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 „Dobry Start” to 300 zł wsparcia wy-
płacanego raz w roku wszystkim
uczniom. To inwestycja w edukację
polskich dzieci.

Program „Dobry Start” jest kolejnym kom-
ponentem kompleksowej i długofalowej pro-
wadzonej przez rząd polityki rodzinnej. To
300 złotych jednorazowego wsparcia dla
wszystkich uczniów rozpoczynających rok
szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świad-
czenie bez względu na dochód. Program
obejmuje dzieci wychowujące się zarówno
w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy
zastępczej.

Kto może otrzymać wsparcie?
Świadczenie dobry start przysługuje raz w

roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do
ukończenia przez nie 20. roku życia,  a dzie-
ci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzy-
mają je do ukończenia przez nie 24. roku
życia.

Świadczenie przysługuje dla dzieci uczą-
cych się w następujących szkołach: szko-
ła podstawowa, dotychczasowe gimna-
zjum, szkoła ponadpodstawowa i dotych-
czasowa szkoła ponadgimnazjalna, szko-
ła artystyczna, w której jest realizowany
obowiązek szkolny lub nauki, a także mło-
dzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny
ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny
ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalida-
cyjno-wychowawczy.

Świadczenie 300+ nie przysługuje dzie-
ciom uczęszczającym do przedszkola, w tym
realizujące roczne przygotowanie przed-
szkolne (tzw. zerówka), a także w przedszko-
lu lub w innej formie wychowania przed-
szkolnego. Nie przysługują również dla dzieci
uczących się w szkole policealnej, szkole dla
dorosłych oraz w szkole wyższej.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć

wniosek. Może to zrobić mama lub tata
dziecka, opiekun prawny lub opiekun fak-
tyczny dziecka, a w przypadku dzieci prze-
bywających w pieczy zastępczej – rodzic za-
stępczy, osoba prowadząca rodzinny dom
dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-
wychowawczej.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie będą przyjmowa-

ne w postaci elektronicznej od 1 lipca 2018r.
a w postaci papierowej od 1 sierpnia 2018r.
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
godzinach 7.30 do 15.30.

Wniosek można składać od 1 lipca onli-
ne przez stronę Ministerstwa Rodziny em-
patia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość
elektroniczną takich banków, jak: Alior
Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pe-
kao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej
Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszo-
ne Banki Spółdzielcze, Credit Agricole
Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING
Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank S.A,
PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-
Bank SA. Możliwość składania wniosku
będzie dostępna niebawem również w
Banku BGŻ BNP Paribas, natomiast Bank
Zachodni WBK włączy się w akcję infor-
macyjną o programie „Dobry Start” i bę-
dzie zachęcać do złożenia wniosku korzy-
stając z Profilu zaufanego.

Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także
drogą tradycyjną (papierową). W celu skró-
cenia czasu oczekiwania należy zgłaszać się
z wypełnionymi wnioskami.

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?
W przypadku wniosków złożonych w lip-

cu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają
nie później niż 30 września. W przypadku
wniosków złożonych w kolejnych miesiącach
gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące
od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrze-
nie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku
o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu
to gwarancja wypłaty świadczenia nie póź-
niej niż do 30 września.

Świadczenie Dobry Start nie podlega ko-
ordynacji tzn. przysługuje również rodzinom,
w których jeden z członków rodziny przeby-
wa poza granicami kraju.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 li-
stopada.

Przyznanie  świadczenia dobry start nie
wymaga wydania decyzji.

Więcej informacji można znaleźć na stro-
nie: www.mrpips.gov.pl/DobryStart

Honorowy
Obywatel Gminy

Od 5 lipca 2018 roku, mamy drugiego
honorowego obywatela Gminy Rzepiennik
Strzyżewski. Jest nim pochodzący z Rzepien-
nika Strzyżewskiego prof. Augustyn Mika.
Szczegóły tego wydarzenia oraz sylwetka za-
służonego na str. 3 tego wydania Informa-
tora.

