednak ze względu na pogarszający się stan kapliczki i braku
zabezpieczenia, figura została przeniesiona do pobliskiego ko-
ścioła.

Z inicjatywy Pana Wójta, ze środków Gminnych i dofinasowa-
nia z Urzędu Marszałkowskiego, podjęto działania remontu za-
bytkowej kapliczki. Po uzyskaniu zgody Konserwatora zabytków
w okresie wakacyjnym rozpoczną się prace konserwatorskie, re-
stauratorskie i roboty budowlane przy Kapliczce.
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Remont zbiornika
oraz 2 dróg gminnych

Przystąpiliśmy
do Związku
Samorządów
Polskich

Gmina Rzepiennik Strzyżewski przystą-
piła do nowej organizacji łączącej samo-
rządy terytorialne wszystkich trzech szcze-
bli organizacyjnych. W skali całego kraju
zarówno gminy, powiaty jak i sejmiki wo-
jewództw zostały zgrupowane w nowym
stowarzyszeniu pod nazwa Związek Samo-
rządów Polskich. Zdaniem prezesa Związ-
ku, burmistrza Ząbek Roberta Perłowskie-
go,  (…) „dotychczasowa formuła podzia-
łu tych organizacji, oparta na podziałach
administracyjnych, już się wyczerpała.
Mamy organizację zrzeszającą gminy miej-
skie, czyli Związek Miast Polskich, i orga-
nizację zrzeszającą gminy wiejskie, czyli
Związek Gmin Wiejskich RP. Ale przecież
te gminy świadczą dokładnie te same usłu-
gi dla swoich mieszkańców, działają na
podstawie tych samych przepisów, więc z
formalnego punktu widzenia nie różnią się
aż tak bardzo. Można oczywiście powie-
dzieć, że w gminach wiejskich mieszkańcy
żyją głównie z rolnictwa i to jest ta różni-
ca, ale jeśli bliżej się temu przyjrzeć, to oka-
zuje się, że nawet ten podział już nie za-
wsze jest aktualny. My – jako ZSP – chce-
my reprezentować wspólne interesy tych
wszystkich podmiotów, bo wszyscy musi-
my świadczyć mieszkańcom te same usłu-
gi. Uważam, że takie podejście jest bardziej
aktualne. Jest ono zresztą zbieżne z poli-
tyką Unii Europejskiej, która wskazuje nam
myślenie bardziej regionalne. Przecież za-
chęca się gminy do współpracy opartej na
powiązaniach funkcjonalnych, a nie na po-
dziale administracyjnym. Jeśli do tego do-
łożyć pewne kontrowersje związane ze zbyt
dużym upolitycznieniem niektórych korpo-
racji samorządowych, to wydaje się, że
możemy być dla nich merytoryczną prze-
ciwwagą”.

Inny z liderów tej organizacji Prezydent
Białej Podlaskiej Dariusz Stefaniuk liczy, że
Związek będzie partnerem dla rządu. –
Chodzi o to, by decydenci z Warszawy re-
agowali na lokalne inicjatywy. Szczególnie
ważne jest zapewnienie wsparcia infra-
strukturalnego. Mamy dobre pomysły, ale
trudno będzie je zrealizować np. bez po-
rządnych dróg, autostrad.  Są już pierw-
sze efekty działania Związku jak np. pro-
gram rozwoju dróg lokalnych. Kibicujemy
rodzącej się inicjatywie i czekamy na me-
rytoryczne i wymierne efekty naszego
członkostwa w tym dobrze zapowiadają-
cym się Zawiązku.

mach  środków budżetu województwa ma-
łopolskiego związanych z wyłączeniem grun-
tów z produkcji rolnej na  remont zbiornika
wodnego służącego małej retencji.

Remont zbiornika wodnego będzie pole-
gał na wymianie części płyt betonowych oraz
wykonaniu miejsca do poboru wody i czysz-
czenia zbiornika.

Zbiornik będzie służył miejscowym rolni-
kom do podlewania upraw w czasie suszy.

Gminie Rzepiennik Strzyżewski udało się
pozyskać środki w wysokości 41 859 zł na
remont zbiornika wodnego położonego w
Rzepienniku Suchym. Ponadto wyremon-
towane zostaną dwie drogi do gruntów
rolnych w Turzy i Rzepienniku Suchym za
kwotę 80 tys. zł.

Dotacje pozyskano z Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Małopolskiego w ra-

W kwietniu br. nabyto ciągnik rolniczy wraz z wozem asenizacyjnym. Na zakup sprzętu
pozyskano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (typ „Gospodarka wodno-ściekowa" w
ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub roz-
budową wszystkich rodzajów malej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną
i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020). Sprzęt posłuży gminie do konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
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Nowe lampy
Poprawa warunków nauki w Szkole Pod-

stawowej w Turzy.
Za prawie 20 tys. zł dokonano wymiany

oświetlenia w Szkole Podstawowej w Turzy.
Jest bardziej wydajne, o odpowiednim na-
tężeniu.

stowych w regionie”, którego liderem jest
Gmina Ryglice.

