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Promesa z MSWiA
na 5 odcinków dróg

INFORMACJA
DLA
MIESZKAŃCÓW
GMINY

Szanowni
Państwo

2 marca wójt Gminy Marek Karaś z rąk Pani Premier Beaty Szydło oraz Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego odebrał
promesę na odbudowę dróg gminnych. Z rezerwy celowej budżetu pań-
stwa w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
zostaną wyremontowane następujące drogi:

1. Remont drogi gminnej „Olszyny w kier. p. Zając” nr 200463 K w miejscowości Olszy-
ny w km 0+000 - 0+405,
2. Remont drogi gminnej „Rzepiennik Suchy - Wieś (w kier. p. Bryndala)” nr 200355K w
miejscowości Rzepiennik Suchy w km 0+000 - 0+990,
3. Remont drogi gminnej „Rzepiennik Biskupi - Wieś (w kier. p. Poręby)” nr 200379 K w
miejscowości Rzepiennik Biskupi w km 0+000 - 0+595,
4. Remont drogi gminnej „Olszyny - Mościska” nr 200403 K w miejscowości Olszyny w
km 1+840 -2+470,
5. Remont drogi gminnej „Rzepiennik Strzyżewski - Ostrzesze” nr 200472 K w miejsco-
wości Rzepiennik Strzyżewski w km 0+850 -1+250.
Wysokość przyznanej dotacji wynosi 1.470.000 zł

„Cyfrowa
Gmina”

Gmina Rzepiennik
Strzyżewski uprzejmie
informuje, iż od 1 lipca
2019 roku obsługę
kasową Urzędu Gminy
oraz Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Rzepienniku Strzy-
żewskim w pełnym
zakresie (wpłaty, wypła-
ty) przejmie Bank Spół-
dzielczy Rzemiosła
w Krakowie Oddział
w Rzepienniku Strzy-
żewskim.
Wszystkie wpłaty doko-
nywane na rzecz Gminy
(opłaty, podatki) przyj-
mowane będą
bez dodatkowych opłat.
Natomiast wypłaty
wszelkiego rodzaju
świadczeń będą doko-
nywane w punktach
kasowych BSR w Rze-
pienniku Strzyżewskim
oraz Olszynach.
Jednocześnie informuje-
my, że płatności opłaty
skarbowej można
dokonać kartą płatniczą
w pokoju 42 - piętro I
Urzędu Gminy w Rze-
pienniku Strzyżewskim.
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Spółka Komunalna „Dorzecze Białej”
zrealizowała projekt na terenie gminy
Rzepiennik Strzyżewski pn. „Budowa
sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w
miejscowościach Rzepiennik Suchy i
Rzepiennik Biskupi”. Projekt realizowa-
ny był z udziałem środków Europejskie-
go Funduszu Rolnego na rzecz Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020. Umowa z Urzędem Mar-
szałkowskim Województwa Małopol-
skiego o dofinansowanie została pod-
pisana 29 czerwca 2017 r. Projekt otrzy-
mał wsparcie finansowe w kwocie
1 999 126 zł.

Umowa na realizację robót z Wykonawcą
została zawarta 11 października 2017 r.
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Końcowy termin realizacji został wyznaczo-
ny na 30.04.2019 r. Projekt realizowany był
w systemie ‘zaprojektuj i wybuduj’ tzn. Wy-
konawca w ramach swojego zadania wy-
konywał projekt z pozwoleniem na budo-
wę a następnie realizował prace budowla-
no-montażowe obejmujące wykonanie ka-

nalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.
W ramach realizowanych robót zostało wy-
konanych 10,4 km sieci wodociągowej
wraz z przyłączami, 3 komplety pompow-
ni ścieków, 8,4 km sieci wodociągowej
wraz z przyłączami oraz 1 kompletna hy-
drofornia wody. Na dzień dzisiejszy pod-

Coraz czyściej, bezpieczniej
i bardziej ekologicznie
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łączono do nowobudowanej sieci kanali-
zacyjnej 72 gospodarstwa domowe, do sie-
ci wodociągowej 59 gospodarstw domo-
wych. Całkowita wartość robót wykona-
nych w ramach inwestycji wyniosła 4,7 mi-
liony złotych. Po zrealizowaniu sieci wo-
dociągowej (bez przyłączy) Spółka w dniu
21 grudnia 2018 r. otrzymała z Nadzoru
Budowalnego zaświadczenie o możliwości
użytkowania sieci wodociągowej i kanali-

zacyjnej. Wykonawca robót zakończył re-
alizację całej inwestycji w I kwartale 2019
r. podpisując 19 lutego protokół odbioru
końcowego zadania.