Wójt Marek Karaś z panią minister Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietą Ra-
falską, współautorką programu finansowe-
go „Dobry Start”

Dobry Start
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Ciężka praca Wójta nad reali-
zacją budżetu w roku 2017, zo-
stała doceniona przez Radę Gmi-
ny Rzepiennik Strzyżewski. Pod-
czas ostatniej  sesji Rady Gminy,
która odbyła się 29 czerwca, rad-
ni jednomyślnie podjęli uchwałę
o udzieleniu Wójtowi Gminy
Markowi Karasiowi absoluto-
rium, za wykonanie budżetu za
2017 r.  Pozytywną opinię o wy-
konaniu budżetu wyraziły rów-

Rozpoczynają się intensywne
prace związane z remontami i
przebudową dróg gminnych.
Tu pokazujemy dwie drogi w
Rzepienniku Biskupim i Su-
chym, które już niebawem zy-
skają nowe komfortowe na-
wierzchnie. Zadania są realizo-
wane przy udziale środków
MSWiA w ramach rezerwy ce-
lowej na przeciwdziałanie i
usuwanie skutków klęsk żywio-

Po 10.000 zł dotacji z Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki,
otrzymają kluby sportowe KS
Rzepiennik Strzyżewski oraz
LKS Olszyny w ramach rządo-
wego programu „KLUB”. Pro-
gram rządu „Dobrej Zmiany”
pod nazwą „Klub”, pozycjonu-
je środki publiczne na koniecz-
ne przedsięwzięcia służące

nież Regionalna Izba Obrachun-
kowa oraz Komisja Rewizyjna.

Absolutorium to dowód uzna-
nia za pozyskiwanie przez gmi-
nę  olbrzymich  środków finan-
sowych na realizację zadań ze
środków zewnętrznych (krajo-
wych jak i UE) przy utrzymaniu
stabilnej sytuacji finansowej –
procentowy stan zadłużenia
przedstawiony został na wykre-
sie poniżej.

mieszkańcom poprzez wspiera-
nie przedsięwzięć z zakresu
upowszechniania sportu dzieci
i młodzieży. Wnioski zostały
przygotowane przez pracowni-
ków Urzędu Gminy we współ-
pracy z zarządami stowarzy-
szeń. Pozyskane środki zostaną
przeznaczone na zakup sprzę-
tu oraz szkolenie młodzieży.

łowych, środków Wojewódz-
twa Małopolskiego związa-
nych z wyłączeniem z produk-
cji gruntów rolnych oraz środ-
ków własnych Gminy Rzepien-
nik Strzyżewski. O wszystkich
tych realizacjach poprawiają-
cych bezpieczeństwo życia
mieszkańców naszej gminy bę-
dziemy informować w następ-
nych tegorocznych wydaniach
Informatora.

Praca Wójta, Skarbnika
i Pracowników Urzędu
doceniona przez radnych.

Pieniądze dla
gminnego sportu

Trwają prace
drogowe
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Z pracy rady gminy...

wiedzy sadowniczej. Profesor Augustyn
Mika jest autorem wielu książek i publikacji
z zakresu sadownictwa, jest także autorem
opowiadań, w których wyraża miłość do
“małej ojczyzny”. Opowiadania te od kilku-
nastu lat drukowane są w rzepiennickich
czasopismach, a Gminne Centrum Kultury,
Czytelnictwa i Promocji wydało je w dwóch
tomach “Na Wygonie” i “Z gościńca”. Pu-
blikacje te są skarbnicą wiedzy o życiu w
połowie XX w, o czasach wojny i okupacji,
trudnych latach powojennych.

- w sprawie: całkowitego zwolnienia z
opłat za korzystanie z wychowania przed-
szkolnego uczniów objętych wychowaniem
przedszkolnym do końca roku szkolnego w
roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,
w prowadzonym przez gminę: publicznym
przedszkolu i oddziale przedszkolnym w
publicznej szkole podstawowej, w czasie
przekraczającym 5 godzin dziennie.,

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości w Turzy,

- i na końcu,  w sprawie zmian w budże-
cie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2018
rok oraz zmian w Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Rzepiennik Strzyżewski na
lata 2018-2033.

- dalej procedowano z wynikiem pozytyw-
nym uchwałę dotyczącą ustalenia dopłat dla
taryfowych grup odbiorców w ramach zbio-
rowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków realizowanych przez
Spółkę Komunalną DORZECZE BIAŁEJ Sp. z
o.o. w Tuchowie.

