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Wójt Marek Karaś,  gościł 27 maja br.
w Warszawie na zaproszenia Pana Pre-
zydenta Andrzeja Dudy. Spotkanie od-
było się  z okazji  Dnia Samorządu Te-
rytorialnego 2019.

opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
,przedstawieniu sprawozdania finanso-
wego i opinii Komisji Rewizyjnej  Rady
Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Komisja Rewizyjna przedstawiła wnio-
sek o udzielenie absolutorium Wójtowi
z tytułu wykonania budżetu gminy za
rok 2018.

Po odczytaniu projektu uchwały i
stwierdzeniu kworum przystąpiono do
głosowania.

Rada głosowała: 15 głosów ,,za”, 0
głosów ,,przeciw” i 0 ,,wstrzymujących
się”.

Tak wiec zarówno wotum zaufania,
jak i absolutorium zostały udzielone jed-
nogłośnie.

Obydwa te głosowania dowodzą,
że Radni ufają Wójtowi, jest to budu-
jące gdyż zaufanie i współpraca przy-
noszą zawsze dobre efekty dla miesz-
kańców.

Wśród wielu punktów porządku
obrad czerwcowej Sesji Rady Gmi-
ny znalazły się też te dotyczące
udzielenia wotum zaufania Wójto-
wi oraz absolutorium.

W myśl artykułu 28 ustawy o samo-
rządzie gminnym po zakończeniu deba-
ty nad raportem o stanie gminy Rada
przeprowadza głosowanie nad udziele-
niem Wójtowi wotum zaufania.

Po odczytaniu projektu uchwały w
sprawie wotum zaufania dla Wójta
Gminy Rzepiennik Strzyżewski, Prze-
wodniczący Rady otworzył nad nim dys-
kusję, następnie stwierdził kworum i
przystąpiono do głosowania.

Rada w głosowaniu: 15 głosów ,,za”,
0 głosów ,,przeciw” i 0 ,,wstrzymują-
cych się” podjęła uchwałę.

Następnie po przedstawieniu spra-
wozdania z wykonania budżetu oraz

WOTUM ZAUFANIA
DLA WÓJTA
I ABSOLUTORIUM
PRZYJĘTE
JEDNOGŁOŚNIE

DOŻYNKI 2019
Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski zaprasza na
Dożynki Gminne,które tradycyjnie odbędą się
15 sierpnia. Jest to Święto Wniebowzięcia NMP
potocznie zwane Matki Boskiej Zielnej,szczegól-
ne święto rolników. Obchody rozpoczną się
Mszą Świętą o godzinie 11,po czym nastąpi
przemarsz na plac obok gminy. Wieńce dożyn-
kowe zostaną zaprezentowane ,ośpiewane i
wręczone.

Ciąg dalszy na stronie 7
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Droga Olszyny
w kier. p. Zając
przed i po: dł. 405m

Droga Rzepiennik
Strzyżewski Ostrze-
sze przed i po:
dł. 568m

Droga Rzepiennik
Biskupi w kier.
p. Poręby przed i po:
dł. 595m

Droga Rzepiennik
Suchy w kier. p.
Bryndala przed i po:
dł. 990m

Droga Olszyny
Mościska przed i po:
dł. 630m

Drogi Gminne po remontach
prezentują się efektownie

Wiosna tego roku przebiegła pracownice. Wykonano roboty na
drogach gminnych w ramach usuwania skutków intensywnych opa-
dów atmosferycznych. Gmina pozyskała na nie dofinansowanie z
rezerwy celowej budżetu państwa będącej w dyspozycji Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji. Poniżej pokazujemy odcinki
dróg, które odzyskały są funkcjonalność i dobrą jakość.
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„Budowa placu zabaw w Rzepienniku Strzyżew-
skim”.

Celem operacji jest podniesienie jakości życia mieszkańców miej-
scowości Rzepiennik Strzyżewski poprzez budowę placu zabaw.

Projekt zrealizowany dzięki współpracy gminy z Stowarzyszeniem
Rzepiennik Jutra z Rzepiennika Suchego. Wartość zadania to prawie
50 tys. zł w tym dofinansowanie ze środków UE prawie 46 tys. zł.

Dzięki dobrej współpracy Gminy  ze Stowarzyszeniami
powstały i będą powstawać  kolejne obiekty

„Zagospodarowanie terenu poprzez lokalizację małej architektury w
miejscowości Olszyny”.