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” osta-
teczne rozliczenie projektu „Budowa sieci ka-
nalizacyjnej i wodociągowej w miejscowo-
ściach Rzepiennik Suchy i Rzepiennik Bisku-
pi” złoży do Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Małopolskiego w czerwcu 2019r.

Remontujemy drogi z funduszy rządowych
Dzięki sprawnemu prze-
prowadzeniu procedury
przetargowej przez pra-

cowników Urzędu Gminy
Rzepiennik Strzyżewski

wybrano wykonawcę,
podpisano umowę i już

trwają prace.  W ramach
uzyskanej promesy na

usuwane skutków klęsk
żywiołowych  remontuje-
my m.in. drogę gminną w

Rzepienniku Suchym.
Zakończenie robót na

wszystkich 5 drogach jest
planowane na połowę

lipca br. Poprawa stanu
infrastruktury drogowej

to jeden z naszych priory-
tetów.
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Gmina dba o bezpieczeństwo
mieszkańców i dlatego ak-
tywnie wpiera OSP. W latach
2015-2018  zakupione zosta-
ły 3 samochody dla OSP w
tym: średni samochód ratow-
niczo-gaśniczy dla OSP Rze-
piennik Strzyżewski, lekki sa-
mochód ratowniczo-gaśniczy
dla OSP Turza oraz lekki sa-
mochód ratownictwa tech-
nicznego dla OSP Olszyny.

Wyremontowane zostały 3 re-
mizy:

- remiza OSP Olszyny – zmie-
niono dach, przebudowano klat-
kę schodową oraz sanitariaty,
wykonano termomodernizację,
schody wejściowe, wyburzono
przybudówkę

- remiza OSP Rzepiennik Bisku-
pi – wykonano termomoderniza-
cję oraz zagospodarowanie tere-
nu wokół

tu oraz prowadzenia zdrowego
i aktywnego stylu życia.

W programie biorą udział
uczniowie klas III szkół podsta-
wowych z terenu Gminy. Dzieci
pod opieką nauczycieli od mar-
ca do końca maja 2019r raz w
tygodniu na Krytej Pływalni Fala
w Gorlicach nabywają i dosko-
nalą umiejętności pływania pod
kierunkiem doświadczonych in-
struktorów. Zostali zapoznani
również z podstawowymi zasa-
dami bezpiecznego przebywania
w wodzie i w pobliżu akwenów
wodnych.

Na zakończenie Programu
dzieciom zostanie przeprowa-
dzony sprawdzian na stopień
pod nazwą „Rybka”, „Foka”
„Nurek” i „Delfinek”.

Pod tym ha-
słem rozpo-
częła się reali-
zacja „Progra-

mu powszechnej
nauki pływania”

dzięki dofinansowaniu Mini-
stra Sportu i Turystyki oraz
środków własnych Gminy
Rzepiennik Strzyżewski.

Zajęcia sportowe realizowane
w ramach programu powszech-
nej nauki pływania to przede
wszystkim nauka podstawowych
umiejętności pływania, jak też
możliwość rozwijania i podno-
szenia sprawności fizycznej.
Uczestnictwo w programie ma
na celu także zachęcenie do sys-
tematycznego uprawiania spor-

- remiza OSP Kołówka – zmie-
niono dach, wymieniono drzwi
wejściowe,  wykonano termomo-
dernizację oraz zagospodarowa-
nie terenu wokół

Wymieniono kocioł gazowy
w remizie OSP Turza, w Rze-
pienniku Suchym wyremonto-
wano zbiornik retencyjny  peł-
niący funkcję przeciwpoża-
rową. Zakupiono 5 zestawów
ratownictwa medycznego oraz
dużą ilość wyposażenia dla
jednostek. W latach 2015-2018
wydano na te cele związane z
OSP prawie 3,3 miliona zł z
czego ponad 1,5 miliona po-
chodziło z dotacji unijnych,
rządowych, oraz Urzędu Mar-
szałkowskiego.

W celu utrzymania gotowości
bojowej jednostek nie zaniedby-
wano również szkoleń i badań  -
108 strażaków zostało przeszko-
lonych,  a 195 przebadanych.

