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Odnośnie nie przystąpienia do progra-
mu PROW 2007-2013 Działanie – „Pod-
stawowe usługi dla gospodarki i lud-
ności wiejskiej”  związanego z budową 
infrastruktury wodno–kanalizacyjnej, 
wyjaśniam:
- nabór do programu trwał w okresie od 

19.12.2011 r. do 10.02.2012 r.
- stanowisko Wójta Gminy sprawuję od 

28.07.2011 r.
Jak wynika z powyższego, okres na 

przygotowanie projektu wynosił zale-
dwie ok. 6 miesięcy, przygotowanie ta-
kiego wniosku wiąże się z koniecznością 
posiadania dokumentacji projektowo 
- kosztorysowej oraz pozwolenia na bu-
dowę. Procedura uzyskania takich doku-
mentów trwa około dwóch lat. Nie było 
zatem możliwości przygotowania nowej 
inwestycji, miałem możliwość aplikowa-
nia o środki dla inwestycji, które spełnia-
ły powyższy warunek. Inwestycją taką 
była budowa sieci rozdzielczej wod–kan 
na terenie Tarnawy Dolnej oraz kanali-
zacja osiedla Ruski i Grygle w Zembrzy-
cach. Szacunkowa wartość tej inwestycji 
wynosi około 9 mln zł brutto i jest objęta 
jednym pozwoleniem na budowę. 

Najistotniejsze warunki przyznania 

pomocy z PROW przedstawiały się na-
stępująco:
-  maksymalna wysokość pomocy na 

operacje w zakresie gospodarki wod-
no – ściekowej wynosiła 4.000.000 zł,

- posiadanie pozwolenia na budowę 
wraz z dokumentacją projektowo – 
kosztorysową

- zabezpieczenie w budżecie środków 
na pokrycie zarówno wkładu własne-
go (tj. ok 5 mln. złotych) oraz zabez-
pieczenie środków na wnioskowaną 
pomoc (tj. ok 4 mln złotych) która jest 
zwracana na zasadzie refundacji po 
zrealizowaniu inwestycji. Należałoby 
zatem zabezpieczyć w budżecie Gmi-
ny kwotę 9 mln złotych.

- uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwo-
leniu na użytkowanie (przekazanie 
do użytkowania), decyzję taką można 
uzyskać w przypadku wykonania ca-
łości robót objętych pozwoleniem na 
budowę, a nie tylko zrealizowanego 
etapu. Zatem koniecznym było zreali-
zowanie inwestycji w całości, tj. o sza-
cunkowej wartości ok. 9 mln zł.

Inne zasadne uwarunkowania:
- maksymalna wysokość kredytu, jaką 

może zaciągnąć gmina na inwestycje 

w danym roku przy założeniu, że nie 
będzie mieć drastycznego wpływu na 
bieżące funkcjonowanie gminy, to ok. 
1 mln. zł

- maksymalna kwota kredytu dopusz-
czona przepisami prawa, to kwota ok. 
2 mln złotych - przy której gmina traci 
płynność finansową oraz możliwość 
prowadzenia jakichkolwiek nowych 
inwestycji i zadań bieżących
Reasumując powyższe informacje, 

jedynym możliwym projektem, z jakim 
mogłem wystąpić, o dofinansowanie do 
programu PROW była budowa sieci roz-
dzielczej wod – kan na terenie Tarnawy 
Dolnej oraz kanalizacja osiedla Ruski i 
Grygle w Zembrzycach. Nie było możli-
wości czasowej przygotowania innego 
projektu. Przystąpienie do realizacji w/w 
projektu było niewykonalne, z uwagi na 
fakt, iż gmina nie posiadała możliwości 
zabezpieczenia kwoty 9 mln zł. Gmina 
nie mogła zabezpieczyć nawet wkładu 
własnego w wysokości 5 mln zł, nawet 
przy założeniu, że nie prowadziłaby żad-
nych innych inwestycji i zadań statuto-
wych na terenie Gminy Zembrzyce.

Jednocześnie odnosząc się do poda-
nych przykładów Gmin Stryszów i Mu-

Dlaczego Gmina Zembrzyce nie przystąpiła do programu PROW 2007-2013 
Działanie – „Podstawowe usługi dla gminy wiejskiej” związanego  

z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

Nasze Sukcesy

Zakup zestawów do selektywnej zbiórki odpadów dla mieszkańców Gminy Zembrzyce 95 000 zł

Promesy na usuwanie skutków powodzi 570 000 zł 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Zembrzyce 1 138 592 zł

Małopolskie Remizy – OSP Tarnawa Dolna 17 450 zł

Remont drogi rolniczej  „Za Górą” 24 811,19 zł

1 845 853,19 zł

Pozyskane środki ze źródeł zewnętrznych dla Gminy Zembrzyce

Ponadto dzięki dużemu zaangażowaniu i skupieniu 
wszystkich wysiłków na obszarze   współpracy Gminy Zem-
brzyce z Regionalnym Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) 
realizowane będą na terenie Gminy Zembrzyce inwestycje, 
za wielomilionowe kwoty.  Trzeba zaznaczyć, że w sierpniu 
2011 roku  nie było  zgody na ich realizację.

W szczególności dotyczy to następujących inwestycji, które 
będą realizowane za środki z Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej:
- budowa drogi Starczały II w Tarnawie Dolnej
- budowa przejazdu do osiedla Bogacze, 

- poszerzenia odcinka drogi gminnej Pod Sale,
- budowa drogi wraz z mostem od strony Stryszowa przez Pa-

leczkę obok starego mostu do włączenia się do obwodnicy 
Zembrzyc,

- umocnienie potoku Palczyca.
Wybudowane inwestycje będą służyć naszym mieszkań-

com i będą mieniem Gminy. Są one szczególne cenne ponie-
waż nie wydatkujemy na nie środków z budżetu Gminy, 100 
% wydatków na te inwestycje pochodzi z źródeł zewnętrz-
nych. 

UG
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Rozpoczęto budowę drogi od mostu na potoku Paleczka 
do włączenia się w istniejącą drogę do osiedla Zarąbki w Zembrzycach

Dzięki zaangażowaniu pracowników Urzędu Gminy, po wielu 
spotkaniach w Starostwie i wsparciu ze strony władz powiatu 
udało się uzyskać stosowną decyzję Starosty Suskiego, na mocy 
której można rozpocząć realizację tego zadania.

Gmina Zembrzyce pełni funkcję inwestora, natomiast zadanie 

jest finansowane ze środków Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej. Wykonawcą drogi jest Przedsiębiorstwo Robót Drogo-
wo – Mostowych w Wadowicach. Podpisana umowa wskazuje, 
że zadanie będzie realizowane w terminie od 23.10.2012 roku do 
30.11.2012 roku. 

UG

1. Przeprowadzono procedurę przetargową, podpisano umowę 
i wykonano inwestycje pn.: Usuwanie skutków klęsk żywioło-
wych z 2010 roku - Remont dróg: „Kramarki” w Marcówce i „Dra-
biki” w Tarnawie Dolnej.

2. Przeprowadzono procedurę przetargową na zakup zestawów 
do selektywnej zbiórki odpadów dla  mieszkańców Gminy 
Zembrzyce.

3. Przeprowadzono procedurę przetargową oraz podpisano 
umowę na budowę sieci szerokopasmowej,  dostawę sprzętu 
komputerowego oraz usługi w ramach projektu pn.: Przeciw-
działanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Zembrzyce.

4. Wykonano remonty dróg i mostów:
a) Poprawa odwodnienia w centrum Zembrzyc - w obrębie 

przystanku i przejścia dla pieszych;
b) Remont drogi gminnej „Bace” w Zembrzycach;
c) Remont drogi rolniczej „Za Górą” w miejscowości Tarnawa 

Dolna;
d) Remont barier mostu w ciągu drogi gminnej „Franiki” w 

miejscowości Tarnawa Dolna;
e) Remont barier mostu w ciągu drogi gminnej „Biele-Pająki” w 

miejscowości Tarnawa Dolna;
f ) Remont barier mostu w ciągu drogi gminnej „Zarąbki” w 

miejscowości Marcówka;
g) Remont barier mostu w ciągu drogi gminnej „Pindele” w 

miejscowości Marcówka;
h) Remont drogi „Dąbrowy” w Marcówce - usuwanie skutków 

klęsk żywiołowych;
i) Remont drogi „Na Zawsie” w Zembrzycach - usuwanie skut-

ków klęsk żywiołowych;
j) Wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze wew. przy 

szkole podstawowej w Śleszowicach;
k)  Wykonano nawierzchnię asfaltową na parkingu przy ośrod-

ku zdrowia w Śleszowicach;

5. Wykonano inwestycje na mieniu komunalnym:
a) Utworzenie trawnika o pow. około 1875 m2 przed remizą 

OSP w Zembrzycach;
b) Zagospodarowanie przestrzeni przed budynkiem Urzędu 

Gminy w Zembrzycach;
c) Modernizacja pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Tarnawie Dolnej.

6. Opracowano i złożono wniosek do projektu pn.:Przeciwdziała-
nie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Zembrzyce – Etap II.

7. Podpisano umowę na pełnienie roli inżyniera projektu dla 
zadania pn.: Budowa sieci szerokopasmowej, dostawę sprzętu 
komputerowego oraz usługi w ramach projektu pn. Przeciw-
działanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Zembrzyce.

8. Zamontowano zestaw hydroforowy na sieci wodociągowej w 
Śleszowicach „Wierchy”.

9. Wykonano instalację  do zasilania w energię elektryczną tere-
nu boiska sportowego w Zembrzycach.

10. Uzyskano pozwolenie na realizację inwestycji drogowej - 
droga „Zarąbki”.

INWeStycje W GmINIe

charz, które to przystąpiły do programu 
PROW, wyjaśniam, że mając na uwadze 
przytoczone powyżej zasady finanso-
wania, złożyły one projekty dla zadań, 
które posiadały dokumentację formalno 
– prawną o znacznie mniejszej wartości, 
które były realne do zrealizowania w ra-
mach ich możliwości finansowych, mimo 
tego że mają znacznie większe potrzeby 
finansowe związane z budową sieci wod 
– kan.

Co do oceny stwierdzającej, że przy-
stąpienie do programu PROW 2007-2013 

Działanie – „Podstawowe usługi dla go-
spodarki i ludności wiejskiej” związane-
go z budową infrastruktury wodno – ka-
nalizacyjnej było ostatnia realną szansą 
na pozyskanie dodatkowych środków na 
ten cel do roku 2013, informuję:

Wartość uzyskanej pomocy z PROW 
mogłaby wynieść maksymalnie ok.  
44 % całego zadania, a więc nie jest ona 
dla Gminy nadzwyczaj atrakcyjna. 

Nadmieniam, że istnieje możliwość 
pozyskania pomocy finansowej ze środ-
ków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kra-
kowie na zadania z zakresu gospodarki 
wodno – ściekowej która waha się po-
między 40% a 44%. Pomoc ta może ulec 
zwiększeniu ponieważ, ciągle są prowa-
dzone rozmowy w zakresie jej podwyż-
szenia dla gmin zlokalizowanych w ob-
szarze zbiornika Świnna Poręba. Ponadto 
zasady i warunki udzielania pomocy są 
znacznie bardziej liberalne niż w ramach 
PROW, przez co stwarzają realną szansę 
na stopniową realizację inwestycji.

Wójt Gminy Zembrzyce

ZEMBRZYCE
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Woda w marcówce
Ostatnimi laty można zaobserwować 

na naszym terenie objawy suszy hy-
drologicznej. Brak wody coraz bardziej 
zaczyna być uciążliwy dla mieszkań-
ców, których domy nie są podłączone 
do wodociągu gminnego. W związku 
z tym, podjęte zostały działania mają-
ce na celu znalezienia odpowiednie-
go ujęcia wody w Marcówce. Rozpo-

częto prace związane z wykonaniem 
trzech otworów poszukiwawczych 
nr M-1, M-2, M-3 wody podziemnej 
w utworach trzeciorzędowych dla 
mieszkańców miejscowości Marcówka.  
Wykonane odwierty potwierdziły za-
soby wody, które umożliwią w latach 
następnych budowę wodociągu dla tej 
miejscowości.