Celem operacji jest kreowanie przestrzeni i wydarzeń sprzyjających spójności społecznej po-
przez zagospodarowanie terenu przez lokalizację małej architektury w centrum miejscowości Ol-
szyny.

Projekt realizowany przy współpracy gminy ze Stowarzyszeniem „Wszystkie Dzieci Nasze Są” w
Olszynach oraz dzięki przychylności księdza proboszcza Dariusza Nawalańca, który wydzierżawił
grunt.  W ramach zadania do końca marca 2020 wykonane zostanie zagospodarowanie terenu w
centrum miejscowości Olszyny poprzez montaż ławek, koszy, wykonanie utwardzonych ścieżek oraz
zieleni.  Jego wartość kosztorysowa to ponad 50 tys. zł w tym dofinansowanie UE prawie 49 tys. zł.

Zagospodarowanie terenu na cele turystyczno-rekreacyjne i montaż
turystycznej tablicy informacyjnej w Rzepienniku Strzyżewskim”.

Celem operacji jest rozwój bazy i oferty turystycznej (celem poprawy oferty spędzania wolnego
czasu na terenie pogórza) w Gminie Rzepiennik Strzyżewski poprzez budowę infrastruktury tury-
stycznej i rekreacyjnej, w tym małej architektury w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski (wykona-
nie 2 nowych obiektów infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na terenie miejscowości Rzepien-
nik Strzyżewski).

Projekt realizowany przy współpracy gminy ze Stowarzyszeniem ADSUM w Rzepienniku Bisku-
pim. W ramach zadania do końca marca 2020 wykonane zostanie utwardzenie terenu kostką, wy-
konanie rabat, trawnika, nasadzenie krzewów , montaż ławek, koszy, stojaków na rowery, tablicy
informacyjnej.  Wartość kosztorysowa zadania to koło 79 tys. zł, a  ponad 58 tys. zł stanowi dofinan-
sowanie z UE.

Powstają nowe
chodniki

Na terenie naszej gminy powstaną w tym roku dwa nowe chod-
niki. Jeden w Olszynach gdzie został już wybrany wykonawca i za-
warta została umowa na realizację. Drugi przy drodze wojewódz-
kiej w Rzepienniku Strzyżewskim tam także wybrana została najko-
rzystniejsza oferta na wykonanie.  Dzięki budowie zwiększone zo-
stanie wydatnie bezpieczeństwo pieszych.

„Zagospodarowanie terenu dwoma obiektami
siłownią plenerową i wiatą dla turystów w miej-
scowości Olszyny”.

Celem operacji jest wzrost liczby osób korzystających z obiektów
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie gminy Rzepien-
nik Strzyżewski poprzez udostępnienie mieszkańcom 2 nowych
obiektów.

Projekt zrealizowany dzięki współpracy gminy z Ochotnicza Strażą
Pożarną w Olszynach. Wartość zadania to prawie 58 tys zł. w cało-
ści pokryta ze środków UE.

Wszystkie powyższe zadania są współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie opera-
cji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecz-
ność”  w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ra-
mach inicjatywy LEADER” , objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
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Wizyta radnych w spółce
„Dorzecze Białej”

W dniu 20 maja 2019 roku na obiektach Spółki Komunalnej ,,Do-
rzecze Białej’’ Sp.z o.o w ramach Wspólnej Komisji gościli Wójt oraz
Radni naszej gminy .Zwiedzili oni obiekty oczyszczalni ścieków w
Tuchowie oraz stację uzdatniania wody w Lubaszowej .Prezes Spół-
ki Sławomir Jędrusiak wraz z kierownikami obiektów zapoznali rad-
nych z technologią uzdatniania wody oraz przedstawili poszczegól-
ne etapy oczyszczania ścieków.

Nie wiadomo jeszcze czy do-
płaty do instalacji fotowolta-
icznych będą opodatkowane
podatkiem dochodowym. Eks-
pert, z którym rozmawiał por-
tal WysokieNapiecie.pl ocenia
jednak, że nie. W ten sposób
NFOŚiGW, który ma obsługi-
wać wnioski o dopłaty i ich
wypłaty nie musiałby na koniec
roku wysyłać PIT-ów do bene-
ficjentów wsparcia, co na wie-
le tygodni sparaliżowało pra-
ce funduszu dwa lata temu
przy okazji innego programu
dla osób fizycznych.