Dbamy
o bezpieczeństwo
mieszkańców

”Umiem pływać”

7 kwietnia br. mieszkańcy
gminy Rzepiennik Strzy-
żewski wybierali sołtysów
i członków Rad Sołeckich.
Werdykt wyborców jest na-
stępujący:

- Olszyny – tutejszy sołtys
Teofil Bąk obronił swoją funk-
cję pokonując w wyborach
dwóch kontrkandydatów.
Radę Sołecką obok sołtysa
tworzyć będą: Mieczysław
Dziuban, Łukasz Gurbisz, Anna
Pietras, Agnieszka Bajorek.

 -  Rzepiennik Biskupi -   wy-
bory  wygrała  dotychczasowa
sołtys Grażyna Włodyka.  Do
Rady  Sołeckiej wybrani zosta-
li:  Kazimierz Kloc, Zbigniew
Sykta, Stanisław Prus, Marcin
Gogola.

-  Rzepiennik Strzyżewski –
tutaj  wyborcy ponownie po-
wierzyli rządy Grażynie Pierz.
W skład Rady  Sołeckiej weszli:
Krzysztof Fudala, Irena Ryndak,

Łukasz Cudek, Małgorzata Sta-
rzyk .

 - Turza -  funkcję sołtysa
sprawować będzie dotychcza-
sowa sołtys Danuta Martyka.
Wyborcy zdecydowali o skła-
dzie Rady Sołeckiej do której
mandat uzyskali :   Andrzej
Smoszna, Wiesław Zawisza,
Jerzy Rawron, Ryszard Wałega

W Rzepienniku Suchym i w
Kołkówce wyborów nie było z
powodu braku kontrkandyda-
tów dla obecnie sołtysujących.
Dla porządku  przypominamy,
że  sołtysami  pozostali  tam
odpowiednio:

w Rzepienniku Suchym Sta-
nisława Kleszyk, w Kołkówce
Marian Kawa. Rady Sołeckie w
tych miejscowościach tworzą
odpowiednio: Rzepiennik Su-
chy: Robert Brudzisz, Piotr Nie-
miec, Katarzyna Piotrowska,
Ewa Słota. Kołkówka: Sławo-
mir Firlit, Haslina Poręba, Dia-
na Ptak, Kazimierz Serafin.

Wybory sołtysa
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Dla wielu osób najważniejszym kryte-
rium, którym kierują się przy wyborze
sposobu ogrzewania domu są koszty
jego eksploatacji. Kolejnymi są wygo-
da obsługi urządzenia grzewczego,
bezpieczeństwo użytkowania, a na sa-
mym końcu wpływ na środowisko. Ja-
kie urządzenia grzewcze wybrać, aby
płacić jak najmniej? Do analizy przyję-
to ceny ogrzewania węglem, gazem,
energią elektryczną oraz odnawialny-
mi źródłami energii, co zostało przed-
stawione w tabeli oraz na wykresach
poniżej.

Jednak do całkowitych kosztów eksploata-
cji należałoby uwzględnić nie tylko koszty sa-
mego paliwa, ale również koszty zakupu
urządzeń grzewczych. Ciężko znaleźć urzą-
dzenia, które byłoby ekologiczne, tanie w
zakupie, a równocześnie tanie w eksploata-
cji. Obecnie ze względu na obowiązującą w
całej Małopolsce uchwałę antysmogową
liczą się nie tylko oszczędności, ale również
wpływ na środowisko.

Z pewnością łatwo zauważyć, że do naj-
tańszych w użytkowaniu urządzeń grzew-
czych należą te wykorzystujące energię ze
źródeł odnawialnych. Wśród nich najpopu-
larniejsze są pompy ciepła, które przetwa-
rzają darmową energię gruntu, wody lub
powietrza w energię cieplną, która następ-
nie zasila instalacje grzewcze oraz podgrze-
wa wodę użytkową. Jest to najbardziej eko-
logiczne źródło, bezobsługowe, tanie w eks-
ploatacji, jednak posiada jedną wadę – koszt
zakupu instalacji jest o ok. 30 tys. zł wyższy
niż kotła węglowego.