W ramach projektu otrzymaliśmy dofinan-
sowanie w kwocie 1 mln 443 tys. złotych,
z czego na teren Gminy Rzepiennik Strzyżew-
ski przeznaczono 493 727,75 zł. Poziom do-
finansowania to 85% kosztów zadania, na-
tomiast pozostała część opłacona zostanie
ze środków należących do budżetu Gminy
Rzepiennik Strzyżewski. Zadanie jest realizo-
wane w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa  Małopolskiego
na lata 2014-2020 - Poddziałanie 5.2.2. Go-
spodarka odpadami – SPR – typ C: Przedsię-
wzięć związanych z usuwaniem azbestu.

Szczegóły i zgłoszenia w Urzędzie Gminy
pokój nr 3 -  tel. 14 65 35 527.

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski in-
formuje, iż wniosek o dofinansowanie za-
dania usuwania azbestu z terenu Gminy
Rzepiennik Strzyżewski został oceniony
pozytywnie.

W latach 2018 – 2020 z terenu gminy zde-
montowanych i bezpiecznie zeskładowanych
zostanie około 60 dachów pokrytych azbe-
stem. Z 48 gospodarstw bezpiecznie zosta-
nie zutylizowany azbest złożony już w pry-
zmach.

Gmina Rzepiennik Strzyżewski przystąpiła
do realizacji projektu pn. „Proekologiczne
przedsięwzięcie Gmin partnerskich Ryglice,
Gromnik, Ciężkowice oraz Rzepiennik Strzy-
żewski w zakresie usuwania materiałów azbe-

Usuwanie azbestu
z dofinansowaniem

Remiza w Kołkówce
Odnowiono teren wokół strażnicy OSP w

Kołkówce. Jest estetycznie i użytkowo. War-
tość robót wyniosła prawie 39.000,00 zł.

Zagospodarowanie terenu wokół remizy
OSP w Rzepienniku Biskupim.

W ramach zadania planuje się głównie
utwardzenie terenu oraz odwodnienie bu-
dynku. Szacunkowy koszt robót wynosi pra-
wie 100.000,00 zł, przy czym pozyskano
dotacje ze środków Województwa Małopol-
skiego w ramach konkursu „Małopolskie
Remizy 2018” w wysokości 41.235,00 zł.
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Skąd decyzja o studiowaniu informa-
tyki?

Komputery interesowały mnie od naj-
młodszych lat. Zawsze sam starałem
się radzić sobie z instalacją progra-
mów oraz ich obsługą. Montowałem
też nowe podzespoły, pisałem proste
programy komputerowe. Z czasem
hobby to przerodziło się w pasję. Dla-
tego zdecydowałem się na studia na
wydziale Metalurgii i Inżynierii Mate-
riałowej ze specjalizacją Informatyka
w Technologii Materiałów na Akade-
mii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.
Ukończyłem również studium przygo-
towania pedagogicznego na Wydzia-
le Nauk Społecznych Stosowanych
AGH w Krakowie.

Jakie są Pana sukcesy w tej dziedzinie?
Znajomość matematyki, programowa-
nia, zagadnień związanych z wytwarza-
niem i przetwórstwem materiałów me-
talicznych, badań ich właściwości,
komputerowego modelowania warun-
ków prowadzenia procesów technolo-
gicznych pozwoliły mi na napisanie i
opublikowanie publikacji na temat:
„Problemy matematycznego modelo-
wania mikrosegregacji składników i
wydzielania wtrąceń niemetalicznych
podczas krzepnięcia stali”. Publikacja
ta została przedstawiona na między-
narodowej konferencji w Krynicy i sta-
ła się podstawą do późniejszych badań
w tej dziedzinie.
Moimi sukcesami są również sukcesy
moich uczniów, którzy obecnie są mi-
strzami informatyki wśród szkół Powia-
tu Tarnowskiego. Zdobyliśmy mistrzo-
stwo Polski w Olimpiadzie Informatycz-
nej oraz zostaliśmy finalistami Ogólno-
polskiego Konkursu IT i Cyberbezpie-
czeństwo w Warszawie.  Praca z mło-
dzieżą daje mi bardzo dużo satysfak-
cji. Wielu moich absolwentów podjęło
prace w tym zawodzie oraz naukę na
studiach wyższych w kraju i za granicą.

W jakim stopniu matematyka jest po-
wiązana z kierunkami technicznymi?

Matematyka i informatyka to chcąc nie
chcąc dwa ściśle związane ze sobą
przedmioty. Matematyka jest pod-
stawą działania wszelkich systemów in-
formatycznych. Nauka matematyki
zwiększa na kierunkach technicznych
zdolności logicznego myślenia i jest to
fakt niezaprzeczalny. Logiczne myśle-
nie jest np. u programistów pożądaną
cechą i na pewno wpływa na ich moż-
liwości i kreatywność.