- Kiedy musi być ukończona
instalacja PV w programie „Mój
prąd”?

(przede wszystkim panele, in-
wertery, okablowanie, urządze-
nia do montażu, robocizna) o
mocy od 2 kW do 10 kW.

- Ile pieniędzy będzie można
otrzymać?

Dotacja z programu „Mój
prąd” będzie mogła pokryć do
50% kosztów kwalifikowanych
instalacji fotowoltaicznej, ale nie
będzie mogła przekroczyć 5000
zł. W praktyce większość prosu-
mentów otrzyma zatem maksy-
malne dofinansowanie w wyso-
kości 5 tys. zł, bo instalacje foto-
woltaiczne kosztują zwykle po-
nad 10 tys. zł.

- Czy dotacja z programu „Mój
prąd” będzie opodatkowana?

„Mój prąd” - to nazwa nowe-
go rządowego programu
skierowanego do gospo-
darstw domowych. Jego bu-
dżet wyniesie miliard zło-
tych. Mateusz Morawiecki i
Henryk Kowalczyk poinfor-
mowali, że skorzystają na
nim w szczególności miesz-
kańcy słabiej zurbanizowa-
nych terenów. Rząd zapo-
wiedział uruchomienie pro-
gramu dopłat do paneli fo-
towoltaicznych, które obsłu-
giwać będzie NFOŚiGW.
Sprawdziliśmy kiedy, kto, ile
i jak będzie mógł z niego
otrzymać, gdzie znajdziemy
regulamin i wniosek o dopła-
tę oraz czy dotacje będzie
można łączyć z innymi for-
mami wsparcia.

Program „Mój prąd”, czyli do-
tacje do fotowoltaiki mają zwięk-
szyć liczbę instalacji słonecznych
na dachach polskich domów o
blisko 200 tysięcy – szacują mi-
nisterstwa środowiska i energii.

- Kto będzie mógł otrzymać
dofinansowanie do zakupu pa-
neli PV?

Z dopłat skorzystać będą mo-
gły jedynie osoby fizyczne.

- Na co będą mogły zostać
przeznaczone pieniądze?

Dotacjami będą objęte wyłącz-
nie instalacje fotowoltaiczne

Dofinansowanie do paneli
fotowoltaicznych - Program Mój Prąd

Dopłaty będą przyznawane na
inwestycje w panele słoneczne,
które zostaną opłacone (liczyć
będzie się data potwierdzenia
opłacenia, np. przelewu) po 23
lipca, czyli dniu ogłoszenia pro-
gramu „Mój prąd” - poinformo-
wał w czwartek, 25 lipca, NFO-
ŚiGW. To bardzo dobra wiado-
mość względem tego, co wcze-
śniej komunikowało Minister-
stwo Środowiska, że załapać na
wsparcie będą mogły się tylko
instalacje zakończone po uru-
chomieniu programu „Mój
prąd”. Dotacji nie otrzymają na-
tomiast osoby, które mają już
instalacje PV, za którą zapłaciły
przed 23 lipca.
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nia tradycji lokalnej i kultury,
wspierających środowiska se-
niorskie, osoby niepełnospraw-
ne. W wyniku przeprowadzo-
nych konkursów grantowych ze
wsparcia skorzystało kilkaset or-
ganizacji w łącznej kwocie po-
nad 5 milionów złotych. Dużym
zainteresowaniem cieszą się
programy mające na celu zacho-
wanie pamięci historycznej w
tym zachowanie dziedzictwa
kresów wschodnich. W tym
roku po raz pierwszy urucho-
miono program mający na celu
wsparcie dla dzieci i młodzieży
ze szkół podstawowych w celu
nawiązania kontaktu ze środo-
wiskami polonijnymi na wscho-
dzie w tym w szczególności na
Ukrainie i Białorusi. Nadano
nową formułę programowi ma-
jącemu na celu wsparcie samo-
rządów gminnych i powiato-
wych w budowaniu i odnawia-
niu infrastruktury sportowo re-
kreacyjnej. Dzięki kwocie 9 mln
złotych wypięknieje kilkadzie-
siąt obiektów sportowo - rekre-
acyjnych w tym kilkanaście w
naszym regionie. Zwiększeniu
uległa pula środków na moder-
nizację dróg dojazdowych do
gospodarstw rolnych, z których
to intensywnie korzysta Gmina
Rzepiennik Strzyżewski.

