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PLEBISCYT  NA SPORTOWCA ROKU  
POWIATU SUSKIEGO

Aby docenić sukcesy naszych sportowców,  którzy systematycznie pracują na swoje osiągnięcia, ale rów-
nież tych, którzy swoją pracą i zaangażowaniem wspierają różnorodne formy sportu Starostwo Powiato-
we w Suchej Beskidzkiej i Portal Sucha24 przeprowadzili już po raz trzeci plebiscyt na sportowca Powiatu 
Suskiego 2015 r.

fot. J. Żmija fot. J. Żmija
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Gala podsumowująca plebiscyt, od-
była się w dniu 15 marca 2016 r w  Tequil-
la-Event. Nominowano 11 osób w kate-
gorii Sportowiec Roku 2015, dwanaście  
w kategorii Sportowa Nadzieja 2015  
i pięć w kategorii Działacz/Trener 2015. 
Po raz pierwszy wręczono również Na-
grody Powiatu Suskiego za szczególne 
osiągnięcia sportowe dla zawodników 
i trenerów oraz uczniów Powiatu Su-
skiego w 2015 roku. W uroczystości brał 
udział Łukasz Palarski - Wójt Gminy Zem-
brzyce, który złożył gratulacje wyróżnio-
nym z naszej gminy Panu Józefowi Kar-

lak i Panu Michałowi Kuśnierz. 
Michał Kuśnierz - pilot rajdowy,  

w klasyfikacji generalnej  razem z kie-
rowcą Maćkiem Oleksowiczem zajmuje 
5 pozycję. W 2016 roku wystartował już  
w 84 edycji Rajdu Monte Carlo. Tym razem 
z kierowcą Tomaszem Grycem, z którym 
wyjeździł w 2011 r. mistrzostwo Polski. 
Ostatecznie Gryc/Kuśnierz zajęli  41. miej-
sce w klasyfikacji generalnej, a w swojej 
klasie RC4 znaleźli się na 6. miejscu. Po-
pularność naszego pilota nie maleje bo-
wiem internauci oddali na niego tak jak 
przed rokiem  największą liczbę głosów. 

Wśród uhonorowanych w kategorii 
działacz sportu znalazł się Prezes LKS Gar-
barz Zembrzyce Pan Józef Karlak, który 
od wielu lat związany jest ze sportem jako 
działacz pasjonata. Szefuje klubowi od 
1999 roku. Od tego też roku  z małą prze-
rwą „Garbarz” gra w IV lidze  Małopolski 
Zachodniej, jest to najwyższa liga spośród 
wszystkich drużyn z naszego powiatu. 

Gratulujemy laureatom i życzymy ko-
lejnych sukcesów sportowych i osobi-
stych.

GCKiCZ



3

I / 2016

Rozkład wydatków budżetu Gminy w 2015 roku przed-
stawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo – 1711 132,38 zł, w tym realizacja 
inwestycji wodociągowej i sanitacyjnej – 1 640 831,88 zł.

2. Zaopatrywanie w wodę – 49 971,48 zł, w tym dopłata do 
kosztów zużycia wody przez mieszkańców, korzystających 
z wodociągu gminnego.  

3. Wydatki związane z drogami –  1 314 761,11 zł
4. Realizacja zadań z zakresu turystyki  - 3 300 zł
5. Wydatki związane z mieniem komunalnym – 916 391,08 zł, 

w tym wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości 
pod budowę dróg realizowanych przez RZGW w związku 
z budową zbiornika wodnego „Świnna Poręba”, opracowa-
nie projektu budowalnego wraz z budową parkingu obok 
Cmentarza w Zembrzycach, parkingu obok szkoły w Zem-
brzycach, zakup nieruchomości pod inwestycje gminne.

6. Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego 
oraz Strategii Rozwoju Gminy – 84 073,64 zł

7. Wydatki związane z Administracją publiczną – 1 823 283,55 
zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań zleconych, 
obsługa Rady Gminy, sołtysów, wydatki związane z funk-
cjonowaniem urzędu gminy i wydatki związane z rozbu-
dową urzędu.

8. Wybory i referenda – 51 520 zł, /wydatki związane z wy-
borami  Prezydenta RP, wyborami do Sejmu i Senatu RP, 
wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy, referendum/.

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 
76 675,09 zł, w tym przekazanie 11 000 zł dla KP Policji, 
wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych i realizacja zadań 
z zakresu zarządzania kryzysowego i Obrony Cywilnej.

10. Oświata i Wychowanie –  7 102 249,06 zł,  w tym wydatki 
związane z funkcjonowaniem szkół, przedszkoli, świetlic 
szkolnych,  dojazdem dzieci do szkół, funkcjonowaniem 
stołówek szkolnych i pomocą materialną dla uczniów, oraz 
termomodernizacja części ZS w Zembrzycach.

11. Ochrona zdrowia – 165 910,26 zł, wydatki te obejmują 
wydatki Świetlicy Środowiskowej w Zembrzycach, w raz 
filią w Tarnawie Górnej, wydatki  związane z przeciwdzia-
łaniem alkoholizmowi i narkomanii oraz wydatki na reali-
zację przez Caritas darmowych usług rehabilitacyjnych dla 
mieszkańców gminy.

12.  Pomoc Społeczna – 2 474 566,33 zł
13. Realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfro-

wemu na terenie Gminy Zembrzyce” -  223 414,99 zł

14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –  
727 493,07 zł, w tym dopłata do opłat za ścieki, wydatki 
związane z wywozem odpadów komunalnych od miesz-
kańców, utrzymanie zieleni, wydatki związane z oświetle-
niem ulicznym, obsługą pożyczki z NFOŚiGW oraz ochroną 
bezdomnych zwierząt.

15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 292 977,04 
zł, w tym wydatki związane z utrzymaniem Gminnego 
Centrum Kultury i Czytelnictwa, Biblioteki oraz organizacją 
imprez kulturalnych.

16.  Kultura fizyczna - 188 245,71 zł, w tym ujęto wydatki na 
remont obiektów sportowych, dotacje dla klubów sporto-
wych i realizację programu „Już pływam”.

UG

Wykonanie budżetu Gminy Zembrzyce w 2015 roku
Łącznie w 2015 roku wydatki gminy wyniosły 17 367 878,06 zł, dochody wyniosły 18 241 761,31 zł. 
W efekcie na koniec roku 2015 gmina wykazała nadwyżkę budżetową w wysokości  873 883,25 zł.
Urząd Gminy Zembrzyce pobrał w ramach podatków -  1 631 841,94 zł.

Struktura wydatków w 2015 roku.

 Wydatki  

w zł

Struktura  

wydatków

Oświata i Wycho-

wanie

7 102 249,06 40,89%

Pomoc Społeczna 2 474 566,33 14,25%

Administracja  

publiczna

1 823 283,55 10,50%

Rolnictwo, wodociągi 

i sanitacja

1 711 132,38 9,85%

Drogi 1 314 761,11 7,57%

Mienie komunalne 1 078 301,35 6,21%

Ochrona środowiska 727 493,07 4,19%

Kultura 292 977,04 1,69%

Projekt "Wykluczenie 

cyfrowe"

223 414,99 1,29%

Kultura Fizyczna 188 245,71 1,08%

Ochrona zdrowia 165 910,26 0,96%

Plany zagospodaro-

wania 

84 073,64 0,48%

Bezpieczeństwo 

publiczne

76 675,09 0,44%

Wybory 51 520,00 0,30%

Dopłata do wody 49 974,48 0,29%

Turystyka 3 300,00 0,02%

17 367 878,06

ZEMBRZYCE
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1.Budowa kanalizacji sanitarnej w Tarna-
wie Dolnej - wykonana kanalizacja liczy 
4,3 km i obsługuje ok 56 budynków w 
tym jeden zakład - 1 757 000,65 zł.

2. Remont dróg odtworzeniowych po re-
alizacji inwestycji dotyczącej kanalizacji 
w Tarnawie Dolnej („Osiedle Biele Pająki”, 
„Podsale”, „Do Maciążki”)  - 148 168,22 zł.

3. Modernizacja dróg gminnych w ra-
mach usuwania szkód powodziowych  
(Remont dróg gminnych: „Sadki” oraz 
„Tarnawska Góra” w Tarnawie Dolnej, 
„Pindele” i  „Janikówka” w Marcówce oraz 
„Do Cmentarza” w Zembrzycach) -  516 
853,81 zł.

4. Modernizacja dróg gminnych w zakre-
sie utwardzenia dróg gruntowych -  128 
848,77 zł.

5. Modernizacja drogi rolniczej „Na Stawcu” 
w Zembrzycach  - 55 096,48 zł  oraz drogi 
„Do Nosala” w Marcówce 28 860,66 zł.

6. Odtworzenie ciągu komunikacyjnego 
na osiedle „Ruski – Grygle” (GDDKiA).

7. Budowa drogi gminnej klasy L przy wale 
i na wale przeciwpowodziowym rzeki 
Skawy o długości 1,145km w m. Zem-
brzyce (RZGW) .

8.Budowa drogi klasy L wraz z budową 

mostu na potoku Paleczka w miejsco-
wości Zembrzyce (RZGW).

9. Utwardzenie terenu przy Zespołu Szkół  
w Zembrzycach 35 549,57 zł

10. Utwardzenie terenu pod miejsca po-
stojowe przy cmentarzu w Zembrzycach  
40 579,88 zł.

11. Wykonanie oświetlenia ulicznego na 
osiedlu „Śmiechówka”  w Śleszowicach - 
24 905,22 zł.

12. Modernizacja Szkoły Podstawowej   
w Śleszowicach w zakresie odwodnie-
nia budynku i wymiany kotła olejowego 
wraz z czyszczeniem instalacji grzewczej 
- 99 967,00 zł

13. Termomodernizacja Zespołu Szkół  
w Zembrzycach - 218 378,29 zł.

14. Docieplenie sali gimnastycznej w Mar-
cówce - 19 000,00 zł

15. Wykonanie odcinka wodociągu – 120 
m w Tarnawie Dolnej na osiedlu Pająki 
oraz odcinka kanalizacji o  długości 250 
m od przepompowni P16 w stronę  przy-
siółka Storczały w Tarnawie Dolnej.

15. Zakup działek pod parking w Śleszowi-
cach oraz zlecenie dokumentacji projek-
towej dla tego przedsięwzięcia.

16. Zakup beczkowozu do transportu 
wody pitnej oraz pojazdu wielofunkcyj-
nego, których zadaniem będzie popra-
wa usług świadczonych przez GZWiK na 
rzecz mieszkańców.

16. Wykonanie dokumentacji projektowej 
dla modernizacji drogi powiatowej Nr 
K1705 Barwałd – Stryszów – Zembrzyce 
w miejscowości Zembrzyce i Marcówka 
wraz ze złożeniem wniosku o dofinan-
sowanie przedmiotowej drogi do „Pro-
gramu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej”.

 17. Przystąpienie do opracowania doku-
mentacji projektowej dla budowy par-
kingu i placu zabaw w Tarnawie Górnej 
wraz z wykupem działek pod w/w inwe-
stycje.

18. Przystąpienie do opracowania doku-

mentacji projektowej dla zadania pole-
gającego na budowie chodnika w Tarna-
wie Górnej.

19. Opracowanie dokumentacji dla inwe-
stycji remontu Obelisku w Zembrzycach. 

20. Opracowanie dokumentacji dla bu-
dowy kanalizacji dla osiedla Storczały  
w Tarnawie Dolnej.

21. Opracowanie dokumentacji dla budo-
wy „Łącznika” drogowego do Zarębek 
Skawieckich.

22. Opracowanie dokumentacji projekto-
wej dla „Rozbudowy Urzędu Gminy”.

23. Opracowano dokumentację projekto-
wą dla inwestycji  „Budowa windy dla 
budynku Przychodni Zdrowia z Zem-
brzycach”.

23. Przystąpienie do opracowania  Strate-
gii Gminy Zembrzyce oraz Lokalnego 
Programu Rewitalizacyjnego.

24. Przystąpienie do opracowania do-
kumentacji projektowej dla inwesty-
cji „Centrum Rekreacji i Wypoczynku  
w Zembrzycach”.