Od wielu lat najpopularniejszym, a jedno-
cześnie najtańszym źródłem energii jest wę-
giel kamienny. Tradycyjne kotły węglowe są
mało wygodne w eksploatacji, ponieważ
wymagają regularnego dosypywania węgla
do urządzenia grzewczego oraz częstego
usuwania popiołu, a jednocześnie emitują
duże ilości dwutlenku węgla, innych gazów
i pyłów, które następnie zanieczyszczają na-
sze powietrze. Dużym powodzeniem w
ostatnich latach cieszą się kotły na tzw. eko-
groszek, czyli wyselekcjonowany węgiel o
wielkości ziaren 5-25 mm. Cena ekogroszku
jest wyższa niż tradycyjnego węgla, jednak
charakteryzuje się większą wartością opa-
łową. Do spalania ekogroszku wykorzysty-
wane są kotły z zasobnikiem i automatycz-
nym podajnikiem paliwa, dzięki czemu są
one wygodniejsze w obsłudze.

Kolejnym paliwem stałym jest drewno.
Jego wadą jest potrzeba wygospodarowa-
nia dużej ilości miejsca, obecnie obowiązuje
zakaz spalania drewna i biomasy o wilgot-
ności powyżej 20%. Drewno przed spaleniem
powinno być sezonowane co najmniej 2 lata.
Suche drewno charakteryzuje się znacznie
wyższą kalorycznością i niższą emisją zanie-
czyszczeń niż drewno wilgotne. Dużą war-
tością opałową charakteryzuje się pellet pro-
dukowany z trocin pozostałych po obróbce
drewna. Kotły na pellet wyposażone są w
automatyczny podajnik paliwa, dzięki cze-
mu są wygodniejsze w obsłudze.

W przypadku ogrzewania gazowego, o
kosztach decydują głównie stawki dyktowa-
ne przez dostawcę. Zastosowanie kotła kon-
densacyjnego charakteryzującego się naj-
większą sprawnością, pozwala zmniejszyć
pobór gazu o ok. 18%, w porównaniu do

Czym ogrzewać dom,
żeby płacić za to jak najmniej?
Porównanie rocznych kosztów eksploatacji wybranych urządzeń grzewczych

kotłów niskotemperaturowych, jednak ko-
tły te są drożne w zakupie. Tego typu ogrze-
wanie wymaga również podłączenia do ga-
zociągu, w przypadku dużej odległości sieci
gazowej od domu powoduje wzrost kosz-
tów inwestycji.

Zatem, przy wyborze kotła należy kiero-
wać się nie tylko ceną paliwa, ale także
sprawnością urządzeń grzewczych. Im jest
ona wyższa, tym więcej ciepła można uzy-
skać z dostarczonego paliwa, co oznacza, że
mniej go zużyjemy oraz mniej za niego za-
płacimy. Ważny jest też odpowiedni dobór
mocy źródła ciepła. Kocioł wyposażony po-
winien być w automatyczną regulację, co
pozwoli dostosować jego wydajność do ak-
tualnie panujących warunków oraz zapew-
ni jego ekonomiczną pracę.

Gmina Rzepiennik Strzyżewski realizuje
projekt wymiany nisko sprawnych urzą-
dzeń grzewczych na nowoczesne spełnia-
jące wymogi ekoprojektu. Istnieje możli-
wość skorzystania z dofinansowania na
wymianę kotłów na ekogorszek w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020, Oś priorytetowa 4 Regional-
na Polityka Energetyczna, Działanie 4.4 Re-

dukcja emisji zanieczyszczeń do powie-
trza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie pozio-
mu niskiej emisji (paliwa stałe).

Zgodnie z obowiązującą na terenie całej
Małopolski Uchwałą Antysmogową, od 1 lip-
ca 2017 roku nie można spalać węgla złej
jakości (mułów i flotów węglowych) oraz
mokrego drewna. Mieszkańcy, którzy ogrze-
wają swoje budynki kotłami na węgiel lub
drewno klasy 3 lub 4 muszą je wymienić do
końca 2026 roku, natomiast termin wymia-
ny kotłów bezklasowych lub niespełniających
wymogów co najmniej klasy 3 upływa już
końcem 2022 roku. Tylko kotły na węgiel lub
drewno klasy 5 według normy PN-EN 303-
5:2012, których eksploatacja rozpoczęła się
przed 1 lipca 2017 r mogą być używane bez-
terminowo.

To ostatnia szansa na uzyskanie dofinan-
sowania, z wymianą kotła nie warto czekać
do ostatniej chwili. W przyszłości wszyscy
mieszkańcy będą zobowiązani wymienić ko-
tły we własnym zakresie, na kotły spełniają-
ce wymogi ekoprojektu.