Równolegle trwają prace nad
nowa strategią Województwa
Małopolskiego oraz nowym re-

Kilka miesięcy temu rozpoczę-
ła się kolejna kadencja Sejmiku
Województwa Małopolskiego.
Nowe władze Małopolski doko-
nały przewartościowania do-
tychczasowej polityki kładąc
nacisk na działalność prorozwo-
jową. Zmiana polega na zwró-
ceniu większego nacisku na roz-
wój lokalnych ośrodków samo-
rządowych, co oznacza większe
wsparcie dla gmin i powiatów,
ale również organizacji społecz-
nych działających na rzecz lokal-
nych środowisk. Efekty są już
widoczne. W ciągu kilku miesię-
cy tego roku dzięki wprowadzo-
nym zmianom w budżecie wo-
jewództwa niemal dwukrotnie
zwiększono środki dla jednostek
ochotniczych straży pożarnych
co pozwoliło wesprzeć je kwotą
niemal 8 mln zł. zarówno na
poprawę infrastruktury remiz,
zakup wozów bojowych ale i
zakup wyposażenia osobistego
strażaków ochotników. Nowe
otwarcie to wzrost nakładów na
budowanie społeczeństwa oby-
watelskiego poprzez wsparcie
dla organizacji pozarządowych
w tym stowarzyszeń i fundacji
działających na rzecz zachowa-

gionalnym programem operacyj-
nym będącego platformą dystry-
bucji środków Unii Europejskiej
w kolejnej siedmioletniej per-
spektywie. Nowe kierunki roz-
woju pozwolą na wzmocnienie
regionów, wsparcie dla samorzą-
dów oraz poprawę jakości  wa-
runków życia mieszkańców w
tym w szczególności na działa-
nia proekologiczne.

Zmiany dotykają również re-
gionalnych instytucji, dla których
organem założycielskim jest sa-
morząd województwa. W przy-
gotowaniu są nowe strategie

Samorząd Województwa od nowa

opatrzony będzie odpowiednim
identyfikatorem i dokumentami
– dodaje Mariusz Kuś.

Zgody dotyczyć będą możli-
wości wejścia na teren nierucho-
mości i umieszczenia na słupach
energetycznych odpowiedniego
okablowania. Infrastruktura, któ-
ra powstanie w ramach inwesty-
cji, pozwoli na korzystanie z sze-
regu zaawansowanych, nowo-
czesnych usług, które do tej pory
były niedostępne ze względu na
ograniczenia techniczne.  Projekt
przewiduje również podłączenie
do sieci 150 placówek oświato-
wych.  Łączna wartość inwesty-
cji to około 95 milionów złotych.
Ponad 60 % wydatków pokryje
dofinansowanie unijne.

Niemal dwa tysiące kilome-
trów liczyć będzie sieć szero-
kopasmowego internetu, któ-
ry przebiegać będzie przez po-
wiat tarnowski i dąbrowski, w
tym także przez gminę Rze-
piennik Strzyżewski. To bardzo
istotny projekt dla całego re-
gionu. Dzięki inwestycji dostęp
do najszybszego w Polsce in-
ternetu zyska prawie 24 tysią-
ce gospodarstw domowych.

- W związku z ogromem prac,
który czeka nas przy realizacji
projektu, prosimy każdego
mieszkańca o współpracę, po-
moc i wyrozumiałość przy zała-
twianiu spraw formalno-praw-
nych – mówi Mariusz Kuś, przed-
stawiciel Zicom Infrastruktura,
tarnowskiej firmy, która zrealizu-
je to duże przedsięwzięcie.  – Do
waszych drzwi zapukają nasi pra-
cownicy, aby zebrać zgody na
wejście w teren. Każdy z nich

W ramach wieloletniego
programu rządowego „Posiłek
w szkole i w domu” Gmina
Rzepiennik Strzyżewski pozy-
skała fundusze na zakup wy-
posażenia kuchni, remont i za-
kup wyposażenia  stołówki w
Szkole Podstawowej w Olszy-
nach. O tym, że złożony przez
Gminę wniosek został ocenio-
ny wysoko, świadczy przyzna-
nie maksymalnej kwoty dota-
cji w wysokości 80 000 zł. Koszt
całości zadania  to ok. 100 000
zł.