Dlaczego warto wybierać kształcenie na
kierunkach matematyczno-informatycznych?
Rozmowa z  mgr inż. Krzysztofem Płaczkiem nauczycielem informatycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Ryglicach.

Kto Pana zdaniem powinien wybrać in-
formatykę? Jakie trzeba mieć predys-
pozycje, by wykonywać zawód infor-
matyka?

Ważne są nasze zainteresowanie. Jeśli
interesują nas komputery to kierunek
informatyczny jest najlepszym wybo-
rem. Wtedy spokojnie możemy łączyć
przyjemne z pożytecznym. Dobrze je-
śli przyszli informatycy posiadają ści-
sły umysł oraz zdolności analityczne-
go i logicznego myślenia.

Na ile ważne są języki obce w karierze
i planowaniu przyszłości w branży IT?

Znajomość języków obcych w branży
IT to podstawa. Język angielski po-
trzebny jest do poprawnego zrozumie-
nia komend, obsługi programów, któ-
rych duża część nie jest przetłumaczo-
na na język polski.

Czy kierunki matematyczno-informa-
tyczne są obecnie atrakcyjnymi kierun-
kami kształcenia?

Profil absolwenta kierunków matema-
tyczno-informatycznych coraz bardziej
odpowiada potrzebom rynku pracy.
Pracodawcy poszukują osób mających
wiedzę i kompetencje matematyczne.
Absolwenci matematyki oraz informa-
tyki mogą być zatrudniani w branży fi-
nansowej, ubezpieczeniowej, informa-
tycznej, edukacyjnej. Podejmują rów-
nież pracę w firmach doradczych oraz
w przemyśle. Mimo to polskie uczelnie
borykają się z problemem małego za-
interesowania studiowaniem matema-
tyki.
Ucząc w szkole średniej obserwuję, iż
matematyka wciąż jest dla wielu ma-
turzystów trudnym wyzwaniem. Ale
ostatnio w wyniku przeprowadzanych
reform w szkolnictwie, zwiększonej
liczbie projektów problem ten staje się
coraz mniej widoczny.
W ramach projektu „Mój rozwój – moja
przyszłość” uczniowie szkół powiatu
tarnowskiego mają możliwość udziału
w dodatkowych zajęciach. Są to zaję-
cia dydaktyczno-wyrównawcze oraz
rozwijające z m.in.  matematyki, infor-
matyki oraz nauki programowania. Ce-
lem tego projektu jest podniesienie
kompetencji kluczowych oraz właści-
wych postaw niezbędnych na rynku
pracy w zakresie przedmiotów przyrod-
niczych i matematyki, nauki programo-
wania i kompetencji informatycznych
u uczniów. Szkoły zostały doposażone
o najnowocześniejsze pomoce dydak-
tyczne.

Czy świat może obejść się bez mate-
matyków oraz specjalistów od branży
IT.

Obecnie ludzkość całkowicie uzależni-
ła się od technologii informatycznych.
Wydaje się, że nie jesteśmy w stanie
zejść z tej drogi. Chcąc czy nie, musi-
my być współuczestnikami cyfrowej re-
wolucji. Warto więc poznać ten fascy-
nujący obszar wiedzy i wykorzystać ją
w późniejszej pracy z pożytkiem dla lu-
dzi. Informatyka to nasza przyszłość.
Dziś już nikt z nas nie wyobraża sobie
świata bez takich firm jak Apple, Mi-
crosoft, Facebook czy Google. Ich fla-
gowe produkty zmieniły sposób, w jaki
ludzie funkcjonują i postrzegają rzeczy-
wistość – po prostu zmieniły świat.

Co można zmienić w edukacji, aby
młodzież wybierała kierunki matema-
tyczno-informatyczne?

Dobrym rozwiązaniem jest wprowa-
dzanie, począwszy od szkoły podsta-
wowej innowacyjnych programów
przeznaczonych dla uczniów, którzy
będą realizować własne zainteresowa-
nia matematyczno-informatyczne, a w
przyszłości będą  je kontynuować na
kolejnych szczeblach edukacji. Dotyczy
to przede wszystkim uczniów potrafią-
cych myśleć logicznie, abstrakcyjnie i
niestandardowo, posiadających chęci
do zmagania się z zadaniami wykracza-
jącymi poza zakres materiału. Uczniów,
dla których matematyka i informatyka
jest pasją. Osób, które mogą w przy-
szłości decydować o sytuacji ekono-
micznej naszego kraju.
Ważna jest również większa dostęp-
ność dobrych szkół z profilami mate-
matyczno-informatycznymi dla
uczniów z mniejszych miejscowości.