Podobne problemy z wodą występują 
na Zarębkach Skawieckich oraz na Koź-
lu Zembrzyckim, mieszkańcy tych przy-
siółków także skarżą się na brak wody 
w studniach. Dlatego w przyszłym roku 
planowane jest poszukiwanie źródła 
odpowiednio wydajnego także na tych 
przysiółkach.

UG

Odnowiona Remiza Strażacka w tarnawie Dolnej 
Konkurs „Małopolskie Remizy” ogłaszany jest cyklicznie raz 

w roku, począwszy od 2009 r.
W latach ubiegłych z w/w środków korzystały następujące 

Ochotnicze Straże Pożarne (OSP):
OSP Marcówka w roku 2011;
OSP Śleszowice w roku 2010;
OSP Zembrzyce w roku 2009;
Ochotnicza Staż Pożarna w Tarnawie Dolnej jest je-

dyną strażą na terenie Gminy Zembrzyce, która do 
tej pory nie korzystała z dotacji w ramach konkursu  
„Małopolskie Remizy”, w związku z czym, w ramach konkursu 
miała największą ilość punktów i największą szansę otrzyma-
nia tej dotacji.

W 2012 roku Gmina Zembrzyce w wyniku konkursu otrzy-
mała pomoc finansową w formie dotacji celowej na realizację 
prac budowlano-remontowych w budynku OSP w Tarnawie 
Dolnej.

Wartość dotacji z Urzędu Marszałkowskiego wynosiła 17 

450 zł, natomiast wartość całego zadania wyniosła 45 300 zł. 
UG

Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w tarnawie Dolnej 
– odcinek sieci od osiedla Stypuły – Proroki do osiedla cudziki

W wyniku przetargu nieograniczone-
go wyłoniony został wykonawca w/w 
zadania – pan Steczek Jerzy ze Strysza-
wy (Usługi Instalacji Wod. – Kan., Cen-
tralnego Ogrzewania i Gazu). Wartość 
zadania po przetargu – 128500,02 zł 
brutto, 104471,56 zł netto. 

W związku z realizacją tej inwestycji 

Gminny Zakład Wodociągów i Kanaliza-
cji odzyska VAT w wysokości 24 028,46.
Zrealizowana inwestycja obejmowała:
- ułożenie  rurociągu z rur PE o średnicy 

Ø 110 mm – 1037 mb
- ułożenie rurociągu z rur PE o średnicy 

Ø 63 mm – 204,5 mb
- montaż armatury wodociągowej –    

32 sztuki
- montaż hydrantów – 5 sztuk
- przywrócenie nawierzchni drogowych 

– 17,5 m2
W wyniku realizacji w/w inwestycji 

możliwość podłączenia do sieci wo-
dociągowej mają 34 budynki. 

UG

Oddano boisko do koszykówki 
 w Zembrzycach

W sierpniu oddano do użytku ogólnodostępne boisko 
do koszykówki o powierzchni 420 m2. Boisko znajduje się 
w Zembrzycach obok budynku szkoły. Obiekt posiada na-
wierzchnię poliuretanową. Inwestycja została zrealizowa-
na z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania Odnowa 
i rozwój wsi realizowanego w ramach Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich, oś 4 Leader, działanie 4.1, Wdraża-
nie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów.  
Koszt inwestycji 42 tys. zł.

UG

ZEMBRZYCE
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Informacja w Zakresie Promocji Projektu
Gmina Zembrzyce informuje, że z dniem 2 lipca 2012 r.,  zawarła umowę na dofinansowanie projektu pn. Przeciwdziałanie wyklu-

czeniu cyfrowemu na terenie Gminy Zembrzyce z Instytucją Wdrażającą w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
na lata 2007-2013.

Projekt przewiduje budowę sieci szerokopasmowej zapewniającej bezpłatny dostęp do Internetu dla 40 gospodarstw domowych 
oraz dostawę sprzętu komputerowego do tychże gospodarstw i jednostek organizacyjnych gminy.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2012-2015
Projekt został dofinansowany kwotą: 1.132.592 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych w ramach projektu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

UG

Bezpieczne i kolorowe place zabaw dla dzieci, powstały w 
miejscowościach: Zembrzyce, 
Tarnawa Dolna, Śleszowice i 
Marcówka. Od początku stały 
się atrakcją dla dzieci naszej 
gminy.

Inwestycja została zrealizo-
wana przez Gminę Zembrzyce z 
udziałem środków Europejskie-
go Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach działania Odnowa 
i rozwój wsi realizowanego w 
ramach Programu osi 7 Leader, 
działanie 4.1, Wdrażanie lokal-

nych strategii rozwoju. Koszt inwestycji wyniósł około 370 tys. zł.
W związku z informacjami  

o niewłaściwym wykorzystywa-
niu placów zabaw przez młodzież, 
zwracamy uwagę, że place zabaw 
są przeznaczone dla dzieci. Ponad-
to, uprzejmie informujemy, o ko-
nieczności przestrzegania instruk-
cji użytkowania obiektów. Osoby 
dorosłe i młodzież korzystające 
z placów zabaw niezgodnie z ich 
przeznaczeniem muszą się liczyć  
z konsekwencjami takich działań. 

UG

Nowe place zabaw w Gminie Zembrzyce

„Wyższe kwalifikacje - pewniejsza przyszłość na rynku pra-
cy” jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską 
w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 8.1 Rozwój pracowników 
i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwo-
ju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

W ramach projektu w latach 2012/2013 planowane są nastę-
pujące szkolenia  aktualizujące kwalifikacje kierowców zawodo-
wych dla 210 osób w zakresie:

1. Kwalifikacja wstępna kategoria D
2. Kwalifikacja wstępna kategoria C
3. Kwalifikacja wstępna przyspieszona kategoria D
4. Kwalifikacja wstępna przyspieszona kategoria C
5. Szkolenie okresowe kategoria D
6.  Szkolenie okresowe kategoria C
7.  Szkolenie z  zakresu przewozu towarów niebezpiecznych 

ADR kurs podstawowy plus przewóz drogowy towarów nie-
bezpiecznych w cysternach.
Projekt zakłada również nabycie nowych kwalifikacji   dla 80 

osób w zakresie: 
1.  Instruktorów nauki jazdy, 
2.  Kurs kwalifikacyjny dla diagnostów.
  Szkolenia odbywać się będą w  siedzibie MORD oraz salach 

wykładowych w  powiatach: gorlickim, suskim, nowotarskim, 
limanowskim.  Szczegółowe informacje dotyczące naboru i  ter-
minu szkoleń pojawiać się będą na stronie internetowej oraz 
tablicy ogłoszeń MORD oraz w prasie lokalnej po ustaleniu osta-
tecznego terminarza szkoleń.

 Projekt współfinansowany przez Unie Europejską  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Człowiek – najlepsza inwestycja
UG 

Wyższe kwalifikacje - pewniejsza przyszłość na rynku pracy

ZEMBRZYCE
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Rozpoczęcie budowy wałów przeciwpowodziowych 

Realizacja inwestycji drogowych 
związanych z usuwaniem skutków  klęsk żywiołowych

Rusza budowa 3,4 km wałów prze-
ciwpowodziowych na Zbiorniku Wod-
nym Świnna Poręba. Wykonawcą bu-
dowy jest Skanska na zlecenie RZGW 
w Krakowie. Planowana inwestycja bę-
dzie kosztować ponad 19 mln zł.

Przedsięwzięcie ma na celu zabez-
pieczenie Zembrzyc przed zalewem 
wodami powodziowymi rzeki Skawy 
i Paleczki. Inwestycja ma także zabez-
pieczyć przed podniesieniem się lustra 
wód gruntowych w obrębie Zembrzyc. 

W ramach inwestycji zostanie wybu-
dowany prawobrzeżny wał przeciwpo-

wodziowy rzeki Skawy przechodzący 
w lewobrzeżny wał Paleczki.

Planowany czas realizacji inwestycji: 
14 miesięcy. 

Wraz z budową wałów przeciwpo-
wodziowych planowana jest budowa 
niezbędnej infrastruktury w postaci 
obiektów odwadniających zawale, 
pompownię wód deszczowych i prze-
siąkowych, zbiornik wyrównawczy o 
powierzchni 1,5 ha, przepusty wało-
we oraz przebudowa i zabezpiecze-
nie istniejących sieci kanalizacyjnych, 
wodociągowych, energetycznych i 

gazowych, które kolidują z obszarem 
inwestycji. 

Obwałowania Zembrzyc powstaną 
w ramach budowy zbiornika wodne-
go w Świnnej Porębie. Zbiornik będzie 
miał pojemność ponad 160 mln m³ i 
będzie się rozciągał na dł. 11 km, od 
miejscowości Świnna Poręba do Zem-
brzyc.

W ramach projektu wzdłuż wałów 
zostaną wykonane także drogi serwi-
sowe.

UG

Po wystąpieniu klęski żywiołowej 
tj. powódź, huragan, gradobicie itp. 
zostaje powołana gminna komisja 
ds. ustalania szkód i szacowania strat 
powstałych wskutek jej wystąpienia i 
sporządza stosowny protokół. W przy-
padku gdy powstałe straty wywołane 
klęską są nie mniejsze niż 5% docho-
dów własnych gminy, przyjeżdża ko-
misja wojewódzka celem weryfikacji 
powstałych strat.

Komisja wojewódzka weryfikuje 
sporządzony przez komisję gminną 
protokół, który zawiera: nr drogi, na-
zwę odcinka drogi, miejscowość, kilo-
metraż uszkodzonego odcinka drogi, 
zakres, szczegółowy opis uszkodzeń 
oraz wartość strat.

W przypadku gdy komisja woje-
wódzka stwierdzi, że uszkodzony 
odcinek drogi nie jest zniszczony w 
skutek wystąpienia klęski żywiołowej 
(tj. powódź, huragan, gradobicie itp.) 
komisja odrzuca wówczas całą drogę 
bądź odcinek drogi. Podobna sytuacja 
jest w przypadku dróg zniszczonych 
w skutek wystąpienia osuwiska – nie 
kwalifikują się do dofinansowania.

Taki protokół, sporządzony przez 
komisje wojewódzką stanowi pod-
stawę do ubiegania się o bezzwrotną 
dotację z budżetu państwa.

Corocznie gmina ma obowiązek 

przesłania do właściwego terytorial-
nie wojewody wykazu (max. pięć) za-
dań planowanych do odbudowy lub 
remontu, uwzględniając hierarchię 
potrzeb, zaczynając od najpilniejsze-
go i najbardziej istotnego. Nazwa, za-
kres robót oraz lokalizacja zadania ma 
odpowiadać danym zawartym w pro-
tokołach szkód (w przypadku naszej 
gminy protokołach, które powstały 
w 2010 r. po ostatnich powodziach). 
Jeżeli  droga lub odcinek drogi nie 
były w tym czasie zgłoszone i nie 
odnotowano tego w odpowiednich 
protokołach, to aktualnie nie można 
się ubiegać  o środki na ich naprawę z 
funduszy  na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych.

Warto zaznaczyć, że do odbudowy, 
bądź remontu kwalifikują się drogi, 
których wartość odbudowy wynosi 
minimum 40 tysięcy złotych. 

W oparciu o zgłoszone potrzeby w 
przesłanym wykazie, szef Kancela-
rii Prezesa Rady Ministrów dokonuje 
analizy potrzeb jednostki samorządu 
terytorialnego i wydana zostaje pro-
mesa informująca o przyznanej kwo-
cie dofinansowania ze wskazaniem 
konkretnej drogi do odbudowy. Przy-
znana promesa ściśle określa kilome-
traż oraz zakres robót. Zatem, nie jest 
możliwym wykonanie jakichkolwiek 

robót na odcinku drogi nie objętym w 
przyznanej promesie. Po otrzymaniu 
promesy, gmina przystępuje do kom-
pletowania dokumentów niezbęd-
nych do przygotowania umowy tj. 
m.in. 1. prawidłowo i starannie wypeł-
niony wniosek o dotację, dotyczący 
wymienionego w promesie zadania, 
podający dokładną nazwę zadania 
oraz jego lokalizację, a także wartość 
zadania ustaloną na podstawie prze-
prowadzonego przetargu lub innego 
trybu udzielania zamówienia publicz-
nego wraz ze wskazaniem wysokości 
dotacji; 2. zestawienie rzeczowo - fi-
nansowe dotyczące danego zadania, 
podające jego nazwę oraz lokalizację, 
datę rozpoczęcia i zakończenia zada-
nia, a także zawierające wykaz prac, 
ich liczbę oraz cenę; 3. oraz pozostałe 
dokumenty.