Celem programu jest doposa-
żenie i poprawa standardu funk-
cjonujących stołówek lub  stwo-
rzenie nowych szkolnych jadal-
ni. Ponadto program obejmuje
wsparcie w zakresie adaptacji i
wyposażenia pomieszczeń prze-
znaczonych do spożywania po-
siłków. Szkoła Podstawowa w
Olszynach  będzie cieszyć się
unowocześnioną kuchnią wraz
ze stołówką jeszcze w tym roku.
By nie zakłócać funkcjonowania
placówki, remont stołówki zo-
stanie przeprowadzony podczas
wakacji. Ponadto w kwocie do-
finansowania uwzględniony jest

również zakup dodatkowego,
profesjonalnego wyposażenia
kuchennego.

Dzięki pozyskanym fundu-
szom możliwe są kolejne inwe-
stycje, które nie tylko korzystnie
wpłyną na poprawę standardu i
bezpieczeństwa gminnych pla-
cówek oświatowych, lecz także
uatrakcyjnią wizualny odbiór
szkolnych pomieszczeń.

PRZYPOMINAMY !!!
PRZEDSZKOLA PRACUJĄ
DŁUŻEJ

W trosce o najmłodszych i
wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom pracujących rodziców wy-
dłużone zostały godziny pracy
przedszkoli w Turzy i Rzepienni-
ku Biskupim .Wraz z rozpoczę-
ciem nowego roku szkolnego
dzieci będą mogły pozostać w
przedszkolu do godziny 16, a
rodzice mogą  być spokojni gdyż
pociechy będą pod fachową
opieką.

Dzięki staraniom Gminy szybki
internet w zasięgu ręki!

Dobre posiłki w naszych szkołach

działania Mościckiego Centrum
Kultury, Tarnowskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego, którego
nowy zarząd intensywnie pracu-
je nad nowa formułą tej jakże
ważnej dla regionu instytucji fi-
nansowej. Już wkrótce w ofer-
cie TARR pojawią się nowe in-
strumenty wsparcia dla przedsię-
biorców i samorządów.

Wojciech Skruch
Radny Województwa

Małopolskiego – Przewodniczą-
cy Komisji Budżetu, Mienia i

Finansów

wykonany remont części budyn-
ku oraz zakup mebli i wyposa-
żenia. Cześć inwestycyjna zada-
nia zostanie wykonano do koń-
ca 2019r., a od stycznia 2020
klub rozpocznie swoją działal-
ność.

Dzięki dobrej współpracy
Gminy z proboszczem Parafii
pw. Miłosierdzia Bożego w Rze-
pienniku Strzyżewskim Ks. Sta-
nisławem Kołodziejem  w bu-
dynku parafialnym powstanie
kolejny Klub Senior+.  Na ten cel
gmina pozyskała dotację z bu-
dżetu państwa w wysokości pra-
wie 150 tys. zł za którą zostanie

Kolejny Klub Senior+ w Gminie
odpowiedzią na zapotrzebowanie
społeczne
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Rząd Dobrej Zmiany, nie
zwalnia tempa

500+ TAKŻE NA
PIERWSZE DZIECKO

Od lipca bieżącego roku przysługuje
świadczenie 500+ także na pierwsze
dziecko niezależnie od dochodu rodziny.
Do końca lipca wnioski można było skła-
dać drogą elektroniczną a od 1 sierpnia
należy uczynić to osobiście lub za pośred-
nictwem poczty .Jeśli wnioskodawca zło-
ży kompletny i prawidłowo wypełniony
wniosek w okresie od 1 lipca do 30 wrze-
śnia 2019 roku, świadczenie zostanie przy-
znane i wypłacone z wyrównaniem od 1
lipca 2019 roku .Natomiast jeśli wniosek
zostanie złożony po 30 września 2019
roku świadczenie będzie przysługiwać od
miesiąca złożenia wniosku czyli z wniosku
złożonego w  październiku świadczenie
zostanie przyznane od października Zło-
żenie wniosku w okresie lipiec sierpień
2019 roku oznacza wypłatę świadczenia
z wyrównaniem od lipca najpóźniej do 31
października 2019 roku.