Następnie zajęto się projektem uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
oraz rzeczowej Województwu Małopol-
skiemu na realizację zadania pn. „Rozbu-
dowa drogi wojewódzkiej nr 980 polega-
jąca na budowie chodnika w m. Rzepien-
nik Strzyżewski – odc . 080 km 6+897,00
– odc. 080 km 7+434,02 – etap I”. Tutaj
Sekretarz Gminy Grzegorz Burkot poinfor-

W maju a dokładnie 25, mieliśmy XLIII se-
sję Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski. Po
zwyczajowych informacjach o działalności
międzysesyjnej komisji rady jak i wójta, RG
przyjęła informację od dyrektor Gminnego
Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w
Rzepienniku Strzyżewskim Haliny Hołdy o
działalności GCK.  Po przedstawieniu tej in-
formacji odbyła się krótka acz niezwykle cie-
kawa dyskusja nad przyszłością słowa dru-
kowanego i nośnikach na których np. książ-
ki, będą utrwalane i udostępniane. Następ-
nie radni zapoznali się ze sprawozdaniem z
realizacji programu współpracy z organiza-
cjami pozarządowymi za 2017 rok., które
przedstawił Sekretarz gminy. Po tym punk-
cie Skarbnik gminy Elżbieta Kamińska-Za-
jąc zapoznała radnych ze stanem  gospo-
darowania mieniem komunalnym Gminy
Rzepiennik Strzyżewski. Stan na koniec roku
wynosił kwotę 12.581.074,26 zł. po tym
punkcie Przewodniczący Rady przyjął od
radnych ich interpelacje i zapytania. W dal-
szej kolejności radni przyjęli następujące
uchwały:

- w sprawie uchwalenia zmian w statusie
Gminy Rzepiennik Strzyżewski.,

- w sprawie zaopiniowania projektu
Uchwały Rady Powiatu Tarnowskiego w spra-
wie podziału Powiatu Tarnowskiego na okrę-
gi wyborcze, ich numerów, granic oraz licz-
by radnych wybieranych w każdym okręgu.,

mował, że obowiązek podjęcia tej uchwa-
ły wynika z ustawy o finansach publicz-
nych, dokładnie z art. 216 i 220. Jest to
uchwała upoważniająca Wójta do podpi-
sania umowy dotacji dla Województwa
Małopolskiego i przekazania dokumenta-
cji. Mamy zapewnienie 200 tysięcy zł. ze
strony Województwa Małopolskiego. Wo-
jewództwo Małopolskie będzie inwestorem
i na niego spadnie ciężar przeprowadze-
nia przetargu, nadzoru inwestorskiego i
później odbioru robót. Poza tym, pozwoli
im to połączyć ze środkami z budżetu oby-
watelskiego na 100 tysięcy zł. W naszym
przypadku gdybyśmy byli inwestorem cięż-
ko byłoby to realizować.

Tutaj w porządku dziennym przyszedł czas
na tzw. Sprawy bieżące. Tu ciekawym wystą-
pieniem była informacja Przewodniczącego
Rady Zbigniewa Bajorka który poinformował,
że niedawno miał możliwość uczestniczyć w
zebraniu wiejskim w jednym z sąsiednich
powiatów i stwierdził, że jest bardzo dumny
z pracy naszych sołtysów, którzy perfekcyjnie
prowadzą zebrania wiejskie, a także z miesz-
kańców. Tym pozytywnym akcentem zakoń-
czono procedowanie majowego porządku
dziennego XLIII sesji Rady Gminy. W czerwcu
natomiast odbyła się sesja absolutoryjna o
której najważniejszym głosowaniu, piszemy
również w tym wydaniu Informatora na stro-
nie drugiej.

twa w Skierniewicach i
posłany na dalsze dwulet-
nie studia do Anglii. Po
powrocie prowadził bada-
nia nad różnymi zagad-
nieniami uprawy drzew
owocowych, za które
otrzymał w SGGW stopień
doktora, doktora habilito-
wanego i profesora. Zdo-
bywał także wiedzę
ogrodniczą na uniwersy-
tecie w USA, we Wło-
szech, w Holandii i Danii.
Odbywał podróże sadownicze do Australii,
Nowej Zelandii, Indii, Tajlandii, Chin i Japo-
nii.  Profesor  Augustyn Mika za swą pracę i
wybitne osiągniecia naukowe był wielokrot-
nie nagradzany i odznaczany m. in. Srebr-
nym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.  Jest
znanym autorytetem w Polsce i w Europie
w dziedzinie architektury sadu, formowa-
nia i cięcia drzew. Wykazuje nadzwyczajną
aktywność w podejmowaniu nowych związ-
ków badawczych, publikowaniu wyników
prac doświadczalnych i w upowszechnianiu