Osoby zainteresowane wymianą kotła pro-
szone są o kontakt z Urzędem Gminy Rze-
piennik Strzyżewski – pok. nr 1 lub pod nr
tel. 14 65 35 532.
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Staram się również na bieżąco spotykać i roz-
mawiać z Posłami na Sejm - naszym Kandy-
datem ziemi tarnowskiej do Europarlamentu
profesorem Włodzimierzem Bernackim, jak i
ostatnio z panem wiceministrem sprawiedli-
wości Patrykiem Jakim. Celem rozmów jest
prośba, aby wspierali oni inicjatywy oraz in-
westycje na terenie naszej Gminy.
Na bieżąco zgłaszam interpelacje dotyczące
problemów naszej Gminy, rozmawiam o po-
trzebach ze Starostą, Etatowym Członkiem
Zarządu oraz całym zarządem powiatu tar-
nowskiego. Wyborcy oczekują sprawnego
działania osoby z siłą, charakterem i zasada-
mi, który będzie dbał o interesy Gminy Rze-
piennik Strzyżewski.

Jakie są pierwsze efekty służby na rzecz miesz-
kańców?

Z dotacji z MSWiA mogliśmy już w pierwszej
kolejności wyremontować drogi powiatowe:
Rzepiennik Suchy – Olszyny w miejscowości
Rzepiennik Suchy, Rzepiennik Biskupi, gdzie
pozyskano 370 tysięcy złotych oraz Ciężko-
wice – Turza w miejscowościach Ostrusza i
Turza. Na to zadanie pozyskano 580 tysięcy
złotych. To jedna z największych dotacji po-
zyskanych na odbudowę zniszczonych dróg
w Naszej Gminie w ostatnim czasie.
Na moją prośbę przy drodze powiatowej nr
1389K Rzepiennik Biskupi - Turza – Moszcze-
nica zostały zamontowane tablice prowadzą-
ce U-3e celem uprzedzenia kierujących o wy-
stępujących niebezpiecznych łukach pozio-
mych oraz bariery ochronne.
Dokonano konserwacji rowów zlokalizowa-
nych w ciągu drogi powiatowej nr 1389K
Rzepiennik Biskupi, Turza - Moszczenica w
miejscowości Turza.
Wyrównano kruszywem nawierzchnię zato-
ki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr
1389K w miejscowości Turza.
Powiatowy Zarząd Dróg dokonał lub doko-
na po okresie zimowym naprawy nawierzch-
ni i pobocza drogi powiatowej nr 1389K Rze-
piennik Biskupi - Turza – Moszczenica w miej-
scowości Turza, drogi powiatowej 1397K Lu-
baszowa – Siepietnica w miejscowości Olszy-
ny, 1388K Jodłówka Tuchowska – Rzepien-
nik Strzyżewski – Ciężkowice w miejscowości
Rzepiennik Strzyżewski, 1390K Ciężkowice-
Turza-Sitnica-Strzeszyn w miejscowości Turza.
Roboty będą polegać na uzupełnieniu nierów-
ności masą bitumiczną i kruszywem, usunię-
cia zakrzaczenia utrudniającego widoczność
oraz konserwacji rowów.
Współpracę ze Starostą oraz całym zarządem
oceniam bardzo dobrze i jestem przekona-
ny, że zaowocuje to dalszymi inwestycjami
na terenie naszej Gminy.

Jakie funkcje pełni Pan w Radzie Powiatu?
W  Radzie Powiatu ze względu na moje wy-
kształcenie pełnię funkcję wiceprzewodni-
czącego komisji ds. Oświaty, Kultury, Spor-
tu i Turystyki, która dokonuje oceny działań
podejmowanych w zakresie edukacji, kultu-
ry, sportu i rozwoju bazy turystycznej.  Pra-

Co po takim sukcesie wyborczym chce Pan
powiedzieć swoim wyborcom?

Szanowni Państwo minęło 5 miesięcy odkąd w
głosowaniu obdarzyliście mnie zaufaniem i
mogę w Waszym imieniu sprawować mandat
Radnego Powiatu Tarnowskiego. Za wszystkie
głosy pragnę Mieszkańcom Gminy Rzepiennik
Strzyżewski, Szerzyny oraz Ryglic bardzo podzię-
kować. We wszystkich komisjach na terenie
trzech gmin miałem bardzo dobre wyniki. Był
to najlepszy wynik w tym okręgu. Jest to dla
mnie zaszczyt, ale również służba odpowiedzial-
na i zobowiązująca, aby jak najwięcej inwesty-
cji Powiatu zostało wykonane na terenie Gmi-
ny Rzepiennik Strzyżewski.