RZĄDOWY
PROGRAM
DOBRY START

Świadczenie  Dobry Start przysługuje w
związku z rozpoczęciem roku szkolnego i
jest przyznawane bez względu na dochód,
wynosi 300 złotych. Przysługuje ono
dziecku lub osobie uczącej się do ukoń-
czenia20 roku życia a w przypadku osób
z orzeczoną niepełnosprawnością dodo
ukończenia 24 roku życia. Mieszkańcy
gminy wnioski mogą składać elektronicz-
nie od 1 lipca do 30 listopada a papiero-
wo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz-
nej od 1 sierpnia do 30 listopada. Świad-
czenie nie przysługuje na dzieci uczęszcza-
jące do przedszkola oraz dzieci realizują-
ce roczne przygotowania przedszkolne w
tzw. Zerówce.

Dziewięciomiejscowy mikrobus, przystosowany do przewozu osób z niepełno-
sprawnościami zostanie zakupiony na rzecz Środowiskowego Domu Samopo-
mocy w Rzepienniku Biskupim.

W ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III Gmina Rzepiennik Strzy-
żewski pozyskała 80  tys. zł przyznanych przez Oddział Małopolski Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pozostałą cześć środków stanowić będą fundusze
pozyskane ramach akcji Ciacho za Ciacho. Będzie to już drugi samochód zakupiony dla ŚDS
w tym roku.

Środowiskowy Dom
Samopomocy pięknieje
i zwiększa swoją funkcjonalność
Kolejna pozyskana przez Gminę dotacja z Państwowego Fundusz Osób Niepeł-
nosprawnych na kwotę ponad 62 tys. zł,  pozwoli wykonać w tym roku na bu-
dynku ŚDS w Rzepienniku Biskupim  kolejne prace budowlane : po pierwsze
wymianę okien, remont dachu wraz z wyminą pokrycia, po drugie wymiana
rynien,  remont  kominów itd.

Kolejny samochód
dla potrzebujących
niepełnosprawnych
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Budowa sali
gimnastycznej na finiszu

Budowa sali gimna-
stycznej w Rzepienniku

Biskupim jest już na
ukończeniu. Prowadzo-
ne są prace wykończe-

niowe wewnątrz bu-
dynku, także na ze-

wnątrz trwają prace
przy zagospodarowaniu

terenu wokół obiektu.
Hala ma być oddana do
użytku na jesieni. Obok
prezentujemy aktualny

stan prac budowlanych.

Ciąg dalszy ze strony 1

W tegorocznych dożynkach udział weźmie delegacja
z Węgier. Zespół folklorystyczny z Abadszalok zapre-
zentuje swój program artystyczny. Usłyszymy także
muzykę lat 70-90 oraz piosenki w wykonaniu zespo-
łu,,Letni Chamski podryw’’.Wieczorem zaplanowany
jest  pokaz sztucznych ogni,oraz zabawa taneczna.
Także najmłodsi będą mogli miło spędzić czas bawiąc
się w parku rozrywki.  Stowarzyszenia działające na
terenie naszej gminy serwować będą różne smako-
łyki regionalne.

W SIERPNIU odbędą się też dożynki
wiejskie.

11 sierpnia w Olszynach
25 sierpnia w Rzepienniku Suchym
Wszystkie te uroczystości poprzedzi msza.
Również 25 sierpnia odbędą się Dożynki Powiatowe w Wojniczu

oraz Dożynki  Wojewódzkie w Zakliczynie. Zostaną tam zaprezento-
wane także wieńce z naszej gminy.

Dożynki na Jasnej Górze odbędą się 1 września.

UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE
18 sierpnia przy pomniku upamiętniającym zestrzelenie Liberato-

ra w Olszynach odbędzie się uroczystość upamiętniająca 75 lecie
tego wydarzenia.

O godzinie  16.00 msza w kościele potem przemarsz pod po-
mnik, tam uczniowie ze Szkoły w Olszynach przedstawią przygoto-
wany program artystyczny , złożone zostaną kwiaty i zapalone zni-
cze . Zobaczymy także przelot samolotu i wystawę ,,Liberator z Ol-
szyn’’.

Kolejną imprezą patriotyczną będą obchody 75 lecia zasadzki i
odwetu w Rzepienniku Suchym. Obchody odbędą się 1 września i
rozpoczną się Mszą polową w intencji poległych i zamordowanych
pod pomnikiem  o godzinie 16.00 obejrzymy program artystyczny
złożone zostaną kwiaty i zapalone znicze.