To już druga taka uroczystość w tej ka-
dencji, tym razem na uroczystej nad-
zwyczajnej sesji Rady Gminy 5 lipca
nadano tytuł honorowego obywatela
gminy pochodzącemu z naszych oko-
lic naukowcowi, panu Prof. Augustyno-
wi Mice. Z tej okazji w sali widowisko-
wej GOK w Rzepienniku Strzyżewskim
zgromadziła się bardzo licznie rodzina
profesora jak również zaproszeni go-
ście. By przybliżyć zebranym postać
odznaczanego Czesław Dudka wygło-
sił laudację na jego temat. Uroczyste-
go nadania tytułu dokonali : wójt Ma-
rek Karaś oraz przewodniczący Rady
Gminy Adam Bajorek.

Augustyn Mika urodził się  w 1935 roku
w Rzepienniku Strzyżewskim w przysiółku
Dąbry. Uczył się w Szkole Podstawowej w
Rzepienniku Strzyżewskim, a następnie w
Technikum Ogrodniczym w Ropczycach. W
latach 1954-1960 studiował rolnictwo na
Wydziale Ogrodniczym w Szkole Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Po
uzyskaniu stopnia inżyniera, następnie ma-
gistra został przyjęty do pracy przez prof.
Szczepana Pieniążka w Instytucie Sadownic-

Nadanie tytułu honorowy obywatel gminy
Rzepiennik Strzyżewski
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28 czerwca w auli Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Tarnowie odbyła
się konferencja, podczas której przed-
stawiono rolę i zadania Wojsk Obrony
Terytorialnej w systemie obronnym
państwa oraz etapy formowania 11
Małopolskiej Brygady Obrony Teryto-
rialnej.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawicie-
le Terenowych Organów Administracji Pań-
stwowej i Wojskowej, dowództwa 11 Mało-
polskiej Brygady Obrony Terytorialnej, przed-
stawiciele służb mundurowych układu po-
zamilitarnego, Zakładów Mechanicznych
Tarnów S.A, Grupy Azoty S.A w Tarnowie,
PERN Wola Rzędzińska, władze samorządo-
we powiatu tarnowskiego, dyrektorzy szkół
z klasami o profilu mundurowym oraz orga-
nizacje proobronne.

- 11 Małopolska Brygada Obrony Teryto-
rialnej przeznaczona jest do przygotowania
i prowadzenia działań taktycznych w stałym
rejonie odpowiedzialności w czasie pokoju,
kryzysu oraz wojny, w tym realizacji zadań
w ramach reagowania kryzysowego – mówił
Dowódca 11 MBOT płk Krzysztof GONCERZ.

Nowy parking
w Olszynach

Zakończono roboty związane z budową parkingu przy kościele
pw. Podwyższenia Krzyża w Olszynach. Koszt inwestycji wyniósł nie-
całe 77.000,00 zł. Jak widać ta potrzebna dla kierowców inwesty-
cja, ma również walory estetyczne.

W Tarnowie planowane jest stacjonowa-
nie batalionu lekkiej piechoty 11 Małopol-
skiej Brygady Obrony Terytorialnej.

W dalszym etapie konferencji wskazano
obszary współpracy pomiędzy samorządem,
przedsiębiorcami oraz Wojewódzkim Szta-
bem Wojskowym i Wojskowymi Komenda-
mi Uzupełnień w zakresie  promocji i nabo-
ru ochotników do 11 MBOT.

W drugiej części konferencji uczestnicy
zapoznali się z ofertą Zakładów Mechanicz-
nych z Tarnowa oraz mieli okazję strzelać z

najnowszych rodzajów broni w mobilnej
strzelnicy kontenerowej. Następnie w Kliku-
szowej członkowie organizacji Strzelec i De-
vil Dogs zaprezentowali pokaz dynamiczny
działań taktycznych, a grupa rekonstrukcyj-
na 5 pułku strzelców konnych zaprezento-
wała pokaz musztry kawaleryjskiej. Zwień-
czeniem konferencji było zapoznanie uczest-
ników konferencji z uzbrojeniem występują-
cym na wyposażeniu pododdziałów WOT,
strzelanie na strzelnicy LOK w Tarnowie oraz
uroczyste wręczenie pucharów.  