25. Przystąpienie do konkursu realizowa-
nego przez Małopolski Urząd Marszał-
kowski w ramach 5 Osi priorytetowej 
Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Ada-
ptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 
5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych, któ-
rego celem jest pozyskanie dofinanso-
wania do zakupu nowego samochodu 
strażackiego dla OSP Zembrzyce.  

UG

Inwestycje 2015 roku
W 2015 r. na inwestycje przeznaczono 2 870 638,00 zł, co stanowi 16,5 % ogółu wydatków gminy. Ponadto 
część inwestycji gminnych zostało zrealizowanych ze środków RZGW oraz GDDKiA.  Do najważniejszych in-
westycji i przedsięwzięć realizowanych w roku 2015 należą:

Prace budowlane przewidują budowę 
drogi jednojezdniowej; dwóch zatok 
postojowych, ścieku z elementów beto-

nowych i zarurowaniu rowu. Celem bu-
dowy łącznika jest poprawa bezpieczeń-
stwa mieszkańców poruszających się po 

drodze gminnej „Zarębki Skawieckie”.

UG

Droga do „Zarębek Skawieckich” będzie bezpieczniejsza
W najbliższym czasie planowana jest budowa łącznika drogi gminnej na „Zarąbki Skawieckie” z drogą  
gminną relacji Stryszów – Zembrzyce , od km 0+000 do km 0+181,43 w miejscowości Zembrzyce.

ZEMBRZYCE
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PROGRAM „RODZINA 500+”
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Teren ten został zniszczony w czasie ulewnych deszczy w 2014 
roku. Zakres prac obejmował położenie kostki brukowej na po-
wierzchni 440 m2 wraz z odwodnieniem  poprzez wykonanie  
3 studzienek deszczowych z kratami wzdłuż budynku OSP, ob-
niżenie i przebudowa kanału na wjeździe na plac oraz wykona-
nie ścieku przykrawężnikowego przy jezdni drogi powiatowej.

UG 

Odnowiony Plac przy OSP w Tarnawie Dolnej 

1. Remont drogi gminnej „Słowackiego” w miejscowości Zem-
brzyce o dł. 170 mb;

2. Remont drogi gminnej "Pod Wiadukt" w miejscowości Zem-
brzyce o dł. 100 mb; 

3. Remont drogi gminnej "Kudziówka" w miejscowości Śleszowi-
ce o dł. 220 mb;

4. Remont drogi gminnej "Ruski Grygle" w miejscowości Zem-
brzyce o dł. 222 mb; 

5. Remont drogi gminnej "Jony" w miejscowości Tarnawa Górna  
o dł. 116 mb.

Planowane remonty dróg gminnych w 2016 r. – etap I
Zostały przeprowadzone procedury przetargowe i planowana jest przeprowadzenie remontów poniższych 
dróg gminnych w terminie do końca czerwca bieżącego roku. 

Zakończono prace mające na celu odrestaurowanie 
placu przed budynkiem OSP w Tarnawie Dolnej. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach informuje, że od 01 kwietnia 2016  
wchodzi w życie Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195).
Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można  złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zembrzycach,  

który będzie realizował program rodzina 500+ .

Wnioski będą przyjmowane od 1 kwietnia 2016 roku.

 Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia.   
Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od 
miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym  
z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Rodzice bez względu na dochody otrzymają po 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko.
Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 
kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko 
przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

Więcej informacji na temat świadczenia wychowawczego można uzyskać w GOPS Zembrzyce  
pod numerem telefonu 33 8746400

Warunkiem skorzystania ze zniżki jest oka-
zanie dokumentu potwierdzającego fakt 
zameldowania na terenie Gminy Zembrzy-
ce (dowód osobisty, legitymacja lub inny 
dokument potwierdzający zameldowanie 
na terenie naszej gminy). Zniżka przysłu-

guje do jednego pobytu na basenie dzien-
nie w wysokości 3 zł dla każdego miesz-
kańca.
Tańsze bilety w 2016 r. są realizowane w 
ramach programu pn. „Razem spędzamy 
czas” finansowanego przez Gminę Zem-

brzyce. Zachęcamy wszystkich mieszkań-
ców do aktywnego spędzania czasu na 
basenie.        UG

Zniżki na basenie w Suchej Beskidzkiej 
Mieszkańcy Gminy Zembrzyce są uprawnieni do niższej o 3 zł opłaty za 
pobyt na basenie w Suchej Beskidzkiej. 

ZEMBRZYCE
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Planowany jest wyjazd do Kołobrze-
gu w dniach od 11.05 do 22.05.2016r.  
Program ”Zielonej szkoły” łączy zajęcia 
edukacyjne z wypoczynkiem i wyciecz-
kami turystyczno - krajoznawczymi. 
„Zielona szkoła” upowszechnia formy 
aktywnego wypoczynku, kształtuje 
kulturę turystyki, wyrabia sprawność fi-
zyczną oraz wzmacnia zdrowie. Zdoby-
wanie wiedzy podczas wyjazdów śród-

rocznych daje wiele okazji do rozwoju 
różnorodnych zainteresowań, wiąże 
naukę z życiem.

W ramach pobytu zaplanowane jest 
zwiedzanie kolejką Kołobrzegu, pobyt 
w AQUA PARKU, spacery po plaży oraz 
całodzienna wycieczka autokarowa wy-
brzeżem Bałtyku.

Gmina złożyła wniosek o  dotację do  

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 
co pokryje 25% kosztów zielonej szkoły, 
pozostałość pokryją rodzice i Gmina. 

Korzystając z dobrodziejstw klimatu 
oraz aktywności ruchowej, uczestnicy 
otrzymają pokaźny zastrzyk zdrowia.  

Życzymy udanego wypoczynku  
i miłych wrażeń.

GZOFS

"Zielona szkoła" klasy V i VI 
Gmina przystąpiła do realizacji zadania pn. ”Profilaktyka zdrowotna dzieci ze szkół podstawowych z terenu 
Gminy Zembrzyce”, dzięki któremu uczniowie klas V i VI z całej gminy pojadą na „Zieloną szkołę”.  

Zabiegi rehabilitacyjne wykonywa-
ne są na zlecenie Gminy Zembrzyce.  
W 2016 roku Wójt Gminy przyznał do-
tację dla Caritas na ten cel w wysokości 
25 000 zł. Dotacja została zwiększona 
w stosunku do roku poprzedniego  
o 5000 zł ponieważ rośnie liczba osób 
chcących korzystać z tych usług.

Dzięki rehabilitacji osoby schoro-
wane,  z kontuzjami poprawiają swo-
ją sprawność fizyczną  i wracają do 
zdrowia. Zabiegi rehabilitacyjne cieszą 

się bardzo dużym zainteresowaniem 
mieszkańców,  którzy chwalą  jakość 
wykonywanych usług, jak również ich 
dostępność.

W 2015 roku z rehabilitacji  w Zem-
brzycach skorzystało 143 mieszkań-
ców gminy, łącznie wykonanych było 
5150 zabiegów. Prawo do korzystania 
z usług ma każdy mieszkaniec Gminy 
Zembrzyce, który przedłoży skierowa-
nie od lekarza. 

UG

Bezpłatne usługi rehabilitacyjne w Zembrzycach
Mieszkańcy Gminy Zembrzyce mogą korzystać z bezpłatnych usług rehabilitacyjnych,  wykonywanych  
w Domu Wczasowo Rehabilitacyjnym w Zembrzycach prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

Zdarzało się bowiem, że dziecko przebywało w przed-
szkolu czasami o 15 minut, czy 20 minut ponad 5 godzin,  
i wtedy zachodziła konieczność pobierania stosownych 
opłat określonych w przepisach prawa.

 Gmina ma obowiązek zapewnić  minimum 5 darmowych 
godzin pobytu dziecka w przedszkolu, pozostałe godziny 
były płatne w wysokości 1 zł za godzinę.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców Uchwałą 
Rady Gminy Zembrzyce Nr X/97/15 zwiększono ilość nieod-
płatnych godzin w przedszkolu o jedną godzinę. 

Od stycznia 2016 r. rodzic nie jest zobowiązany do pono-

szenia dodatkowych opłat, gdy jego dziecko będzie przeby-
wało w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym do  sześciu 
godzin.

GZOFS

Wydłużenie czasu bezpłatnego funkcjonowania przedszkola
Rodzice przedszkolaków zgłaszali potrzebę wydłu-
żenia czasu funkcjonowania przedszkola w ramach 
bezpłatnych godzin.  

ZEMBRZYCE
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-LKS „BŁYSKAWICA” Marcówka  na realizację zadania  pn. ”Upo-
wszechnianie kultury fizycznej i sportu we wsi Marcówka” – wy-
sokość dotacji 26 000 zł.

- LKS „TARNAWIANKA” Tarnawa Dolna na realizację zadania 
pn. ”Wsparcie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  
w sołectwie Tarnawa Dolna”– wysokość dotacji 26 000 zł

- LKS „GARBARZ” Zembrzyce, na realizację zadania pn. „ Upo-
wszechnianie kultury fizycznej i sportu na rok 2016” – wysokość  
dotacji 43 000 zł

 - Orkiestra Dęta Rytm „Zembrzyce” na realizację zadania pn. 
„Integracja międzypokoleniowa poprzez organizację warszta-
tów muzycznych z nauką gry na instrumentach dętych”  - wyso-
kość dotacji 10 000 zł

- 1 Stowarzyszenie Muzyczne Śleszowice na realizację zada-
nia: „Rozwijanie zdolności muzycznych poprzez organizowa-
nie warsztatów nauki gry na instrumentach”, wysokość dotacji 
10 000 zł 

- Zembrzyckie Koło Gospodyń „Mioduszyna” na realizację za-
dania: „Rozwijanie zainteresowań muzyczno-wokalnych miesz-
kańców poprzez organizowanie warsztatów wokalnych”  wyso-
kość dotacji 5.000

- Caritas Archidiecezji Krakowskiej na realizację zadania pn. 
„Świadczenie usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Gminy 
Zembrzyce” – wysokość dotacji 25 000 zł.

UG

Przyznanie dotacji dla Stowarzyszeń
W 2016 roku Wójt Gminy Zembrzyce po przeprowadzonych procedurach konkursowych zlecił realizację za-
dań publicznych i przyznał dotacje dla następujących stowarzyszeń:

Ilu nas jest ?
Na koniec 2015 roku na terenie Gminy Zembrzyce zameldowanych było 5611 osób na pobyt stały oraz 99 
osób na pobyt czasowy. W trakcie roku urodziło się 49 dzieci (29 dziewczynek oraz 20 chłopców),  zmarło 75 
osób (38 kobiet oraz 37 mężczyzn). Związek małżeński zawarło 59 osób.

Najpopularniejsze imiona, jakie rodzice nadawali swoim 
dzieciom,  to wśród dziewczynek: Zofia, Natalia i Julia, nato-
miast wśród chłopców: Mikołaj i Igor. 

W trakcie 2015r. - 71 osób zameldowało się na pobyt stały, 
41 osób przemeldowało się w obrębie gminy, natomiast 59 
osób zgłosiło fakt wymeldowania z pobytu stałego. 30 osób 
zameldowało się na terenie gminy na pobyt czasowy, a wy-
meldowało się z niego 11 osób. 

Ilość osób na koniec 2015 roku wg płci

Miejscowość Ogółem Kobiety Mężczyźni

Marcówka 708 357 351

Śleszowice 844 437 407

Tarnawa Dolna 1485 755 730

Tarnawa Górna 361 192 169

Zembrzyce 2213 1119 1094

Razem 5611 2860 2751

Planowane wydatki funduszu sołeckiego w 2016 r.
Fundusz sołecki to pieniądze, któ-

re mają służyć poprawie warunków 
życia  mieszkańców gminy. Przedsię-
wzięcia, które są realizowane z fun-
duszu sołeckiego muszą być zadania-
mi własnymi gminy oraz muszą być 
zgodne z strategią rozwoju gminy.   
O przeznaczeniu funduszu sołeckiego 
decydują bezpośrednio mieszkańcy so-
łectw na zebraniach wiejskich.

Poszczególne sołectwa Gminy Zem-
brzyce otrzymały do rozdysponowania  
w 2016 r. zgodnie z wymogami ustawy 
o funduszu sołeckim środki w następu-
jącej wysokości:
Marcówka –  31 328,28 zł, 
Zembrzyce –  34 015,50 zł
Tarnawa Dolna –  34 015,50 zł
Śleszowice –  34 015,50 zł
Tarnawa Górna –  19 524,90 zł.

Mieszkańcy poszczególnych miej-
scowości zadecydowali, że fundusze te 
zostaną przeznaczone na realizację po-

niższych zadań. 

Marcówka
- remont dróg – 20 000 zł
- zakup i montaż systemu monitoringu 

wizyjnego TV na boisku  
i placu zabaw przy szkole – 4 500 zł

- poprawa estetyki otoczenia placu 
zabaw (posadzenie zieleni) – 500 zł

- organizacja imprez kulturalnych – 
3 000 zł

- remont budynku LKS i OSP- 3 328,28 zł
Zembrzyce
- remont dróg gminnych -10 000 zł
- zagospodarowanie terenu przed bu-

dynkiem gimnazjum – 3 000 zł
- zakup koszy na śmieci oraz ławek – 

2 000 zł
- poprawa estetyki w zakresie utrzyma-

nia zieleni  na rynku – 2015,50 zł
- organizacja imprez kulturalnych dla 

mieszkańców sołectwa – 17 000 zł
Tarnawa Dolna
- Naprawa i remont dróg gminnych 

oraz zakup lustra - 24 015,50 zł

- Organizacja imprez kulturalnych dla 
mieszkańców sołectwa – 5 000 zł

- Utrzymanie płyty boiska sportowego  
- 5 000 zł

Śleszowice
- Naprawa dróg gminnych – 20 015,50 zł
- Remont schodów do przychodni 

zdrowia 4 000 zł
- Zakup i montaż systemu monitoringu 

wizyjnego TV na placu zabaw i boisku 
– 4 000  zł

- Organizacja imprez kulturalnych dla 
mieszkańców – 4 000 zł

Zakup wyposażenia do świetlicy – 
2 000  zł

Tarnawa Górna
- Remont dróg gminnych i zakup lustra 

- 15 724 ,90 zł
- Organizacja imprez kulturalnych dla 

mieszkańców – 800 zł
- Zakup wyposażenia do świetlicy – 

3 000 zł
UG
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Znane są przypadki posługiwania się 
dowodami osobistymi, które wcześniej 
zostały zgłoszone jako utracone. Depar-
tament Spraw Obywatelskich MSWiA 

informuje, iż:
• dowód osobisty zgłoszony jako utraco-

ny jest nieodwracalnie unieważniany  
w Rejestrze Dowodów Osobistych, do 
którego mają dostęp różne „służby” (re-
gulują to przepisy ustawy z dn. 6 sierp-
nia 2010 r. o dowodach osobistych( Dz. 
U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131 z późn. 
zm.);

• informacja o utracie i unieważnieniu do-
wodu jest niezwłocznie przekazywana 
do Systemu Informacyjnego Schengen 

(istotne jest to dla osób, które z takim 
dowodem wyjeżdżają za granicę, gdyż 
posługiwanie się unieważnionym do-
kumentem może spowodować nega-
tywne konsekwencje podczas doko-
nywania na jego podstawie czynności 
prawnych lub np. przy przekraczaniu 
granicy).
Dodatkowo pragniemy poinformo-

wać, iż dowód osobisty unieważniony  
w systemie na skutek zgłoszenia utraty 
nie nosi fizycznych znamion unieważnie-
nia (odcięcie rogu), przez co może spra-
wić wrażenie dokumentu ważnego. Nie-
mniej jednak dokument ten nie służy do 
potwierdzania tożsamości i przekraczania 

Ważne informacje dotyczące dowodów osobistych!
Informacja dotycząca posługiwania się przez obywateli polskich dowodami      
osobistymi, które zostały zgłoszone jako utracone, a następnie odnalezione.

Punkt w Suchej Beskidzkiej
ul. Mickiewicza 19, budynek  

Starostwa Powiatowego
w Suchej Beskidzkiej

Punkt w Makowie Podhalańskim
ul. Szpitalna 3, budynek  

Urzędu Miasta  
w Makowie Podhalańskim

Punkt w Jordanowie  
ul. Mickiewicza 2, budynek  

Urzędu Gminy  
w Jordanowie

Harmonogram dyżurów:
Radca prawny:
Poniedziałek 13.00 – 17.00
Wtorek 8.00-12.00
Środa 8.00-12.00
Adwokat:
Czwartek 12.00-16.00
Piątek 8.00-12.00

Harmonogram dyżurów:
Adwokat:
Poniedziałek 8.00 – 12.00
Wtorek 12.30-16.30
Środa 8.00-12.00
Radca prawny:
Czwartek 11.00-15.00
Piątek 8.00-12.00

Harmonogram dyżurów:
Poniedziałek 7.30 – 11.30
Wtorek 13.00-17.00
Środa 9.00-13.00
Czwartek 9.00-13.00
Piątek 7.30-11.30

Bezpłatna pomoc prawna
Powiat Suski uruchomił w 2016 r. trzy punkty darmowej usługi prawnej: w Suchej Beskidzkiej, w Makowie Podhalańskim i w Jordanowie.

Z darmowych porad prawnych mogą 
skorzystać:

• osoby, które nie ukończyły 26 roku życia,
• osoby fizyczne, którym w okresie roku 

poprzedzającego zostało przyznane 
świadczenie z  pomocy społecznej na 
podstawie ustawy o pomocy społecznej,

• osoby, które ukończyły 65 lat,
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej 

Rodziny,
• kombatanci,
• weterani,
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą 

naturalną, klęską żywiołową lub awarią 
techniczną.

 
Pomoc prawna polega na:
 
• poinformowaniu osoby uprawnionej  

o obowiązującym stanie prawnym, 
przysługujących jej uprawnieniach lub 
spoczywających na niej obowiązkach;

• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu 

rozwiązania jej problemu prawnego;
• pomocy w sporządzeniu projektu pisma 

w zakresie niezbędnym do udzielenia 
pomocy, z wyłączeniem pism proce-
sowych w toczącym się postępowaniu 
przygotowawczym lub sądowym i pism 
w toczącym się postępowaniu sądo-
woadministracyjnym;

• sporządzeniu projektu pisma o zwolnie-
nie od kosztów sądowych lub o ustano-
wienie pełnomocnika z urzędu w postę-
powaniu sądowym lub ustanowienie 
adwokata, radcy prawnego, doradcy 
podatkowego lub rzecznika patentowe-
go w postępowaniu sądowoadministra-
cyjnym.

  
Jakiego zakresu prawa dotyczyć bę-

dzie nieodpłatna pomoc prawna?

 Uprawnieni będą mogli uzyskać informa-
cje w zakresie:

• prawa pracy,

• przygotowania do rozpoczęcia działal-
ności gospodarczej,

• prawa cywilnego,
• prawa karnego,
• prawa administracyjnego,
• prawa ubezpieczeń społecznych,
• prawa rodzinnego,
• prawa podatkowego z wyłączeniem 

spraw podatkowych związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej.

 
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała 
spraw z zakresu prawa celnego, dewizo-
wego, handlowego i działalności gospo-
darczej, z wyjątkiem przygotowywania 
do jej rozpoczęcia.
 Informacja została opracowana na pod-
stawie informacji zawartych na stronie 
ministerialnej https://darmowapomoc-
prawna.ms.gov.pl/ i BIP Starostwa Powia-
towego w Suchej Beskidzkiej.

UG
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Osoby zainteresowane wymianą, modernizacją starej kotłow-
ni węglowej o niskiej sprawności w 2016 roku  będą mogły skła-
dać wnioski do Urzędu Gminy w terminie
- od 01 kwietnia do 10 maja 2016 r. - dla kotłowni moderni-
zowanych w 2016 roku 

Osoby zainteresowane wymianą, modernizacją starej kotłow-
ni węglowej o niskiej sprawności w 2017 roku  będą mogły skła-
dać wnioski do Urzędu Gminy w terminie
-  od 01 kwietnia do 15 grudnia 2016 r. – dla kotłowni moder-
nizowanych w 2017 roku.

Dofinansowanie do modernizacji kotłowni węglowych

granic państwa, o których mowa w art. 4 

ust. 1 ustawy o dowodach osobistych.
Informacja dotycząca postępowania 

w przypadku utraty dowodu  
osobistego.

W związku z docierającymi sygnałami 
o próbach posłużenia się cudzym dowo-
dem osobistym między innymi do wyłu-
dzenia pożyczki lub innych nienależnych 

świadczeń, kradzieży samochodów lub 
innych wartościowych przedmiotów, kra-
dzieży towaru sprzedawanego na raty lub 
z odroczoną płatnością, zakładania fikcyj-
nych firm - Urząd  Gminy w Zembrzycach 
przypomina, że w przypadku, gdy oby-
watel zgubi dowód osobisty lub zosta-
nie mu skradziony należy jak najszybciej 
zawiadomić najbliższy organ gminy lub 
placówkę konsularną, a w sytuacji kiedy 
dokument ten został skradziony w wiado-
mych okolicznościach  należy powiado-
mić również najbliższą jednostkę policji.

Zawiadomienie o utracie dowodu oso-
bistego należy zgłosić osobiście i na pi-

śmie. W przypadku dowodu osobistego 
osoby małoletniej zawiadomienie powi-
nien złożyć rodzic albo opiekun.

Osoba, która znalazła dowód osobisty 
innej osoby, jest obowiązana niezwłocz-
nie przekazać go do najbliższego urzędu 
gminy/miasta, Policji lub innemu organo-
wi administracji publicznej. Organy te zo-
bowiązane są przekazać niezwłocznie do-
wód osobisty organowi, który go wydał, 
w celu unieważnienia. Osoba, która zna-
lazła dowód osobisty innej osoby, może, 
bez zbędnej zwłoki, przekazać ten doku-
ment posiadaczowi dowodu osobistego.

    UG

Dowodem osobistym zgłoszo-
nym  jako utracony nie można się 

już posługiwać, gdyż narażamy się 
na przykre konsekwencje prawne.

Wnioski będą dostępne od 1 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Gminy Zembrzyce i na stronie internetowej urzędu.

Złożenie wniosku nie będzie jednoznaczne  
z przystąpieniem do realizacji Programu. 
Podjęcie przez Gminę Zembrzyce działań  
w tym zakresie jest uwarunkowane uzyska-
niem dofinansowania z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.
Wartość dofinansowania w ramach progra-
mu wynosi do 50% kosztów kwalifikowa-
nych.

Zakres rzeczowy przedmiotu dotacji:
1. demontaż kotłowni, palenisk opalanych pa-

liwem stałym o niskiej sprawności energe-
tycznej,

2. montaż nowej kotłowni na gaz, olej wraz  
z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,

3. podłączenie do zewnętrznego źródła ener-
gii elektrycznej, wewnętrzna linia zasilania,

4. montaż nowej kotłowni na węgiel lub bioma-
sę (dotyczy kotłów bez możliwości montażu 
dodatkowego rusztu) wraz z wewnętrzną 
instalacją c.o. i c.w.u. o sprawności energe-
tycznej większej bądź równej 87% dla ko-
tłów zasilanych kwalifikowanymi paliwami 
węglowymi oraz odpowiadającym klasie 5 
według normy PN-EN 303-5:2012 dla wszyst-
kich paliw dopuszczalnych w instrukcji użyt-
kowania urządzenia. Kocioł z podajnikiem 
automatycznym, który posiada dodatkowy 
ruszt nie kwalifikuje się do dofinansowania.

Mieszkańcy samodzielnie dokonują wyboru 
instalacji i instalatorów przy uwzględnieniu 
ustalonych w programach parametrów.
Dotacja będzie przekazywana mieszkańco-
wi jako zwrot poniesionych kosztów, tj. po 

wykonaniu inwestycji przez mieszkańca. 
Wnioski można składać do siedziby Urzędu 
Gminy Zembrzyce.
Po otrzymaniu przez Gminę Zembrzyce 
dofinansowania z WFOŚiGW, osoby które 
złożą kompletne i prawidłowo wypełnione 
wnioski zostaną zaproszone do podpisania 
umowy dotacji. 

UWAGA ZŁOŻONIE ANKIETY  
przed 01.04.2016 r. DOTYCZĄCEJ SPOSOBU 
OGRZEWANIA BUDYNKU I ŹRÓDŁA CIEPŁA  

W WCZEŚNIEJSZYM ETAPIE NIE JEST  
RÓWNOWAŻNE ZE ZŁOŻENIEM WNIOSKU  

W PLANOWANYM NABORZE!!!!

Ankiety o których mowa powyżej były nie-
zbędne w celu sporządzenia wniosku o do-
finansowanie do WFOŚiGW w Krakowie. 
Obecnie aby móc przystąpić do programu  
i otrzymać dofinansowanie koniecznym bę-
dzie złożenie  wniosku.      

Dodatkowych informacji udzielają w Urzę-
dzie Gminy Zembrzyce:

Przemysław Fidelus - Ip. pok. 14 
tel. 33 8746 040 w. 27
Magdalena Paczka - Ip. pok. 13  
tel. 33 8746 040 w. 20
Aleksandra Bisaga - Ip. pok. 14  
tel. 33 8746 040 w. 27
Danuta Strączek - Ip. pok. 14  
tel. 33 8746 040 w. 27

Poniżej przekazujemy treść najczęściej za-
dawanych pytań i odpowiedzi dotyczących 
dofinansowania do modernizacji kotłowni 

węglowych.

1. Pytanie: Ile będzie wynosiła dotacja ?
Odpowiedź:
Finansowanie działań związanych z wymianą 
pieców jest planowane z „Programu Ograni-
czenia Niskiej Emisji na terenie województwa 
małopolskiego” (dalej :PONE). Wartość dofi-
nansowania w ramach programu wynosi do 
50% kosztów kwalifikowanych. 
Maksymalne jednostkowe koszty osiągnięcia 
efektu ekologicznego (Zgodnie z wytycznymi 
do Procedury dofinansowania zadań ze środ-
ków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych 
przez Gminę w ramach „Programu Ogranicze-
nia Niskiej Emisji na terenie województwa ma-
łopolskiego”) wynoszą dla:
a. kotłowni niskotemperaturowej w zależności 

od mocy:         
- niższej od 1 MW  do 1 100,- zł/kW mocy
- wyższej lub równej 1 MW  do 1 000,-zł/kW 

mocy
b. kotłowni kondensacyjnej w zależności od 

mocy:          
- niższej od 1MW  do 1 300,-zł/kW mocy
- wyższej lub równej 1MW  do 1 200,-zł/kW 

mocy
c. kotłowni olejowej w zależności od mocy:          

- niższej od 1MW  do 840,-zł/kW mocy
- wyższej lub równej 1MW  do 760,-zł/kW 

mocy
d. podłączenie do s.c. w zależności od mocy:          

- niższej od 1MW  do 830,-zł/kW mocy
- wyższej lub równej 1MW  do 750,-zł/kW 

mocy
e. ogrzewania elektrycznego w zależności od 

mocy:         

ZEMBRZYCE
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- niższej od 1 MW  do 580,- zł/kW mocy
- wyższej lub równej 1 MW  do 530,-zł/kW 

mocy
f. kotłowni na biomasę, w zależności od mocy:

- niższej od 1 MW do 1 150, -zł/kW mocy
- wyższej lub równej 1MW do 1 050, -zł/kW 

mocy.
g. kotłowni węglowej w zależności od mocy:          

- niższej od 1MW do 650,-zł/kW mocy
- wyższej lub równej 1MW  do 620,-zł/kW 

mocy
Wskaźnik „zł/kW” oblicza się w stosunku do 
mocy nowej kotłowni.
Przykładowy sposób wyliczenia dofinansowa-
nia z PONE dla kotła węglowego (5 generacji) 
o mocy 20 kW wyniesie 6.500 zł zgodnie z po-
niższym wyliczeniem:

moc kotła x jednostkowe koszty osiągnięcia 
efektu ekologicznego x 50% = wysokość dofi-
nansowania z PONE

20 kW x 650 zł x 50% = 6500 zł 
Moc nowej kotłowni musi być niższa od mocy 
kotłowni likwidowanej co najmniej o 20%.

Planowany jest też udział finansowy gminy 
Zembrzyce, który zostanie ewentualnie okre-
ślony po uchwaleniu stosownego regulaminu 
przez Radę Gminy Zembrzyce. 

2. Pytanie: Jakie wydatki można ponieść  
w ramach dotacji ?
Odpowiedź:
Zakres rzeczowy przedmiotu dotacji :
1) Demontaż kotłowni, palenisk opalanych 

paliwem stałym o niskiej sprawności ener-
getycznej,

2) Montaż nowej kotłowni na gaz, olej wraz  
z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,

3) Demontaż starego źródła ciepła, podłącze-
nie do węzła ciepła wraz z instalacją roz-
prowadzającą i wewnętrzną instalacją c.o.  
i c.w.u.,

4) Demontaż starego źródła ciepła, podłącze-
nie do zewnętrznego źródła energii elek-
trycznej, wewnętrzna linia zasilania,

5) Montaż nowej kotłowni na węgiel lub 
biomasę (dotyczy kotłów bez możliwości 
montażu dodatkowego rusztu) wraz z we-
wnętrzną instalacją c.o. i c.w.u. o sprawności 
energetycznej większej bądź równej 87% 
dla kotłów zasilanych kwalifikowanymi 
paliwami węglowymi oraz odpowiadające 
klasie 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 dla 
wszystkich paliw dopuszczalnych w instruk-
cji użytkowania urządzenia.

Kocioł z podajnikiem automatycznym, któ-
ry posiada dodatkowy ruszt nie kwalifikuje 
się do dofinansowania.

3. Pytanie: kiedy będzie wypłacana dotacja ?
Odpowiedź : 
Po otrzymaniu przez Gminę Zembrzyce do-
finansowania z WFOŚiGW, osoby które złożą 
kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski 
zostaną zaproszone do podpisania umowy 
dotacji. W określonym terminie mieszkaniec 
będzie zobowiązany do zakupu i montażu no-

wej kotłowni. Po wykonaniu inwestycji będzie 
zobowiązany do przedłożenia wniosku o płat-
ność wraz z dokumentami potwierdzającymi 
jej wykonanie, gdyż na ich podstawie Gmina 
Zembrzyce w terminie do 90 dni wypłaci środ-
ki pochodzące z dotacji.
Mieszkaniec otrzyma  dotację będącą zwrotem 
części wydatków poniesionych na moderniza-
cję kotłowni tzw. refundację wydatków.

4. Pytanie: Czy Gmina Zembrzyce dokonu-
je wyboru zakupu kotłowni oraz pozosta-
łych elementów instalacji ?
Odpowiedź :
NIE. Mieszkaniec samodzielnie dokonuje wybo-
ru, zakupu dotowanej instalacji oraz dokonuje 
zapłaty za instalacje. Po otrzymaniu środków  
z WFOŚiGW, gmina Zembrzyce dokona zwro-
tu części poniesionych wydatków. Wykonane 
instalacje kotłowni węglowych muszą spełniać 
określone w Programach normy tj. kotły klasy 
5 wg normy PN-EN303-5:2012 dla wszystkich 
paliw dopuszczalnych w instrukcji użytkowania 
urządzenia (wyjaśnienie poniżej).

5. Pytanie: Kiedy będzie należało dokonać 
wymiany pieców (zmodernizować kotłow-
nię)?
Odpowiedź :
We wniosku mieszkaniec deklaruje okres  
w którym chciałby dokonać modernizacji 
kotłowni. Następnie zostanie poproszony o 
zawarcie umowy dotacji na ten cel. Należy 
jednak zaznaczyć, że gmina Zembrzyce ak-
tualnie może wnioskować o środki w ramach 
programu PONE którego realizacja trwa do 
końca 2017 roku. 

6. Pytanie: Czy w budynku może istnieć 
inne źródło ciepła.
Odpowiedź:
Celem programów PONE jest ograniczenie 
poziomu niskiej emisji zanieczyszczeń. Aby 
osiągnąć odpowiedni efekt ekologiczny ogra-
niczenia emisji koniecznie jest zagwarantowa-
nie, że w budynku nie ma innego pieca węglo-
wego generującego zanieczyszczenia.
Mieszkaniec nie może posiadać na terenie bu-
dynku innego pieca węglowego.

7. Pytanie: Jakie normy musi spełniać nowa 
kotłownia węglowa ?
Odpowiedź:
W ramach PONE można otrzymać dotację 
m.in., na montaż kotłowni na węgiel lub bio-
masę (dotyczy kotłów bez możliwości monta-
żu dodatkowego rusztu) wraz z wewnętrzną 
instalacją c.o. i c.w.u. o sprawności energe-
tycznej większej bądź równej 87% dla kotłów 
zasilanych kwalifikowanymi paliwami węglo-
wymi. Ponadto stężenie pyłu całkowitego w 
gazach wylotowych wyznaczone przy 10% O2 
odniesione do spalin suchych, 0 oC, 1013 mbar 
dla obciążenia 100% mocy nominalnej kotła 
nie może osiągać wartości większej niż 40mg/
m3, OGC nie więcej niż 20mg/m3. Powyższe 
wartości parametrów odpowiadają klasie 5 
wg normy PN-EN303-5:2012 dla wszystkich 

paliw dopuszczalnych w instrukcji użytkowa-
nia urządzenia. Dokumenty potwierdzające 
klasę kotła węglowego wraz z certyfikatami 
będą konieczne do przedstawienia do wypła-
ty dotacji.
Kocioł  z podajnikiem automatycznym, który 
posiada dodatkowy ruszt nie kwalifikuje się 
do dofinansowania w ramach Programu.

8. Pytanie jak sprawdzić że zakupiony piec 
spełnia normy wymagane do otrzymania 
dotacji ?
Odpowiedź : 
W naszym kraju badania kotłów zgodnie  
z normą PN –EN 303-5:2012 mogą wykony-
wać tylko jednostki badawcze akredytowane 
przez PCA (Polskie Centrum Akredytacji). Po-
twierdzeniem uzyskanych przez urządzenie 
parametrów jest certyfikat wystawiony przez 
akredytowaną jednostkę badawczą, m.in. : LA-
BORATORIUM BADAŃ KOTŁÓW I URZĄDZEŃ 
GRZEWCZYCH w Łodzi, INSTYTUT CHEMICZ-
NEJ PRZERÓBKI WĘGLA w Zabrzu, LABORATO-
RIUM BADAŃ KOTŁÓW, TURBIN, URZĄDZEŃ 
GRZEWCZYCH I ODPYLAJĄCYCH ORAZ EMISJI 
PYŁOWO-GAZOWEJ w Łodzi, URZĄD DOZO-
RU TECHNICZNEGO w Warszawie. W wymaga-
niach normy PN-EN 303-5:2012 dotyczących 
sprawności cieplnej i granicznych wartości 
emisji zanieczyszczeń wyróżnia się 3 klasy: 
3,4,5. Istotne w klasyfikacji kotła do jednej  
z klas jest konieczność spełnienia wszystkich 
wymagań zarówno sprawności cieplnej jak i 
granicznych wartości emisji zanieczyszczeń 
dla tej klasy. W naszym przypadku dla kotłów 
na paliwa stałe (biomasa – pellet oraz ekogro-
szek) TYLKO KOTŁY 5 KLASY WEDŁUG WW. 
NORMY O SPRAWNOŚCI OD 87% BĘDĄ DOFI-
NANSOWANE !!! Mieszkaniec musi zatroszczyć 
się aby zakupiony piec węglowy posiadał od-
powiednią dokumentację potwierdzającą iż 
piec spełnia określone normy i posiada certy-
fikat (wydany nie wcześniej niż w 2012 r.).

9. Pytanie: Jak prawidłowo dobrać moc pieca ?
Odpowiedź:
Przy doborze mocy polecamy wykonanie 
przybliżonych wyliczeń zapotrzebowania 
na ciepło. W tym celu bardzo użyteczny jest 
kalkulator dostępny na poniższej stronie in-
ternetowej : http://cieplowlasciwe.pl 
Aby poprawnie dobrać kocioł należy określić 
zapotrzebowanie domu na ciepło. Można to 
wykonać na kilka różnych sposobów : 
- wykonać audyt energetyczny domu,
- znaleźć zapotrzebowanie na moc cieplną 
w projekcie (jeżeli jest dostępne takie opra-
cowanie), - dobrać odpowiednie wartości  
z tabel,
- dokonać samemu audytu przybliżonego.
Audyt energetyczny jest to obliczenie za-
potrzebowania domu na ciepło przy pomo-
cy obliczeń w programie komputerowym  
w oparciu o szczegółową analizę geometrii 
budynku – jest to metoda najdokładniej-
sza i nie daje błędu większego niż 3-5%. W 
projekcie budynku może być informacja  
o zapotrzebowaniu na moc cieplną z której 
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należy skorzystać mając pewność, że projek-
tant nie wpisał mocy na zapas lecz dokonał 
rzetelnych obliczeń (na przykład audytu). 
Polecamy lekturę artykułu dotyczącego do-
boru mocy pieca: http://czysteogrzewanie.pl/
kociol/co-za-duzo-toniezdrowo-dobor-mocy-
-kotla-weglowego/  

10. Pytanie : Gdzie znaleźć informacje na 
temat mocy starych pieców węglowych ?
Odpowiedź:
Informację o mocy starego pieca można od-
czytać z tabliczek umieszczonych przez pro-
ducenta na piecu. Informacje takie powinny 
także znajdować się w dokumentacji zakupu 
tego urządzenia. Należy pamiętać że moc 
kotłowni musi być niższa od mocy kotłowni 
likwidowanej co najmniej o 20%. Podstawa 
weryfikacji danych w przypadku braku moż-
liwości odczytania mocy likwidowanej co 
najmniej o 20%. Podstawą weryfikacji danych 
w przypadku braku możliwości odczytania 
mocy likwidowanej kotłowni będzie oświad-
czenie mieszkańca.

11. Pytanie : Czy ograniczenie mocy pieca 
dotyczy także w przypadku wymiany pie-
ców w rozbudowywanych budynkach ?
Odpowiedź:
W przypadku rozbudowy lub adaptacji bu-
dynków i zwiększenia ogrzewanej powierzch-
ni możliwe jest otrzymanie dofinansowania 
do wymiany źródła ogrzewania. Konieczne 
będzie opisać uzasadnienie zwiększenia mocy 
pieca. Wartość dofinansowania będzie jednak 
wynosiła do 80% mocy starego źródła ciepła.

12. Pytanie: Jakie obowiązki będzie miał 

mieszkaniec po otrzymaniu dotacji ?
Odpowiedź:
Umowa dotacji pomiędzy mieszkańcem i gmi-
ną Zembrzyce będzie upoważniała do kontroli 
uzyskanych efektów. Efektem realizowanych 
projektów będzie ograniczenie niskiej emisji 
zatem niezbędna jest weryfikacja czy wymia-
na starych kotłów pozwoliła na ich osiągnię-
cie. Jednocześnie mieszkaniec musi liczyć się 
z możliwością kontroli w zakresie niedozwo-
lonych modyfikacji kotłów lub nieodpowied-
niego opału.  Może także zostać wezwany do 
przedłożenia rachunków i faktur potwierdza-
jących jakość zakupywanego paliwa.

13. Pytanie: Ile wynosi okres trwałości 
przedsięwzięcia ? 
Odpowiedź:
Okres trwałości inwestycji i osiągnięcia efektu 
ekologicznego wynosi 5 lat. W okresie tym, 
mieszkaniec nie będzie mógł dokonać jego 
likwidacji celem zakupu innego źródła ciepła, 
które będzie generowało większy poziom za-
nieczyszczeń niż dotowana w ramach progra-
mów PONE. 

14. Pytanie: Czy dotacje można otrzymać dla 
nowego domu – nie do wymiany czy likwida-
cji kotłowni lecz montażu nowej kotłowni ? 
Odpowiedź :
NIE. W ramach PONE koniecznie jest potwier-
dzenie likwidacji nieefektywnego źródła ciepła.

15. Pytanie: Kto może otrzymać dotację  
w ramach PONE ?
Odpowiedź:
Program PONE jest skierowany dla użytkowni-
ków i właścicieli budynków mieszkalnych.

16. Pytanie: Czy mogę otrzymać dotację 
gdy dokonano wymiany kotłowni przed 
złożeniem wstępnego wniosku ?
Odpowiedź :
W ramach programu PONE nie ma takiej moż-
liwości. Koszty wymiany będą kwalifikowane 
po pozytywnej decyzji WFOŚiGW o przeka-
zaniu środków i podpisaniu umowy dotacji 
mieszkańca z gminą Zembrzyce.

17. Pytanie: Czy mogę otrzymać dotację do 
montażu pompy ciepła ?
Odpowiedź:
Ze środków programu PONE nie można fi-
nansować inwestycji związanych z pompami 
ciepła.

18. Pytanie: Czy przedsiębiorcy mogą 
otrzymać dotację na wymianę kotłowni 
węglowych ?
Odpowiedź: NIE.
W ramach programu PONE finansowana jest 
zmiana kotłów w budynkach mieszkalnych.

19. Pytanie : jakie maksymalne stawki jed-
nostkowe będą stosowane dla kotłów posia-
dających certyfikat i umożliwiające stosowa-
nie jako opału : węgla i biomasy – peletu ? 
Odpowiedź:
Mieszkaniec musi zadeklarować jakie paliwo 
będzie stosował. Jeśli zadeklaruje stosowanie 
tylko peletu to wtedy będą stosowane stawki 
wskazane dla kotłowni na biomasę. Jeśli za-
deklaruje stosowanie węgla lub mieszaniny 
węgla i peletu to wtedy przyjmowane będą 
maksymalne stawki dla kotłowni węglowych.

UG

W naszych słynących z gościnności polskich 
domach z pewnością znajdzie się miejsce do 
spania i wypoczynku dla choćby kilku młodych 
ludzi, dlatego apelujemy do mieszkańców  
o zgłaszanie chęci udostępnienia miejsc nocle-
gowych do parafii.
   Aby ugościć w swoim domu pielgrzyma, wy-
starczy zapewnić mu miejsce do spania (ma-

terace i śpiwory młodzi będą mieć ze sobą) 
oraz dostęp do łazienki. Przyjadą do nas ludzie  
w wieku od 14 do 35 lat. Nie oczekują oni wiel-
kich wygód, nastawieni są raczej na głębokie 
przeżycia religijne. Plan dnia młodych będzie 
szczelnie wypełniony, od około 9 rano do póź-
nego wieczora.
Młodzi ludzie, których będziemy gościć w na-

szych domach to osoby, które wcześniej zare-
jestrowały się w sekretariacie Światowych Dni 
Młodzieży 2016 i zostaną  do nas skierowane. 
Nie jest jeszcze ostatecznie znana narodowość 
młodych pielgrzymów, ale prawdopodobnie 
będą to Włosi i Hiszpanie.
Wszyscy  podejmujący pielgrzymów zostaną 
poinformowani m.in. o dokładnym terminie 
przyjazdu i wyjazdu, liczbie i narodowości mło-
dych, miejscu ich odbioru i godzinach powrotu 
z uroczystości. 

Pełnomocnik Gminny ds. ŚDM

Zapraszamy  mieszkańców  do współpracy przy organizacji Świato-
wych Dni Młodzieży, których gospodarzem w 2016 r. będzie Kraków  
i cała Polska.

Światowe Dni Młodzieży 2016

Informacje z Zespołu Szkół w Zembrzycach

FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

W niedzielę 10 stycznia 2016 roku, 120 tysięcy wolontariuszy 24. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy wyszło na ulice nie tylko polskich miast, lecz także w kilkudziesięciu krajach świata.

ZEMBRZYCE



12

I / 2016

Weronika  Fidelus  uczennica klasy III 
gimnazjum, zakwalifikowała się do etapu 
wojewódzkiego Kuratoryjnego Konkursu  
z chemii i z biologii. - opiekun Gabriela 
Świerk. 

Weronika Fidelus   uczennica klasy III 
gimnazjum, zakwalifikowała się do etapu 
wojewódzkiego Kuratoryjnego Konkursu 
z języka angielskiego – opiekun Mariusz 
Kopacz.

Tomasz Listwan uczeń klasy III gimna-
zjum zdobył I miejsce w Ogólnopolskim 
Konkursie ,,Pingwin" z historii -  opiekun 
Kazimierz Surzyn 

Angelika Sobaniak zdobyła III miejsce w 
Powiatowym Konkursie Kolęd i Pastorałek 
– opiekun Jolanta Fidelus

Patrycja Kitka i Natalia Maciążka zajęły 
II miejsce w Powiatowym Konkursie Tańca 
- opiekun  Jolanta Fidelus

Amelia Chrapek uczennica klasy V szkoły 
podstawowej brała udział w rejonowym 
Kuratoryjnym Konkursie z historii – opie-
kun  Barbara Cyganik.

Amelia Chrapek uczennica klasy V szkoły 
podstawowej brała udział w rejonowym  
Konkursie  Religijnym i zakwalifikowała 

się do województwa - opiekun ks. Marek 
Matusik

Uczniowie klasy trzeciej i czwartej 
szkoły podstawowej pod opieką Mariu-
sza Kopacza brali udział w Mikołajkowym 
Turnieju Powiatowym w piłce nożnej i wy-
walczyli I miejsce

Byli to: Włoch Piotr, Lichański Kacper, 
Wciślak Norbert, Giza Kamil, Pindel Pa-
tryk, Lubaś Piotr.

     
    ZSZ

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEMBRZYCACH  
W KONKURSACH POZASZKOLNYCH                                 

Uroczyste obchody dnia Babci i Dziadków są na sta-
le wpisane w repertuar imprez Przedszkola w Zem-
brzycach. Dzień ten jest pełen uśmiechów, wzruszeń 
i radości, a każdemu robi się cieplej na sercu

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 

Po serdecznym przywitaniu wszystkich  przybyłych gości 
przedszkolaki z grupy „Słoneczka” rozpoczęły przedstawienie. 
Tuż po nich wzruszające wierszyki oraz wesołą piosenkę zapre-
zentowały najmłodsze dzieci, czyli „Krasnoludki”. Nie mogło rów-
nież zabraknąć grupy „Biedronki”, która także chciała należycie 
uczcić Babcie i Dziadków. Oprócz tego przedszkolaki przygo-
towały także pokazy taneczne. Młodsze dzieci wykonały taniec 
do piosenki „Kaczuszki”, natomiast starsze przygotowały polski 
narodowy taniec „Polonez”. Na Koniec tej podniosłej uroczysto-
ści przedszkolaki zaśpiewały „Sto lat” i wręczyły swoim Babciom 
i Dziadkom laurki. Program artystyczny najmłodszych uświetnił 
występ wokalny jednego z rodziców Macieja Kupca – śpiewaka 
operowego.

Uradowane twarze Babć i Dziadków po raz kolejny pokazały, 
że takie spotkania są dla nich wzruszające. Uroczystość prze-
biegła w miłej i serdecznej atmosferze, a dzieci okazały swoim 

Babciom i Dziadkom swoją wdzięczność za miłość, pomoc i trud 
włożony w ich wychowanie.

Święto Babci i Dziadka uczcili też uczniowie klas pierwszych. 
Był to dzień szczególny, w którym dzieci w  formie wierszy, pio-
senek i tańca złożyły swoim Babciom i Dziadkom życzenia. Na 
koniec części artystycznej wręczyły ukochanym gościom kwiatki 
ze swoim imieniem i zaprosiły na słodki poczęstunek, przygoto-
wany przez mamy.

ZSZ

Po raz trzynasty w Zembrzycach odbyła się też kwesta na rzecz Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wolontariusze zbierali datki po 
każdej Mszy Świętej, a późnym popołudniem odbył się w hali spor-
towej Zespołu Szkół w Zembrzycach koncert finałowy, który jak co 
roku zgromadził liczne grono mieszkańców. W koncercie mogliśmy 
wysłuchać Orkiestry Dętej " Rytm", z najnowszym repertuarem, ze-
społów dziecięcych złożonych z przedszkolaków i uczniów Zespołu 
Szkół w Zembrzycach. Nie zabrakło, tradycyjnie już występującego 
Zembrzyckiego Koła Gospodyń „Mioduszyna" oraz rodzimych profe-
sjonalistek z Zespołu „Retroband". Finałowy koncert uświetnił rów-
nież pokaz zumby.
Podczas XXIII finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej w Zembrzycach 
zebrano 5.102 zł. oraz 10 funtów. Zgromadzone środki zostaną prze-
kazane na pomoc dla oddziałów pediatrii oraz na pomoc dla senio-
rów. 
Po raz kolejny organizatorem akcji był pan Piotr Talaga wraz z wolon-
tariuszami Iwoną Talaga, Natalią Talaga, Dawidem Pajorem i Klaudią 
Bączek. 

Dziękujemy wszystkim organizatorom, wolontariuszom  
i uczestnikom akcji oraz wszystkim życzliwym osobom, które 

przekazały datki na działalność WOŚP.
ZSZ
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Informacje ze Szkoły w Śleszowicach

Edukacja teatralna jest zatem jedną 
z ważniejszych form pracy z dziećmi. 
Uczniowie chętnie biorą udział w zaba-
wach aktorskich, przedstawieniach i zaję-
ciach artystycznych. 

Ważnym elementem edukacji teatralnej 

w śleszowickiej podstawówce jest współ-
praca z Teatrem Polskim w Bielsku – Białej. 
Częstym gościem w szkole jest aktor Je-
rzy Dziedzic, który prowadząc warsztaty 
nie tylko prezentuje swoje zdolności, ale 
przede wszystkim przekazuje wiedzę o te-
atrze i pracy aktorów, uczy ruchu scenicz-
nego oraz wcielania się w postaci tragicz-
ne i komiczne. Spotkania warsztatowe 
dają możliwość bezpośredniego kontaktu 

z prawdziwymi kostiumami, rekwizytami 
i lalkami. Największym zainteresowaniem 
cieszyły się zajęcia z charakteryzacji. 

W czasie ostatniego spotkania ak-
tor wcielił się w rolę reżysera i zaprosił 
uczniów do tworzenia spektaklu. Było 
dużo zabawy, radości i wrzawy. 

SPŚ

Teatr łącząc w sobie taniec, muzykę, malarstwo, plastykę uwrażliwia na 
piękno słowa, rozbudza ciekawość i wyobraźnię, kształtuje osobowość, 
rozwija umiejętności twórczej ekspresji. 

W programie uczestniczą czwartoklasiści, którzy dzięki otrzy-
manym pakietom edukacyjnym poszerzą wiedzę w zakresie 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Część praktyczna zajęć 
zweryfikuje umiejętności jazdy na rowerze. Dodatkowo uczest-
nicy programu będą kreować modę na powszechne używanie 
elementów poprawiających bezpieczeństwo. Każdy uczeń otrzy-
ma w prezencie zestaw bezpiecznego rowerzysty.

Dodatkową atrakcją jest konkurs towarzyszący programowi. 
Uczestnicy zrealizują projekt promujący korzystanie z elemen-
tów odblaskowych. Dzieci pracujące przy projekcie otrzymają 
drobne upominki.

SPŚ

Szkoła Podstawowa w Śleszowicach  zakwalifiko-
wana do Ogólnopolskiego Programu Edukacyj-
nego  „BEZPIECZNA JAZDA. KARTA ROWEROWA 
– MOJE PIERWSZE PRAWO JAZDY”

UCZNIOWSKIE SPOTKANIA ZE SZTUKĄ

Rzecznik Praw Dziecka – p. Marek Michalak przysłał do nas list oraz 
piękne podziękowanie za zorganizowanie obchodów Ogólnopolskie-
go Dnia Praw Dziecka.

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚLESZOWICACH OTRZYMAŁA NIEZWYKŁE WYRÓŻNIENIE!

Podjęliśmy wiele działań mających 
na celu zapoznanie wszystkich uczniów  
z ich prawami, uświadomienie im, gdzie 
w trudnych sytuacjach mogą szukać po-
mocy, a przy okazji zapewnienie im moż-
liwości wykazania się własną inicjatywą  
i pomysłowością. 

Z działań sporządziliśmy szczegółowe 
sprawozdanie i przesłaliśmy je do Rzecz-

nika Praw Dziecka.  
Ku naszej radości znaleźliśmy się 

wśród 52 placówek wyróżnionych 
przez Rzecznika. Wyróżnienie cieszy 
tym bardziej, że w inicjatywie wzięło 
udział kilkaset przedszkoli, szkół pod-
stawowych, gimnazjów i innych placó-
wek wychowawczych, przy czym nie 
wybrano zwycięzców 1, 2 i 3 miejsca. 
Jak zaznaczył Rzecznik : „To nie był kon-

kurs, ale wszyscy którzy podjęli się tru-
du organizacji obchodów Ogólnopol-
skiego Dnia Praw Dziecka mogą uznać 
się za zwycięzców. Jestem przekonany, 
że każda próba międzypokoleniowego 
dialogu o prawach dziecka jest korzy-
ścią dla całej społeczności szkolnej”. 

W nagrodę uczniowie otrzymali poda-
runki, a szkoła książki do biblioteki i pa-
kiet materiałów edukacyjnych. 

SPŚ

ZEMBRZYCE
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„Pozwólcie przedstawić sobie – Jan Brzechwa we własnej 
osobie” – klasa I + przedszkole

„Lokomotywa pełna wierszy – twórczość Juliana Tuwima” – 
klasa II

„Baśniowy świat Andersena” – klasa III

„Szczęśliwy ten kto ma przyjaciela – motyw przyjaźni w lite-
raturze” - klasa IV

„Świat przyrody opisany w książkach i czasopismach” – klasa V

 „Wizyta w Hogwardzie – szkole magii i czarów” – klasa VI

 
Pierwsze kroki stawia   

AKADEMIA TWÓRCZEGO  DZIECIAKA

Odpowiadając na potrzeby środowiska utworzyliśmy przy 
naszej szkole Akademię Twórczego Dzieciaka. W ramach pro-
jektu oferujemy bezpłatne zajęcia artystyczne skierowane do 
dzieci w wieku od 4 do 9 lat.  O terminach i rodzaju warsztatów 
informujemy pisemnie (zeszyty korespondencji).

SPŚ

Specjaliści zajmujący się rozwojem dziecka w spo-
sób szczególny podkreślają wpływ czytania na 
aktywizację pięciu obszarów kompetencyjnych: 
komunikacji, inteligencji emocjonalnej, koncen-
tracji, emocji i odpoczynku

WIELKIE CZYTANIE  -  DO KSIĄŻEK ZAMIŁOWANIE

Takie hasło towarzyszyło tegorocznym obchodom 
Dnia Bezpiecznego Internetu

LEPSZY INTERNET ZALEŻY OD CIEBIE

W czasie inaugurującego apelu wyświetlono prezentację mul-
timedialną  i obejrzano „rapującą” scenkę o zasadach właściwego 
korzystania z sieci. Uczniowie na zajęciach komputerowych pra-
cowali z programami: 

„Owce w sieci” oraz  „3…2…1… Internet”. 
W najstarszych klasach przeprowadzono „Lekcję bezpieczeń-

stwa”, a najmłodsi spotkali się z przedstawicielem policji.
Punktem kulminacyjnym przedsięwzięcia był happening pla-

styczny.
SPŚ

Nie ma wątpliwości, że czytanie stanowi jedną z niewielu ko-
nieczności życiowych, która jest zarazem przyjemna i przynosi 
mnóstwo frajdy!

Nie powinno więc nikogo dziwić, iż w naszej szkole szczegól-
nie promuje się czytanie.

1. CZYTAJĄCY RODZICE 
W przedszkolu i młodszych klasach często, oprócz wychowaw-

ców, można spotkać rodziców. Uznali, że oprócz kibicowania 
dzieciom w zdobywaniu kompetencji czytelniczych, będą dawa-
li dobry przykład.  Czytają, rozmawiają o książkach ze swojego 
dzieciństwa.  Spotkania zawsze przebiegają w radosnej i rodzin-
nej atmosferze.

2. BIBLIOTEKA SZKOLNA NIE TYLKO DLA UCZNIÓW
Od lutego w naszej bibliotece swój kącik mają dorośli czytel-

nicy. Specjalnie dla nich przywożone są książki z Gminnej Biblio-
teki Publicznej. Specjalnie dostosowano godziny wypożyczeń. 
Częstym porannym obrazkiem jest widok babci z wnuczętami 
lub rodziców ze swoimi pociechami zmierzających do biblioteki.

 
3. PARADA  KSIĄŻKOWYCH  POSTACI

Dużym zainteresowaniem cieszyła się zorganizowana przez 
panią bibliotekarkę Parada Książkowych Postaci. Każdy uczeń 
poprzez przebranie, charakteryzację i rekwizyty prezentował bo-
hatera swojej ulubionej książki. Dzień zakończył się wspólnym 
czytaniem oraz sesją fotograficzną.

4. KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ
W ramach programu realizowane są projekty, w których wyko-

rzystuje się zakupione książki:

ZEMBRZYCE
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We wrześniu 2015 roku nasza szkoła włączyła się w realizację ogólnopolskiego projektu rządowego  
pod hasłem  „Książki naszych marzeń”, którego adresatem są uczniowie szkoły podstawowej.

REALIZACJA PROJEKTU ,, KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ”  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TARNAWIE DOLNEJ  

Jego głównym założeniem jest pro-
mowanie czytelnictwa wśród dzieci  
i młodzieży, kształcenie nawyków czytel-
niczych uczniów, rozwijanie i   poszerza-
nie  wiedzy  o świecie,  wspomaganie   roz-
woju emocjonalnego i moralnego dzieci  
oraz kształtowanie właściwych postaw.  
Ideą nadrzędną jednak jest trwałe za-
interesowanie dzieci i młodzieży czyta-
niem książek.  

Uzyskanie środków finansowych moż-
liwe było dopiero po spełnieniu ściśle 
określonych wymagań. Należą do nich:

1. Podjęcie współpracy z bibliotekami pu-
blicznymi i publicznymi   bibliotekami 
pedagogicznymi, obejmującej:                                                           

a) konsultowanie planowanych zakupów 
książek,

b) wymianę informacji o imprezach pro-
mujących czytelnictwo.

2. Zorganizowanie co najmniej 2 wyda-
rzeń promujących czytelnictwo.

3. Uwzględnienie tematyki wpływu czy-
tania na rozwój dzieci podczas zorga-
nizowanego przez szkołę co najmniej 
jednego spotkania z rodzicami.

4. Zorganizowanie co najmniej jedne-
go projektu edukacyjnego na oddział   
w szkole z wykorzystaniem księgozbio-
ru biblioteki szkolnej.

5. Dostosowanie organizacji pracy bi-
bliotek szkolnych do potrzeb uczniów,                                  
w szczególności poprzez umożliwienie 
im wypożyczenia książek również  na 
okres ferii zimowych i letnich. 

Realizując kolejne działania już  
w październiku przeprowadzono wśród 
uczniów szkoły podstawowej  sondaż na 
temat: ,, Jakie  książki  chciałabyś/ chciał-
byś  znaleźć   w  szkolnej bibliotece? – po-
daj kilka propozycji”. Dzieci miały podać 
tytuły książek, które nie są podręcznikami, 
książek - marzeń,  którymi są autentycznie 
zainteresowane, są bliskie ich doświad-
czeniom w poznawaniu i rozumieniu 
współczesnego świata. Po zestawieniu 

wyników sporządzono listę książek prze-
znaczonych do zakupienia przez szkołę  
w ramach w/w projektu. 

17 listopada 2015 r. nauczyciel – biblio-
tekarz uczestniczył w szkoleniu zorgani-
zowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną 
w Suchej Beskidzkiej, na którym wspólnie 
przeanalizowano przygotowane propo-
zycje książkowe oraz opracowano har-
monogram kolejnych spotkań. 

W grudniu 2015 r. sporządzono osta-
teczną listę książek do zakupienia, zreali-
zowano zamówienie, a także wykonano 
wszelkie prace związane z przyjęciem 
do księgozbioru nowej partii książek.  
W gazetce bibliotecznej „PoczytajMY” za-
prezentowano tytuły niektórych pozycji. 
Opracowany został również szczegółowy 
plan działań związanych z realizacją pro-
jektu.

Książki naszych marzeń zakupione do 
biblioteki szkolnej wywołały wielkie za-
interesowanie wśród uczniów. Jeszcze 
przed feriami na szkolnym korytarzu zor-
ganizowano wystawę pt. ,,Książki naszych 
marzeń”. Tego dnia większość książek 
znalazła swoich czytelników. Uczniowie 

mieli okazję do zapoznania się z ofertą 
czytelniczą oraz z zasadami uczestnictwa 
w pierwszym etapie projektu - chętni 
uczniowie zainspirowani ulubioną książ-
ką mieli wykonać pracę plastyczną lub 
literacką. Dzieci wspaniale wywiązały się 
z pierwszego zadania. Po powrocie z zi-
mowego wypoczynku do szkolnej biblio-
teki zaczęły napływać prace zrealizowane 
w oparciu o przeczytane nowości, które 
można podziwiać na wystawie przygo-
towanej specjalnie z tej okazji na dolnym 
korytarzu szkoły podstawowej. Wysta-
wa cieszy się dużym zainteresowaniem 
wśród uczniów.

 Podczas zebrania z rodzicami  w lutym 
br. nauczyciele odpowiedzialni za reali-
zację projektu przedstawili prezentację 
związaną z projektem ,, Książki naszych 
marzeń”, podczas której omówiono po-
szczególne działania.

Uczniowie starszych klas przygotowują 
się do realizacji kolejnego zadania, jakim 
będzie prezentacja pięknego czytania 
fragmentów ulubionych nowości.   
    ZSTD

ZEMBRZYCE
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BEZPIECZNIE NA WSI

W poniedziałek 14 marca w Szkole Podstawowej w Marców-
ce odbyło się  spotkanie z przedstawicielem Placówki Terenowej 
KRUS w Suchej Beskidzkiej. Głównym celem spotkania była po-
gadanka na temat zasad bezpieczeństwa podczas pracy i zabaw 
w gospodarstwie rolnym.

Spotkanie odbyło się w ramach VI Ogólnopolskiego Konkur-
su Plastycznego dla Dzieci – „Bezpieczeństwo na wsi – nie-
bezpieczne atrakcje w wakacje”, którego  organizatorem jest 
KRUS. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez uczniów 
dowolną techniką pracy plastycznej dot. tematyki związanej  
z zapobieganiem wypadkom dzieci występującym w okresie let-
nim w gospodarstwach rolnych.

     SPM

W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do projek-
tu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Książki naszych marzeń”.  
W ramach projektu otrzymaliśmy dofinansowanie, które pozwo-
liło na wzbogacenie księgozbioru biblioteki szkolnej o 107 no-
wych pozycji książkowych. Aby przybliżyć nową ofertę, dnia 25 lu-
tego przeprowadzono w naszej szkole akcję czytelniczą „Przerwa  
z książką”.                SPM

KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ”

Dnia 2 lutego odbyła się w naszej szkole zabawa karnawało-
wa. Podzielona została na dwie części. Przed południem bawili 
się uczniowie klas 0-III, a później starsi uczniowie. Na parkiecie 
pojawiły się księżniczki, rycerze, piraci, wiewiórka, Minionek, Po-
cahontas, motylki, Superman, Spiderman, diabełki, a nawet stra-
żak. Starsi uczniowie przygotowali ekologiczne stroje karnawa-
łowe. Stroje były tak piękne, że każde dziecko otrzymało słodki 
upominek przygotowany przez p. Dyrektor i Rodziców. Następ-
nie wspólnie uczestniczyliśmy w licznych zabawach i tańcach 
integracyjnych.               

SPM

KARNAWAŁ NASZYCH MILUSIŃSKICH”

ARCHIDIECEZJALNE SPOTKANIE KOLĘDNI-
KÓW MISYJNYCH

Dnia 9 stycznia uczniowie naszej szkoły wzięli udział w  Ar-
chidiecezjalnym Spotkaniu Kolędników Misyjnych, które odbyło 
się w Parafii św. Piotra Apostoła w Wadowicach Jest to ukorono-
wanie pracy dzieci i opiekunów, którzy  podjęli w tym roku trud 
kolędowania, by nieść Dobrą Nowinę o Zbawieniu mieszkańcom 
miast i wiosek.

SPM

Z  ŻYCIA  SZKOŁY W MARCÓWCE

Podobnie jak w poprzednich latach, nasza szkoła wzięła udział 
w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza 2016”. Akcja była bardzo 
dobrym przedsięwzięciem wychowawczym, gdyż pozwoliła 
uświadomić uczniom, że oddając choćby jeden grosz można 
przyczynić się do zrealizowania wielkich czynów na rzecz dzieci 
w trudnej sytuacji rodzinnej. Po zakończeniu tej szlachetnej akcji 
dokonano podliczenia wszystkich zebranych monet.

Uczniowie naszej szkoły zebrali sumę: 176,73 zł
SPM

„GÓRA GROSZA”

Dnia 4 lutego, po raz pierwszy, włączyliśmy się w akcję „Pączek 
dla Afryki”. Organizatorami akcji w naszej szkole były dzieci z kla-
sy II, które po „burzy mózgów” zdecydowały, że w tłusty czwartek 
sprzedawać będą nie tylko pączki, ale wzbogacą również ofer-
tę o rogaliki, ciasteczka wielosmakowe i cukierki. Drugoklasiści  
w roli sprzedawców sprawdzili się znakomicie. Ze sprzedaży uzy-
skano kwotę 150 złotych, które zostały wysłane do Afryki.  

SPM

LUBISZ PĄCZKI? – POMÓŻ DZIECIOM  
W REPUBLICE ŚRODKOWOAFRYKAŃSKIEJ. 

ZEMBRZYCE
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Garbarz Zembrzyce (drużyna seniorów – IV liga) zakoń-
czył okres przygotowawczy do rundy rewanżowej sezonu 
2015/2016. Drużyna prowadzona przez pana Zdzisława 
Janika przygotowywała się do rundy rewanżowej głów-
nie na terenie Zembrzyc (sala gimnastyczna Zespołu 
Szkół w Zembrzycach oraz boczne boisko treningowe LKS 
Garbarz).

„ODBLASKOWA SZKOŁA –  
JESTEŚMY WIDOCZNI NA DRODZE”

Dyrektor Szkoły Pani Renata Krzystoń uzyskała dofinansowa-
nie od PZU, dzięki któremu zakupiono kamizelki odblaskowe 
dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Od tej pory, uczestnicząc 
w ruchu drogowym, są w pełni bezpieczni.

SPM

„BEZPIECZNIKI  TAURONA: WŁĄCZ DLA DOBRA DZIECKA”

Celem tych zajęć  jest edukacja dzie-
ci i młodzieży w zakresie bezpiecznego  
i racjonalnego korzystania z energii elek-
trycznej, urządzeń nią zasilanych, a tak-
że bezpiecznego zachowania w pobliżu 
infrastruktury energetycznej. W ramach 

programu uczniowie mogą wziąć udział 
w konkursie, którego laureaci pojadą do 
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Szkoła w Marcówce otrzymała certyfi-
kat „Szkoły Bezpiecznej Energii” oraz  zo-
stała oznaczona na mapie certyfikowa-

nych placówek na internetowej stronie 
akcji.

Program realizowany jest pod patrona-
tem Ministra Edukacji Narodowej i Rzecz-
nika Praw Dziecka.

SPM

W czwartek 10 marca uczniowie Szkoły Podstawowej w Marcówce wzięli udział w zajęciach edukacyjnych, 
prowadzonych przez pracownika firmy TAURON, w ramach kampanii „Bezpieczniki TAURONA: Włącz dla do-
bra dziecka”.

LKS GARBARZ ZEMBRZYCE

W tym czasie rozegrano również sześć meczów sparingowych 
zakończonych wynikami: GARBARZ – LKS Rudnik 5:3, Garbarz – KS 

Tymbark 4:2, Garbarz –Błękitni Modlnica 6 :1, GARBARZ – Dalin 
Myślenice 1:2, GARBARZ –GARBARNIA II Kraków 4:1, GARBARZ – 
Jordan Zakliczyn 3:2.  

Drużyny młodzieżowe (drużyna „Orlików” oraz „Juniorów”)  roz-
poczynają swoje zmagania w swoich ligach w miesiącu kwietniu. 
Obecnie trwają treningi i intensywne przygotowania do rundy re-
wanżowej. Trenerem „Orlików” jest p. Mariusz Kopacz a juniorów 
p. Filip Kasiński. 

 W miesiącu lutym odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo 
-Wyborcze. Wybrano nowy Zarząd Klubu, który przedstawia się 
następująco: 

Józef Karlak – Prezes 
Kazimierz Czaicki - V-ce Prezes d/s organizacyjnych
Tomasz Matuszyk -  V-ce Prezes d/s młodzieży
Marcin Fabia      - Skarbnik
Wojciech Lichański  - Sekretarz 

Członkowie Zarządu: 
Piotr Pławny, Tadeusz Talaga, Edward
Talaga, Mirosław Karlak, Janusz Fujak.

Komisja Rewizyjna: 
Marcin Pindel, Józef Talaga, Andrzej Gruszeczka.

Zapraszamy wszystkich kibiców, sympatyków piłki nożnej na 
wszystkie mecze ligowe rozgrywane na boisku w Zembrzy-
cach.

WL

Nasza szkołą uczestniczyła w programie pt.  
„Jestem widoczny – jestem bezpieczny”.

ZEMBRZYCE
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Nazwa imprezy Data Opis

Polska Biega  - piknik rodzinny 7 maj Impreza sportowa promująca zdrowy styl życia, maraton dla dzieci w wieku szkolnym, nauczycieli i 
wszystkich  dla których bieganie, jest doskonałą alternatywą dla czasu spędzonego przed telewizorem
Miejsce: Szkoła Podstawowa w Marcówce, teren miejscowości Marcówka

POWRÓT
DO KORZENI 
Śleszowice

8 maj Obchody jubileuszu lokacji Śleszowic, Impreza promująca wieś  oraz  działania lokalnych stowarzyszeń 
i instytucji.
Miejsce: plac przy Szkole Podstawowej  w  Śleszowicach

Festiwal ECO Strachów 21 maj Majówka  - plenerowa impreza promująca ekologię.
Miejsce: Tarnawska Góra

Ekstraklasa 
dla Grześka 

4 czerwiec Impreza rekreacyjno sportowa z meczem piłki nożnej zawodników ekstraklasy i czołowych piłkarzy 
powiatu suskiego, występy lokalnych zespołów. Festyn taneczny
Miejsce: boisko LKS Garbarz w Zembrzycach

Dzień Ziemi Tarnawskiej  - 
Piknik rodzinny

18 czerwiec Piknik rodzinny organizowany przez Zespół Szkół w Tarnawie Dolnej. Impreza integracyjno sportowo 
kulturalna dla uczniów, rodziców i mieszkańców Tarnawy Dolnej. Występy, zawody,  konkursy i atrakcje 
dla dzieci.
Miejsce: Zespół Szkół w Tarnawie Dolnej.

Karuzela Twórczości 22 czerwiec Impreza plenerowa dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Konkursy sportowe, kiermasz 
produktów wytwarzanych w przez podopiecznych.  Prezentacja dorobku Warsztatów Terapii Zajęciowej 
z powiatu suskiego. Wydarzenie ma na celu integrację  osób niepełnosprawnych
Miejsce: boisko LKS Garbarz w Zembrzycach

 Dni Gminy Zembrzyce 25/26 czerwiec Impreza plenerowa, zawody i turnieje sportowe, rozgrywki sportowe,  występy zespołów, stoiska twór-
ców ludowych, konkursy i atrakcje dla dzieci. Impreza taneczna
Miejsce: boisko LKS „Garbarz” w Zembrzycach

Powitanie lata 2 lipca Impreza plenerowa organizowana przez KGW REDZ – piknik, Stoiska  rękodzieła i gastronomiczne,  
występy zespołów wokalno – muzycznych. Konkursy sportowo zręcznościowe.
Tarnawa Górna plac przy byłej szkole

ROMBANICA                   16 lipca Impreza plenerowa w pięknie położonym miejscu. Promocja kultury   podbabiogórza  - okraszona 
swojskim jadłem i napitkiem
Miejsce: Bacówka u Harnasia, Marcówka 84

Dzień Kubajki 6 sierpień Zabawa z folklorem,  połączona z uroczystościami  dożynkowymi Gminy Zembrzyce – Msza Święta 
dziękczynna za plony, korowód dożynkowy, prezentacja wieńców.
Gry i zabawy zręcznościowe, kiermasze twórców ludowych, rękodzieła
Miejsce: Stadion LKS „Błyskawica” Marcówka

Wyścig kolarski
Memoriał 
 im.  H. Łasaka

13 sierpień XVIII Międzynarodowy Wyścig Kolarski – popularyzacja sportu kolarskiego na szosach Małopolski dla 
uczczenia pamięci wybitnego trenera.

 Biesiada
w Śleszowicach

13 sierpień Festyn wiejski organizowany przez członków I Stowarzyszenia Muzycznego Śleszowice. Występy zaprzy-
jaźnionych orkiestr dętych, zabawa taneczna, liczne konkursy i atrakcje dla dzieci.
Miejsce: Teren przy domu Muzykanta w Śleszowicach

Pożegnanie lata 20 sierpnia Festyn LKS Garbarz , impreza sportowo rekreacyjna.

II Bieg Niepodległościowy 11 listopad Impreza  kulturalno sportowa , biegi  przełajowe w różnych dystansach i kategoriach wiekowych

Spotkania opłatkowe grudzień Świąteczne spotkania opłatkowe we wszystkich sołectwach gminy dla osób starszych.

Śleszowice to wieś skupiająca rdzen-
nych oraz napływowych mieszkańców,  
w związku z czym dochodzi do mieszania 
się zwyczajów i obyczajów. Dodatkowo 
pogoń za pracą, pieniądzem oraz wszech-
obecna nowoczesność, technika i Inter-
net przyczyniają się do zatracenia więzi  
z przeszłością, zaniechania pielęgnowa-
nia tradycji. W związku z powyższym zro-
dziła się inicjatywa, która pokaże, że nie 
ma przyszłości bez przeszłości. Dzięki niej 
sięgniemy do korzeni i określimy swą toż-
samość, odtworzymy i rozpropagujemy 
lokalną historię i tradycję. W efekcie zosta-
nie wydany folder promocyjny. Wszystkie 

zgromadzone materiały będą stanowiły 
element zorganizowanej wystawy "Śle-
szowice dawniej i dziś". 

Jubileuszowa uroczystość, która od-
będzie się 8 maja 2016r.  będzie po-
kazaniem odkrytej do tej pory historii 
oraz stanie się inspiracją do dalszych 
poszukiwań.

Na obecną chwilę z posiadanych doku-
mentów wynika, że powstanie wsi datuje 
się na rok 1376, jednak są wzmianki jako-
by wieś istniała już przed 1300 rokiem. 
Zwracamy się zatem do wszystkich osób 

interesujących się powyższą tematyką 
oraz dysponujących materiałami o pomoc 
w usystematyzowaniu zasobów przeszło-
ści naszej wsi.

Realizatorzy projektu: Radni, Sołtys, 
Rada Sołecka, Stowarzyszenie Nasza 
Wieś Śleszowice, I Stowarzyszenie Mu-
zyczne Śleszowice, OSP,Szkoła Podstawo-
wa w Śleszowicach, Parafia  oraz grupy 
zawodowe działające na terenie wsi. 
 

Realizatorzy projektu

Kalendarz imprez w Gminie Zembrzyce na rok 2016

POWRÓT DO KORZENI – PROPAGOWANIE LOKALNEJ HISTORII I TRADYCJI

ZEMBRZYCE



W dniu 15 marca 2016r.  w Zespole Szkół w Zem-
brzycach odbyły się eliminacje gminne do XVII  Po-
wiatowego Konkursu Recytatorskiego, gdzie swoje 
talenty zaprezentowali  uczniowie wszystkich szkół 
gminnych.                                                                                                                 

Na scenie wystąpiło 24 artystów, recytując dwolne  utwory poetyc-
kie  i  fragmenty prozy.                                                                                                    
Przesłuchania konkursowe rozpoczęły się o godzinie 1000. Było 
nastrojowo, emocjonalnie, a czasem zabawnie. Uczestnicy zaska-
kiwali swoim talentem i zaangażowaniem. W ich wykonaniu usły-
szeliśmy między innymi poezje Wisławy Szymborskiej,  Juliana 
Tuwima,  K.I. Gałczyńskiego, Jana Brzechwy, prozę M. Kownackiej,  
M. Musierowicz,  E. Stachury. 

Komisja konkursowa oceniając interpretację i estetykę mówienia, 
dykcję, dobór repertuaru do wieku uczestnika i ogólny wyraz arty-
styczny, po podsumowaniu punktacji przyznała miejsca i wyróżnie-
nia następującym uczestnikom:       
                                                               
uczniowie klas I-III                                                                                                                                  
I miejsce- Kamil Łach                                                                                                                                             
II miejsce  - Patrycja Strzelecka                                                                                                                                       
III miejsce – Malwina Lenik     
                                                                                                                            
uczniowie klas IV-VI                                                                                                                                           
I miejsce  - Wiktoria  Kwadrans                                                                                                                                         
II miejsce – Piotr Lubaś                                                                                                                                            
III miejsce  - Emilia Talaga i Michał Talaga              
                                                                                                           
uczniowie gimnazjum                                                                                                                               
I miejsce – Kinga Chowaniec                                                                                                                                        
II miejsce  - Weronika Fidelus                                                                                                                                          
III miejsce – Maria   Szczerbak                        

 Jest nam bardzo miło poinformować, że Kamil Łach uczeń klasy 
drugiej SP w Marcówce zajął I miejsce w swojej kategorii wiekowej 
w Powiatowym Konkursie Recytatorskim i będzie reprezentować 
Powiat Suski na kolejnym szczeblu.                                                                                                       
Dziękujemy wszystkim bez wyjątku uczestnikom, za udział, opieku-
nom za pracę z młodzieżą, gratulujemy zwycięzcom.

GCKiCz
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Dziękujemy wszystkim, których zdjęcia wykorzystaliśmy w NGZ

26 lutego 2016 r. przeprowadzono  w SP w Sleszowicach eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej pod hasłem - Młodzież Zapobiega Pożarom. Eliminacje składały się z dwóch etapów do 
których przystąpiło w sumie 14 zawodników. 

KONKURS WIEDZY POŻARNICZEJ

Ze Szkół Podstawowych przybyło 8 uczestników  i 5 uczniów 
szkół gimnazjalnych. I ETAP to test wiedzy jednokrotnego wy-
boru składający się z 30 pytań. II ETAP polegał na wykazaniu się 
znajomością i wiedzą na temat podstawowego sprzętu wykorzy-
stywanego w pożarnictwie.

Zakres tematyczny wiedzy ocenianej przez jury turnieju był  bar-
dzo obszerny. Trzeba  przyznać, że w tym roku uczestnicy wyka-
zali się większym poziomem wiedzy niż w latach poprzednich.

 Najlepsze wyniki wśród startujących w eliminacjach 
uczniów uzyskali: 

Grupa I - szkoły podstawowe: 
  I miejsce: Rezler Marcin – SP Śleszowice
  II miejsce: Rezler Tomasz –  SP Śleszowice
  III miejsce: Wróbel Patryk – SP Marcówka
Grupa II - gimnazja: 
  I miejsce:  Aleksandra  Nieciąg  - Gimnazjum  Tarnawa Dolna
  II miejsce: Szymon Fidelus  - Gimnazjum Zembrzyce
  III miejsc: Jakub Gołąbek  - Gimnazjum  Zembrzyce

Najlepsi zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami książkowymi.
Zwycięzcy pierwszych miejsc z poszczególnych grup zakwalifi-
kowali się do Powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej, który odbędzie się 31.03.2016 r. w Komendzie 
Powiatowej PSP Suchej Beskidzkiej.

Również  uczniowie ze Szkoły Podstawowej ze Śleszowic  
i Marcówki  brali udział XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem  „W trosce o na-
sze bezpieczeństwo”. Na konkurs nadesłano 23 prace.
Przyznano nagrody w poszczególnych kategoriach, określonych 
w regulaminie Konkursu, następującym osobom:

 uczniowie klas I-III
I miejsce – Patrycja Kosek SP Śleszowice
II miejsce – Nikola Śliwa SP Śleszowice
III miejsce – Piotr Łopata SP Marcówka
Wyróżnienie – Wiktoria Śliwa  SP Śleszowice, Szymon 
Fijałkowski SP Marcówka

 uczniowie klas 4-6 
I miejsce – Dominika Pilarczyk SP Śleszowice 
II miejsce – Agnieszka Sękacz SP Śleszowice
III miejsce – Dorota Wadowska SP Marcówka
Wyróżnienie – Marzena Gałuszka SP Śleszowice, Katarzyna 
Matuszyk SP Śleszowice. 

Po pięć najlepszych prac z każdej kategorii wiekowej przesłano 
na eliminacje powiatowe.
Gratulujemy laureatom, zwycięzcom życzymy powodzenia na 
eliminacjach powiatowych i dziękujemy nauczycielom i opieku-
nom za propagowanie wiedzy na temat bezpieczeństwa pożaro-
wego wśród dzieci i młodzieży.

GCKiCZ


