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Z okazji Świąt Wielkanocnych 
składamy wszystkim mieszkańcom Gminy Zembrzyce 

najlepsze życzenia.
Niech ten szczególny okres będzie dla wszystkich czasem 
zadumy, wyciszenia, wypoczynku i prawdziwej radości.

Wójt Gminy Zembrzyce
Eugeniusz Stypuła

Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce 
Łukasz Palarski
Radni Gminy Zembrzyce

Alleluja!
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Przystępując do realizacji projektu w 2011 
roku planowany koszt projektu wynosił 1 339 
520,00 zł, z czego gmina miała dofinansować 
kwotę 200 928,00 zł. Aktualnie Gmina nie po-
nosi kosztów w wysokości wkładu własnego 
w związku z realizacją projektu. 100% warto-
ści projektu będzie sfinansowana w ramach 
Działania 8.3 Programu Operacyjnego Inno-
wacyjna Gospodarka, w tym ze środków Unii 
Europejskiej.

W wyniku realizacji projektu zbudowana 
została sieć szerokopasmowa zapewniająca 
bezpłatny dostęp do Internetu, dodatkowo 
dostarczono bezpłatny sprzęt komputerowy 
do 40 gospodarstw domowych.

Również darmowy dostęp do Internetu i 
zestawy komputerowe z oprogramowaniem 
otrzymały szkoły gminy Zembrzyce (16 zesta-
wów) oraz Gminne Centrum Kultury i Czytel-
nictwa (4 zestawy).

Beneficjentami programu są osoby wy-
łonione na podstawie Regulaminu naboru 
zgodnie z kryteriami określonymi w projek-
cie. Natomiast regulamin rekrutacji i uczest-
nictwa w projekcie wraz z ankietami został 
udostępniony potencjalnym zainteresowa-
nym:
- w Urzędzie Gminy Zembrzyce,
- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,
- za pośrednictwem Sołtysów,
- do pobrania ze strony internetowej Gminy 

Zembrzyce.
Warunki uczestnictwa w projekcie były 

przygotowane według zasad narzuconych 
przez Unię Europejską. Wójt mógł jedynie 
określić rangę punktową poszczególnym 
warunkom i tak zgodnie z ustaleniami na 
komisjach Rady Gminy, najwyżej punkto-
wana była niepełnosprawność.

Opis warunków i punktacja:
l Gospodarstwa domowe spełniające kryte-

rium dochodowe upoważniające do otrzy-
mania wsparcia w ramach systemu pomo-
cy społecznej lub spełniające kryterium 
dochodowe upoważniające do otrzymania 
wsparcia w ramach systemu świadczeń ro-
dzinnych – 1 pkt,

l Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trud-
nej sytuacji materialnej i społecznej upraw-
niającej do uzyskania stypendiów socjal-
nych, typowana do otrzymania wsparcia 

we współpracy ze szkołą oraz Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej (1 dziecko –1 pkt),

l Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub 
umiarkowanym stopniem niepełnospraw-
ności lub z orzeczeniem równoważnym 
(znaczny i dzieci niepełnosprawne – 2 pkt, 
umiarkowany – 1 pkt).
Na podstawie dokumentów złożonych 

przez chętnych do udziału w projekcie zo-
stała przydzielana punktacja. O zakwalifiko-
waniu się do projektu decydowała również 
możliwość techniczna podłączenia do sieci. 
Jak wiemy sieć bezprzewodowa w terenach 
górzystych nie jest w stanie objąć zasięgiem 
100% powierzchni Gminy, przy założeniu, 
że nie ponosi się kosztów niewspółmiernie 
większych od efektów.

Reasumując, chętnych do udziału w pro-
jekcie było 47 gospodarstw, z czego 40 zo-
stało objętych projektem, 4 gospodarstwa 
znajdują się na liście rezerwowej z uwagi na 
ograniczenia ilościowe projektu, natomiast 
pozostałe 3 gospodarstwa nie spełniały wa-
runków udziału w projekcie, z uwagi na wy-
mogi Unii Europejskiej, bądź możliwość tech-
niczną przyłączenia.

W dniu 07.02.2013 roku w Gminie Zem-
brzyce odbyła się konferencja, której celem 
było przedstawienie beneficjentom projektu 
kompleksowych informacji na temat projek-
tu. Uczestnicy mieli możliwość zaznajomić się 
z wprowadzonymi rozwiązaniami na terenie 
Gminy Zembrzyce, dzięki którym użytkow-
nicy będą mieć zapewniony dostęp do Inter-
netu. Większość prac związanych z projektem 
przeprowadzono w 2012 roku. Mimo wielu 
przeciwności udało się wybudować sieć 
bezprzewodową, dostarczyć sprzęt kompu-
terowy i przeprowadzić szkolenia z podstaw 
obsługi komputera. Na konferencji szczegól-
ną uwagę zwrócono na reguły związane z 
dalszym etapem realizacji programu, w tym 
zasady serwisowania sprzętu i dostępu do In-
ternetu przez kolejne lata.

Ponadto beneficjenci uczestniczyli w loso-
waniu cennych nagród (wśród nagród były 
m. in. kierownica TRACER, aparat cyfrowy, 
nawigacja GPS, kamera, głośniki), których 
fundatorem była firma odpowiedzialna za 
realizację projektu „Stimo Systemy Informa-
tyczne”.

W swoim wystąpieniu na konferencji Wójt 
Gminy Zembrzyce podziękował wszystkim, 
którzy przyczynili się do 
realizacji projektu, a w 
szczególności:
- Panu Przemysławowi 

Fidelus za wsparcie 
i zaangażowanie w 
projekt,

- Wykonawcy firmie 
„Stimo Systemy 
Informatyczne” za 
sprawne i terminowe 
wykonanie zadania 
oraz dobrą współpra-
cę z mieszkańcami,

- Panu Tadeuszowi 

Grzesiak – Inżynierowi projektu za facho-
wą pomoc i doradztwo przy realizacji pro-
jektu,

- Pani Barbarze Żmudka – kierownikowi 
GOPS, która aktywnie włączyła się w po-
moc w związku z potrzebą wyboru uczest-
ników projektu. Słowa podziękowania 
skierowane zostały także do Dyrektorów 
Szkół za ich przychylność i pomoc w wdra-
żaniu projektu.
Należy nadmienić, że w 2012 roku Gmina 

Zembrzyce złożyła następny wniosek na dal-
szą realizację zadań z zakresu wykluczenia 

cyfrowego Gminy Zembrzyce. Celem tych 
działań jest stworzenie infrastruktury zapew-
niającej dostęp do Internetu na terenie całej 
gminy.

W drugim etapie nie zaplanowano zakupu 
komputerów. W dniu składania wniosku tj. 
20.09.2012 r. nie było możliwości finansowa-
nia projektu w 100% ze środków Unii Europej-
skiej, a zakup 120 zestawów komputerowych 
znacznie zwiększyłby jego koszty. Krytyczne 
uwagi, co do wysokości kosztów projektu, jak 
i późniejszych kosztów związanych z utrzy-
maniem infrastruktury przeważyły. 