Nowe Boisko
w Olszynach

Nabiera kształtu nowe boisko wielofunkcyjne w Olszynach. Inwe-
stycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu
Modernizacji Infrastruktury Sportowej – EDYCJA 2017.

Tarnowska konferencja dotycząca promocji
Wojsk Obrony Terytorialnej w regionie.
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Poprawa stanu
bezpieczeństwa

Wykonano oświetlenie drogi wojewódzkiej nr 980  w miejscowo-
ściach Rzepiennik Biskupi (w rejonie remizy OSP i Środowiskowego
Domu Samopomocy ) oraz Rzepiennik Strzyżewski (w rejonie szkoły
podstawowej). Wartość robót wyniosła 54.000,00 zł. W opisanych
miejscach nastąpiła dzięki tym działaniom wydatna poprawa stanu
bezpieczeństwa dla pieszych korzystających z tej drogi jak i kierow-
ców, którzy tamtędy się przemieszczają.

żyli stosowne dokumenty oraz
mają wykonaną inspekcję pod
montaż wybranej instalacji,
przez firmę Dotacje Optymalne
DO EKO z Tarnowa. Urząd Gmi-
ny stwarza jednak  możliwość dla
innych zainteresowanych miesz-
kańców do wpisania się na listę
rezerwową.

W roku 2018 planowane jest
rozpoczęcie procedury przetar-
gowej, która pozwoli na wyło-
nienie wykonawcy, a planowa-
ne rozpoczęcie montażu instala-
cji przewiduje się od 2019 roku.
O kolejnych etapach projektu
urząd gminy będzie informować
na bieżąco.

Osoba wyznaczona do kontak-
tu: Pani Sterkowicz Karolina;

e-mail: karolina.sterko-
wicz@rzepiennik.pl, tel.: (14) 65
35 532

Gmina Rzepiennik Strzyżew-
ski, pozyskała dofinansowanie
do montażu odnawialnych
źródeł energii tj. paneli fotowol-
taicznych, solarnych oraz pomp
ciepła w gospodarstwach domo-
wych oraz budynkach użyteczno-
ści publicznej. Dofinansowanie
pochodzi z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego dla Woje-
wództwa Małopolskiego na lata
2014-2020 umożliwi montaż
ponad stu takich instalacji na
terenie Naszej Gminy. Wniosek
jest realizowany w partnerstwie,
wraz z innymi gminami. Kwota
przyznanej dotacji dla całego
wniosku  to ok. 60 mln zł, w tym
dla Gminy Rzepiennik Strzyżew-
ski ok. 1,3 mln zł.

Dofinansowanie skierowane
jest do wszystkich mieszkańców,
którzy w latach 2016-2017 zło-

Dofinansowanie do
Odnawialnych Źródeł
Energii

Kolejne środki na
modernizację
budynku ŚDS

Dzięki pozyskanym środkom
z Państwowego Funduszu Re-
habil itacj i  Osób Niepełno-
sprawnych w kwocie 70.000 zł
oraz   ze środków PFRON dys-
trybuowanych przez Woje-
wództwo Małopolskie w kwo-
cie około 40 000 zł w 2018r.
zostaną wykończone pomiesz-
czenia wewnątrz budynku nie
wykonane w etapie I inwesty-
cji  oraz wybudowany zostanie
szyb windowy i  platforma. W
ramach w/w umowy wielolet-

niej z Województwem Mało-
polskim zapewnione zostało
również finansowanie w latach
2019-2020. W kolejnych latach
zostanie wymieniona stolarka
okienna oraz wykonana termo
modernizacja.

Nadmienić należy, że funkcjo-
nowanie Środowiskowego
Domu Samopomocy jest finan-
sowane w całości z dotacji z bu-
dżetu państwa i gmina nie do-
kłada do jego funkcjonowania
nawet złotówki.
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MAŁOPOLSKI
TELE-ANIOŁ