Na obydwu tych uroczystościach odbędzie się Apel Poległych.

W tym roku KS Rzepiennik
Strzyżewski obchodzi swoje 25
lecie. W związku z tym 10 sierp-
nia 2019 roku odbędzie się im-
preza plenerowa połączona z
akcją charytatywną „Gramy w
jednej drużynie” Patronat
obejmą poseł na Sejm RP Wie-
sław Krajewski, starosta Roman
Łucarz oraz Wójt gminy Rzepien-
nik Strzyżewski Marek Karaś.
Cały dochód z imprezy przezna-
czony będzie dla podopiecznych

stowarzyszenia,, Wszystkie Dzie-
ci Nasze Są”W imprezie udział
wezmą różni znamienici goście.
Rozpoczęcie planuje się  o godzi-
nie 13 Mszą Świętą,w której
udział wezmą także podopiecz-
ni Stowarzyszenia. Następnie
nastąpi podsumowanie25 lat
działalności Klubu ,a o godzinie
16 planowany jest mecz. Przewi-
dziana jest także licytacja. Klub
Sportowy zaprasza do wzięcia
udziału w imprezie.

25 LECIE
KLUBU
SPORTOWEGO
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z drugiej strony – w mojej wie-
loletnie doświadczenie zawo-
dowe, społeczne i samorządo-
wo – polityczne. Trudno do-
brze reprezentować region w
Warszawie, dbać o jego inte-
resy, kiedy nie zna się jego pro-
blemów, nie zna oczekiwań i
aspiracji mieszkańców. Dlatego
od samego początku kładę
wielki nacisk na bezpośrednie
spotkania z mieszkańcami. Cie-
szy mnie, że na moich dyżurach
poselskich pojawia się coraz
więcej osób.  Staram się, jak to
jest tylko możliwe, pomagać,
interweniować. Zakres spraw z
jakimi zwracają się do mnie
mieszkańcy gminy Rzepiennik
Strzyżewski jest ogromny.
Oczywiście z wielu powodów
nie mogę mówić o szczegó-
łach. Najogólniej są to kwestie
związane ze sprawami miesz-
kańców w różnego rodzaju
urzędach i instytucjach typu
sądy, urzędy gmin, starostwo
powiatowe. Podczas dyżurów
mam możliwość rozmawiania
z samorządowcami. Dzięki
temu poznaje również proble-
my gmin.   Z panem Wój-
tem Markiem Karasiem, zasta-
nawiamy się często, jak moż-
na wesprzeć działalność samo-
rządu i rozwiązywać bieżące
problemu.

Czy polityka społeczna rządu
korzystnie wpływa na gospo-
darkę?

Nastąpiła ogromna poprawa
sytuacji materialnej rodzin,
zwłaszcza tych o niskich do-
chodach i wielodzietnych – tak
w skrócie można ocenić rezul-
taty wprowadzonego przez
rząd PiS sztandarowego pro-
gramu 500+. Podobnie jak w
skali kraju, również na terenie
województwa małopolskiego,
powiatu dąbrowskiego, tar-
nowskiego czy miasta Tarnowa
program wpływa na wzrost
liczby urodzeń, spadek ubó-
stwa, poprawę sytuacji finan-
sowej rodzin. W naszym regio-
nie program trafił do blisko 50
tysięcy rodzin. O tym, że jest
to program wspierający gospo-
darkę, powiedziano wiele. Ja
zacytuję ekspertów amerykań-
skiego Banku Morgan Sachs,
którzy stwierdzili, że jest to pro-
gram, który „wpływa na ko-

Dyżury poselskie w kilku gmi-
nach regionu tarnowskiego, nie
licząc biura poselskiego w Tar-
nowie i Dąbrowie Tarnowskiej,
udział w uroczystościach o cha-
rakterze patriotycznym, spo-
łecznym, samorządowym czy
religijnym, udział w licznych
spotkaniach, sesjach rad gmin
czy powiatów powodują, że
zdaniem większości obserwato-
rów sceny politycznej, jest Pan
najaktywniejszym posłem Zie-
mi Tarnowskiej. Jak Pan znajdu-
je na to wszystko czas?