Zależy mi aby Gmina Rzepiennik Strzyżew-
ski dysponowała mocniejszym niż dotychczas
głosem w powiecie tarnowskim.

Za poparcie bardzo dziękuję również Wójto-
wi Gminy Rzepiennik Strzyżewski Markowi
Karasiowi oraz jego zastępcy Przemysławowi
Bęben. Cieszę się, że mieszkańcy Gminy ob-
darzyli Marka Karasia również zaufaniem jako
Wójta, bo to duża szansa na dalszy rozwój
Naszej pięknej gminy.
Jestem przekonany, że współpraca z Gminą
Rzepiennik Strzyżewski będzie się bardzo
dobrze układać, co już możemy zaobserwo-
wać poprzez inwestycje Powiatu Tarnowskie-
go wykonane na terenie Gminy Rzepiennik
Strzyżewski.
Za wsparcie mojej kandydatury serdecznie
dziękuje Pani wicepremier Beacie Szydło, Pani
wiceminister zdrowia Józefie Szczurek-Żelaz-
ko oraz Panu Posłowi na Sejm RP Wiesławo-
wi Krajewskiemu.

Od czego Pan zaczął jako Radny Powiatu Tar-
nowskiego?

Bardzo poważnie traktuję swoje zobowiąza-
nia. W kampanii wyborczej obiecywałem być
aktywnym radnym i chce tą obietnicę wypeł-
niać. Uważam, że aby poznać problemy
mieszkańców trzeba z nimi rozmawiać.
Uczestniczyłem już w sesjach Rady wszystkich
Gmin w moim okręgu. Brałem udział w ze-
braniach wiejskich we wszystkich sołectwach
Gminy Rzepiennik Strzyżewski. Jestem do
dyspozycji sołtysów oraz mieszkańców. Na
temat problemów i potrzeb Gmin odbyłem
rozmowy z wójtem Gminy Rzepiennik Strzy-
żewski Markiem  Karasiem, wójtem Gminy
Szerzyny Grzegorzem Gotfrydem oraz Burmi-
strzem Ryglic Pawłem Augustynem.
Bardzo dobrze układa się również współpra-
ca z Radnym Sejmiku Województwa Mało-
polskiego Panem Wojciechem Skruchem.

cując w komisji priory-
tetem jest dla mnie to,
aby młodzież z terenu
naszej Gminy uczęsz-
czając do Szkół Powia-
tu Tarnowskiego mia-
ła bardzo dobre wa-
runki kształcenia. Aby
uczniowie uzyskiwali sukcesy edukacyjne
powiat tarnowski musi inwestować w bazę
dydaktyczną, zakup nowoczesnych kompu-
terów, tablic interaktywnych, oprogramowa-
nia oraz angażować się w projekty oraz wy-
miany międzynarodowe. Ważna jest również
kwestia poprawy stanu bezpieczeństwa, es-
tetyki, utrzymania porządku i czystości bu-
dynku szkół.
Jako wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej,
opiniuje wykonanie budżetu oraz inne zada-
nia w zakresie kontroli zlecane przez radę
powiatu.

Którą szkołę Powiatu Tarnowskiego polecił
by Pan uczniom z naszej Gminy?

Zarząd Powiatu Tarnowskiego dba o wszyst-
kie swoje szkoły. Absolwentom Gimnazjum
oraz Szkół Podstawowych polecić mogę Szko-
łę Powiatową w Ryglicach kształcącą w tech-
nikum na kierunkach: technik informatyk,

technik żywienia i usług gastronomicznych,
technik logistyk, technik ekonomista, technik
handlowiec, liceum ogólnokształcącym oraz
Branżowej Szkole I Stopnia. Jako jedyna szkoła
w powiecie tarnowskim realizuje równocze-
śnie dwa projekty w ramach programu Era-
zmus+, współpracując ze szkołami z Niemiec,
Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Turcji i
Węgier. Dodatkowo szkoła posiada Certyfi-
kat Szkoły promującej Bezpieczeństwo, reali-
zuje projekty Mistrzowie w Zawodzie, staże
płatne dla uczniów.
Szkoła ta kształci również na kierunkach poli-
cealnych technik farmaceutyczny oraz liceum
ogólnokształcącym dla dorosłych.