Od 1 lutego 2018r Województwo Mało-
polskie realizuje projekt pn. Małopolski Tele-
Anioł, współfinansowany  w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Gmina Rzepiennik Strzyżewski podjęła
współpracę z Caritas Diecezji Kieleckiej (part-
nerem Województwa Małopolskiego) w ra-
mach której wspiera i pomaga w realizacji
projektu poprzez informowanie mieszkań-
ców oraz  pomoc w wypełnianiu formularzy
aplikacyjnych. Celem projektu jest min. zor-
ganizowanie systemu opieki z wykorzysta-
niem nowoczesnych technologii informacyj-
no- komunikacyjnych.  Dzięki uczestnictwu

w projekcie każda zakwalifikowana oso-
ba, otrzyma opaskę bezpieczeństwa, poprzez
którą będzie mogła całodobowo  skontak-
tować się  z Centrum Teleopieki i wezwać
pomoc w przypadku zagrożenia życia, zdro-
wia lub bezpieczeństwa. Rekrutacja do pro-
jektu realizowana jest w sposób ciągły
(pierwsza tura naboru przewidziana jest do
końca października 2018r) -  w każdej chwili
można przystąpić do projektu.   Aktualnie
zakwalifikowane zostało 16 osób, a część z
nich już została wyposażona w elektronicz-
ne opaski. Więcej informacji można uzyskać
na stronie internetowej www.malopolska.pl/
teleaniol  lub w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej  w Rzepienniku Strzyżewskim –
tel. 14 65 35 519.

Remontujemy
też przepusty
Wyremontowano przepust
pod drogą gminną w Turzy.
Jak widać na zdjęciu była to
bardzo potrzebna realizacja.
Jest ona traktowana jako
pierwszy etap planowanego
remontu tego odcinka drogi
gminnej.

* Zajęcia dla uczniów z programowania,
obejmujące m.in. budowanie i ożywianie
robotów oraz rozwijanie kompetencji cyfro-
wych.

* Nowoczesny sprzęt dydaktyczny dla
szkół - tablety ze specjalistycznym oprogra-
mowaniem oraz zestawy klocków LEGO do
nauki do programowania.

Celem projektu jest podniesienie i rozwój
kompetencji nauczycieli edukacji wczesnosz-
kolnej w zakresie technologii komunikacyj-
no - informacyjnych (TIK) poprzez naukę pro-
gramowania i przekazywania wiedzy z za-
kresu programowania uczniom kl.1-3 pu-
blicznych szkół podstawowych.

Projekt realizowany Program Operacyjny
Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś prioryteto-
wa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa,
Działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na
rzecz aktywizacji cyfrowe”

Wartość projektu: 1 793 313,00 zł
Wysokość dofinansowania z UE: 1 609

593,00 zł

„ProgramujeMY tarnowski” to kolejny pro-
jekt realizowany przez Gminę Rzepiennik
Strzyżewski ze wsparciem finansowym z UE.
Jego celem jest umożliwienie uczniom klas
I-III szkół podstawowych zdobycia nowych
umiejętności w obszarze nauki programo-
wania oraz podniesienie kompetencji cyfro-
wych osób dorosłych, w tym zwłaszcza na-
uczycieli nauczania wczesnoszkolnego.

 W projekcie, realizowanym w latach 2018
- 2019 weźmie  udział około 200 nauczycieli
oraz blisko 2000 uczniów z 59 publicznych
szkół podstawowych z gmin wiejskich i miej-
sko-wiejskich woj. małopolskiego w tym:
wszystkie 5 szkół podstawowych z terenu
Gminy Rzepiennik Strzyżewski. Na terenie
Gminy projekt rozpocznie się w październi-
ku 2018r.

 „ProgramujeMY tarnowski” to również: 
* Szkolenia dla nauczycieli z obszaru kom-

petencji cyfrowych i medialnych, programo-
wania i nauczania programowania w edu-
kacji wczesnoszkolnej.

* Nowoczesne scenariusze zajęć obejmu-
jące atrakcyjne metody nauki programowa-
nia w klasach I-III szkół podstawowych.

* Dedykowany serwis edukacyjny dla na-
uczycieli.