Kiedy przed czterema laty zde-
cydowałem się zostać posłem
zdawałem sobie sprawę z tego,
że czeka mnie ciężka praca.
Oprócz tych wszystkich spo-
tkań w terenie, o których Pan
wspomniał, pracuje jeszcze w
kilku komisjach sejmowych,
udzielam się podczas obrad
plenarnych parlamentu. Wy-
maga to sporo wysiłku i bar-
dzo dobrej organizacji pracy.
Przez wiele lat prowadziłem
własną firmę, byłem radnym
miejskim, powiatowym, sta-
rostą, nauczyłem się zatem or-
ganizować swój czas. Przyzna-
ję, że są takie dni, gdzie kalen-
darz  obejmuje kilka, nawet kil-
kanaście spotkań od wcze-
snych godzin porannych, po
późny wieczór.

Jaki znaczenie ma bezpośredni
kontakt z wyborcami?

Ogromny. Bliski i bezpośredni
kontakt z mieszkańcami regio-
nu tarnowskiego, z jednej stro-
ny wpisuje się w filozofię dzia-
łania Prawa i Sprawiedliwości
– opartą na słuchaniu Polaków,

niunkturę gospodarczą
i zwiększa pobyt we-
wnętrzny”. Skoro reno-
mowani ekonomiści
tak uważają, to nie
wiem dlaczego inne
zdanie na ten temat
ma nasza opozycja.
Motorem wzrostu – co
podkreśla amerykański Bank
Morgan Sachs –   jest konsump-
cja prywatna, która w I kwar-
tale 2019 roku była o około 4,7
proc. wyższa niż przed rokiem
– jest to największy wzrost od
końca 2008 r. Napędza ją nie
tylko bardzo dobra sytuacja na
rynku pracy ze wciąż spadają-
cym bezrobociem i rosnącymi
płacami, lecz także pomoc so-
cjalna w postaci programu
„Rodzina 500 plus”.

A jak rządowe programy wpły-
wają na rozwój takich gmin jak
Rzepiennik Strzyżewski?

Dbamy także o region: dowo-
dem na to są liczne inwestycje,
jak chociażby budowa sali gim-
nastycznej w Rzepienniku Bi-
skupim, remont trzech boisk w
Turzy, Olszynach, Rzepienniku
Strzyżewskim, powstanie klu-
bu Seniora czy Ośrodka Wspar-
cia Dziennego. Należy także
wspomnieć o bezpieczeństwie
mieszkańców czego dowodem
jest zakup trzech samochodów
dla OSP przez gminę. W gmi-
nie realizowane są też inwesty-
cje proekologiczne. Pragnę ser-
decznie podziękować władzom
gminy na czele z wójtem Mar-
kiem Karasiem oraz radnym
powiatu tarnowskiego, Krzysz-
tofem Płaczkiem za owocną
współpracę. Ale chciałbym

Rozmowa z posłem Wiesław Krajewskim (Prawo i Sprawiedliwość) pełniącym dyżury poselskie
w Rzepienniku Strzyżewskim

Aktywny w regionie

przede wszystkim pogratulo-
wać władzom gminy Rzepien-
nik Strzyżewski dobrej i sku-
tecznej pracy na rzecz miesz-
kańców. Dzięki determinacji
władz gminy udało się pozy-
skać wielomilionowe dotacje.

Po raz kolejny będzie się Pan
ubiegał o mandat posła z regio-
nu tarnowskiego.

Wiele razy Jarosław Kaczyński,
prezes Prawa i Sprawiedliwo-
ści powtarzał, że naprawa Pań-
stwa Polskiego to wyzwanie co
najmniej na dwie – trzy kaden-
cje. Uczestniczyłem w wielkim
dziele zmian, które w ostatnich
latach dokonały się w Polsce za
sprawą rządu premier Beaty
Szydło oraz rządu premiera
Mateusza Morawieckiego. Cze-
ka nas jeszcze sporo pracy, wie-
le wyzwań. Chciałbym uczest-
niczyć w tym, swoim doświad-
czeniem, wiedzą i wspierać
Dobrą Zmianę. Deklaruję chęć
pracy zarówno na forum Sej-
mu, jak i w terenie.  Dlatego
po raz kolejny będą ubiegał się
o mandat Posła na Sejm RP.
Mam nadzieję, że mieszkańcy
gminy Rzepiennik Strzyżewski
dostrzegli moja aktywność. Li-
czę na Państwa poparcie i gło-
sy, za co już dzisiaj z góry ser-
decznie dziękuje.

Rozmawiał: Mirosław Kowalski