Jakie plany na przyszłość?
Bardzo dużo pracy. Przy  wsparciu władz gmi-
ny Rzepiennik Strzyżewski, powiatu i wojewódz-
twa jestem przekonany o dalszych inwestycjach
na terenie gminy. Będę wraz  z  kierownictwem
starostwa oraz zarządem zabiegał w urzędach
rządowych i samorządowych  o  wsparcie
moich  inicjatyw  na  rzecz  gminy.  Dla  mnie
osobiście priorytetowa jest sprawa poprawy
bezpieczeństwa mieszkańców obejmująca bu-
dowę  dróg  i  mostów,  chodników,  parkin-
gów i połączeń komunikacyjnych.

Pierwsze sukcesy w Radzie Powiatu
- rozmowa z Krzysztofem Płaczek Radnym Powiatu Tarnowskiego
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Dobiegły końca trwające od
września ub.r. zajęcia z pro-
jektu „Małopolski e-Senior”,
współfinansowanego ze
środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach Programu Ope-
racyjnego Polska Cyfrowa,
do którego przystąpiła nasza
gmina.

Szkolenia objęły 47 seniorów
(65+) z pięciu miejscowości i
odbywały się w salach lekcyjnych
udostępnionych przez szkoły w
Olszynach, Turzy i Rzepienniku
Biskupim.

Podczas 45 godzin zajęć
uczestnicy nauczyli się obsługi-
wać tablet z systemem Android,
który po zakończeniu szkolenia
stał się ich własnością.  Z waż-
niejszych umiejętności i wiado-
mości, które były przedmiotem
spotkań wymienić należy: korzy-
stanie z poczty elektronicznej,
wyszukiwarek internetowych,
lokalnych serwisów informacyj-
nych, możliwość załatwiania
spraw przez Internet, portali spo-
łecznościowych oraz szeregu
aplikacji na urządzenia mobilne,

m.in. aplikacji Blisko, aplikacji do
nawigacji samochodowej i w te-
renie, geoportalu, e-podróż-
nik.pl, pogoda, serwisów filmo-
wych i radiowych stacji interne-
towych. Ponadto odbyły się
praktyczne zajęcia w zakresie wy-
konywania, obróbki i publikacji
zdjęć, przygotowania dokumen-
tów w edytorze  tekstu, rozliczeń
z wykorzystaniem arkusza kalku-
lacyjnego i nawiązywania roz-
mów z wykorzystaniem interne-
towych komunikatorów. Sporo
czasu poświęcono zagadnieniom
bezpieczeństwa w sieci.

Podkreślić należy bardzo wy-
soką frekwencję, duże zaangażo-
wanie uczestników i towarzyską
wręcz rodzinną atmosferę.
Ukończenie szkolenia potwier-
dzone zostało stosownym za-
świadczeniem wystawionym
przez głównego organizatora:
FUNDACJĘ  INSTYTUT MYŚLI IN-
NOWACYJNEJ z Nowego Sącza.
Wielu uczestników zgłaszało
chęć kontynuowania szkolenia
na wyższym poziomie zaawan-
sowania.

Waldemar Czado - trener

Małopolski  e-Senior
w gminie Rzepiennik
Strzyżewski.
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czącymi europejskimi pań-
stwami.
Zasada wolni z wolnymi,
równi z równymi winna stać
się fundamentem relacji po-
między państwami członka-
mi Unii Europejskiej. Istotne
jest budowanie silnej Unii
Europejskiej z silnymi pań-
stwami, to musi być wspól-
nota ojczyzn.
Celem środowiska Zjedno-
czonej Prawicy jest zagwa-
rantowanie bezpieczeństwa
socjalnego Polaków, a także
walka z przestępczością,
szczególnie z korupcją i
przestępstwami podatkowy-
mi VAT. Tu potrzebna jest
ściślejsza współpraca w ra-
mach Unii Europejskiej.

O co będzie Pan zabiegał w
Brukseli?

- W Parlamencie Europejskim
będę przede wszystkim bro-
nił interesów Rzeczypospo-
litej Polskiej. Po prostu będę
walczył o sprawy Polskie – o
sprawiedliwą politykę spo-
łeczną, rolną, gospodarczą i
obronną. Ważną sprawą jest
dobre rozdzielane pieniędzy
unijnych. Fundusze europej-
skie powinny być dzielone w
sposób sprawiedliwy, przede
wszystkim kierowane do
mniejszych ośrodków miej-
skich oraz na wieś polską.
Tylko w ten sposób można

- Dlaczego 26 maja warto
pójść na wyboru do Parla-
mentu Europejskiego? Czy to
takie ważne?