Trzeba podkreślić rozwojowy charakter 
przedsięwzięcia. Zrealizowanie powyższych 
projektów stworzy realne szanse na uzyska-
nie zgody Prezesa Urzędu Komunikacji Elek-
tronicznej na świadczenie usług dostępu do 
Internetu o charakterze socjalnym dla wszyst-
kich gospodarstw na terenie Gminy Zem-
brzyce - Internet w każdym domu za darmo. 
Biorąc pod uwagę fakt, że Gmina Zembrzyce 
nie będzie ponosić żadnych kosztów związa-
nych z budową sieci o wartości ok. 1,5 mln 
złotych, można uznać realizację tych projek-
tów za wielki sukces. 

UG

PROJEKT 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Gminy Zembrzyce”
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W ramach budowy Zbiornika Wod-
nego Świnna Poręba zostaną zreali-
zowane na terenie Gminy Zembrzyce 
następujące zadania, na które zostały 
podpisane stosowne porozumienia 
pomiędzy RZGW, a Gminą:
1. Porozumienie nr 1587/IPR/2012NN z 

dnia 22.11.2012 r., w ramach którego 
RZGW zobowiązuje się do zrealizo-
wania inwestycji polegającej na opra-
cowaniu dokumentacji projektowej 
oraz wykonaniu robót budowlanych 
związanych z zapewnieniem dojazdu 
do zakładu Amal i pozostałych nie-
ruchomości zlokalizowanych wzdłuż 
starodroża drogi krajowej nr 28 w Tar-
nawie Dolnej. Obecnie została zlecona 
ekspertyza mostu na potoku Tarnawka 
w ciągu drogi krajowej w zakresie jego 
stanu technicznego oraz możliwości 
jego funkcjonowania w stanach mak-
symalnego spiętrzenia wód zbiornika 
Świna Poręba.

2. Porozumienie 800/IPR/2009/NN z dnia 
18.06.2009 r., w ramach którego RZGW 
zobowiązuje się do zrealizowania dro-
gi publicznej klasy L w km 3+155 do 
5+406 Stryszów - Zembrzyce. W chwili 
obecnej został złożony wniosek o wy-
danie pozwolenia na budowę. Realiza-

cja zadania zostanie rozpoczęta zaraz 
po uzyskaniu prawomocnej decyzji 
pozwolenia na budowę.

3. Porozumienie nr 1285/IPR/2011/NN z 
dnia 03.11.2011 r., w ramach którego 
RZGW zobowiązuje się do zrealizowa-
nia inwestycji polegającej na budowie 
obiektu mostowego na potoku Palecz-
ka, drogi publicznej łączącej drogę 
Stryszów – Zembrzyce z obwodnicą 
Zembrzyc. Droga ta przebiegać będzie 
w rejonie oczyszczalni ścieków, dalej 
po wale wzdłuż rzeki Skawy. Obecnie 
trwają prace projektowe.

 Od roku 2011 Gmina czyni starania 
o zrealizowanie przez RZGW następują-
cych zadań:

 1. Dokończenie rozpoczętej budowy 
drogi gminnej Starczały II w Tarnawie
 Dolnej. Planowany jest do wykonania 

odcinek drogi dł. 310 m.
2. Wykonanie poszerzenia odcinka drogi 

do osiedla Starczały w Tarnawie Dolnej 
/odcinek pod Porębskim/. Konieczny 
jest do wykonania odcinek drogi o dł. 
ok.70 m, szer. 6 m.

3. Dokończenie odbudowy boiska w Tar-
nawie Dolnej trybuny. W ramach tego 
zadania czynione są również starania o 

zwrot poniesionych przez Gminę środ-
ków finansowych na jego realizację.

4. Rozwiązanie dojazdu do osiedla Bo-
gacze w Tarnawie Dolnej - zadanie na 
etapie prac projektowych.

5. Rozwiązanie problemu poruszania się 
pieszych w ciągu drogi krajowej nr 28 
na odcinku, od zjazdu z drogi krajowej 
na osiedle Starczały w Tarnawie Dol-
nej, do zjazdu z drogi krajowej na osie-
dle Ruski w Zembrzycach.

Ponadto prowadzone są rozmowy na 
temat utworzenia programu, w ramach 
którego można byłoby sfinansować na-
stępujące inwestycje:
1. Dokończenie budowy sieci wodocią-

gowej i kanalizacyjnej w Tarnawie Dol-
nej oraz kanalizacji dla osiedla Ruski i 
Grygle w Zembrzycach. 

2. Projekt + budowa sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej w Marcówce i części 
Zembrzyc.

3. Projekt + budowa sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej dla osiedla Zarębki w 
Zembrzycach.

4. Projekt + budowa sieci wodociągowej 
dla osiedla Ruski i Grygle w Zembrzy-
cach.

UG

Współpraca Gminy Zembrzyce 
z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej 

Gmina Zembrzyce otrzymała środki na odbudowę dróg

W dniu 27.02.2013 roku Wójt Gminy Zembrzyce odebrał przy-
znaną Gminie Zembrzyce promesę w wysokości 190 000 zł na 
odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej na skutek klęsk 
żywiołowych w 2010 r. 

Środki te zostaną przeznaczone na remont drogi gminnej  „Za 
Garbarnią” w miejscowości Zembrzyce i „Na Nizień” w miejsco-
wości Tarnawa Dolna. Planowany termin realizacji robót to 2013 
rok.

UG

Stara część budynku ZS w Zembrzycach odzyska swój blask
Gmina czyni starania o pozyskanie środków z Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013, w ramach 
działania  „Odnowa i rozwój wsi”. Przygotowywany jest 
wniosek pn „Rewitalizacja części budynku Zespołu Szkół w 
Zembrzycach wpisanej do ewidencji zabytków, położonego 
na działce nr ewid. 2966/12 - poprzez wykonanie docieple-
nia ścian zewnętrznych”. 

Realizacja projektu ma na celu wykonanie remontu budynku 
poprzez docieplenie ścian zewnętrznych z wykończeniem tyn-
kiem akrylowym. Ponadto planuje się wykonanie wymiany okuć 
blacharskich pasów podrynnowych, parapetów i gzymsów, wy-
mianę rynien i rur spustowych. Stosowna dokumentacja projek-
towa została przygotowana i złożony został wniosek dotyczący 
„zgłoszenia robót budowlanych”.

UG
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Budynek LKS Garbarz ma szansę na odnowę 

Przygotowywany jest projekt pn „Wyposażenie obiek-
tów użyteczności publicznej w instalacje solarne wraz z 
termomodernizacją i modernizacją kotłowni budynku 
klubu sportowego LKS Garbarz w Zembrzycach.” 

Planuje się realizację projektu w 2013 i 2014 roku w ramach 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2007 – 2013.

W ramach planowych działań przewidziana jest termomo-

dernizacja budynku LKS Garbarz, w tym modernizacja ko-
tłowni, docieplenie budynku, remont instalacji centralnego 
ogrzewania i remont instalacji ciepłej wody. Ponadto w ra-
mach projektu planowany jest montaż instalacji solarnych na 
budynkach Szkoły  w Zembrzycach, Szkoły w Tarnawie Dolnej 
oraz na budynku LKS Garbarz. 

UG

Gmina Zembrzyce realizuje projekt na rzecz rozwoju terenów wokół 
Zbiornika Świnna Poręba

Gmina Zembrzyce wraz z Gminą Mucharz, Gminą Budzów, 
Gminą Lanckorona i Gminą Stryszów przystąpiła do realizacji 
wspólnego projektu „Podniesienie jakości usług publicznych 
wokół Zbiornika Świnna Poręba”. Stosowne umowy i porozu-
mienia zostały podpisane, projekt jest realizowany w ramach 

konkursu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego 
oraz zrzeszeń JST na działania wspierające podnoszenie do-
stępności, jakości i  efektywności usług publicznych.
Całkowity koszt projektu wynosi 735 242 zł, w tym uzyskana 
kwota dotacji ze środków europejskich i budżetu państwa w 

Gmina Zembrzyce ma zamiar korzystać z dodatkowych 
środków pozyskanych przez Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze” 

na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju
Wójt Gminy Zembrzyce jako czło-

nek rady LGD „Podbabiogórze” w 
dniu 4 marca 2013 roku uczestniczył 
w oficjalnym przekazaniu umowy na 
dodatkowe środki dla LGD „Podba-
biogórze” w wysokości 5 mln zł na 
realizację Lokalnej Strategii Rozwoju 
„Podbabiogórza”.

W konkursie wzięło udział 154 LGD z 
całej Polski, w tym 24 LGD z Małopolski. 
Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze” 
zajęło w konkursie czwarte miejsce w 
skali województwa małopolskiego 
oraz trzynaste w skali ogólnopolskiej! 

Pozyskane środki przeznaczone zo-
staną na wdrażanie Lokalnej Strate-
gii Rozwoju w ramach następujących 
działań tj.: Małe projekty, Odnowa i 
rozwój wsi, Tworzenie i rozwój mi-
kroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie 
w kierunku działalności nierolniczej i 
będą dostępne dla mieszkańców tere-
nu Podbabiogórza w ramach konkur-
sów w 2013 roku.

Aktualnie Gmina Zembrzyce będzie 
składać wnioski do LGD „Podbabiogó-
rze” na następujące projekty:
1. Zagospodarowanie przestrzeni pu-

blicznej poprzez budowę oświetle-

nia terenu usług sportu i rekreacji w 
miejscowości Marcówka.

2. Zagospodarowanie przestrzeni pu-
blicznej poprzez budowę oświetle-
nia terenu usług sportu i rekreacji w 
miejscowości Tarnawa Dolna.

3. Zagospodarowanie przestrzeni pu-
blicznej poprzez budowę oświetle-
nia terenu usług sportu i rekreacji w 
miejscowości Zembrzyce.

4. Budowa i odnowa chodnika w miej-

scowości Tarnawa Dolna przy drodze 
powiatowej i gminnej.
Ponadto Gminne Centrum Kultury 

i Czytelnictwa w Zembrzycach także 
będzie wnioskować do LGD „Podba-
biogórze” o dofinansowanie projektu 
dotyczącego wydania folderu promo-
cyjnego Gminy Zembrzyce, a także za-
kup namiotu wykorzystywanego przy 
organizacji imprez kulturalnych.

UG

Stoją od lewej: Burmistrz Makowa Podhalańskiego Paweł Sala, Prezes Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” Danuta Kawa, 
Paweł Knapczyk Z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich, Wójt Gminy Jordanów Stanisław Pudo, Wójt Gminy 

Budzów Jan Najdek, Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Piotr Szymański Dyrektor Depar-
tamentu Funduszy Europejskich, Aureliusz Kania Wójt Gminy Bystra-Sidzina, Wójt Gminy Zembrzyce Eugeniusz Stypuła, 

Przewodniczący Rady Gminy Zawoja Krzysztof Chowaniak.   foto Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze”
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Połączenie Przychodni Zdrowia w Śleszowicach  
z Przychodnią Zdrowia w Zembrzycach

Rada Gminy Zembrzyce, na Wniosek 
Wójta, podjęła uchwałę o połączeniu 
Przychodni Zdrowia w Zembrzycach  
z Przychodnią Zdrowia w Śleszowi-
cach. Zgodnie z podjętą uchwałą 
rozpoczął się proces połączenia przy-
chodni, w efekcie którego, w czerwcu 
2013 roku w Gminie Zembrzyce bę-
dzie funkcjonował jeden zakład lecz-
niczy.

Obie przychodnie są aktualnie w 
dobrej kondycji finansowej. Tym nie-
mniej Przychodnia Zdrowia w Śleszo-
wicach jest jednym z najmniejszych 
gminnych zakładów opieki zdrowot-
nej w Małopolsce i bez dokonywania 
jakichkolwiek zmian mogłaby mieć w 
przyszłości trudności w uzyskaniu od-
powiednich kontraktów z NFZ.

Połączenie dwóch gminnych zakła-
dów opieki zdrowotnej podyktowane 
jest przede wszystkim konieczno-
ścią wprowadzenia odpowiednich 
usprawnień i podniesieniem efektyw-

ności działania przychodni, poprzez 
zoptymalizowanie wykorzystania po-
siadanych zasobów.

 Podstawowym celem połączenia 
jest:
- wzmocnienie pozycji połączonych 

jednostek w procesie kontraktowa-
nia usług medycznych z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia, 

- zwiększenie nakładów na bezpo-
średnie świadczenia medyczne po-
przez ograniczenie kosztów zarzą-
dzania i administracji,

- efektywniejsze wykorzystanie zaso-
bów osobowych oraz wyposażenia, 
urządzeń medycznych.
W efekcie więcej środków z NFZ bę-

dzie przeznaczanych na świadczenie 
usług medycznych dla mieszkańców, 
a mniej na koszty kierownictwa i ad-
ministracji.

Realizacji powyższych zamierzeń 
będzie sprzyjać planowane wdroże-
nie zintegrowanego systemu infor-

matycznego, który umożliwi szybki 
przepływ informacji o pacjentach 
pomiędzy poszczególnymi miejscami 
udzielania świadczeń medycznych. 
Połączenie obu przychodni zapewnia 
możliwość korzystania przez miesz-
kańców z usług medycznych na takich 
samych zasadach jak dotychczas. 

Jednostka po połączeniu będzie 
kontynuowała udzielanie świadczeń 
zdrowotnych wykonywanych w Przy-
chodni w Śleszowicach i w Przychodni 
w Zembrzycach, zgodnie z zawarty-
mi umowami z NFZ. Miejsca udzie-
lanych świadczeń pozostaną bez 
zmian. Również lekarze przyjmujący 
w Zembrzycach będą nadal udzielać 
świadczeń w Zembrzycach, natomiast 
lekarz aktualnie zapewniający opiekę 
medyczną w Śleszowicach, nadal bę-
dzie przyjmował pacjentów w Śleszo-
wicach.

UG

ramach Programu Operacyjnego Po-
moc Techniczna wynosi 650 102 zł. Pro-
jekt potrwa do końca 2014 roku. Gmina 
Zembrzyce do projektu wniesie własny 
wkład finansowy w kwocie 15 188 zł.
Głównym celem projektu jest przy-
gotowanie Gmin: Mucharz, Stryszów, 
Zembrzyce, Budzów i Lanckorona do 
świadczenia wysokiej jakości usług 
publicznych w sytuacji gwałtownego 
zwiększenia zapotrzebowania na te 
usługi w związku z zakończeniem bu-
dowy Zbiornika Świnna Poręba – nowej 
atrakcji turystycznej w regionie.
Projekt będzie dotyczył następujących 
głównych zagadnień: turystyka, gospo-
darka wodno-ściekowa, gospodarka 
odpadami, komunikacja, zagospodaro-
wanie przestrzenne i bezpieczeństwo 
publiczne.
Efektem realizowanego projektu w ob-
szarze turystyki będą:
l strategia rozwoju turystyki wokół 

zbiornika i terenów przyległych wraz 
z  ekspertyzą dotycząca scenariuszy 
rozwoju turystyki w perspektywie 5, 
10 i 15 lat;

l	koncepcja wdrożenia systemu in-
wentaryzacji, aktualizacji, udostęp-
niania i promocji oferty turystycznej 

całego regionu w oparciu o interne-
towe technologie mobilne; 

l	studium możliwości techniczno-
-organizacyjnych w zakresie ponad 
gminnego zarządzania ofertą tury-
styczną regionu.

Natomiast w zakresie utrzymania czy-
stości i porządkowania gospodarki 
wodno-ściekowej w rejonie służyć 
będą:
l	analiza stanu bieżącego, przyszłych 

potrzeb i możliwych rozwiązań w 
zakresie gospodarki wodno-ście-
kowej – dokument ten będzie pod-
stawą do podjęcia dalszych działań 
(inwestycyjnych, organizacyjnych i 
planistycznych) zwłaszcza w aspekcie 
wypełniania wymogów dyrektywy 
„ściekowej”);

l	analiza technicznych, organizacy-
nych i ekonomicznych możliwości 
sanitacji obszarów znajdujących się 
poza zasięgiem sieci kanalizacyjnej 
– dokument ten zostanie wykorzysta-
ny m.in. do budowania całościowego 
programu gospodarki ściekowej;

l	katalog rekomendowanych rozwią-
zań przydomowych i grupowych 
rozwiązań oczyszczalni ścieków 
możliwych do zastosowania na tere-

nie gmin uczestniczących w projekcie 
– dokument ułatwi inwestorom indy-
widualnym podejmowanie decyzji;

l	analiza stanu bieżącego, przyszłych 
potrzeb i możliwych rozwiązań w 
zakresie gospodarki odpadami – 
dokument będzie podstawą do pod-
jęcia działań organizacyjnych i  inwe-
stycyjnych;

l	studium możliwości techniczno-
-organizacyjnych w zakresie ponad 
gminnego zarządzania i  świadcze-
nia usług w gospodarce wodno-ście-
kowej i gospodarce odpadami – do-
kument będzie podstawą do podję-
cia decyzji o wdrożeniu wybranego 
modelu zarządzania.

Projekt zakłada również wypracowanie 
rozwiązań w zakresie powiązań komu-
nikacyjnych regionu z aglomeracjami 
Kraków i Katowice, analiza możliwo-
ści powiązań ścieżek i szlaków rowe-
rowych z istniejącymi i planowanymi 
szlakami i trasami rowerowymi, a także 
opracowanie katalogu rekomendowa-
nych rozwiązań w zakresie małej archi-
tektury.

UG
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Założeniem realizowanego projekt było podwyższenie sta-
tusu społecznego i zawodowego 33 klientów Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Zembrzycach, poprzez przygotowanie ich do wej-
ścia lub powrotu na rynek pracy. W ramach projektu zastosowa-
no trzy instrumenty aktywnej integracji: instrument aktywizacji 
społecznej, aktywizacji zawodowej i aktywizacji edukacyjnej.

W ramach prowadzonych działań osobom bezrobotnym i 
nieaktywnym zawodowo umożliwiono dostęp do bezpłatnych 
szkoleń. Uczestnicy projektu brali udział w treningu kompetencji 
i umiejętności społecznych oraz treningu pracy. Poprzez uczest-
nictwo w szkoleniach beneficjenci projektu nabyli m.in. umiejęt-
ności w zakresie pełnienia ról społecznych, współpracy w grupie 
oraz zwiększyli swoje możliwości uzyskania lepszego zatrudnie-
nia i posiedli nowe kwalifikacje zawodowe.

 W ramach projektu realizowane były szkolenia podnoszące 
kwalifikacje zawodowe:
l	W roku 2010 spośród uczestników projektu jedenaście kobiet 

ukończyło kurs opiekunki osób starszych,

l	W latach 2011 i 2012 dwadzieścia dwie osoby,w tym 19 kobiet 
i 3 mężczyzn ukończyło kurs kucharza.
Wszystkie osoby biorące udział w projekcie otrzymały świa-

dectwa poświadczające nabycie kwalifikacji uprawniających do 
wykonywania określonej pracy. Spośród 33 osób, które uczest-
niczyły w szkoleniach, w obecnej chwili 7 osób podjęło zatrud-
nienie w formie umów o pracę lub umów zleceń, natomiast 11 
rodzin usamodzielniło się całkowicie. 

W czasie realizacji projektu prowadzona była szeroka akcja 
promocji projektu, w ramach której przeprowadzone zostały 
działania środowiskowe w formie 3 pikników rodzinnych, w każ-
dym roku jeden. W pikniku uczestniczyli beneficjenci projektu, 
ich rodziny oraz społeczność lokalna. Na zebranych czekało wie-
le atrakcji, a beneficjenci projektu mieli możliwość zaprezento-
wania umiejętności zdobytych podczas szkoleń i kursów. 

Na zakończenie każdego roku zorganizowano także spotkania 
informacyjno– promocyjne, w trakcie których uczestnicy projek-
tu podzielili się informacjami na temat konkretnych osobistych 
korzyści wynikających z realizacji i uczestnictwa w projekcie do-
finansowanym z PO KL.

W ramach projektu „Aktywność – mój atut”, w latach 2010 - 
2012 dodatkowo w GOPS Zembrzyce zatrudniony był pracownik 
socjalny na pełny etat, którego wynagrodzenie w całości zostało 
pokryte ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Po-
nadto w trakcie trwania projektu zastosowano działania niewy-
stępujące dotychczas w zakresie działań Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej w Zembrzycach dotyczące aktywnej integracji oraz do-
posażono siedzibę GOPS. W związku z zatrudnieniem nowego 
pracownika socjalnego został spełniony wymóg organizacyjny 
zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. 

GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach informuje, że działa

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE, 
który oferuje fachową pomoc, wsparcie, konsultacje i doradztwo w sytuacji kryzysowej.

Punkt czynny jest co drugi wtorek w godzinach od 1500 do 1700 w budynku Ośrodka Zdrowia w Zembrzycach, 
 I piętro, obok siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach.

 TELEFON: 33/ 874 63 09 lub 874 64 00 

„Aktywność mój atut” w Gminie Zembrzyce
podsumowanie projektu za lata 2010-2012

W latach 2010-2012 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach realizował Projekt Systemowy w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 pt. „Aktywność - mój atut” współfinansowany ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjenci Projektu w latach 2010-2012

GORĄCO ZAPRASZAMY
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OGŁOSZENIE 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-

nej w Zembrzycach w roku 2013 pro-
wadzi Projekt p.n. "Aktywność - mój 
atut" realizowany w ramach Działania 
7.1 Rozwój i upowszechnianie aktyw-
nej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój  
i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez Ośrodki Pomocy Społecznej. 

Głównym celem Projektu w roku 2013 
jest podniesienie aktywności społecznej  
i zawodowej członków rodzin wychowu-

jących dziecko niepełnosprawne. 
Uczestnikami Projektu mogą być osoby 

zameldowane na terenie Gminy Zembrzy-
ce, które korzystają z pomocy społecznej.

W tym roku wsparciem zostaną obję-
te osoby nieaktywne zawodowo, bez-
robotne, rolnicy – wychowujące dziec-
ko niepełnosprawne lub długotrwale 
chore poniżej 18 r. życia – zagrożone 
wykluczeniem społecznym. 

Grupę docelową w 2013 roku będzie 

tworzyło 20 osób. Z każdym z uczestni-
ków zostanie podpisany kontrakt socjal-
ny i zastosowane będą minimum 3 instru-
menty aktywnej integracji. 

Wszelkie informacje na temat Projek-
tu można uzyskać w siedzibie Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Zembrzycach lub 
pod numerem telefonu 33 874 64 00  
od poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 700 do 1500.

GOPS Zembrzyce

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Uprzejmie informujemy, że z dniem 31 grudnia 2012 roku we-
szła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy 
o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz.U.2012, poz. 1407), która wprowadza szereg uła-
twień w realizacji obowiązku meldunkowego, t. j.:
l	zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich oraz 

obywateli UE na pobyt czasowy, nieprzekraczający trzech mie-
sięcy,

l	wydłużenie terminu na zgłoszenie meldunku (do 30 dni),
l	wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania 

przy zameldowaniu w nowym miejscu (wszystkie te czynności 
wykonywane będą w jednym urzędzie, z chwilą zameldowania 
się w nowym miejscu),

l	brak obowiązku podawania informacji o wykształceniu, obo-
wiązku wojskowym oraz przedkładania książeczki wojskowej,

l	zniesienie sankcji karnych m.in. dla obywateli polskich czy 
obywateli Unii Europejskiej, za niedopełnienie obowiązku mel-
dunkowego,

l	umożliwienie dopełnienia formalności meldunkowych w urzę-
dzie przez ustanowionego pełnomocnika,

l	zniesienie obowiązku właścicieli, dozorców i administratorów 
nieruchomości oraz zakładów pracy dotyczącego weryfikowa-
nia wypełniania meldunku przez mieszkańców lub pracowni-
ków,

l	zniesienie obowiązku meldunkowego wczasowiczów i tury-
stów

l	wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających 
zgłoszeniu w organie ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy.

USC Zembrzyce

Zmiany w ewidencji ludności – informacja

Łatwiej o paszport
17 stycznia 2013 roku weszły w życie przepisy, które ułatwią 

wyrobienie paszportu. O dokument będzie można się starać 
we wszystkich punktach paszportowych, niezależnie od miej-
sca zameldowania, czy zamieszkania. Trzeba jedynie pamiętać  
o tym, że dokument można odebrać tylko w tym samym miejscu, 
w którym składało się wniosek.

Najbliższe Terenowe Punkty Paszportowe znajdują się  
w Wadowicach i w Nowym Targu.

Nowe przepisy ułatwią też życie osobom, które zaskoczone 
zostały pilnym wyjazdem służbowym, czy naukowym. W takich 

sytuacjach (oczywiście udokumentowanych) będzie można sta-
rać się o paszport tymczasowy. Do tej pory paszport tymczasowy 
wydawany był wyłącznie w nagłych przypadkach związanych  
z chorobą lub śmiercią członka rodziny.

Łatwiej też będzie osobom, które otrzymają zezwolenie Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych na posiadanie drugiego paszportu. 
Samego dokumentu nie będą już musiały wyrabiać w minister-
stwie – wystarczy wizyta w dowolnym urzędzie wojewódzkim,  
a za granicą – u konsula.

USC Zembrzyce 

Przyznano dotacje dla Klubów Sportowych
W 2013 roku przyznano następujące kwoty dotacji dla poszczególnych klubów sportowych na realizację zadań publicznych z 

zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
- LKS „Garbarz” Zembrzyce – kwota dotacji 34 000 zł
- LKS „Błyskawica” Marcówka – kwota dotacji 14 500 zł
- LKS „Tarnawianka” Tarnawa Dolna – kwota dotacji 16 500 zł  

UG
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Gmina Zembrzyce wraz z Powiatem Suskim realizuje program 
dofinansowania do utylizacji wyrobów zawierających azbest. 
Partycypacja w kosztach unieszkodliwiania azbestu przedstawia 
się następująco:
- 40% kosztów zadania - pokrywa Powiat Suski
- 30% kosztów zadania - pokrywa  Gmina Zembrzyce
- 30% kosztów zadania - pokrywa osoba posiadająca tytuł praw-

ny do nieruchomości.
Właściciele budynków, którzy są zainteresowani otrzyma-
niem dofinansowania do utylizacji azbestu całość spraw 
załatwią w Wydziale Środowiska Starostwa Powiatowego w 
Suchej Beskidzkiej. Gmina Zembrzyce podpisała stosowną 
umowę z Powiatem i przekazuje bezpośrednio dotację na 
ten cel do Powiatu Suskiego.

Dofinansowanie obejmuje odbiór z działki wyrobów azbesto-
wych i ich transport. Dofinansowanie nie obejmuje prac roz-
biórkowych, demontażu konstrukcji zawierającej azbest . Trzeba 
zwrócić uwagę, że prace te, powinny być przeprowadzone z za-
chowaniem szczególnych zasad ostrożności.

Powiat Suski informuje na swoich stronach internetowych:
„Przystępując do usunięcia wyrobów azbestowych należy pamię-

tać m. in. o tym, że azbest jest niebezpieczny w przypadku emisji 
jego włókien do powietrza (które mogą przenosić się na znaczne 
odległości) jest przyczyną wielu groźnych chorób (mogą wystąpić 
nawet po okresie ekspozycji na pył azbestu mającej miejsce kilka-
dziesiąt lat wcześniej).

Dlatego też, przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest nale-
ży m.in. stosować:
- nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwa-

niem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały okres pracy, 
- demontaż całych wyrobów bez jakiegokolwiek uszkodzenia, tam 

gdzie jest to technicznie możliwe,
- odspajanie wyrobów trwale związanych z podłożem przy stoso-

waniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych narzę-
dzi mechanicznych, wyposażonych w miejscowe instalacje odcią-
gające powietrze,

- codzienne, staranne oczyszczanie strefy prac i terenu wokół z wy-
korzystaniem podciśnieniowego sprzętu odkurzającego z filtrami 
o dużej skuteczności, lub na mokro,

- środki ochrony osobistej”.
UG

Zasady usuwania azbestu

Zgodnie z przepisami, każdy właściciel, współwłaściciel lub użyt-
kownik nieruchomości zamieszkałej musi złożyć deklarację dotyczą-
cą odpadów komunalnych do 31 marca 2013 r. Wzory deklaracji do-
stępne są u pani sołtys, na stronie internetowej Urzędu Gminy, bądź 
w Urzędzie Gminy. Dotychczas było inaczej. Właściciele nieruchomo-
ści zawierali indywidualne umowy z przedsiębiorcą świadczącym 
usługi w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych. Zaj-
mował się tym Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzy-
cach, teraz sprawy związane z odpadami będą załatwiane w Urzę-
dzie Gminy. W nowym systemie odpady będą wywożone przez firmę 
wyłonioną w drodze przetargu, który zorganizuje Urząd Gminy i z 
tym wykonawcą umowę zawierać będzie Gmina. Wysokość opłaty w 
2013 roku przypadku segregacji, od jednej osoby zamieszkałej, wy-
niesie miesięcznie 4 zł, w przypadku braku segregacji stawka opłaty 
od jednej osoby zamieszkałej wyniesie miesięcznie 10 zł. 

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi, albo uzasadnionych wąt-
pliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt określi w 
drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym 
średnią ilość odpadów komunalnych, powstających na nieru-
chomościach o podobnym charakterze.

Pragniemy aby worki i zestawy na posegregowane odpady już 
na dobre zadomowiły się w naszej gminie. W segregacji odpadów 
uczestniczy coraz więcej mieszkańców. Dzięki dokładnej kontroli se-
lektywnych zbiórek odnotowaliśmy znaczny postęp i wzrost pozio-
mu selektywnie zebranych odpadów.

Aby ułatwić sobie selektywną zbiórkę odpadów komunalnych 
istnieje jeszcze możliwość całkowicie bezpłatnego użyczenia gospo-
darstwom domowym zlokalizowanym na terenie Gminy Zembrzyce 
zestawów przeznaczonych do tego celu. Zestaw składa się z jednego 
pojemnika 120 l i jednego stojaka na trzy worki. Od lipca każde go-

spodarstwo domowe otrzyma pakiet naklejek z kodami, które jedno-
znacznie będą identyfikować właścicieli worków, ponadto mieszkań-
cy otrzymają bezpłatnie worki.

Odpady selektywnie zbierane powinny być wrzucane do odpo-
wiednich worków:

- do worków żółtych o pojemności 120 l – plastik
- do worków niebieskich o pojemności 120 l – papier
- do worków zielonych o pojemności 120 l – szkło
- do worków czerwonych o pojemności 120 l – metal
- do worków fioletowych o pojemności 20 l – odpady biodegra-

dowalne
- do worków szarych o pojemności 90 l – popiół inny niż z drewna
- do worków pomarańczowych 90 l – zużyte art. higieniczne (pam-

persy)
- do worków czarnych 140 l – odpady niesegregowalne
Trzeba nadmienić, że nie każdy z mieszkańców będzie korzystać z 

wszystkich rodzajów worków. Mamy nadzieję, że np. z worków fio-
letowych przeznaczonych na odpady biodegradowalne będzie ko-
rzystało bardzo niewiele osób, zaś odpady biodegradowalne będą 
trafiały na przydomowe kompostowniki. Również worki na pamper-
sy są przeznaczone tylko dla tych, którzy tworzą takie odpady. Mak-
symalna segregacja i dobre gospodarowanie odpadami warunkuje 
niską opłatę za odpady. Odpady problemowe typu: przetermino-
wane leki, zużyte baterie i akumulatory, chemikalia, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i remontowe, odpa-
dy wielkogabarytowe, odpady ulegające biodegradacji lub odpady 
zielone będzie można składać w utworzonym Punkcie Selektywnej 
Zbiórki Odpadów, który powstanie w miejscowości Zembrzyce.

Postarajmy się razem aby segregowanie stało się naszą codzien-
nością.

UG

Zmiany w gospodarce odpadami coraz bliżej…

Odpady towarzyszą nam od zarania dziejów. Mieli z nimi do czynienia ludzie żyjący w średniowieczu, również my mamy z nimi 
do czynienia. Bardzo ważne jest aby każdy z nas włączył się w proces selektywnej zbiórki odpadów. Gdy zmieni się nasze podejście, 
będziemy mogli żyć w mniej zanieczyszczonym środowisku, pić czystszą wodę, oddychać świeżym powietrzem.
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XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Druga niedziela stycznia, to od dwu-

dziestu lat dzień zarezerwowany dla 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
13 stycznia mieszkańcy Zembrzyc mieli 
okazję wesprzeć orkiestrę, bowiem po 
raz dziesiąty zorganizowany został tutaj 
lokalny finał tej największej ogólnopol-
skiej charytatywnej akcji.

Tegoroczny finał, zaplanowany jako 
zbiórka pieniędzy dla ratowania życia 
dzieci i godnej opieki medycznej senio-
rów, to kwesta na terenie Zembrzyc i 
Marcówki. 

Czterech wolontariuszy – Natalia Ta-
laga, Żaneta Harańczyk, Paweł Skoro-
niak oraz Iwona Talaga zebrało kwotę 

4630,83 zł oraz 1 euro. 
Zwieńczeniem zembrzyckiej 

edycji WOŚP był muzyczny kon-
cert. Ci, którzy przybyli do hali 
sportowej Zespołu Szkół w Zem-
brzycach mieli okazję posłuchać 
Orkiestry Dętej Rytm, występów 
wokalno-instrumentalnych dzieci 
i młodzieży szkolnej oraz obejrzeć 
pokazy w wykonaniu młodych 
tancerzy. W orkiestrowe granie 
wzorem poprzednich lat włączył 
się zespół „Retro Band i Przyjaciele” 
oraz Zembrzyckie Koło Gospodyń 
„Mioduszyna”.

ZS Zembrzyce

Kultura i sport

Wolontariusze z Zespołu Szkół w Zembrzycach

Mioduszyna znów na podium
W dniach 19-20 stycznia br. Zembrzyckie Koło Gospodyń „Mioduszyna” brało udział w jubileuszowym, XX-tym Festiwalu Kolęd i Pastorałek 

w Ślemieniu. Na konkurs  ten przyjeżdżają wykonawcy z rozległego Śląska i różnych zakamarków Małopolski. Występowało wiele form - so-
liści, duety, zespoły regionalne, instrumentalne, wokalne, chóry oraz koła gospodyń. Wszyscy oceniani byli przez siedmioro muzyków z róż-
nych stron Polski, a przewodnictwo jury przypadło profesorowi Szkoły Muzycznej w Krakowie. Panie z naszego koła wyśpiewały III miejsce w 
kategorii „dorośli”!  Zaprezentowały się lepiej niż niejeden chór, a nagrodzone zostały jako jedyny zespół z kręgu wykonawców regionalnych 
i kół gospodyń. Gratulujemy!

B.C

Konkursy
Tegoroczne gminne zmagania uczniów 

szkół podstawowych i gimnazjalnych w 
turnieju pn. Bezpieczeństwo w Ruchu 
Drogowym odbyły się w szkole podsta-
wowej w Marcówce. Ekipy składające się 
z 3 osób miały do wykonania po 3 zada-
nia: wykazać się znajomością przepisów 
o ruchu drogowym, zastosować w prak-
tyce wiedzę dotyczącą pierwszej pomo-
cy i precyzyjnie pokonać na rowerze tor 
przeszkód przygotowany przez organiza-
torów.

W kategorii szkół podstawowych pierw-
sze miejsce na podium zajęła drużyna ze 
SP w Zembrzycach (Natalia Maciążka, Kac-
per Dobosz, Jakub Talaga), kolejno upla-
sowali się uczniowie ze SP w Śleszowicach 
(Kamila Spyrka, Kamil Kuśnierz, Bartłomiej 
Pływacz) i SP w Marcówce (Kamil Mirek, 
Patryk Dobosz, Piotr Kos). W kategorii 
gimnazjów zwyciężyła ekipa z Tarnawy 
Dolnej (Karolina Maciaszek, Sebastian Pa-
lichleb, Bartłomiej Siwiec). Drugie miejsce 
przypadło gimnazjalistom z Zespołu Szkół 
w Zembrzycach (Rafał Maciążka, Bartło-
miej Mętel, Paweł Skoroniak). 

Gminny Konkurs Recytatorski jak co 
roku dostarczył wielkich emocji. Szczegól-
nie cieszy nas obecność chłopców wśród 
uczniów biorących udział w konkursie. 
Tradycyjnie dominowały wiersze Tuwima, 
Brzechwy, w utworach prozatorskich nie 
zabrakło fragmentów z H.Ch. Andersena, 

G. Kasdepke czy P. Coehlo. Wyniki rywali-
zacji przedstawiają się następująco:

 Klasy I - III
1. Amelia Chrapek
2. Patrycja Kiełbus
3. Jakub Gałuszka

wyróżnienie: Wiktoria Kwadrans
Klasy IV - VI

1. Wiktoria Ćwiertnia
2. Weronika Fidelus
3. Kinga Chowaniec

wyróżnienie: Ewelina Pilszak
Gimnazjum

1. Katarzyna Pilarczyk
2. Karolina Głuc
3. Aneta Maciążka

wyróżnienie: Dominika Gałuszka
12 marca, tradycyjnie już, w szkole 

podstawowej w Śleszowicach odbyły się 
gminne eliminacje Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 

W konkursie wzięło udział 15 uczniów z 
Gminy Zembrzyce, w tym aż 6 dziewcząt. 
Przebiegająca w 2 grupach rywalizacja 
wyraźnie pokazała, że płeć piękna świet-
nie radzi sobie z zagadnieniami związany-
mi z pożarnictwem. Wyniki przedstawiają 
się następująco:

Szkoła podstawowa:
1. Szymon Fidelus
2. Patryk Dragosz
3. Dawid Pilarczyk

Gimnazjum:

1. Anna Wciślak
2. Tadeusz Huber
3. Patrycja Gołąbek

Dopełnieniem Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej jest konkurs pla-
styczny. Pod hasłem: "Twoja wiedza i czuj-
ka czadu w domu, tlenek węgla nic złego 
nie zrobi nikomu".  Dzieci, młodzież z całej 
gminy i uczestnicy Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej w Zembrzycach próbowały ukazać 
wielką rolę czujki czadu w codziennym 
życiu. Najlepsze prace zapewniły zwycię-
stwo następującym osobom:

 I grupa młodsza (klasy I-III) Szkoły 
Podstawowe:
1. Magdalena Stanik
2. Amelia Chrapek
3. Nikola Kwak

II grupa (klasy IV-VI) Szkoły Podsta-
wowe:
1. Kinga Chowaniec
2. Szymon Lenik
3. Damian Lenik

Wyróżnienia: Emilia Mikołajek, Anna 
Młynarczyk

III grupa – gimnazjum:
1. Dawid Talaga
2. Paulina Góralik

IV grupa – wychowankowie Warszta-
tów Terapii Zajęciowej: 
1. Jolanta Partyka
2. Robert Lenart

GCKiCz
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KALENDARZ Imprez Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach

NAZWA IMPREZY TERMIN
Gminny Dzień matki/Dzień Dziecka w Zembrzycach 25 maj

Cała Polska Biega – ogólnopolska akcja promująca zdrowy tryb życia w Marcówce  26 maj

Dzień Ziemi Tarnawskiej 15 czerwiec

Karuzela Twórczości  w Zembrzycach 20 czerwiec
Dni Gminy Zembrzyce 22 - 23 czerwiec

Dzień Kubajki w Marcówce 10 sierpień

Wyścig Kolarski Memoriał Łasaka 10 sierpień

 Rombanica  w Marcówce 17 sierpień

VI Biesiada w Śleszowicach 17  sierpień

Dożynki Gminne w Tarnawie Górnej 24 sierpień

Mistrzostwa Polski w Trialu w Tarnawie Dolnej 6 październik

Kluby sportowe

Zima w LKS Tarnawianka

LKS GARBARZ (I drużyna) prowadzona przez trenera Zdzisława Janika zakończyła 
okres przygotowań do rundy wiosennej sezonu 2012/2013. Okres ten przepracowała 
głównie w hali ZS w Zembrzycach oraz rozegrała kilka spotkań kontrolnych z druży-
nami Klasy Okręgowej – Kraków na boiskach ze sztuczną murawą. Runda ta zapowia-
da się bardzo interesująco albowiem klika drużyn będzie walczyć o utrzymanie się w 
gronie IV-to ligowców. Zawodnicy drużyn młodzieżowych pod okiem Marka Mirochy 
również przygotowują się do rundy rewanżowej - każda w swojej kategorii wiekowej 
(żaczki - juniorzy). W tym roku, jak i w ubiegłym, LKS Garbarz będzie realizował na na-
szych obiektach zajęcia w ramach projektu: "Podniesienie kompetencji sportowych 
i społecznych w 2013 roku - poprzez otwarte warsztaty sportowo-treningowe - spo-
sobem na kultywowanie długoletniej tradycji LKS GARBARZ Zembrzyce". Warsztaty 
skierowane są do dzieci z roczników 2000 - 2004, mieszkańców naszej Gminy, którzy 
kochają piłką nożną, przedkładają zajęcia na świeżym powietrzu nad obcowanie z tele-
wizorem. O naborze na warsztaty poinformujemy mieszkańców w najbliższym czasie. 

Wojciech Lichański

Garbarz wita wiosnę

Klub sportowy w Marcówce, to nie tylko 
jednosekcyjne stowarzyszenie o profilu 
piłki nożnej, ale również organizacja, któ-
rej nadrzędnym celem jest organizowanie 
czasu wolnego młodzieży. Obecnie klub 
zrzesza osoby w 3 kategoriach wieko-
wych: Seniorów, Juniorów młodszych i Or-
liki (roczniki 2001-2006). Jak zauważa pan 
Janusz Suwada trenujący Orliki i Juniorów 
młodszych: Działalność naszego klubu jest 
swoistym ewenementem. Nie możemy po-
zwolić sobie na selekcję zawodników, jak to 
ma miejsce w klubach miejskich, dlatego też 
tak bardzo cieszy nas każdy odkryty talent. 
Obecnie możemy poszczycić się dwoma za-
wodnikami, o których szersze grono kibiców 
jeszcze usłyszy w przyszłości. Mowa o Rafale 
Porębskim (zawodniku drużyny Juniorów 
młodszych) i Jakubie Franiku (zawodniku 
Orlików). Dla działaczy zrzeszonych wokół 
klubu z Marcówki, miarą sukcesu jest fakt, 
iż 7 zawodników zasilających obecne sze-
regi drużyny Seniorów „wychowało” się w 
drużynie Juniorów pod okiem p. Janusza 
Suwady. Obecnie kładzie się nacisk na po-
zyskiwanie zawodników rodzimych, wy-
korzystanie potencjału Marcówki. Dzięki 
działaniom sponsora klubu i jego dobre-
go ducha p. Zbigniewa Wróbla ¼ obiektu 
sportowego jest oświetlona, w przyszło-
ści, planowane jest doświetlenie reszty 
obiektu. Obecnie drużyna seniorów gra 
w A-klasie. Dzięki sponsorowi, prezeso-
wi klubu i gospodarzowi obiektu stadion 
klubu sportowego „Błyskawica” Marcówka 
jest chlubą i wizytówką wsi.

GCKiCz

Piłkarze, jak i działacze od kilku tygodni 
przygotowują się do rundy wiosennej. Se-
niorzy to lider klasy „B” po rundzie jesien-
nej. Piłkarze pod okiem trenera Zdzisława 
Gacka trenują 2 – 3 razy w tygodniu na 
hali i na boisku bez względu na warunki 
pogodowe, czyli śnieg i mróz. Rozegra-
nych zostało również kilka sparingów z 
innymi drużynami, które traktowane są 
jako sprawdziany przed walką o punkty. 
Zarówno trener, jak i działacze starają się 
pozyskać piłkarzy, którzy byliby wzmoc-
nieniem drużyny na wiosnę. Kilku cieka-
wych zawodników trenuje z drużyną i być 
może do niej dołączą, ale to pokaże przy-
szłość. Nowi piłkarze, to dodatkowe kosz-
ty związane z rejestracją, czy zakupem 
sprzętu dla nich, wiadomą sprawą jest, że 
budżety klubów są bardzo ograniczone.

Drużyna juniorów również trenuje i roz-
grywa mecze kontrolne, głównie na hali. 
Młodzi piłkarze trenują pod okiem trene-
ra Mariusza Zawiły. Trener Zawiła zachęcił 

nowych zawodników do gry, a frekwencja 
na treningach i zaangażowanie pozwala 
optymistycznie patrzeć na przyszłość dru-
żyny młodzieżowej.

Zarząd próbuje pozyskać dodatkowe 
pieniądze na działalność od lokalnych 
firm, ale nie jest to łatwe, gdyż obecnie 
każdy dokładnie pilnuje swoich wydat-
ków. Mamy jednak nadzieję, że uda się 
wszystko dopiąć na ostatni guzik i na 
wiosnę, a konkretnie w czerwcu, czyli 
po zakończeniu sezonu, będziemy mieli 
kolejny powód do dumy. Obecnie nato-
miast możemy się cieszyć z nagrody, jaka 
została przyznana klubowi, a jest to Wy-
różnienie dla Najlepszej Drużyny Powiatu 
Suskiego Roku 2012, odebrane przez pre-
zesa na uroczystej gali. 

Życzymy wszystkim drużynom naszej 
Gminy powodzenia w nadchodzących 
rozgrywkach.

ML

Runda wiosenna 
w Marcówce
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Zajęcia w świetlicy w  Tarnawie Górnej

LKS Garbarz Zembrzyce - drużyna seniorów - runda wiosenna 2013

WOŚP Zembrzyce
Zwycięzcy gminnych eliminacji 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej - gimnazjum

Uczennica VI kl. SP w Zembrzycach Weronika Fidelus 
- zdobywczyni I miejsca w Powiatowym Konkursie 

Recytatorskim

Uczestnicy gminnego etapu konkursu Bezpieczeństwo 
Ruchu Drogowego w Marcówce



111 uczniów szkół podstawowych Gminy Zembrzyce 
uczestniczy w bezpłatnych zajęciach nauki pływania. 
Uczniowie podzieleni są na 12 grup z poszczególnych 
szkół:

l	ze Szkoły Podstawowej w Zembrzycach - 40 dzieci,
l	ze Szkoły Podstawowej w Tarnawie Dolnej - 40 dzieci,
l	ze Szkoły Podstawowej w Marcówce - 16 dzieci,
l	ze Szkoły Podstawowej w Śleszowicach – 15 dzieci.

Nauka pływania będzie trwać od marca do czerwca 
2013 r.  W tym czasie każda z grup będzie uczestniczyć  
w 15 lekcjach pływania prowadzonych przez wykwa-
lifikowanych instruktorów. Zajęcia są prowadzone  
w Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej, gdzie dzieci są 
dowożone ze szkół.

Zadanie „Nauka pływania dla uczniów szkół podsta-
wowych” realizowane jest dzięki dofinansowaniu, jakie 
otrzymała Gmina Zembrzyce z Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki. Całkowity koszt zadania wynosi 28 382 zł, z cze-
go 12 000 zł to wysokość uzyskanego dofinansowania.

Przedsięwzięcie realizowane jest dzięki dużemu zaan-
gażowaniu Dyrekcji wszystkich szkół Gminy Zembrzyce.

Urząd Gminy Zembrzyce

Dzieci ze szkół Gminy Zembrzyce 
korzystają z darmowej nauki pływania

Wydawca: GMINA ZEMBRZYCE
tel. 033/8746002, fax: 33/8770700, 33/8746040, 033/8746102 e-mail: gmina@zembrzyce.pl 
strona: www.zembrzyce.pl
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Dziękujemy wszystkim, których zdjęcia wykorzystaliśmy w NGZ