Po podpisaniu umowy przez stro-
ny oraz po zakończeniu zadania bę-
dącego przedmiotem wniosku przez 
wyłonionego wykonawcę, jednostka 
samorządu terytorialnego ma obo-
wiązek dokonać rozliczenia zadania i 
złożenia sprawozdania z wydatkowa-
nia otrzymanej kwoty dotacji w termi-
nie podanym w umowie.

UG
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Dotychczasowy kierownik i lekarz Przy-
chodni Zdrowia w Śleszowicach pani Te-
resa Leśniakiewicz na swój wniosek zre-
zygnowała z pełnienia tych funkcji.

 Wbrew obiegowym opiniom pani Te-
resa Leśniakiewicz nie została zwolniona 
przez Wójta Gminy, wprost przeciwnie, 
Wójt uczestniczył w rozmowie, mającej 

na celu przekonanie pani doktor do zmia-
ny decyzji i wycofania wniosku o rozwią-
zanie umowy o pracę. W  rozmowach 
uczestniczyli mieszkańcy Śleszowic m.in. 
pani sołtys, radny gminy, pani dyrektor 
szkoły w Śleszowicach. Nie udało się jed-
nak przekonać pani kierownik. 

Od października obowiązki kierowni-

ka Przychodni Zdrowia w Śleszowicach 
przejął lek med. Janusz Lenartowicz.  
Pracę na pełny etat rozpocznie od listo-
pada bieżącego roku. Życzymy Mu do-
brego przyjęcia przez pacjentów i sukce-
sów w prowadzeniu Przychodni.

UG

Nowy kierownik i lekarz  
w Przychodni Zdrowia w Śleszowicach

Nadawanie numerów porządkowych  
dla nieruchomości /budynków/

Urząd Gminy Zembrzyce przypomina o 
obowiązku wynikającym z ustawy doty-
czącej prawa budowlanego, który mówi, 
że do użytkowania obiektu budowlane-
go, na którego wybudowanie wymagane 
jest pozwolenie na budowę, można przy-
stąpić, po zawiadomieniu właściwego or-
ganu o zakończeniu budowy.

Organem tym dla naszej gminy jest 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budow-
lanego w Suchej Beskidzkiej mieszczący 
się przy ul. Kościelnej 5b.

W przypadku niedopełnienia formal-
ności określonych ustawą, organ nad-
zoru budowlanego może nałożyć karę z 
tytułu nielegalnego użytkowania obiektu 
budowlanego.

Przykładowo kara za użytkowanie /za-
mieszkanie/ budynku mieszkalnego jed-
norodzinnego wynosi 10.000 zł.

Jednocześnie przypomina się o obo-
wiązku umieszczania w miejscu wi-
docznym na budynku lub ogrodzeniu 
tabliczki z nadanym numerem porząd-

kowym (numerem domu).
Ponadto informujemy, że w najbliż-

szym czasie pracownicy Urzędu Gminy 
przeprowadzą weryfikację obiektów bu-
dowlanych na terenie całej gminy.
Szczegółowe informacje w przedmio-
towej sprawie można uzyskać w Urzę-
dzie Gminy Zembrzyce u pani Inspektor 
Danuty Strączek, pok. nr 14, tel. 33/ 
8746040 w. 27.    

UG

Pani lek med. Marta Błaszkowska, kie-
rownik Przychodni Zdrowia w Zembrzy-
cach, wnioskowała o rozwiązanie z umo-
wy o pracę w związku z przejściem na 
emeryturę.

Nie oznacza to jednak, że pani Marta 
Błaszkowska przestanie pracować w Przy-
chodni. Dla spełnienia wymogów formal-
nych, od pierwszego października pani 
doktor została zatrudniona na stanowisku 

pełniącego obowiązki Kierownika Przy-
chodni Zdrowia w Zembrzycach, a następ-
nie będzie przeprowadzony konkurs na to 
stanowisko.  

UG

Formalne zmiany w Przychodni Zdrowia w  Zembrzycach

W ostatnich miesiącach, na terenie so-
łectwa Tarnawa Dolna mają miejsce coraz 
częstsze przypadki niszczenia mienia ko-
munalnego, a w szczególności tabliczek 
osiedlowych, luster i znaków drogowych. 
Na wniosek mieszkańców, ze środków 

funduszu sołeckiego zostały zakupione 
tablice informacyjne, które od momentu 
ich zamontowania, sukcesywnie ulega-
ją niszczeniu. Tablice, które miały służyć 
oznakowaniu osiedli, lepszej komunikacji, 
stały się przedmiotem ataków chuliga-

nów. Prosimy mieszkańców o zwrócenie 
szczególnej uwagi  na  wybryki wanda-
lizmu, a w przypadku zauważenia w. w. 
incydentów, prosimy o powiadomienie 
Policji.   

UG

Akty wandalizmu w tarnawie Dolnej
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Projekt Indywidualizacja procesu na-
uczania i wychowania uczniów klas I-III 
szkół podstawowych w Gminie Zembrzyce 
realizowany jest w okresie od 15 sierpnia 
2012 r. do 28 czerwca 2013 r. Realizacją 
projektu zajmuje się Gminny Zespół Ob-
sługi Finansowej Szkół w Zembrzycach. 
Docelowo projekt jest realizowany w czte-
rech szkołach na terenie Gminy Zembrzy-
ce. Głównym celem projektu jest wsparcie 
indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III 
szkół podstawowych, u których zdiagno-
zowano specjalne potrzeby edukacyjne 
oraz zbadano ich możliwości psycho-
fizyczne. Wsparciem zostanie objętych 
145 uczniów, w tym 68 dziewczynek i 77 
chłopców. Realizacja projektu obejmuje 
prowadzenie następujących zajęć:
1. Zespół Szkół w Tarnawie Dolnej:
1.1. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z za-

burzeniami mowy - łącznie 60 godzin 
dla dwóch grup.

1.2. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze, 
rozwijające uzdolnienia - łącznie 90 go-
dzin dla dwóch grup. 

1.3. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, w 
tym 10 zajęć na basenie - łącznie 60 go-
dzin dla dwóch grup.

2. Zespół Szkół Zembrzyce:
2.1. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z wa-

dami wymowy - łącznie 90 godzin dla 
trzech grup.

2.3. Zajęcia doskonalące czytanie ze zro-
zumieniem i pisanie - łącznie 90 godzin 
dla trzech grup.

3. Szkoła Podstawowa w Śleszowicach:
3.1. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z za-

burzeniami rozwojowymi mowy - łącz-
nie 60 godzin dla dwóch grup. 

3.2. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze, 
rozwijające uzdolnienia - łącznie 90 go-
dzin dla dwóch grup. 

3.3. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, w 
tym 4 zajęcia na basenie - łącznie 60 
godzin dla dwóch grup. 

4. Szkoła Podstawowa w Marcówce:
4.1. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z za-

burzeniami rozwojowymi mowy - łącz-
nie 60 godzin dla dwóch grup. 

4.2. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej - 
łącznie 60 godzin dla jednej grupy. 

4.3. Zajęcia doskonalące czytanie ze zro-
zumieniem i pisanie - łącznie 90 godzin 
dla trzech grup.

Udział w zajęciach logopedycznych po-
przez systematyczne ćwiczenia poprawi 
wymowę i sprawność aparatu artykula-
cyjnego. Zaburzenia związane z wymową 
często przekładają się na błędy w pisow-
ni, dlatego ważna jest jak najszybsza po-
moc. Uczniowie poprzez zabawę zdobędą 
nowe wiadomości, umiejętności, uspraw-
nią układ oddechowy, wzbogacą słownic-
two.

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej pod-
niosą poziom sprawności fizycznej. Ćwi-
czenia pozwolą korygować sylwetkę i 
rozbudzą w uczniach potrzebę częstszej 
aktywności ruchowej.

Celem zajęć doskonalących czytanie ze 
zrozumieniem i pisanie jest podniesienie 
poziomu czytania, pisania, z utrwaleniem 
zasad poprawnej pisowni, zarówno ze słu-
chu, jak również twórczych wypowiedzi 

pisemnych. 
Zajęcia matematyczno-przyrodnicze 

przeznaczone są dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych. Udział w nich, poprzez do-
skonalenie procesów wnioskowania przy-
czynowo-skutkowego z wykorzystaniem 
oprogramowania edukacyjnego, pobudzi 
wyobraźnię uczniów. Zajęcia będą pro-
wadzone przez wykwalifikowaną kadrę 
nauczycielską. 

Szkoły zostały zaopatrzone w specja-
listyczne pomoce dydaktyczne niezbęd-
ne do przeprowadzaniu w.w. zajęć, są 
to m.in. lustra logopedyczne, dywaniki 
glotodydatktyczne, zestawy diagnostycz-
no-logopedyczne, łamigłówki, alfabety 
obrazkowe, gry memo-wyrazowo-sylabo-
we, zestawy ćwiczeń grafomotorycznych, 
programy komputerowe „Logopedyczne 
zabawy”, gry edukacyjne, sensoryczne 
dyski, kamienie i piłki, materace, drabinki, 
bączki rehabilitacyjne, programy „Uczeń 
zdolny”, szkielet człowieka, model układu 
słonecznego, lupy, mikroskopy, klepsydry, 
wagi z odważnikami, komplety do prepa-
rowania, stacje pogody itp.

Całość dofinansowania projektu była 
planowana na kwotę 120 tys. zł. jednak 
w wyniku przeprowadzonych przetargów 
nieograniczonych na usługi edukacyjne i 
zakup pomocy dydaktycznych kwota dofi-
nansowania prawdopodobnie się zmniej-
szy, nie powodując jednak zmian w jako-
ści i ilości materiałów i zajęć.

GZOFS Zembrzyce

„INDyWIDUALIZAcjA”

Rozdysponowanie Środków Funduszu Sołeckiego 
na rok 2013

Sołectwa Gminy Zembrzyce od 2012 roku mogą decydować 
o przeznaczeniu środków finansowych wydzielonych z budżetu 
gminy. Wysokość środków przypadających na konkretne sołec-
twa obliczana jest zgodnie ze wzorem matematycznym okre-
ślonym w ustawie. Środki funduszu przeznacza się na realizację 
przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi Gminy, służą popra-
wie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią roz-
woju gminy. 

O podziale środków funduszu decydują mieszkańcy danego 
sołectwa na zebraniu wiejskim. 

We wrześniu bieżącego roku poszczególne sołectwa rozdys-
ponowały środki z funduszu sołeckiego na 2013 rok zgodnie z 
poniższymi zestawieniami.

SOŁECTWO TARNAWA GÓRNA
1. Zakup wyposażenia dla Świetlicy Wiejskiej działającej przy
 Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach:  

ZEMBRZYCE
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Budynek OSP wybudowany przy 
współudziale mieszkańców Zembrzyc 
jest własnością Gminy Zembrzyce.

Ochotnicza Straż Pożarna jest odręb-
nym stowarzyszeniem posiadającym 
osobowość prawną. Gmina Zembrzyce 
zgodnie z ustawą o ochronie przeciw-
pożarowej ma obowiązek ponosić kosz-
ty związane z wyposażeniem, utrzyma-
niem, wyszkoleniem i zapewnieniem 
gotowości bojowej OSP. Gmina również 
ma obowiązek umundurowania człon-
ków OSP, ubezpieczenia członków OSP, 
ponosić koszty związane z okresowymi 
badaniami lekarskimi członków OSP  
i wypłatą ekwiwalentów.

Wszystkie te zadania są finansowa-
ne przez Gminę Zembrzyce i wszystkie 
straże pożarne na bieżąco korzystają  
i korzystały ze środków przeznaczonych 
na ten cel z budżetu Gminy Zembrzyce.

Od 2000 roku OSP w Zembrzycach 
dzierżawiła budynek od Gminy Zem-
brzyce zgodnie z zawartą umową dzier-
żawy z dnia 17 stycznia 2000r.

Umowa dzierżawy opiewała najpierw 
na kwotę 20 zł miesięcznie, a następnie 
od 2004 roku OSP w Zembrzycach nie-
odpłatnie dzierżawiła budynek od Gmi-

ny Zembrzyce. W umowie dzierżawy 
był zapis zabraniający wynajmowania 
lokalu przez OSP w Zembrzycach innym 
podmiotom, bez zgody Gminy Zem-
brzyce.

W związku z tym, że OSP w Zembrzy-
cach chciała wynająć lokal w budynku 
innym podmiotom, zwróciła się z proś-
bą o zgodę na zawarcie umowy pod-
najmu części pomieszczeń w budynku 
remizy.

Wójt Gminy, w styczniu 2004 roku 
wyraził zgodę na podnajem części 
pomieszczeń w budynku OSP stano-
wiącym własność Gminy Zembrzyce z 
zastrzeżeniami. Jednym z warunków 
zgody na wynajem przez OSP w Zem-
brzycach lokali innemu podmiotowi był 
następujący zapis:
„pozyskane z tytułu wynajmu środki 
przeznaczone zostaną na cele inwe-
stycyjno – remontowe budynku OSP”. 

OSP w Zembrzycach zawarła umowę 
podnajmu 14.01.2004 roku, zgodnie z 
umową, OSP w Zembrzycach powinna 
uzyskać kwotę 2000 zł + VAT miesięcz-
nie, ponadto OSP nie ponosiła żadnych 
innych kosztów związanych z mediami 
i dostosowaniem lokalu do potrzeb wy-

najmującego. 
W październiku 2008 roku podpisa-

na została kolejna umowa opiewająca 
na taką samą kwotę. W efekcie środki 
z wynajmu budynku trafiały do OSP  
w Zembrzycach. 

 Straż powinna je wydatkować, zgod-
nie z zawartą umową, na remont i mo-
dernizację budynku, część środków 
wykorzystano jednak na działalność 
statutową: w tym na zakup nowego 
samochodu (średni samochód gaśni-
czy marki Magirus) oraz modernizację  
i adaptację na potrzeby straży pożarnej 
specjalnego lekkiego samochodu ra-
towniczo-rozpoznawczego marki Ford, 
Gmina przekazała dodatkowo na ten cel 
dotację w kwocie 26 000 zł.

Niewydatkowanie środków na remont 
i modernizację budynku było podstawą 
rozwiązania umowy dzierżawy z OSP  
w Zembrzycach. 

Środki finansowe uzyskane z podnaj-
mu pomieszczeń i dotychczas zgroma-
dzone na koncie OSP w Zembrzycach 
nadal są własnością OSP w Zembrzy-
cach i pozostają w dyspozycji wspo-
mnianej jednostki.

Równocześnie w latach 2004-2009 

Pieniądze w OSP w Zembrzycach

lodówka       -1.500 zł
2. Zakup wyposażenia do piłki siatkowej: piłkołapy, słupki  - 900 zł
3. Remont Świetlicy: 
a) wymiana okien w suterenach     - 3.800 zł
b) malowanie dachu, wymiana rynien    - 6.700 zł
c) zakup drzwi wew. do Świetlicy     - 1.500 zł
d) zakup 2 piaskownic krytych dla Świetlicy             -300zł
e) meble kuchenne          -861zł 
                                     - 15.561zł
SOŁECTWO TARNAWA DOLNA
1. Odbudowa dróg osiedlowych i założenie korytek  

                    - 10 000 zł
2. Wyposażenie budynku OSP Tarnawa Dolna                - 10 000 zł
3. Wyposażenie boiska sportowego   - 6 000 zł
4. Zakup nowych tablic osiedlowych oraz brakujących  

          - 400 zł
5. Organizacja imprez kulturalnych, integracyjnych dla dzieci  

z sołectwa      - 1240 zł
                       - 27.640zł

SOŁECTWO MARCÓWKA
1. Ocieplenie sali gimnastycznej, wymiana rur wodociągowych 

do szkoły, zakup lampy bakteriologicznej do wody przy bu-
dynku szkoły     - 9.700zł

2. Dokończenie ogrodzenia boiska sportowego w Marcówce 
      - 8.908zł

3. Remont budynku OSP- LKS w Marcówce  - 3.700zł
4. Zakup kociołka zbójeckiego na potrzeby organizacji

 imprez gminno-kulturalnych   - 300zł
- zakup naczyń kuchennych na potrzeby organizacji imprez 
gminno-kulturalnych    - 700zł
5. Zakup naczyń i sprzętu AGD na potrzeby organizacji imprez 
gminno-kulturalnych    - 1.900zł
                    - 25.208zł
SOŁECTWO ZEMBRZYCE
1. Poprawa estetyki w zakresie zieleni  - 2.000zł
2. Doposażenie placu zabaw   - 3.000zł
3. Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego  - 6.000zł
4. Doposażenie boiska szkolnego w Zembrzycach  - 4.000zł
5. Zakup tablic informacyjnych   - 2.000zł
6. Modernizacja drogi na Zarębki   - 4.000zł
7. Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby imprez kulturalnych 

      - 2.000zł
8. Naprawa gminnych instrumentów muzycznych 
na potrzeby imprez kulturalnych   - 4.640zł
                      - 27.640zł

SOŁECTWO ŚLESZOWICE
1. Wykonanie tabliczek drogowych z nazwami osiedli - 2.640zł
2. Remont dużej sali 1. Stowarzyszenia Muzycznego „Śleszowi-

ce”      -10.000zł
3. Dokończenie porządkowania terenu wokół boiska szkolnego  

i placu zabaw                    - 10.000zł
4. Wykonanie boiska do piłki plażowej, zakup i zamontowanie 

siatki, słupków i 2 ławek    - 5.000zł
                     - 27.640zł

UG

ZEMBRZYCE
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z budżetu Gminy Zembrzyce oprócz 
zapewnienia bieżącej sprawności bo-
jowej OSP w Zembrzycach zostały wy-
dane następujące środki na inwestycje i 
budynek OSP w Zembrzycach:

w 2004 roku – wymiana stolarki 
okiennej – 14 158 ,00 zł
w 2007 roku - remont dachu budyn-
ku OSP – 54 976,71 zł
w 2009 roku ogrodzenie budynku 

OSP 81 345,24 w tym z uzyskanej do-
tacji 42 745 zł
w 2009 roku dotacja na zakup samo-
chodu z Budżetu Gminy wyniosła - 
26 000,00 zł.
Aktualny najemca lokalu oświadcza, 

że z własnych środków wyremontował 
sale i kuchnię i dostosował ją do po-
trzeb działalności gospodarczej. Przy 
czym nie był z tego tytułu zwolniony z 

opłaty dzierżawy.
 Aktualnie Gmina Zembrzyce sama 

wynajmuje lokale na takich samych 
warunkach, jak OSP w Zembrzycach, co 
miesiąc z tego tytułu uzyskuje docho-
dy w wysokości 2202 zł netto. Środki z 
najmu zostają przeznaczane na utrzy-
manie obiektów w miejscowości Zem-
brzyce. 

UG

ZEMBRZYCE

to już tradycja

W czasie wakacji nauczyciele ze szkoły 
podstawowej w Marcówce podjęli się or-
ganizacji wypoczynku letniego dla dzieci 
z Marcówki,   Zembrzyc i Tarnawy Dolnej. 
W związku z tym, opracowano projekt 
kolonii letniej nad Bałtykiem: Równamy 
szanse - Pokochaj polskie morze. Z zapro-
ponowanej formy wypoczynku skorzy-
stało 20 uczestników. Opiekunami byli 
nauczyciele: J. Fidelus, M. Bączek, K. Tar-

gosz, B. Rusin, T. Orgal. Kolonia odbyła 
się w miejscowości Dźwirzyno, w dniach 
02 - 13 lipca. Dzieci miały okazję zwiedzić 
Kołobrzeg, a w nim Muzeum Oręża Wojska 
Polskiego, wystawę malarstwa w Ratuszu, 
Latarnię Morską. Ogromną atrakcją dla 
dzieci okazała się wizyta w Reducie Solnej 
i udział w „Przygodzie z piratami”. 

Choć uczestnikami kolonii byli ucznio-
wie z kilku szkół i w różnym wieku, wszy-

scy świetnie się bawili.   Realizacja tego 
projektu pozwoliła w znacznym stopniu 
poprawić stan zdrowia jego uczestników, 
pomogła zdać egzamin z samodzielności, 
umiejętności współdziałania w grupie, 
przestrzegania zasad bezpieczeństwa i 
poczucia odpowiedzialności za siebie. Za 
wszelką pomoc w realizacji przedsięwzię-
cia serdecznie wszystkim dziękujemy.

 Zespół Nauczycieli z Marcówki

Wakacyjne kolonie 

Nie było nigdy okazji na łamach pra-
sy lokalnej wspomnieć o wydarzeniu, w 
którym z roku na rok uczestniczy coraz 
więcej osób, nie tylko z naszej gminy, ale 
i powiatu. Mam na myśli coroczne piel-
grzymowanie na Jasną Górę.

Zacznę może od fragmentu pieśni gó-
ralskiej, gdyż osobiście miałam szczęście 
uczestniczyć pierwszy raz w Pielgrzym-
ce Góralskiej na Jasną Górę. „Moja Mat-
ko bądź mi zorzom, bądź mi zawsze wolą 
Bożom. Serca mego broń przed złościom, 
napełnij jy scyrom miłościom”.

Nie można ująć w słowa tego, jak 
osobiście przeżywa się trud każdego 
pielgrzymowania. Jest to przede wszyst-
kim spotkanie z Bogiem i drugim czło-
wiekiem. Nie jest to zapewne dla wielu 
najatrakcyjniejsza forma spędzania cza-

su wakacyjnego, ale duchowo bardzo 
każdemu potrzebna. To rekolekcje w 
drodze, to czas nigdy niezmarnowany. 
Jak pięknie modlą się i śpiewają góra-
le, doświadczy ten, kto kiedyś zostawi 
wszystko i zdecyduje się, by udać się w 
taką drogę. Z terenu suskiego, z Jasnej 
Górki także, już od dziesięciu lat, wyru-
sza człon pielgrzymki krakowskiej. W tej 
właśnie pielgrzymce uczestniczy bardzo 
wielu naszych parafian, z czego możemy 
być dumni. Każdego roku jest ich więcej. 

Pielgrzymka z Jasnej Górki dociera 
do Zembrzyc i utrudzeni pielgrzymi 
mogą zawsze skorzystać z gościnności 
naszych parafian. Członkinie Koła Go-
spodyń „Mioduszyna” częstują kawą, 
herbatą, ciastem. Dziękujemy za taką 
możliwość ks. proboszczowi Janowi 

Kapuście i wszystkim paniom. Pielgrzy-
mowanie do Matki Bożej jest symbolicz-
nym odbiciem naszego ziemskiego piel-
grzymowania. Jest wyraźny cel drogi, 
trud, czasem nawet fizyczne cierpienie, 
modlitwa, prawdziwa radość i troska 
o drugiego człowieka. Są takie chwile, 
jak w życiu. Wydaje się, że nie masz już 
sił, a jednak z pomocą bożą ruszasz co-
dziennie w drogę... Dziękujemy wszyst-
kim, którzy wzięli udział w pielgrzymce, 
a za rok zachęcamy tych, którzy jeszcze 
nie byli. Zakończę znowu tekstem z piel-
grzymkowej pieśni góralskiej:

 „Strzes nos Matko ukochana w dziyń  
i w noc. Pytomy ciy sycka o pomoc. Ratuj-
ze nos ratuj w potrzebie, by my byli mocni 
we wierze.”

                                                   Słonecznik

Jak co roku, od wielu lat, dnia 25 sierp-
nia wyruszyła z naszej miejscowości pie-
sza pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydow-
skiej. O godzinie 6.30 pielgrzymi wyruszyli 
spod kościoła parafialnego. Towarzyszyła 
im jak zawsze orkiestra dęta „Rytm” i pięk-
ne wykonanie pieśni: „Po górach, doli-
nach”. Pielgrzymom przewodniczył ks. 

proboszcz Jan Kapusta. Pan Piotr, s. Berta 
oraz młodzież upiększali drogę pięknym 
śpiewem i modlitwami. O godzinie 10.00 
rozpoczęła się w klasztorze Msza Święta, 
na którą już własnym środkiem transportu 
dotarło bardzo wielu parafian. W tym roku 
zembrzycka kompania wyruszyła na pięk-
ne Dróżki Matki Bożej. Pielgrzymka do 

Matki Bożej Kalwaryjskiej jest już wpisana 
w tradycję lokalnej społeczności. Każdy w 
swoim sercu niesie Matce Bożej swoje tro-
ski, prośby i dziękczynienia. Dziękujemy 
wszystkim parafianom za udział w tej piel-
grzymce i zapraszamy do udziału za rok.

 Słonecznik

Do częstochowy prowadzisz nas...
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Deszczowa Kubajka
Tegoroczne Święto Kubajki, mimo zmia-

ny lokalizacji i niesprzyjających warunków 
atmosferyczny przyciągnęło sporą grupę 
osób. Impreza współfinansowana przez 
Starostwo Powiatowe w Suchej beskidz-
kiej i GCKiCz w Zembrzycach powoli wra-
sta w lokalną tradycję. Członkinie KGW 
„Marcowianki”, na których spoczął ciężar 
przygotowań poczęstunku i zabawiania 
zgromadzonych gości, zaprezentowały 
nowe stroje kliszczackie zakupione dzięki 
środkom pochodzącym z Unii Europej-
skiej.

Nie zabrakło konkursów nawiązujących 
do zapomnianych już tradycji, występów 
orkiestr dętych, zespołów ludowych. Za-
dbano o stoiska z rękodziełem regional-
nym, czy malarstwem sakralnym.      
                                      KFW

Mimo niesprzyjających warunków 
atmosferycznych XIV Memoriał Hen-
ryka Łasaka wzbudził niemałe zainte-
resowanie. W tym roku po raz pierw-
szy trasa wyścigu przebiegała przez 
centrum miejscowości Zembrzyce. 
Tryumfatorem tegorocznego wyścigu 
został zawodnik CCC Polsat Polkowice 
Sylwester Janiszewski – biorąc pod 
uwagę międzynarodowy charakter 
całej imprezy, możemy być bardzo 
dumni z naszego rodaka.

Zawodnicy nie zważając na ni-
ską,   jak na sierpień temperaturę i 
deszcz, walczyli do ostatniej sekundy. 
O wynikach przesądziła analiza zapisu z 

fotokomórki. Premie lotne ufundowane 

przez Gminę Zembrzyce 
i właściciela firmy Pol-
ski Kamień Naturalny 
Kamieniołom Mucharz-
-Skawce Sp. z o.o. zgar-
nęli: Tomasz Kiendys z 
grupy CCC Polsat Polko-
wice (71,8 km - Zembrzy-
ce) i  Marcin Urbanowski 
z Bolmet Trek Legnica 
(115,6 km - Tarnawa Gór-
na). Wręczenia nagród na 
suskim Rynku dokonał 
Wójt Gminy Zembrzyce 
Eugeniusz Stypuła.

KFW

XIV memoriał Henryka Łasaka 

W dniu 18 sierpnia 1. Stowarzyszenie 
Muzyczne Śleszowice zorganizowało VI 
już Biesiadę, która odbyła się, jak co roku 
na terenie Domu Muzykanta w Śleszowi-
cach. Impreza rozpoczęła się o godzinie 
16.00 występem Orkiestry Dętej „RYTM” 
z Zembrzyc oraz występem gospodarzy. 
Biesiadę prowadził znany mieszkańcom 
gminy gawędziarz Józef Krzak, a zespół 
Progres przygrywał bawiącym się aż  do 

białego rana. Dodatkowymi atrakcjami biesiady była LOTERIA, 
która cieszyła się wielkim zainteresowaniem oraz dmuchane 
atrakcje dla dzieci.

KFW

Biesiada w Śleszowicach 
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Dożynki gminne 2012 w tarnawie Dolnej 
i 10-lecie Koła Gospodyń Wiejskich w tarnawie Dolnej

W sobotę 25 sierpnia w Gminie Zembrzyce 
odbyły się uroczystości dożynkowe połączo-
ne z jubileuszem 10 - lecia Koła Gospodyń 
Wiejskich w Tarnawie Dolnej.

Z tej okazji do Tarnawy Dolej przybył Ta-
deusz Gancarz – Starosta Powiatu Suskiego, 
profesor UJ Tadeusz Paleczny, Eugeniusz 
Stypuła – Wójt Gminy Zembrzyce, Łukasz 
Palarski – Przewodniczący Rady Gminy Zem-
brzyce, Radni Gminy Zembrzyce, Sołtysi, Ewa 
Dębińska – Dyrektor ZS w Tarnawie Dolnej. 
Po raz pierwszy uroczystość uświetnili swoją 
obecnością w regionalnych strojach przed-

stawiciele stowarzyszenia Zbójników spod 

Babiej Góry.
Świętowanie rozpoczął przemarsz 

barwnego korowodu od budynku szko-
ły w Tarnawie Dolnej na stadion LKS „Tar-
nawianka”, który prowadziła orkiestra –  
1. Stowarzyszenie Muzyczne w Śleszowicach.

Koła gospodyń wiejskich – koło „Redz” z 
Tarnawy Górnej, koło z Tarnawy Dolnej i Gaź-
dziny z Marcówki prezentowały pięknie uple-
cione, barwne wieńce dożynkowe.

Uroczystą Mszę Świętą na stadio-
nie odprawili: ksiądz proboszcz parafii  
w Tarnawie Dolnej   ks. Zbigniew Piwowar i 

ksiądz Janusz Jastera. Po mszy Eugeniusz 
Stypuła – Wójt Gminy wygłosił okazjonalne 
przemówienie związane z dożynkami i jubi-
leuszem 10 - lecia Koła Gospodyń Wiejskich 
w Tarnawie Dolnej:

„(...)Dożynki to święto radości i dumy  
z efektów naszej pracy i podejmowanych 
stale  wysiłków, które mają zapewnić dla nas 
codzienny chleb na stole. Czasy się zmieniają, 
coraz mniej wśród nas rolników, ale wszyscy 
trudzimy się by w inny sposób zapewnić do-
statek w naszych domach. Dzisiejsze święto 
podkreśla wartość ludzkiej pracy i wysiłku 
każdego człowieka. Z tej okazji życzę wszyst-
kim, by było gdzie pracować i by efekty tej pra-
cy przynosiły nam satysfakcję. Cieszę się bar-
dzo z licznego przybycia mieszkańców i gości, 
bo wspólne świętowanie jest nam wszystkim 
potrzebne”.

KGW z Tarnawy Dolnej świętujące ju-
bileusz 10 - lecia powstało w 2002 roku. 
Pierwsze spotkanie Koła odbyło się  
8 marca 2002 r.  z okazji Dnia Kobiet. Prze-
wodniczącą Koła liczącego 15 członkiń 
jest Pani Maria Pawlata. Przez dziesięć 
lat tarnawskie gospodynie brały udział  
i włączały się w organizację wielu imprez 
okolicznościowych, wielokrotnie repre-
zentowały i promowały Gminę Zembrzyce 

uczestnicząc w różnych wydarzeniach kultu-
ralnych.

Na swoim koncie ma wiele wyróżnień, na-
gród i dyplomów za zdobywanie czołowych 
miejsc w przeglądach i konkursach m.in.:
- Wyróżnienie w   Powiatowym Konkur-

sie Wieńca Dożynkowego w   2005 r.  
w Stryszawie,

- Nagrodę specjalną za artystycznie wy-
konany wieniec w Konkursie Wień-
ca Dożynkowego Powiatu Suskiego  
w 2006r. w Zawoi,

- I miejsce w kategorii ,,Potrawy Wielkanoc-
ne” w  III Powiatowym Konkursie Potraw i 
Palm Wielkanocnych w 2007 r. w Budzo-
wie,

- I miejsce w kategorii „Wieniec Współ-
czesny” w VI Konkursie Wieńca Dożyn-
kowego Powiatu Suskiego w 2007 r.  
w Makowie Podhalańskim,

- I miejsce w Powiatowym Konkursie Wieńca 
Dożynkowego w 2008 r. w Tarnawie Dol-
nej,

- II miejsce w Powiatowym Konkursie 
Potraw i Palm Wielkanocnych 2011r.  
w Bieńkówce.
Gratulujemy Paniom z koła w Tarnawie 

Dolnej jubileuszu 10 - lecia i życzymy dal-
szych sukcesów w działalności na rzecz 
podtrzymywania naszej tradycji, kulty-
wowania obrzędów i integrowania lokal-
nej społeczności.

Warto dodać, że w tym roku w organiza-
cję uroczystości dożynkowych włączył się 
coraz aktywniej działający Klub Sportowy 
„Tarnawianka”. To za sprawą klubu uroczy-
stość dożynkowa w tym roku przerodziła się 
w dwudniowy festyn dożynkowy. W imieniu 
całej społeczności gminnej dziękujemy im i 
wszystkim, którzy poświęcają swój czas na 
pracę społeczną dla dobra wspólnego. 

UG

Sukcesy na Dożynkach Powiatowych
W dniu 2 września br. (niedziela) w Stry-

szawie odbyły się Dożynki Powiatowe.  
Jednym z głównych punktów imprezy 
był Powiatowy Konkurs Wieńca Dożyn-
kowego. Gminę Zembrzyce reprezen-
towały panie z KGW „Redz” z Tarnawy 
Górnej oraz Koło Gaździn przy Bractwie 
Zbójników spod Babiej Góry.

Komisja konkursowa, po obejrzeniu 
wieńców  oraz ich prezentacji na scenie 
przyznała:  w kategorii wieniec trady-
cyjny:    I miejsce – Kołu Gaździn przy 
Bractwie Zbójników spod Babiej Góry; 
w kategorii wieniec współczesny: -  
I miejsce – KGW „Redz” z Tarnawy Gór-
nej;

Ogłoszono wyniki i rozdano nagrody 
w konkursie: „Produkt Lokalny Podba-
biogórza”, organizowany przez Lokalną 

Grupę Działania „Podbabiogórze”. Komi-
sja wyłoniła zwycięzców również z tere-
nu Gminy Zembrzyce:
w kategorii I -  Zabawkarstwo - III miej-

sce zajął - pan Józef Krzak Firma 
"STOL-HAND" ze Śleszowic, 

w kategorii II - Haft, Koronkarstwo  
- II miejsce zajęła pani Krystyna Ma-
tyszkowicz z Marcówki oraz III miej-
sce pani Maria Sala z Marcówki.
W konkursie pn. „Turystyka i Rekreacja 

- dziedzictwem Kulturowym Podbabio-
górza”: w kategorii II - hotele, motele, 
pensjonaty, schroniska młodzieżowe 
i inne obiekty turystyczne - I miejsce 
zajęła Bacówka u Harnasia pana Sta-
nisława Sali z Marcówki. W kategorii 
III - usługi turystyczne i inne - II miejsce 
zajęło Bractwo Zbójników spod Ba-

biej Góry za usługę turystyczno - re-
kreacyjną  „Napad zbójnicki” 

W konkursie „Na najpiękniejszy 
ogród przydomowy, obejście w go-
spodarstwie rolnym”, organizowanym 
przez Wydział Środowiska Starostwa 
Powiatowego, I miejsce w kategorii 
ogród przydomowy otrzymała Pani 
Agnieszka Żmudka z Zembrzyc. 

W trakcie imprezy wręczono również 
nagrody wyróżniającym się rolnikom  
z poszczególnych gmin z terenu powia-
tu, ufundowane przez MIR i Starostwo 
Powiatowe. Z naszej gminy wyróżniono 
Pana Piotra Tyla.  

Gratulujemy Laureatom Konkursów 
i życzymy dalszych sukcesów!  

UG
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Zbójowanie w marcówce  -  Rombanica
Rąbanie drzewa, wbijanie gwoź-

dzi, pasowanie na Zbójników, to tylko 
część atrakcji, jakie zafundowali nam 
gospodarze w Bacówce u Harnasia. 

Rombanica, to podbabiogórskie zbójo-
wanie w Marcówce zorganizowane przez 
Bractwo Zbójników spod Babiej Góry i 
Gaździny z Marcówki.   Gó-
ralski klimat, muzyka, folk-
lor,   a także barwne stroje 
sprawiły, że na zbójowanie 
przybyło wielu chętnych. 
Jedni cięli drzewo, drudzy 
wbijali gwoździe  -  konku-
rencji nie brakowało. Ważną 
rolę odegrały również pa-
nie, które chwyciły młotki 
w dłoń i z całej siły wbijały 
gwoździe w przygotowa-
ne przez Harnasia pniaki. 
Inne próbowały swoich sił 
w cięciu drzewa. Czterech 
śmiałków dmuchało w tubę - zawył jak 
słonica - zawołał jeden ze zbójników. 

Po kilku godzinach próbowania swoich 

sił w różnych dyscyplinach, nadszedł czas 
na pasowanie nowych Zbójników. Za-
przysiężenie rozpoczęło się od przejścia 
korowodu z pochodniami. Największą 
sympatię wzbudzał jeden ze zbójników 
przebrany za taliba.   Później nastąpiła 
oficjalna część - klęknięcie przed Harna-

siem i powtarzanie słów  przysięgi - człeka 
wszelakiego szanować,   dobra i prawości 
przed złem i niesprawiedliwością  bronić, 

zważać  na dumę  zbójecką  by pychą  nie 
została splamiona, nigdy, jako żyw, pleców 
swoich wrogowi nie ukazywać, w wierności 
powołaniu swemu pozostawić - deklaro-
wali nowi członkowie. 

Wśród nich znalazł się wójt Gminy Za-
woja Tadeusz Chowaniak, który w góral-

skim stroju nie krył zadowo-
lenia z wstąpienia do Bractwa 
Zbójników. Co ciekawe, do 
tej grupy należą również Sło-
wacy obecni na Rombanicy 
w Marcówce - za rok będą z 
nami również goście z Tybe-
tu - zapowiada prof. UJ Tade-
usz Paleczny, zbójnik. 

Nie zabrakło również swoj-
skiego jadła i napitków, po-
ezji zbójnickiej Antyglobałki 
spod Babiej Góry, a także ze-
społów regionalnych.

JS

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej KGW mARcOWIANKI
Stowarzyszenie KGW „Marcowianki” informuje, że na zbiórce 

publicznej w dniu 11-12 sierpnia 2012 r. zebrano 651,50 zł ofiar 
pieniężnych – kwota ta zostanie przeznaczona na stroje regio-

nalne. Ponadto dary w naturze – dwie koszule męskie do stroju 
regionalnego i jedna deska do prasowania.

KGW MARCOWIANKI

Kolarskie Indzwidualne mistrzostwa Polski  
w tarnawie Dolnej

W dniu 1 września 2012 roku w miej-
scowości Tarnawa Dolna w miejscu 
nieczynnego kamieniołomu odbyły się 
Indywidualne Mistrzostwa Polski w kon-
kurencji Trial rowerowy. Zgromadzona 
publiczność podziwiała medalistów 
Mistrzostw Świata i Europy. Zawodnicy 
mieli do pokonania 5 sekcji. Bezkon-

kurencyjny w kategorii Elite 20" okazał 
się Karol Serwin (Champion Świdnik) 
zdobywając już po raz 11 tytuł Mistrza 
Polski. Złoto w kategorii rowerów 26" 
wywalczył Rafał Kumorowski (Aquila 
Wadowice).

Wyniki
Kat. Elite 20"

 1. Karol Serwin (Champion Świdnik)
 2. Filip Mrugała (Aquila Wadowice)
 3. Dawid Pietrzak (Aquila Wadowice)
Kat. Elite 26"
 1. Rafał Kumorowski (Aquila Wadowice)
 2. Paweł Reczek (Champion Świdnik)
 3. Michał Nowak (Warszawa)

GCKiCz

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej zorganizowanej przez 
Bractwo Zbójników spod Babiej Góry

Stowarzyszenie Bractwo Zbójników spod Babiej Góry in-
formuje, że na zbiórce publicznej w dniach 01-02.09.2012 r. 
zorganizowanej podczas imprezy plenerowej „ROMBANICA” w 
Marcówce zebrano łącznie 954.35 zł. Zebrana kwota zostanie 

wydatkowana na organizację imprezy „Rombanica” oraz na 
zakup strojów regionalnych dla członków Bractwa Zbójników 
spod Babiej Góry.

Bractwa Zbójników spod Babiej Góry
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Pożegnanie Lata w tarnawie Górnej
W dniu 8 września 2012 roku gospo-

dynie z KGW „Redz” zorganizowały spo-
tkanie w budynku Domu Rolnika w Tar-
nawie Górnej  (siedziba KGW i Świetlicy 
Środowiskowej) z okazji pożegnania 
lata. W spotkaniu uczestniczyli zaprosze-
ni goście: Wójt Gminy Zembrzyce - Eu-
geniusz Stypuła, Przewodniczący Rady 
Gminy Łukasz Palarski, Sekretarz Gmi-
ny Danuta Smyrak,  1. Stowarzyszenie 

Muzyczne Śleszowice, Stowarzyszenie 
Zembrzyckie Koło Gospodyń „Mioduszy-
na”, Stowarzyszenie KGW „Marcowianki”, 
delegacja  Koła Gospodyń Wiejskich z 
Tarnawy Dolnej oraz Gaździny przy Brac-
twie Zbójniów z Marcówki. Gospodynie 
z KGW „Redz” przygotowały dla przyby-
łych gości poczęstunek w postaci pra-
żonki w kociołkach na ognisku oraz in-
nych specjałów. Podczas wizyty w lokalu 

KGW „Redz” goście mieli okazję zobaczyć 
Izbę Pamięci, która prezentuje przeróżne 
pamiątki i antyki zgromadzone przez pa-
nie z koła oraz ofiarowane przez miesz-
kańców Tarnawy Górnej. Imprezie przy-
grywała Orkiestra Dęta ze Śleszowice,  
a mieszkańcy Tarnawy Górnej mieli moż-
liwość biesiadowania do późnych go-
dzin.

GCKiCz

Zawsze spieszył z pomocą

Józef Sala, rocznik 1911, jeszcze 
niedawno udzielał wywiadu na ła-
mach „Tygodnika Podhalańskiego”. Z 
pasją opowiadał o strojach strażac-
kich, o pożarach które gasił, a także 
o zabytkowej sikawce konnej, która 
obecnie stoi przed remizą w Zem-
brzycach.  Jako jeden z niewielu tak 
dobrze pamiętał historię Zembrzyc. 

W czasie II wojny światowej wal-
czył w Batalionach Chłopskich. Od 
lat 60. działał w Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Zembrzycach. Pełnił tam 
różne funkcje, od członka straży, do 

prezesa straży. 
30 grudnia zeszłego roku obchodził 

swój 100-letni jubileusz. Najstarszy 
zembrzycki strażak został odznaczo-
ny między innymi przez premiera 
Donalda Tuska, wojewodę małopol-
skiego, Związek   Kombatantów RP i 
Byłych Więźniów Politycznych, Gmi-
nę Zembrzyce, a także przez druhów 
swojej macierzystej Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej. Pogrzeb odbył się w 
czwartek, 4 października. 

JS

Zmarł Józef Sala – najstarszy zembrzycki strażak

Warsztaty terapii Zajęciowej w Zembrzycach
Każdy z nas chciałby mieć miejsce, w 

którym czułby się bezpiecznie i szczę-
śliwie, gdzie spełniałby swoje aspira-
cje, rozwijał umiejętności i nabywał 
nowe, gdzie miałby kogoś, z kim mógł-
by porozmawiać, kogoś życzliwego, 
kto wysłucha, doradzi, pomoże.

Takim właśnie miejscem dla osób 
niepełnosprawnych, które często spo-
tykały się z niechęcią i brakiem zro-
zumienia ze strony społeczeństwa są 
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Zem-
brzycach. Mieszczą się one w prze-
pięknym, odrestaurowanym Dworze z 
XIX wieku.

Na zajęcia terapeutyczne do WTZ 
dowożonych jest 35 podopiecznych z 
różnych miejscowości naszego powia-
tu (Zembrzyce, Marcówka, Budzów, 
Jachówka, Bieńkówka, Zachełmna, 
Tarnawa Dolna, Tarnawa Górna, Śle-
szowice, Sucha Beskidzka, Stryszawa) 
przez 5 dni w tygodniu. Na parterze 

znajduje się 6 pracowni, sala kompu-
terowa, telewizyjna oraz sala ćwiczeń 
ruchowych.

Pracownia gospodarstwa domo-
wego zajmuje się nauką higieniczne-
go przygotowania potraw, napojów, 
obsługą sprzętu AGD, RTV i narzędzi 
kuchennych, przygotowaniem menu, 
listy zakupów i nabywaniem umiejęt-
ności samoobsługi w kuchni oraz w 
sklepie.

Pracownia origami z elementami 
muzykoterapii wykonuje prace manu-
alne z zakresu papieroplastyki (origami 
płaskie i przestrzenne, bibułkarstwo) 
różnego rodzaju ozdoby i dekoracje. 
Zajęcia z muzykoterapii rozładowują 
napięcie, stres, pomagają w nawiązy-
waniu kontaktów.

Pracownia ogrodnicza dba o wygląd 
naszego ogrodu, pielęgnuje kwiaty, 
rośliny, krzewy, warzywa. Wykonuje 
również ozdoby (obrazy, kompozycje 

kwiatowe) z materiałów przyrodni-
czych, skóry, sznurka, słomy.

W pracowni stolarskiej podopieczni 
uczą się bezpiecznego posługiwania 
narzędziami stolarskimi do wykony-
wania m.in. ramek, świeczników, pół-
eczek, różnorodnych ozdób, wykorzy-
stując kreatywność uczestników.

Pracownia dziewiarsko-krawiecka 
zajmuje się szyciem ręcznym, maszy-
nowym, haftem, szydełkowaniem, 
tkactwem, robieniem na drutach, fil-
cowaniem. Uczestnicy uczą się bez-
piecznej pracy oraz wykorzystywania 
resztek materiałów.

Pracownia plastyczna wykonuje pra-
ce malarskie różnymi metodami (farby, 
akryle, płótno, szkło, akwarele, tusz, 
ołówek, kredy itp.) kartki okazjonalne, 
ozdoby i stroiki z gipsu, masy solnej, 
decoupage.

Uczestnicy mają możliwość korzy-
stania z rehabilitacji dostosowanej do 
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Harmonogram wprowadzania nowego systemu 
zbiórki odpadów komunalnych

W związku ze zmianą ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach, która od 1 lipca 2013 roku 
wprowadza nowy system zbiórki 
odpadów, informujemy, że: 
1) Do 30 czerwca 2013 roku obo-

wiązuje zbiórka odpadów na 
obecnych zasadach – obowiązują 
umowy właścicieli nieruchomości z 
Gminnym Zakładem Wodociągów i 
Kanalizacji w Zembrzycach. 

2) Każdy właściciel nieruchomości 
zamieszkałej zostanie zobowią-
zany do złożenia deklaracji o wy-
sokości opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi – dekla-
racja będzie zawierać m.in. dane 
właściciela, lokalizacje budynku, 
ilość osób zamieszkałych, (na pod-
stawie deklaracji będzie nalicza-
na opłata za odbiór odpadów). W 
przypadku niezłożenia wymaganej 
deklaracji albo w przypadku uza-
sadnionych wątpliwości, co do da-
nych zawartych w deklaracji, wójt 

określa, w drodze decyzji, wysokość 
opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi. Dane do nali-
czania opłat będą pobrane z pro-
wadzonych ewidencji przez urząd 
gminy – ewid. ludności, podatko-
wej). Wzór deklaracji oraz termin 
jej składania zostaną podane do 
publicznej informacji początkiem 
2013 r. 

3) Od 1 lipca 2013 roku będzie obo-
wiązywał nowy system zbiórki 
odpadów komunalnych – szcze-
gółowe informacje dot. nowego 
systemu zostaną przedstawione 
początkiem 2013 roku m.in. na stro-
nie internetowej (www.zembrzyce.
pl) oraz w gazetce gminnej.

4) Zmiana systemu wprowadzi: inny 
sposób rozliczania (opłaty nalicza-
ne i zbierane przez urząd gminy), 
firmą zbierającą odpady będzie 
firma wyłoniona przez Wójta Gmi-
ny Zembrzyce w drodze przetargu, 
zostanie wprowadzona zbiórka do-

datkowych odpadów 
(m.in. biodegradowalnych, które na-

dają się do kompostowania).
Zmiana systemu zbiórki odpadów 
wprowadza co następuje:
lod 1 lipca 2013 roku z mocy pra-

wa przestają obowiązywać umo-
wy zawarte pomiędzy właścicie-
lem nieruchomości, a Gminnym 
Zakładem Wodociągów i Kanali-
zacji w Zembrzycach (nie trzeba 
wypowiadać umowy, ponieważ 
z mocy prawa przestaje obowią-
zywać z dniem 01.07.2013 roku) 
– zaczyna obowiązywać nowy sys-
tem zbiórki odpadów komunal-
nych - zbiórkę odpadów prowadzi 
gmina za pośrednictwem firmy 
wyłonionej w drodze przetargu, 
opłaty za zbiórkę odpadów będą 
naliczane i zbierane przez urząd 
gminy, 
l Wójt Gminy Zembrzyce będzie 

sprawować nadzór nad zbiórką i 
prawidłowym zagospodarowa-

indywidualnych potrzeb każdego z 
nich oraz sali komputerowej, w której 
uczą się obsługi komputera.

W ciągu tych 7 godzin pobyt uczest-
ników w WTZ jest odciążeniem dla 

rodziców, opiekunów, którzy choć na 
chwilę mogą zająć się czymś innym , 
„złapać oddech” w poczuciu, że ich 

dzieci są w miejscu, gdzie czują się 
dobrze. Dzięki warsztatom wielu z 
podopiecznych wcześniej nie chodzą-
cych do specjalnych szkół i nie bio-
rących udziału w żadnych zajęciach, 

ma możliwość 
odkrycia swoich 
zainteresowań i 
potrzeb, naby-
cia umiejętności 
potrzebnych do 
podjęcia pracy. 
Uczestnicy uczą 
się szacunku do 
drugiego czło-
wieka, nawiązu-
ją nowe kontak-
ty i przyjaźnie.

W WTZ or-
g a n i z o w a n e 
są również wy-
cieczki, imprezy 

okolicznościowe, wyjazdy do zaprzy-
jaźnionych ośrodków, wyjazdy na 
basen, hipoterapię, spacery umożli-

wiające kontakt z przyrodą, wycieczki 
piesze i górskie (Leskowiec, Wierchy, 
Jasień, Sosnówka, Babia Góra), spo-
tkania integracyjne, pielgrzymki, wy-
stawy prac, występy teatrzyków. Od-
wiedzają nas również dzieci i młodzież 
szkolna.

W tym roku, dzięki PCPR naszych 15 
podopiecznych miało możliwość re-
alizacji projektu „Aktywni mogą wię-
cej”. Uczestniczyli oni w spotkaniach z 
doradcą zawodowym i psychologiem. 
W ramach projektu wyjechali również 
na 2-tygodniowy turnus wypoczynko-
wy oraz wzięli udział w jednodniowej 
wycieczce „Pętla Beskidu”.

Wielu z nas może zastanawiać się 
nad sensem tworzenia takich miejsc, 
wielu z nas może uważać to za nieko-
nieczne. Jednak patrząc teraz na na-
szych podopiecznych - uśmiechnię-
tych, zadowolonych, pracujących, jak 
tylko najlepiej potrafią, można stwier-
dzić tylko jedno: WARTO! 

Elżbieta Ćwiękała
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Wystąpienie Gminy Zembrzyce 
z Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy

Aktualnie Gmina Zembrzyce nadal 
jest pełnoprawnym członkiem Związku 
Gmin Dorzecza Górnej Skawy, przesta-
nie być członkiem związku w 2013r. 

Zgodnie z Ustawą o gospodarowaniu 
odpadami, gmina jest zobowiązana do 
przekazywania odpadów zmieszanych 
(czarne worki) do regionalnej instalacji 
przetwarzania odpadów zmieszanych. 
Dla naszego powiatu zgodnie z Planem 
Gospodarowania Odpadami Wojewódz-
twa Małopolskiego, który wszedł w ży-
cie w lipcu bieżącego roku Regionalną 
Instalacją Przetwarzania Odpadów jest 
Zakład Zagospodarowania Odpadów w 
Myślenicach. 

Planowane jest, że Instalacja Związku 
Dorzecza Górnej Skawy Świnna Poręba 
w Suchej Beskidzkiej (ZGDGS) zosta-
nie instalacją regionalną w 2014 r., po 
otwarciu instalacji mechaniczno-biolo-
gicznego przetwarzania odpadów ko-
munalnych. 

Koszt tej inwestycji planowany jest 
na kwotę 6 mln. zł. Z kwoty tej większa 
część będzie sfinansowana z dotacji, 
natomiast część środków (w optymal-
nych warunkach 15%) musi być pokryta 
przez Gminy tworzące związek. 

Koszty inwestycji w ZGDGS są dzielo-
ne na członków (gminy, miasta) w za-

leżności od liczby mieszkańców. Nie ma 
to przełożenia na liczbę oddawanych 
śmieci. Mając 10-letnie doświadczenie 
w realizacji inwestycji w ZGDGS okazało 
się, że nakłady inwestycyjne nie zwróci-
ły się Gminie Zembrzyce. Gdyby Gmina 
Zembrzyce wytwarzała znacznie więcej 
odpadów nieposortowanych wtedy by-
łoby zasadnym uczestniczyć w tej inwe-
stycji. 

Inwestowanie kolejnych pieniędzy w 
instalacje mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów miałoby sens, 
gdyby Gmina Zembrzyce miała do za-
gospodarowania znacznie większe ilo-
ści odpadów zmieszanych.

Trzeba nadmienić, że oddając odpady 
do ZGDGS generujemy koszty na przy-
szłość, koszty których nie będziemy 
ponosić oddając śmieci do Regionalnej 
Instalacji w Myślenicach. Są to koszty 
rekultywacji terenu. ZGDGS, czyli człon-
kowie związku za kilka lat staną przed 
problemem rekultywacji składowiska, a 
ZGDGS do tej pory nie utworzył na ten 
cel stosowanego funduszu. Ponadto 
jako członek ZGDGS byliśmy zobligo-
wani do ponoszenia stałych opłat tzw. 
składki członkowskiej.

Majątek ZGDGS stanowią budynki i 
budowle, które są postawione na tere-

nienie nienależącym do związku. Grun-
ty są własnością miasta Sucha Beskidz-
ka, które wydzierżawia tereny związko-
wi za stosowną opłatą. 

Koszty gminy związane z gospoda-
rowaniem odpadami generują głównie 
odpady zmieszane (czarne worki).

Polityka Gminy Zembrzyce ma na celu 
ograniczyć do minimum ilość odpadów 
oddawanych w czarnych worach, przez 
co znacznie obniżone zostaną koszty 
oddawania odpadów do instalacji prze-
twarzania odpadów. 

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców 
gminy i poważnemu potraktowaniu sor-
towania śmieci,  już w 2012 roku udało 
się znacznie ograniczyć ilość odpadów 
oddawanych w czarnych workach. 

Mamy nadzieję przekonać wszystkich 
do sortowania odpadów, w efekcie cze-
go nie będziemy z jednej strony ponosić 
wysokich kosztów, z drugiej zaś strony, 
Gmina Zembrzyce uzyska odpowiednie 
stopnie odzysku odpadów, wskaźniki 
sortowania poszczególnych odpadów, 
w efekcie czego nie będzie narażona na 
kary. 

UG

niem odpadów przez odbiera-
jącego, 
l Rada Gminy Zembrzyce usta-

li stawkę i sposób naliczania 
opłaty za odbieranie odpadów 
– Wójt Gminy Zembrzyce na pod-
stawie złożonej deklaracji będzie 
naliczał właścicielom domów 
opłatę za zbiórkę odpadów ko-
munalnych (koszty prowadzenia 
zbiórki mają w całości pokrywać 
się z opłat od właścicieli nierucho-
mości),
lzbiórka odpadów będzie obej-

mować wszystkich mieszkań-
ców nieruchomości zamieszka-

łych – zbiórka odpadów komu-
nalnych prowadzona będzie na 
całym terenie Gminy Zembrzyce 
według ustalonego harmonogra-
mu,
ldodatkowo zachęcamy do kom-

postowania odpadów biode-
gradowalnych – m.in. resztek 
jedzenia, odpadów roślinnych, 
odpadów opakowaniowych ule-
gających biodegradacji, będzie to 
miało wpływ na ogólny koszt go-
spodarowania odpadami, jak też 
na uzyskanie odpowiedniej wiel-
kości odzysku,
l opłata za odpady posegrego-

wane będzie niższa (promowa-
nie segregacji odpadów),
l zostanie zorganizowany stały 

punkt selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych proble-
mowych – są to znajdujące się w 
gospodarstwie domowym prze-
terminowane leki, chemikalia, zu-
żyte baterie i akumulatory, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
meble i inne odpady wielkoga-
barytowe, odpady budowlane  
i rozbiórkowe oraz zużyte opony  
i odpady zielone. 

UG
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L I S t   O t W A R t y

Łukasz Palarski                                                                                                                                         
Zembrzyce 01.10.2012 r.
Radny Gminy Zembrzyce

Pan
Eugeniusz Stypuła                                                                  
Wójt Gminy Zembrzyce

W związku z publikacją zawartą w Gazecie Samorządowej „Nasza Gmina Zembrzyce” wydawanej ze środków publicznych przez Gminę 
Zembrzyce (NR II/2012 - strona 14 - artykuł zawierający wypowiedź Wójta Gminy Zembrzyce) pragnę ustosunkować się do Pana słów: „… wąt-
pliwości Pana Przewodniczącego Rady Gminy tym bardziej dziwią, że nigdy wcześniej na Komisjach i Sesjach Rady Gminy poświęconych tema-
tyce Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy Świnna Poręba nie dzielił się swoimi spostrzeżeniami…”
 Ze zdumieniem przyjmuję Pana słowa zważywszy na fakt, iż podczas głównej dyskusji odnośnie wystąpienia ze ZDGS, która miała miejsce 
w dniu 29.05.2012 podczas prac Komisji Gospodarczej był Pan jak również Pan Przewodniczący ZDGS Marek Listwan adresatami pytań, w 
których wyraziłem spostrzeżenia związane z wystąpieniem ze ZDGS.
 Z uwagi na Pańską krótkotrwałą w tym zakresie pamięć pragnę Panu przypomnieć, iż podczas obrad w/w Komisji Gospodarczej zwróciłem 
uwagę na następujące okoliczności:
Cytat oparty o zapis audio
 „(…)Ł. Palarski: To może ja tak bardziej prosto powiem, bo stajemy teraz przed dylematem na najbliżej sesji czy ze Związku wystąpić czy 
ze Związku nie wystąpić. Zasadnicze pytanie jakie sobie tu stawiamy to brzydko mówiąc idzie o ten wymiar ekonomiczny, co Nam się będzie 
bardziej opłacało czy pozostać w Związku czy faktycznie funkcjonować poza Związkiem. Wiele kwestii tu już zostało poruszonych, jeżeli mogę 
to po pierwsze była tu mowa o tym koszcie, koszt modernizacji – i mam pierwsze pytanie do Panów (E. Stypuła, M. Listwan) Czy Państwo sobie 
wyobrażają taką sytuację, że Związek prowadzi inwestycję bez wkładu finansowego Gminy Zembrzyce ? Opierając się gdyby Gmina Zembrzyce 
oparła się tutaj o statut – nie wiem czy ja mam aktualny statut Związku – paragraf 36, który mówi „Udział w inwestycjach Związku jest dla Gmin 
dobrowolny” Czy istnieje prawna możliwość, nawet jeżeli pozostaniemy w Związku, że My nie będziemy partycypować w kosztach na zasadzie 
wprowadzenia wkładu finansowego ewentualnie oczywiście udzielenie pożyczki, kredyt tak – ale bez wniesienia wkładu finansowego? (…)
(…) /W tym miejscu wprowadzony został wątek poboczny odnośnie wprowadzenia przetargu na odbiór śmieci/(…)
Czy ja mogę kontynuować? Bo problem jest taki że na najbliższej sesji każdy radny będzie musiał podjąć tą decyzję więc też chcielibyśmy mieć tą 
….. więc te nurtujące mnie zagadnienia. W związku z tym czy taka sytuacja, że Gmina pozostaje w Związku natomiast jeżeli przyjdzie partycy-
pacja w kosztach, jeżeli wójt jako przedstawiciel Gminy w Związku przyjdzie i powie, ze on nie partycypuje Czy Państwo rozważają taką sytuację, 
taką ewentualną sytuację – że na podstawie tego statutu, rozumiem że uchwała Związku nie może być sprzeczna ze Statutem Związku - że po-
zostali członkowie Związku będą musieli w jakiś sposób zabezpieczyć środki by realizować inwestycję. Czy tak? Bo żadny radny nie bierze udziału 
w pracach Związku, nie uczestniczy w posiedzeniach. Też nie chcę tu kierować pytania bezpośrednio do Pana Przewodniczącego bo zdaję sobie 
sprawę że jest to ciało kolegialnie złożone, prawda?
D. Smyrak: Do tej pory nie było takiego przypadku.
M. Listwan: Tak. Myślę że nie jest to …….. (śmiech) … Wie Pan jest to…. Powiem Panu że, nawet nie przyszło mi do głowy ten pomysł.
Ł. Palarski: Proszę Państwa to jest nic innego jak Liberum Veto, prawda.
M. Listwan: Nad tym trzeba się zastanowić. Ja Panu nie odpowiem. Natomiast powiem Panu że było by to ……..
Ł. Palarski: Zmierzam do tego, że są różne formy wsparcia. Możemy udzielić pożyczki, Związek wypracowuje jakieś środki, które następnie zwra-
ca. Bo do czego zmierzam……Gmina Zembrzyce już poniosła wydatki. Nie wiem jaka to jest globalna kwota (…)
D. Smyrak: 668 000 zł
Ł. Palarski: Dlatego mam tu obawy. Bo jeżeli podejmiemy decyzję o wystąpieniu ze Związku no to automatycznie tracimy ten Nasz wkład, który 
wnieśliśmy.
M. Listwan: Zdecydowanie
Ł. Palarski: Bo tu paragraf 38 pkt 4 Statutu Związku stanowi „ że w przypadku wystąpienia ze Związku jego członka jego składka członkowska 
oraz składki inwestycyjne nie podlegają zwrotowi. Dlatego chcę żebyśmy sobie te najbardziej nurtujące zagadnienia wyjaśnili. Więc pierwsze 
koszty modernizacji – wiem, ze dziś nie otrzymamy tu informacji (…) I tu zwrócę uwagę na to co Wójt powiedział, bo to też jest dla Nas istotne 
żeby jednak były zabezpieczone interesy członków Związku. To też nie bezpośrednio do Pana Przewodniczącego, bo ja uważam że w tej chwili 
powinna odbyć się debata w samym Związku – bo widzę że Związek zmierza w jakimś nieokreślonym przynajmniej dla mnie celu, że w Związku 
powinna być debata Jak zabezpieczyć interesy poszczególnych członków bo na podstawie wyliczeń, które mamy przedstawione czujemy się w 
pewien sposób pokrzywdzeni – w takim dużym uproszczeniu – jak na Nasze możliwości dużym wkładem. Natomiast jeżeli mamy przedstawioną 
tą informację w porównaniu do Gminy niebędącej w Związku oczekiwalibyśmy, ze skoro ponieśliśmy te koszty inwestycyjne to na pewno chcemy 
te opłaty mieć niższe niż w stosunku do innych by rekompensowały nam ten wkład inwestycyjny. Ale tu już otrzymałem odpowiedź, że decydują 
członkowie Związku. Mam jeszcze taką prośbę czy jest możliwość, czy Państwo są przygotowani jak wyszedł wynik finansowy za rok 2011. Czy 
Państwo są w stanie nam ewentualnie podać informację jak zamknęliśmy rok 2011 (…)„

 Użyte przez Pana sformułowanie sugerujące o braku udziału mojej osoby w dyskusji dotyczącej wystąpienia Gminy Zembrzyce z ZDGS w 
kontekście w/w cytatu traktuję jednoznacznie jako próbę podważenie zaufania wśród mieszkańców Mojej Gminy. Próba kreowania przez 
Pana rzeczywistości, która nie miała miejsca wykracza w mojej ocenie poza dopuszczalne standardy i spotkać się musi ze zdecydowanym 
sprzeciwem w zakresie wykorzystania gminnej gazety samorządowej do głoszenia twierdzeń, które nie miały miejsca.
 W związku z powyższym proszę o publikację niniejszego „Listu Otwartego” w najbliższym wydaniu Gazety Samorządowej „Nasza Gmina 
Zembrzyce”, co traktować będę jako realizację mojego prawa wynikającego z par. 5 ust. 3 Uchwały Rady Gminy Zembrzyce XIV-101/12 w 
sprawie wydawania gazety samorządowej Gminy Zembrzyce. Próbę blokowania publikacji będę traktował jako próbę złej woli w załatwie-
niu powstałego sporu. 
 W sytuacji pozostawienia z Pana strony problemu bez reakcji będę zmuszony rozważyć dochodzenie naprawy dobrego imienia na drodze 
prawnej na podstawie art. 212 Kodeksu Karnego w z uwzględnieniem par. 2 tegoż artykułu.

Do wiadomości
1)Wójt Gminy Zembrzyce 
2)Redaktor Naczelny Gazety Samorządowej „Nasza Gmina”
3) Mieszkańcy Gminy Zembrzyce

Z poważaniem
Łukasz Palarski
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Kompostowanie przydomowe
Bardzo dużą część naszych codziennych 

odpadów stanowią resztki pożywienia, sko-
szona trawa, gałęzie drzew itp. W większości 
przypadków, odpady te składowane są na 
składowisku, gdzie ulegają procesom roz-
kładu. Rozkładające się odpady organiczne 
wchodzą w reakcję z odpadami niebezpiecz-
nymi, powodując skażenie gleby, powietrza 
i wody. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
do 16 lipca 2013 r. gminy mają obowiązek 
ograniczyć masę odpadów komunalnych ule-
gających biodegradacji przekazywanych na 
składowisko, do nie więcej niż 50% całkowitej 
masy odpadów komunalnych przekazywa-
nych do składowania. Dlatego tak ważną spra-
wą jest organizowanie przydomowych kom-
postowników. Jeżeli osoba zadeklaruje, w de-
klaracji dotyczącej opłat za gospodarowanie 
odpadami, że składuje odpady organiczne w 
przydomowym kompostowniku, będzie to 
traktowane jako odzysk ekologiczny i będzie 
w znacznym stopniu przyczyniać się do uzy-
skania pożądanych wskaźników przez gminę, 
z drugiej zaś strony nie będą ponoszone kosz-
ty wywozu i składowania tych odpadów.

Kompostowanie jest najprostszą, naj-
tańszą i zgodną z naturalnymi procesami 
metodą recyklingu odpadów 
organicznych!

Co można kompostować: 
l odpady kuchenne - pozosta-

łości po warzywach i owo-
cach, inne resztki żywności 
(także skorupki jaj) pozosta-
łości po parzeniu kawy i her-
baty (zużyte filtry do kawy, 
torebki po herbacie);
l odpady z ogrodu - świeże i suche liście 

(poza liśćmi orzecha włoskiego), skoszoną 
świeżą trawę i siano, słomę, chwasty, reszt-
ki roślin posprzątane z grządek, obornik, 
drobne gałązki;
l w niedużej ilości można dodać do kompo-

stu trociny i popiół drzewny, najlepiej aby 

kolejne warstwy pryzmy były mieszankami 
powyższych składników. 
Zalety kompostowania
l zmniejszenie o 30-50% ogólnej ilości odpa-

dów kierowanych na wysypiska;
l unieszkodliwienie odpadów pod wzglę-

dem sanitarno-epidemiologicznym;
l produkcja kompostu niezbędnego dla za-

pewnienia urodzajności gleb (w Polsce ok. 
60% gleb ma niedomiar humusu);
l proste technologie kompostowania;
l niski koszt inwestycji i eksploatacji;
l łatwość składowania niewykorzystanego 

kompostu. 
Decydując się na wyprodukowanie własne-

go kompostu na działce mamy do wyboru 
dwie podstawowe metody – kompostowa-
nie w pryzmie lub kompostowanie w kom-
postowniku. Kompostowanie w pryzmie jest 
nieco prostsze i nie zmusza nas do budowy 
lub zakupu kompostownika, dzięki czemu 
dodatkowo ograniczamy koszty związane z 
pozyskaniem materiału nawozowego. Z kolei 
zaletami kompostowników są: większa estety-
ka, utrzymanie kompostu w uporządkowanej 
formie, oraz zabezpieczenie przed wiatrem i 
wysuszaniem przez promienie słoneczne.

Rodzaje kompostowników:

Przebieg kompostowania
Na dnie układamy 20 cm warstwę poła-

manych gałęzi o grubości 1-5 cm, najgrubsze 
układając na spodzie. Następnie nasypujemy 
warstwę materiału, którego zadaniem będzie 
pochłanianie wody wymywającej z górnych 

warstw substancje mineralne. Może to być 
torf, ziemia ogrodowa, słoma lub częściowo 
rozłożony kompost. Powyżej układamy war-
stwy materiału, przekładane ziemią ogrodo-
wą, drobno rozkruszoną gliną lub iłem w ilości 
5% objętości pryzmy. Dobrze jest dodawać 
też nieco gotowego kompostu z wcześniej-
szej pryzmy. Po osiągnięciu wysokości 120 
cm (przy dobrym dostępie powietrza), pry-
zmę okrywamy ziemią lub innym materiałem, 
profilując ją tak aby woda opadowa ściekała 
do wnętrza pryzmy. Niektórzy proponują po-
lewać tak przygotowaną pryzmę gnojówką 
roślinną z pokrzywy, rumianku i krwawnika. 
Na zimę, pryzmę okrywamy materiałem izola-
cyjnym, co umożliwi dalszy rozkład materiału.

Wykorzystanie kompostu
Właściwie dojrzały kompost, poza brunatną 

barwą, wydziela przyjemny zapach, zbliżony 
do zapachu próchnicy leśnej. Jego cząstki nie 
muszą być całkowicie rozłożone. Jedynie, sto-
sując go do kwiatów doniczkowych lub jako 
komponent do wysiewu nasion, doprowa-
dzamy do pełniejszego rozkładu, a następnie 
przesiewamy na sicie. Do tych zastosowań 
możemy wymieszać go z piaskiem i gliną w 
równych ilościach. 

W ogrodzie, kompost rozprowadzamy na 
powierzchni gleby w ilości 
10 litrów kompostu na 2 m², 
a następnie mieszamy go z 
jej górną, ok. 10 cm warstwą. 
Podczas sadzenia drzew i 
krzewów, „zaprawiamy” dołki, 
wsypując kompost na dno. 
Ziemię, którą zasypujemy 
bryłę korzeniową, mieszamy 
z kompostem w stosunku 1:1.

Zachęcamy mieszkańców Gminy do 
zakładania kompostowników na terenie 
swoich nieruchomości i wykorzystywania 
kompostu jako nawozu naturalnego w 
przydomowych ogródkach. 
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Zestawy do selektywnej zbiórki odpadów
Kolejny raz przypominamy i namawiamy do zadeklarowania 

chęci otrzymania całkowicie bezpłatnie zestawu do segregacji 
odpadów.

 Gmina Zembrzyce z inicjatywy Wójta Gminy zgłosiła wnio-
sek o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe 
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, a 
w  ramach tej operacji zostały przyznane środki na zakup 1000 
sztuk stojaków i pojemników do segregacji odpadów komunal-
nych. Nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach, wprowadza bardzo wiele zmian w istniejącym systemie 
gospodarki odpadami komunalnymi, m.in.  ogromny nacisk 
kładzie na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych u źródła.  
Selektywna zbiórka

u źródła, czyli w miejscu wytwarzania odpadów tj. gospodar-
stwie domowym. Mieszkańcy od razu w domach segregują od-
pady według rodzajów.  Zestawy do selektywnej zbiórki w du-
żym stopniu mają ułatwić i udoskonalić ten proces. Jeszcze raz 

zachęcamy to skorzystania z bezpłatnego użyczenia zestawów 
do segregacji aby w sposób łatwy i przyjemny segregować od-
pady komunalne. 

UG
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