Prof. Włodzimierz Bernacki:
Tak, to bardzo ważne. Nie-
stety wiele osób nie przykła-
da znaczenia do tych wybo-
rów, uważając, że Parlament
Europejski jest daleko i nie
ma dla nas większego zna-
czenia. Tymczasem wybory
te są niezwykle ważne, bo-
wiem Unia Europejska w
znacznej mierze decyduje o
sprawach bezpośrednio nas
dotyczących. Dlatego musi-
my dokonać wyboru dobrej
i silnej reprezentacji, składa-
jącej się z dobrze przygoto-
wanych i sprawdzonych lu-
dzi. Silna reprezentacja, wal-
cząca o silną pozycję Polski
w Europie, wspierająca do-
bre zmiany w Polsce wpro-
wadzane przez rząd Prawa i
Sprawiedliwości, po zwycię-
stwie będzie musiała podjąć
działania o dobrą zmianę w
Europie.

Co oznacza „dobra zmiana z
Europie”?

- Polska musi być traktowa-
na na równi z innymi, zna-

budować system zmierzają-
cy do wyrównywania pozio-
mu życia. Zasada równości
powinna wesprzeć się na za-
sadzie równości szans. Nie
można zapomnieć także
m.in. o działaniach zmierza-
jących do poprawy jakości
powietrza, bo smog nie jest
tylko polskim problemem.

Od lat jest pan związany z
Tarnowem i ziemią tar-
nowską. Gdy zostanie pan
europarlamentarzystą to
wszystko się zmieni?

- Byłem i jestem dla Państwa
dostępny jako parlamenta-
rzysta VII i VIII kadencji. W
Tarnowie prowadzę swoje
biuro poselskie, w którym od
lat staram się pomagać
mieszkańcom regionu. Od
2016 r. piastuję funkcję Pre-
zesa Zarządu Okręgowego
Prawa i Sprawiedliwości w
Tarnowie.
Daję gwarancję, że będę z
Państwem, tak jak dotych-
czas na co dzień, a nie tylko
w mediach. Nadal będę bli-
sko ludzi realizując zgłasza-
ne potrzeby. Dlatego zwra-
cam się do Państwa z prośbą
o poparcie mojej kandydatu-
ry. Startuję z pozycji nr 5 na
liście PiS. Będę zaszczycony
mogąc reprezentować Tar-
nów w Parlamencie Europej-
skim.

W tym roku jest planowane otwarcie hali w Rzepienniku Biskupim. Prezentujemy Państwu aktualny stan robót przy tym obiekcie.
Inwestycja jest dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Turystyki w ramach
Progamu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej -edycja 2017. Wartość całości inwestycji wyniesie ponad 4 mln. złotych. Więcej
informacji na stronie internetowej gminy.

Sala gimnastyczna pięknieje

Czas na „dobrą zmianę”
w Europarlamencie
Rozmowa z prof. Włodzimierzem Bernackim, wiceprzewodniczącym Zgromadzenia
Parlamentarnego Rady Europy, posłem na Sejm RP,
kandydatem PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Włodzimierz Bernacki, 59
lat, mąż, ojciec, profesor
nauk humanistycznych
(2013), doktor habilitowa-
ny (2004) Uniwersytet Ja-
gielloński. W latach 2008-
2011 był dyrektorem Insty-
tutu Nauk Politycznych i
Stosunków Międzynarodo-
wych UJ. Jest autorem kil-
kunastu książek i kilkuset
artykułów. Publikuje w
„Naszym Dzienniku”, „Ga-
zecie Polskiej”, „Gazecie
Polskiej Codziennie” i „No-
wym Państwie”. Redaktor
naczelny „Zeszytów Poli-
tycznych Prawa i Sprawie-
dliwości”. Prezes Zarządu
Okręgowego Prawa i Spra-
wiedliwości. Poseł na Sejm
RP VII i VIII kadencji. Prze-
wodniczący komisji Regula-
minowej, Spraw Poselskich
i Immunitetowych oraz Ko-
misji Etyki. Prezes Społecz-
nego Komitetu Budowy
Pomnika Ofiar Tragedii Na-
rodowej pod Smoleńskiem;
Wiceprezes Ruchu Społecz-
nego im. Prezydenta RP Le-
cha Kaczyńskiego. Wice-
przewodniczący Zgroma-
dzenia Parlamentarnego
Rady Europy, przewodni-
czący polskiej delegacji do
Zgromadzenia Parlamen-
tarnego Rady Europy.