Informatyka dla wszystkich
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21 czerwca na sali widowiskowej Gmin-
nego Centrum Kultury w Rzepienniku Strzy-
żewskim odbył się finał IV Debaty Oksfordz-
kiej w ramach projektu “Porozmawiajmy o
ekonomii”. Tegoroczny temat brzmiał: Czy
byłoby lepiej gdyby nie było podatków?
Uczniowie podzieleni na dwa przeciwne
obozy starali się poprzez trafne argumenty
przekonać przeciwników, lożę mędrców oraz
widownię do swoich racji. Młodzież w dużej

sportowe, na którym będzie można grać w
koszykówkę, piłkę ręczną, nożną i siatkową
oraz w tenis. Dopełnieniem nowego obiek-
tu były piłki ufundowane przez włodarzy
gminy i wicewojewodę, które powędrowały
do dzieci i słowa zachęcające do uprawiania
sportu.

się w efektowny kompleks sportowy. Jak
podkreślał Józef Gawron- wicewojewoda
Małopolski dofinansowanie to jedno, lecz
pierwszą i najważniejszą rzeczą jest dobra
wola włodarza by wnieść wkład własny ze
środków gminnych oraz napisać projekt.
Uczniowie otrzymali wielofunkcyjne boisko

Nawet niesprzyjająca majowa aura nie
przeszkodziła w oficjalnym otwarciu boiska
przy Szkole Podstawowej w Turzy. Koszt
budowy to 470 tys. zł, został sfinansowany
w 70% ze środków pozyskanych z Minister-
stwa Sportu i Turystyki. Razem z wkładem
gminnym cały montaż finansowy zamienił

Kolejny program
zdrowotny
sfinansowany przez
Gminę Rzepiennik
Strzyżewski

W drugiej połowie czerwca  na zlecenie
Wójta Gminy  zostały przeprowadzone bada-
nia przesiewowe wad postawy wśród uczniów
klas I-IV Szkół Podstawowych w  Olszynach,
Turzy, Rzepienniku Suchym, Rzepienniku Bisku-
pim i Rzepienniku Strzyżewskim.

Otwarcie boiska wielofunkcyjnego w Turzy

mierze skupiła się na tym, jak wyglądałaby
służba zdrowia, służby porządkowe i ratow-
nicze, opieka socjalna oraz drogi gdybyśmy
płacili podatki i gdyby zostały one zniesio-
ne.

Debata prowadzona była na bardzo wy-
sokim i wyrównanym poziomie, ostatecznie
jednak zwycięską drużyną okazały się Olszy-
ny, które w swoim składzie miały także
uczniów z Turzy.

Młodzież umiejętnie debatuje

Przebadano 237 uczniów,  którzy dostar-
czyli zgody rodziców. Badania zostały prze-
prowadzone „Sensorem Hipokratesa” pod
okiem doświadczonych fizjoterapeutów.

W ich wyniku stwierdzono wady postawy
u 143 dzieci. Wyniki badań potwierdzone
przez fizjoterapeutę zostały przekazane ro-
dzicom i będą przydane w leczeniu wad po-
stawy.
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Przebudowa
przepustu
w Rzepienniku
Strzyżewskim

Przebudowie poddano przepust pod drogą
gminną w Rzepienniku Strzyżewskim. Ta war-
ta ok. 100 tys. inwestycja  drogowa, jest uzu-
pełnieniem realizowanych w późniejszym ter-
minie prac związanych z poprawą nawierzch-
ni tej drogi. Nowy przepust ma zapobiegać
również lokalnym podtopieniom.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców, Wójt Gminy Rzepiennik
Strzyżewski uruchamia kolejną edycję pro-
jektu realizowanego przez ostatnie kilka
lat przez Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej.

Projekt nosi tytuł „Z nowymi kompeten-
cjami w stronę rynku pracy”. Współfinanso-
wany jest ze środków unijnych, które po raz
kolejny pozyskane zostały na ten cel przez
Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Realizacja projektu odbędzie się w okresie
od września 2018 r. do lipca 2021 r. W pro-
jekcie będą mogły wziąć udział osoby będą-
ce mieszkańcami Gminy Rzepiennik Strzy-
żewski w wieku 15-60 lat, które dodatkowo
są osobami bezrobotnymi, pracującymi, bier-
nymi zawodowo, czy też kształcącymi się.

Celem udziału w projekcie będzie podnie-
sienie poziomu kompetencji zawodowych i
okołozawodowych oraz inter i intrapersonal-
nych uczestników. Mając to na uwadze, każ-

dy z uczestników będzie mógł skorzystać z in-
dywidualnej diagnozy potrzeb wyznaczającej
zakres działań aktywizujących, pracy socjalnej,
zasiłków celowych. Wyznaczony zakres dzia-
łań obejmował będzie indywidualnie dobrany
zestaw szkoleń i zajęć, które realizować będą
potrzeby każdego z uczestników.

Więcej informacji pod tel. 014  65 35 519

Oferta od Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej


