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Zajęcia sportowe 
dla najmłodszych

Na zajęciach dziewczynki ćwiczą 
taniec nowoczesny i rytmikę z ele-
mentami baletu.  Po czasie ograni-
czonego ruchu na świeżym powie-
trzu dzieciom bardzo brakowało 
tego typu spotkań, dlatego chętnie 
uczestniczą w zajęciach i wychodzą 
z tych spotkań zachwycone i wzbo-
gacone o nowe umiejętności. 

Również w okresie tegorocznych 
wakacji w ramach Gminnego Cen-

trum Kultury i Czytelnictwa kontynu-
owane są bezpłatne zajęcia sporto-
we z piłki nożnej prowadzone przez 
wykwalifikowanych instruktorów. 
Uczęszczają na nie najmłodsi adepci 
piłki nożnej w wieku od 5 do 13 lat. 

Zajęcia prowadzone są na bo-
iskach:

- w Zembrzycach we wtorek 
i czwartek w godz. 16:30-18:00, 
szczegółowe informacje można 

uzyskać pod nr 509 229 001;
- w Tarnawie Dolnej we wtorek 

w godz. 14:45-15:45 grupa młod-
sza,   16:00-17:30 grupa starsza;

- w Marcówce we wtorek i czwar-
tek w godz. 16:45-18:15. 
Wszędzie w związku z epidemią 

zachowane są szczególne zasady bez-
pieczeństwa. Na chętnych wciąż cze-
kają wolne miejsca. Zachęcamy naj-
młodszych do aktywności fizycznej.

Na wszystkie zajęcia rekreacyjno-
-sportowe obowiązują zapisy w Gmin-
nym Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Zembrzycach (tel. 33 8746 196).

. 
GCKiCz

1 lipca ruszyła w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zem-
brzycach „Letnia Szkoła Tańca”. Co poniedziałek o 15:00 dzieci (5-, 6-, 
7-latki) i o 16:45 (w wieku powyżej 8 lat) przez 90 minut trenują pod 
okiem Pani Katarzyny Kubicy. 
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Wotum zaufania dla Wójta Gminy  
i przyjęcie absolutorium za 2019 rok

„Wydatki w roku 2019 wyniosły 28 557 864,69 zł. Naj-
większy udział w wydatkach mają odpowiednio działy: Oświata 
i wychowanie – 7 927 702,33 zł. tj. 27,76% ogółu wydatków, 
Rolnictwo i łowiectwo – 3 723 194,65 zł. tj. 13,03% ogółu 
oraz Rodzina – 7 121 693,33 zł. 24,93%. Wydatki obejmują-
ce w/w działy stanowią łącznie 65,72% całego budżetu. O ile 
wydatki na szeroko rozumianą oświatę i „rodzinę” (m.in. pro-
gram 500+, 300+) corocznie stanowią najwyższy udział pro-
centowy wydatków w budżecie gminy, to o tyle dział Rolnictwo 
i łowiectwo w roku sprawozdawczym stanowi pewien wyłom 
i  związany jest z realizacją projektu inwestycyjnego związane-
go z rozbudową kanalizacji w Tarnawie Dolnej”.

Raport obejmuje całą działalność gminy, między inny-
mi można się z niego dowiedzieć o ilości nowo wybudo-
wanych domów:

„Pod kątem gospodarki mieszkaniowej należy wykazać, iż 
na początek roku 2019 w Gminie Zembrzyce funkcjonowa-
ło 1659 budynków mieszkalnych. W zakresie realizowanego 
obowiązku nadawania numeru porządkowego wydano sto-
sowne zawiadomienia wg. tabeli.

W dokumencie tym znajdujemy także dane dotyczące 
gospodarowania mieniem gminy:

„Dochód z mienia gminy w okresie od 01.01.2019 r. do 
31.12.2019 r. wyniósł kwotę 131 416,32 zł. w tym: wpły-

wy z tytułu najmu, dzierżawy – 107 744,48 zł; wpływy ze 
sprzedaży majątku – 18 701,30 zł; odsetki od środków na ra-
chunkach bankowych – 4 940,54 zł. Zaległości z tytułu opłat 
wynosiły 4 071,65 zł (należności krótkoterminowe). Na dzień 
31.12.2019 r. do zasobu Gminy Zembrzyce należały tereny 
o łącznej powierzchni 52,2966 ha.”

Raport przedstawia także wykorzystanie funduszu so-
łeckiego w poszczególnych miejscowościach naszej gmi-
ny.Cały dokument liczy 60 stron i jest dostępny na stronie 
Urzędu Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy, https://bip.malopolska.pl/ugzembrzyce.

Po przedstawieniu Raportu o stanie Gminy Zembrzy-
ce za 2019 roku odbyła się debata, a następnie radni jed-
nogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wotum 
zaufania dla Wójta Gminy Zembrzyce. Również na XV Se-
sji Rady Gminy Zembrzyce w dniu 9 lipca 2020 roku radni 
pozytywnie ocenili efekty pracy Wójta Gminy Zembrzyce 
– Łukasza Palarskiego i jednogłośnie przegłosowali abso-
lutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok. 
Wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa, Komisja Re-
wizyjna oraz pozostałe komisje pozytywnie zaopiniowały 
wniosek o udzielenie wójtowi absolutorium. 

UG

Na sesji Rady Gminy Zembrzyce w dniu 9 lipca 
2020 roku  Wójt Gminy Zembrzyce przedstawił 
Raport o stanie Gminy Zembrzyce za 2019 rok, 
króry wskazuje:

Sołectwo Rok 2018 Rok 2019

Marcówka 2 3

Tarnawa Górna 1 -

Tarnawa Dolna 12 9

Śleszowice 5 6

Zembrzyce 4 4

Razem 24 22

Tabela nr 14. Liczba nadanych numerów porządkowych w poszczegól-
nych sołectwach w Gminie Zembrzyce w latach 2018-2019

Zembrzyce Tarnawa Dolna Śleszowice Marcówka Tarnawa Górna Razem

2019 37 430,50 36 995 25 37 449,75 35 017,35 21 833,60 168 726,45

2018 33 232,45 33 141,79 33 143,24 30 859,55 19 395,35 149 772,28

2017 28 007,15 30 343,05 30 472,09 28 002,03 17 629,85 134 454,17

2016 33 926,07 33 630,69 33 833,68 31 239,21 19 524,81 152 154,46

2015 24 145,43 24 473,69 24 444,40 22 304,89 13 859,03 109 227,44

Tabela nr 25. Wydatki (zł) w ramach Funduszu Sołeckiego dla poszczególnych sołectw w latach 2015-2019



4 II / 2020

Sprawozdanie z działalności 
Wójta Gminy Zembrzyce
1. Opracowano dokumentację bu-

dowlano-wykonawczą dla zamie-
rzenia budowlanego polegającego 
na budowie Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych 
w Zembrzycach na działkach nr 
2991/27, 2913/4, 2991/28 wraz 
z bezpośrednim zjazdem na drogę 
gminną 441259K.

2. Podpisano umowę z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa 
Małopolskiego w sprawie udzie-
lenia dotacji dla gminy Zembrzyce 
ze środków budżetu wojewódz-
twa w ramach Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych dla zadania pn.: 
Przebudowa drogi transportu rol-
nego „Kramarki” w km 0+023,50 
do km 0+213,20 w m. Marcówka 
dł.189,70 mb.

3. Podpisano umowę na moderni-
zację drogi gminnej na działkach 
o nr 4216/1 i 289/10 w centrum 
Zembrzyc.

4. Po przeprowadzonych postępowa-
niach konkursowych zostały przy-
znane dotacje na realizację zadań 
publicznych: z zakresu wspierania i 
upowszechniania kultury fizycznej i 
sportu dla: 
 LKS „Garbarz” Zembrzyce przy-

znano dotację w wysokości 
44 000 zł

 LKS „Błyskawica” Marcówka 
przyznano dotację w wysokości 
28 000 zł

 LKS „Tarnawianka” Tarnawa Dol-
na przyznano dotację w wysoko-
ści 28 000 zł

 Z zakresu kultury i ochrony dzie-
dzictwa narodowego dla:
 Orkiestry Dętej Rytm Zembrzyce 

– dotacja w wysokości 13 000 zł
 Stowarzyszenia Muzycznego 

„Śleszowice” – dotacja w wyso-
kości 12 000 zł

 Zembrzyckiego Koła Gospodyń 
„Mioduszyna” – dotacja w wyso-
kości 5000 zł

Z zakresu ochrony zdrowia dla:
 Caritas Archidiecezji Krakowskiej 

przyznano dotację w wysokości 
30 000 zł

 Z zakresu turystyki i krajoznaw-
stwa dla:
 Stowarzyszenia KrucaFux Cy-

rchel Team przyznano dotację 
w wysokości 4950 zł.

5. Podpisana została umowa z Woje-
wodą Małopolskim na dofinanso-
wanie realizacji projektu „Komplek-
sowa Pomoc Rodzinie”, który ma 
na celu podniesienie jakości usług 
świadczonych przez Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Zem-
brzycach. Dzięki realizacji projektu 
mieszkańcy gminy mają możliwość 
bezpłatnego korzystania z porad-
nictwa psychologicznego i terapeu-
tycznego w Punkcie Informacyjno-
-Konsultacyjnym w Zembrzycach, 
natomiast pracownicy socjalni 
GOPS mogą uczestniczyć w super-
wizji – realizując tym samym usta-
wowe wymogi.

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Zembrzycach po raz kolejny 
przystąpił do realizacji Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościo-
wa 2014-2020 (FEAD), Podprogram 
2019. Pracownicy socjalni przy 
współpracy z lokalnymi parafiami 
i zespołami charytatywnymi oraz 
Caritas Archidiecezji Krakowskiej 
podjęli działania na rzecz rozpropa-
gowania informacji na temat Progra-
mu, zebrania niezbędnej dokumen-
tacji oraz dotarcia do osób, które ze 
względu na stan zdrowia, niepełno-
sprawność czy podeszły wiek – nie 
byłyby w stanie samodzielnie doko-
nać wszystkich formalności. 

7. Zostało zawarte porozumienie 
z Powiatowym Urzędem Pracy na 
realizację prac społecznie-użytecz-
nych. Aktywizacją zostaną objęte 
3 osoby bezrobotne, które w wy-
miarze 10 godzin tygodniowo będą 
wykonywać prace w Zespole Szkół 

w Zembrzycach i Gminnym Za-
kładzie Wodociągów i Kanalizacji 
w Zembrzycach.

8. Gmina Zembrzyce w ramach projek-
tu „Zdalna Szkoła” pozyskała grant 
w wysokości 60.000 zł na zakup 
sprzętu komputerowego niezbęd-
nego do wsparcia procesu zdalne-
go nauczania dla uczniów szkół. Za 
otrzymane wsparcie zakupiono 70 
tabletów. Trafiły one do szkół z te-
renu naszej gminy proporcjonalnie 
do ilości uczniów. Projekt jest odpo-
wiedzią na obecną sytuację szkolnic-
twa, związaną z wprowadzeniem na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
stanu epidemii. Działanie zostało sfi-
nansowane ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

9. Projekt pn. „Rozbudowa drogi po-
wiatowej nr 1702 K Kuków Tarna-
wa w km od 5+912,00 do 6+509,00 
w miejscowości Tarnawa Górna, 
Gmina Zembrzyce, Powiat Suski” 
planowany do realizacji w 2020 
roku przez Powiat Suski w partner-
stwie z Gminą Zembrzyce znalazł 
się na podstawowej liście wśród 
zadań objętych dofinansowaniem 
w ramach Rządowego Programu 
pn. „Fundusz Dróg Samorządo-
wych”. Planowana wartość całego 
projektu to kwota 986 077,68 zł 
i obejmie ona rozbudowę drogi 
powiatowej m.in. o chodnik na dł. 
597 m.

10. Podpisano umowę i przekazano 
dotację w wysokości 11 240 zł dla 
Powiatu Suskiego z przeznacze-
niem na realizację przez Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Suchej Be-
skidzkiej projektu pn. „Komplek-
sowa modernizacja i wyposażenie 
oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha 
Beskidzka – Dziennego Chemio-
terapii Onkologicznej, Neonato-
logicznego oraz Ginekologiczno 
– Położniczego wraz z Blokiem Po-
rodowym”.
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11. Podpisano umowę i przekazano 
środki finansowe w wysokości 
15 000 zł na Fundusz Wsparcia 
Policji Komendy Wojewódzkiej 
w Krakowie z przeznaczeniem na 
częściowe pokrycie wydatków 
związanych z zakupem radiowozu 
dla Komendy Powiatowej Policji 
w Suchej Beskidzkiej.

12. Podpisano umowę i przekazano 
środki finansowe w kwocie 6000 zł 
na Fundusz Wsparcia Państwowej 
Straży Pożarnej z przeznaczeniem 
na dofinansowanie zakupu samo-
chodu rozpoznawczo – ratowni-
czego dla Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Su-
chej Beskidzkiej.

13. Urząd Gminy i jednostki organi-
zacyjne gminy w związku z wy-
stąpieniem na terenie Rzeczypo-
spolitej Polskiej stanu epidemii 
dostosowały swoją działalność do 
wymogów zapewniających bez-
pieczeństwo i ciągłość działania 
jednostek, jak również bezpie-
czeństwo petentów.

14. Wprowadzone zostały procedury 
umożliwiające pomoc przez Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Zembrzycach osobom zobowią-
zanym do odbywania kwarantanny, 
jak również osobom korzystającym 
z usług opiekuńczych. Ponadto za-
bezpieczeni zostali klienci ośrod-
ka pomocy społecznej w artykuły 
żywnościowe w ramach programu 
FEAD – we współpracy z zespołem 
charytatywnym.

15.  Podpisano umowę na komplek-
sowe opracowanie dokumentacji 
aplikacyjnej w ramach Mechani-
zmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 
oraz Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego (NMF) 2014-2021 
Środowisko, Energia i Zmiany Kli-
matu Obszar: Energia odnawialna, 
efektywność energetyczna, bez-
pieczeństwo energetyczne. Dzia-
łanie: Poprawa efektywności ener-
getycznej w budynkach szkolnych. 
Opracowanie 2 audytów ener-
getycznych budynków szkolnych 
zgodnie z wytycznymi. Dokumen-
tacja objęła obiekt Szkoły Podsta-
wowej w Tarnawie Dolnej i Szkoły 
Podstawowej w Śleszowicach.

16. Podpisano umowę na „Budowę 
wewnętrznej instalacji elektrycz-
nej w budynku nr 541 w Zembrzy-
cach”.

17. Podpisano umowę na aktualizację 
Gminnej Ewidencji Zabytków oraz 
opracowanie Gminnego Programu 
Opieki nad Zabytkami dla Gminy 
Zembrzyce.

18. Pozyskane zostały środki i podpi-
sana umowa na dofinansowanie 
Projektu „Rozwój e-usług publicz-
nych w Gminie Zembrzyce” w ra-
mach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowa 
Małopolska Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 
Całkowita wartość projektu wyno-
si 767 104,88 zł, w tym przyznane 
dofinansowanie 571 989,38 zł.

19. Podpisano umowę z Wojewodą 
Małopolskim, na mocy której Gmi-
na Zembrzyce otrzyma dotację 
w wysokości 14 480 zł z przezna-
czeniem na zakup książek do bi-
bliotek szkolnych za łączną kwotę 
18 100 zł, w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa.

20. Pozyskano środki i podpisano 
umowę w ramach projektu „Zdal-
na szkoła +” na sfinansowanie 
zakupu sprzętu komputerowego 
w wysokości 54 960 zł. Zakupio-
ny w ramach projektu sprzęt trafi 
w pierwszej kolejności do uczniów 
z wielodzietnych rodzin, którzy 
znajdują się w trudnej sytuacji ma-
terialnej.

21. Wypłacono pomoc materialną dla 
58 uczniów w formie stypendium 
szkolnego na kwotę 53 866 zł.

22. Przyznano i wypłacono stypendium 
sportowe w wysokości 1500 zł.

23. Rozpoczęto stopniowe udostępnia-
ne gminnych obiektów sportowo-
-rekreacyjnych przy jednoczesnym 
wdrożeniu nowych procedur bieżą-
cego utrzymania i zasad korzystania 
z nich, w związku z występowaniem 
epidemii wywołanej zakażeniami 
wirusem Sars-CoV-2.

24. Podpisano umowę na wykonanie 
kompletnej dokumentacji budow-
lano – wykonawczej dla zamierze-
nia budowlanego polegającego na 
budowie sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej w Śleszowi-

cach wraz z niezbędną infrastruk-
turą techniczną oraz dodatkowymi 
robotami budowlanymi konieczny-
mi do wykonania (roboty rozbiór-
kowe, przeniesienie placu zabaw, 
budowa parkingu, przebudowa 
układu komunikacji wewnętrznej 
polegającej na budowie nowych 
dojść do sali gimnastycznej i nowe-
go placu zabaw).

25. Podpisano umowy na wykonanie 
prac budowlanych w Szkole Pod-
stawowej w Śleszowicach, Szkole 
Podstawowej w Tarnawie Dolnej 
i  Szkole Podstawowej w Marców-
ce w celu dostosowania budynków 
na potrzeby otwarcia dodatkowych 
oddziałów przedszkolnych w tych 
szkołach.

26. Trwa nabór wniosków i przyznawa-
ne są dotacje na dofinansowanie 
modernizacji kotłowni w ramach 
Planu gospodarki niskoemisyjnej 
Gminy Zembrzyce.

27. Wójt Gminy uczestniczył między 
innymi w:
• Walnych Zebraniach Sprawoz-

dawczych Ochotniczych Straży 
Pożarnych;

• Forum Wójtów Województwa 
Małopolskiego;

• Spotkaniu roboczym Starosty 
Suskiego z Wójtami i Burmi-
strzami Powiatu Suskiego;

• Walnym Zebraniu Członków 
Stowarzyszenia LGD „Podba-
biogórze”;

• Posiedzeniu Zarządu Stowarzy-
szenia Gmin Babiogórskich;

• Posiedzeniu Rady Społecz-
nej Samodzielnego Gminnego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Zembrzycach;

• Posiedzeniu Zarządu i Komi-
sji Rewizyjnej Stowarzyszenia 
Gmin Babiogórskich;

• Walnym Zebraniu Członków 
Stowarzyszenia Samorządowe 
Centrum Przedsiębiorczości 
i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej;

• Rozstrzygnięciu konkursu pla-
stycznego pn. „Przyłącz się do 
zwalczania agresji i hejtu w sie-
ci” organizowanego przez Ko-
mendę Powiatową Policji w Su-
chej Beskidzkiej.

Łukasz Palarski
Wójt Gminy Zembrzyce
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Planowana inwestycja obejmuje 
realizację Etapu I, w zakres której 
wchodzą takie prace jak: budowa 
chodnika lewostronnego o długości 
597 m, budowa odwodnienia dro-
gi i terenów przyległych w postaci 
kanalizacji deszczowej z wpustami 
ulicznymi o dł. 793,5 m, przebudowa 
zjazdów indywidualnych do posesji 
i zjazdów publicznych, wykonanie 
poszerzenia jezdni o zmiennej sze-
rokości (20-50 cm) – do szerokości 
min, jezdni 5,50 m, umocnienie skarp 
płytami betonowymi ażurowymi 
60 x 40 cm w miejscu wysokich skarp 
nasypu, budowa korytek ściekowych 
za projektowanym chodnikiem o dłu-
gości ok. 315 m (na zjazdach z kratą 
stalową o długości 65,00 m), mon-
taż barierek typu „olsztyńskiego” za 

chodnikiem w miejscu wysokiej skar-
py, przebudowa ogrodzeń z siatki po-
wlekanej na cokole betonowym oraz 
wykonanie kanału technologicznego 
DN 110 PE o długości ok 597 m. 

Etap I realizowanej inwestycji 
obejmuje odcinek przedmiotowej 
drogi na dł. 597 m od granicy z  Gmi-
ną Stryszawa do budynku Świetlicy 
Wiejskiej i Placu Zabaw. Omawiana 
inwestycja uzyskała wsparcie finan-
sowe z budżetu państwa w ramach 
tzw. Funduszu Dróg Samorządo-
wych. Zadanie realizowane jest przez 
Powiat Suski przy współpracy z Gmi-
ną Zembrzyce. 

Planowana wartość całej inwe-
stycji po przeprowadzonym przetar-
gu to kwota  720 921,08 zł, w tym 
udział finansowy Gminy Zembrzy-

ce i Powiatu Suskiego wynosi pro-
porcjonalnie po 25%. Z kolei udział 
pozyskanych środków z programu 
Funduszu Dróg Samorządowych pla-
nowo wynosić będzie 50% kosztów 
kwalifikowalnych. 

Dla przedmiotowej inwestycji 
Gmina Zembrzyce opracowała do-
kumentację projektową uzyskując 
stosowne pozwolenie na budowę za 
kwotę blisko 43 000 zł poniesioną 
w całości z budżetu gminy. Realizacja 
dalszych etapów budowy chodnika 
w Tarnawie Górnej, ale i w Tarnawie 
Dolnej w dużej mierze uzależniona 
jest od wsparcia finansowego Powiatu 
Suskiego jako zarządcy przedmioto-
wych odcinków drogowych. Obecnie 
bez wsparcia środków zewnętrznych 
Powiat Suski udziela tylko do 10% 
kosztów inwestycji co w dużej mierze 
ogranicza możliwość podejmowania 
przez Gminę Zembrzyce dalszych za-
mierzeń inwestycyjnych. 

UG

Po wieloletnich staraniach jeszcze w 2020 r. wykonana zosta-
nie inwestycja związana z rozbudową drogi powiatowej K1702 
w miejscowości  Tarnawa Górna. 

Budowa chodnika 
w Tarnawie Górnej – ETAP I

INFRASTRUKTURA DROGOWA

Planowana lokalizacja chodnika w Tarnawie Górnej. 



II / 2020 7

W ramach inwestycji przedmiotowy 
odcinek zostanie kompleksowo zmo-
dernizowany poprzez korytowanie, 
wykonanie podbudowy kruszywem, 
ścięciem i wykonaniem poboczy oraz 
położeniem mieszanki mineralno-as-
faltowej. W celu ochrony drogi przed 
degradacją na całej jej długości zo-
stanie wykonane odwodnienie z ko-
rytek betonowych. Całość zadania 
uzupełni wdrożenie nowej organiza-
cji ruchu, bowiem w rejonie przepro-
wadzonej inwestycji zbiegają się dwa 
skrzyżowania dróg gminnych. War-
tość zadania, dla którego podpisano 
umowę z wykonawcą wynosi blisko 
140 000 zł. Termin realizacji zaplano-
wano na koniec sierpnia br. 

Trwają prace modernizacyjne 
na drodze gminnej w centrum Zem-
brzyc. Zakresem prac jest objęty od-
cinek 56m, który charakteryzuje się 
skomplikowanym układem z uwagi 
na przebieg w jego granicach infra-

struktury gazowej, kanalizacyjnej jak 
i wodociągowej co wymusza w wielu 
miejscach precyzyjne prace ręczne. 
Remont zakłada wykonanie podbu-
dowy z kruszywa, następnie wyko-
nanie ław betonowych wraz z ułoże-
niem obrzeży betonowych a całość 
nawierzchni wykończona zostanie 
z kostki betonowej. W ramach za-
dania wykonane zostanie również 
odwodnienie liniowe chroniące dro-
gę przed degradacją. Jednocześnie 
regulacji wysokości wymagać będzie 
blisko 15 zaworów wodociągowych 
i gazowych jak również 3 włazy ka-
nalizacyjne. 

Ponadto trwają systematyczne 
prace na drogach dojazdowych będą-
cych w zarządzie gminy do terenów 
przeznaczonych do zabudowy jedno-
rodzinnej gdzie mieszkańcy uzyskali 
stosowne pozwolenie na budowę. 
W dużej mierze to ono warunkuje 
podjęcie stosownych prac opartych na wykonaniu stosownego utwardze-

nia terenu pozwalającego na dowóz 
materiałów budowlanych i przepro-
wadzeniu prac budowlanych, a także 
wykonania pomiarów geodezyjnych. 
Ograniczone możliwości finansowe 
nie pozwalają na wykonanie wszyst-
kich zgłaszanych wniosków, nie mniej 
jednak są one rozpatrywane i w mia-
rę możliwości zlecane do realizacji. 
Jednocześnie w wielu miejscach 
wdrażamy nową organizację ruchu, 
w dużej mierze mającą na celu bez-
pieczeństwo uczestników ruchu ale 
też dbałość o posiadaną infrastruk-
turę drogową. Taka sytuacja dotyczy 
m.in. drogi gminnej „Pod sale” w Tar-
nawie Dolnej gdzie wprowadzono 
ograniczenie tonażowe. W najbliż-
szym czasie nowa organizacja ruchu 
powstanie w centrum Zembrzyc przy 
Zespole Szkół w Zembrzycach i przy 
Centrum Rekreacji.

UG 

Kolejna droga do terenów rolniczych doczeka się modernizacji. 
W br. przy wsparciu środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rol-
nych z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie  
zostanie przeprowadzona przebudowa drogi „Kramarki” w Mar-
cówce na odcinku blisko 190 m. 

Infrastruktura gminna

Prace modernizacyjne na drodze gminnej w centrum Zembrzyc.

Przebudowa drogi „Kramarki” w Marcówce. 
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Z końcem 2019 roku władze gminy zdecydowały o prze-
znaczeniu 156 898,24 zł na przeprowadzenie komplek-
sowej modernizacji pracowni komputerowych decydując 
się na innowacyjne rozwiązania informatyczne. W ramach 

modernizacji we wszystkich placówkach oświatowych 
wdrożono nowoczesne pracownie terminalowe. 

W tego typu pracowniach wykorzystywana jest moż-
liwość aby do jednego serwera bezpiecznie podłączać 
nawet kilkudziesięciu użytkowników, którzy jednocześnie 
i zupełnie niezależnie od siebie korzystają z jego zasobów 
na zasadzie współdziałania. Uczeń na niewielkim termina-
lu komputerowym  pracuje jak przy typowym komputerze 
PC jednak przetwarzanie danych odbywa się na serwerze 
centralnym. Zalety pracowni terminalowej to m.in. mini-
malizacja prac konserwacyjnych przy stanowiskach co jest 
efektem braku ruchomych części co w efekcie ogranicza 
awaryjność sprzętu. Oszczędność energii to kolejny atut – 
klasyczny komputer PC zużywa 110W, a terminal jedynie 
5W tym samym wdrożone rozwiązanie wytwarza znacz-
nie mniej ciepła i pozwala zaoszczędzić co najmniej 80% 
energii. Ponadto pracownia terminalowa to dłuższy cykl 
życia produktu, ciche działanie, zajmuje zdecydowanie 
mniej miejsca oraz pozwala na prostą możliwość rozbu-

Wyposażenie 
sal informatycznych w szkołach
Innowacyjne pracownie terminalowe w szkołach

SP w Tarnawie Dolnej

SP w Marcówce
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dowy o kolejne stanowiska terminalowe. Bardzo istotne 
znaczenie ma tu również pełna kontrola przez nauczy-
ciela wszystkich stanowisk,  przy których pracować będą 
uczniowie bez konieczności odchodzenia od swojego 
biurka.

W ramach inwestycji obok centralnych serwerów 
i  stanowisk terminalowych zakupiono również nowe mo-
nitory komputerowe. Dotychczasowe komputery stacjo-
narne będą wykorzystywane w miarę możliwości w świe-
tlicach szkolnych, bibliotekach oraz w klasach – w razie 
potrzeby sprzęt ten wykorzystywany był przez  uczniów, 
którzy nie mieli możliwości korzystania z komputera sta-
cjonarnego w czasie tzw. zdalnego nauczania na zasadzie 
umowy użyczenia. Równocześnie wszystkie szkoły przy-
stąpiły do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej co zapewni 
im nieodpłatny dostęp do szerokopasmowego Internetu o symetrycznej przepustowości do 100Mb/s. Obecnie 

wykorzystując okres wakacyjny prowadzone są prace na 
rozprowadzeniu przewodów teleinformatycznych w sa-
lach lekcyjnych celem efektywnego  wykorzystania posia-
danego potencjału sprzętowego ale i przygotowania szkół 
na wdrożenie „Dziennika elektronicznego”, który będzie 
wprowadzany w ramach szerszego projektu  pn. „Roz-
wój e-usług publicznych w Gminie Zembrzyce” w ramach 
Działania 2.1 E-Administracja i otwarte zasoby, Poddzia-
łania 2.1.1 Elektroniczna administracja w ramach RPO 
WM na lata 2014-2020. 

COS

SP w Śleszowicach

SP w Zembrzycach
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Projekt jest odpowiedzią na konieczność zapewnienia 
zdalnego nauczania w szkołach. Zamknięcie placówek 
oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standar-
dy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast 
w szkolnych ławach uczyli się przed monitorami kompute-
rów. Zakupione tablety mają usprawnić zdalne nauczanie. 

Jednocześnie Gmina Zembrzyce złożyła wniosek 
aplikacyjny o dodatkowe środki finansowe na zakup ko-
lejnych 60 tabletów. Wniosek przeszedł procedurę kon-
kursową, a podpisana umowa zakłada  przyznanie Gminie 
Zembrzyce dodatkowych środków finansowych w kwocie 
blisko 55 tys. zł. Zakup tabletów w ramach dodatkowe-
go naboru planowany jest na przełom lipca i sierpnia br. 

Po zakończeniu obecnego stanu epidemii sprzęt będzie 
służył w poszczególnych szkołach w ilości proporcjonalnej 
do liczby uczniów.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priory-
tetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Interne-
tu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic 
w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu 
o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji pro-
jektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+”  
– w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

       COS

Zakup tabletów w ramach 
programu „Zdalna szkoła”

Gmina Zembrzyce uzyskała dofinansowanie w wysokości 60 tys. zł w ramach programu „Zdalna 
szkoła” przeznaczonego na wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji. 
W ramach grantu zakupiono 70 wysokiej jakości tabletów dla uczniów i nauczycieli szkół Gminy 
Zembrzyce. 
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Dotacje na wymianę kotłów na proekologiczne
Mieszkańcy Gminy Zembrzyce mogą otrzymać środki finanso-
we w wysokości do 5000 zł na wymianę kota/pieca centralnego 
ogrzewania na proekologiczny. 

Chcąc otrzymać dotację należy 
złożyć wniosek do Urzędu Gmi-
ny Zembrzyce.  Dotacja udzielana 
jest na podstawie zawartej umowy 
pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą 
Zembrzyce. Po podpisaniu umowy 
Wnioskodawca realizuje inwesty-

cje i ponosi koszty z tym związane. 
Dotacja jest wypłacana po wykona-
niu przedsięwzięcia, jako częściowa 
refundacja poniesionych kosztów 
związanych ze zmianą systemu 
ogrzewania na ekologiczne. Zainte-
resowanie wymianą kotłów na pro-

ekologiczne jest bardzo duże, do 
połowy lipca podpisano 30 umów 
na dofinansowanie.

Szczegółowy regulamin udziela-
nia dotacji określony jest w Uchwale 
Nr XIII/119/20 Rady Gminy Zem-
brzyce z dnia 28 lutego 2020 roku.  
Informacje o dofinansowaniu można 
otrzymać również telefonicznie pod 
numerem  33 8746 002 wew. 107.

UG 

Gmina dofinansowuje koszty zabiegu sterylizacji lub kastracji 
zwierząt w wysokości

- 80 zł brutto w przypadku sterylizacji lub kastracji kotów,
- 100 zł brutto w przypadku sterylizacji lub kastracji psów.

Właściciel zwierzęcia opłaca lekarzowi weterynarii pozo-
stałą kwotę kosztów zabiegu.

Koszty leczenia pooperacyjnego, jeżeli takie wystąpią, 
pokrywa właściciel zwierzęcia.

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z dofinansowania do za-
biegu sterylizacji lub kastracji?
1. Wypełnić wniosek pn. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE 

ZABIEGU WETERYNARYJNEGO W RAMACH „PRO-

GRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI 
ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA 
TERENIE GMINY ZEMBRZYCE”.

2. Dostarczyć ww. wniosek do Urzędu Gminy w Zembrzycach.
3. Po zweryfikowaniu wniosku i jego pozytywnym rozpa-

trzeniu właściciel zwierzęcia otrzyma skierowanie na 
wykonanie zabiegu weterynaryjnego, które przedsta-
wia w Gabinecie Weterynaryjnym „Podaj Łapę”, 34-146 
Stryszów 553 z którym Gmina ma podpisaną umowę.

4. Właściciel zwierzęcia indywidualnie umawia wizytę 
z weterynarzem.

UG

Informujemy, iż od 14 lipca br. roku  można złożyć wniosek o dofinasowanie zabiegu  sterylizacji/
kastracji psów i kotów należących do mieszkańców gminy Zembrzyce. Akcja prowadzona będzie 
przez Urząd Gminy Zembrzyce  do 30 listopada 2020 r. lub do wyczerpania środków finansowych, 
przeznaczonych na ten cel w ramach budżetu Gminy Zembrzyce na rok 2020.

Dofinasowanie zabiegów 
sterylizacji i kastracji zwierząt

Nowy DZIELNICOWY w Gminie Zembrzyce

Służbę rozpoczął w 2007 r. w Oddzia-
łach Prewencji Policji w Warszawie, 
a następnie w Oddziałach Prewencji 
Policji w Krakowie. Od 2012 r. pełnił 
służbę w Ogniwie Patrolowo-Inter-
wencyjnym Komendy Powiatowej 
Policji w Suchej Beskidzkiej. 

Kontakt telefoniczny z dzielnico-
wym: 662 026 657 lub 478 328 211.

Życzymy naszemu nowe-
mu DZIELNICOWEMU sukcesów 
w pracy i  dobrego współdziałania 
z lokalną społecznością. 

UG

mł.asp. Mariusz Rybski z dniem 01.02.2020 r. został mianowany 
na stanowisko dzielnicowego miejscowości Marcówka, Śleszo-
wice, Tarnawa Dolna, Tarnawa Górna i Zembrzyce. 
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Należy zatem pamiętać, iż w sy-
tuacji kiedy sieć kanalizacyjna zosta-
ła wybudowana i przeprowadzona 
w pobliżu nieruchomości, której to 
jestem właścicielem lub posiadam 
inny tytuł prawny istnieje obowiązek 
wykonania przyłącza kanalizacyjne-
go. Warto w tym miejscu  zwrócić 
uwagę, iż koszt odprowadzania ście-
ków do zbiorczej kanalizacji jest tań-
szy aniżeli wielokrotne opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych. 

Jeżeli już posiadam nierucho-
mość, na terenach w których do-
tychczas nie powstała sieć kanaliza-
cyjna jako użytkownik np. zbiornika 
bezodpływowego (szamba) należy 
zawrzeć umowę z przedsiębiorcą po-
siadającym aktualne zezwolenie na 
prowadzenie działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływo-
wych i transportu nieczystości cie-
kłych na terenie Gminy Zembrzyce. 
W tym przypadku może być to Gmin-
ny Zakład Wodociągów i Kanaliza-
cji w Zembrzycach. Warto również  
przechowywać dowody potwierdza-
jące wykonanie przez przedsiębiorcę 
usługi opróżniania zbiornika bezod-
pływowego szczególnie jeżeli reali-
zuje to inny podmiot aniżeli Gminny 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
w Zembrzycach. 

Również osoby zamierzające 
wykonać przydomową oczyszczal-
nię ścieków winny zwrócić uwagę na 
obowiązujące w tym zakresie przepi-
sy prawa, które w dużym uproszcze-
niu nakładają szereg uwarunkowań 
dla tego typu obiektów. Co do zasady 
budowa oczyszczalni ścieków wyma-

ga uzyskania pozwolenia na budowę, 
jednakże z takiego obowiązku zwol-
niona jest budowa  przydomowych 
oczyszczalni ścieków o wydajności 
do 7,50 m3 na dobę. Wówczas in-
westor winien dokonać zgłoszenia 
budowy przydomowej oczyszczalni 
w Starostwie Powiatowym w Su-
chej Beskidzkiej, do którego należy 
dołączyć szereg załączników m.in. 
oświadczenie o posiadanym prawie 
do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane, szkic usytu-
owania obiektu budowlanego (tj. in-
stalacji przyłączeniowej, zbiornika 
oczyszczalni wraz z zastos owanym 
rozwiązaniem odprowadzeniem 
ścieku oczyszczonego do środo-
wiska) oraz opis  instalacji. Kolejny 
dokumenty, który może być wyma-
gany to pozwolenie wodnoprawne. 
(jego przedłożenie uzależnione jest 
np. od przyjętych  rozwiązań doty-
czących zastosowanego odbiornika 
ścieków z oczyszczalni). Zgłaszając 
budowę przydomowej oczyszczalni 
ścieków należy wykazać, iż spełnia 
ona wymogi obowiązujących prze-
pisów prawa np. miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, 
rozporządzenia w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie. 
Należy przypomnieć, że przydomowe 
oczyszczalnie ścieków o wydajności 
do 5m3/d odprowadzające ścieki do 
wód lub do ziemi z własnego gospo-
darstwa domowego lub rolnego w ra-
mach zwykłego korzystania z wód, 
wymagają zgłoszenia Wójtowi Gminy 
Zembrzyce.

W przypadku zaistnienia podej-
rzenia nielegalnego zrzutu ścieków 
m.in. bezpośrednio do gleby, rowów, 
potoku, rzeki  lub kanalizacji desz-
czowej Wójt podejmuje kontrolę 
badając w pierwszej kolejności czy 
właściciel posiada dokumenty po-
twierdzające odbiór ścieków przez 
uprawniony podmiot lub też spraw-
dzi czy wykonana przydomowa 
oczyszczalnia została zrealizowana 
zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami, a jej eksploatacja została zgło-
szona w Urzędzie Gminy.

Z całą mocą przypominam, że 
nielegalny zrzut ścieków stanowi 
przestępstwo i zagrożone jest wyso-
kimi karami. Należy również mieć na 
uwadze, że przez ostatnie 15 lat w na-
szej gminie wykonano dużym wysił-
kiem finansowym sieć kanalizacyjną 
obejmując znacznym zasięgiem Gmi-
nę Zembrzyce. Kontynuowanie roz-
budowy sieci kanalizacyjnej ale i mo-
dernizacja istniejącej infrastruktury 
wymaga nakładowych finansowych. 
Stąd też apel z mojej strony do miesz-
kańców by posiadana infrastruktura 
była w pełni efektywna i obsługiwała 
tych wszystkich właścicieli nierucho-
mości, którzy posiadają techniczną 
możliwość podłączenia. W tym też 
zakresie osoby te będą wzywane do 
podłączenia i podpisania stosownej 
umowy, a w przypadku uchylania się 
od tego obowiązku będzie wszczyna-
ne odpowiednie postępowanie admi-
nistracyjne nakładające wykonanie 
przyłącza pod karą administracyjną. 

Łukasz Palarski
Wójt Gminy Zembrzyce

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kana-
lizacyjnej, co wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. Dopiero w sytuacji kiedy nie istnieje techniczna możliwość podłączenia do 
sieci kanalizacyjnej np. poprzez brak takiej infrastruktury daną nieruchomość należy wyposażyć 
w szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych (szambo)  lub w przydomową oczyszczal-
nię ścieków bytowych spełniające wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa. 

Obowiązek przyłączenia 
do sieci kanalizacyjnej!
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Funkcjonowanie w okresie 
epidemii KORONAWIRUSA

Urząd Gminy Zembrzyce na bieżąco obsługuje miesz-
kańców w sali narad /wejście od tyłu urzędu/, która zo-
stała przekształcona w salę obsługi petentów. Stanowiska 
obsługi zostały wyposażone w szyby oddzielające pra-
cowników urzędu od petentów. Na sali czynna jest kasa 
w godzinach od 8:00 do 12:00.

Na bieżąco wszystkie, uchwyty, klamki, płaskie po-
wierzchnie są dezynfekowane. Nadal obowiązuje wy-
móg noszenia przez petentów maseczki w urzędzie. Przy 
drzwiach znajduje się preparat do dezynfekcji rąk dla 
wchodzących.

Nadal zalecamy załatwianie wszelkich spraw poprzez: 
pocztę elektroniczną (ePuap), fax, telefon,formę 
pisemną – za pośrednictwem operatora pocztowego.
Centrala tel.: 33) 874 60 02 , fax: 33 877 07 00
e-mail: gmina@zembrzyce.pl
Strona internetowa: www.zembrzyce.pl  
Skrytka ePuap: /99er7k2jgv/skrytka

Zalecamy aby wszelkiego rodzaju opłaty uiszczać 
w formie bezgotówkowej przelewem bankowym: 
należności z tytułu podatku, opłat skarbowych,  
nr rachunku bankowego  
81 8128 0005 0000 0462 2000 0020

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 
nr rachunku bankowego  
37 8128 0005 0000 0462 2000 0230

W związku z wystąpieniem stanu epidemii Korona-
wirusa wszystkie gminne obiekty sportowo-rekreacyjne 
końcem marca zostały zamknięte. Po wdrożeniu procedur 
mających na celu zminimalizowanie możliwości zakażenia 
się wirusem SARS-CoV-2 sukcesywnie są udostępniane.

Obiekty te są na bieżąco dezynfekowane, wdrożona 
jest procedura kontroli ilości osób korzystających z nich, 
co związane jest także z zmianą godzin otwarcia poszcze-
gólnych obiektów. Nowe zasady korzystania z poszcze-
gólnych obiektów zostały opublikowane przy wejściach 
do nich. Bez wprowadzenia tych obostrzeń, obiekty nie 
spełniałyby właściwych rygorów bezpieczeństwa zgodnie 
z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i nie mo-
głyby być udostępnione mieszkańcom i turystom. 

Uprzejmie prosimy, przed wejściem na dany obiekt, 
o zapoznanie się z zasadami korzystania z obiektu w  okre-
sie epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 
i bezwzględne ich przestrzeganie. 

W razie naruszenia powyższych zasad oraz pozo-
stałych obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa 
Administrator ma prawo usunąć korzystającego lub całą 
grupę korzystających z terenu obiektu, w skrajnych przy-
padkach zostanie wezwana policja.

Osoby korzystające z gminnych obiektów oraz rodzice 
wyrażający zgodę na przebywanie swoich dzieci na tere-
nie placu zabaw, czy boiska powinni być świadomi ryzyka 
zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i ponoszą odpowiedzial-
ność za podjętą decyzję związaną z przebywaniem na w/w 
obiekcie.

UG 

Rok 2020 zapamiętany zostanie jako rok koronawirusa. Epidemia koronawirusa  zmieniła wszyst-
kim dotychczasowe życie. Po czasie całkowitego ograniczenia kontaktów i izolacji domowej po-
wracamy stopniowo do normalnej aktywności dostosowując się do obostrzeń i zaleceń związanych 
z zapobieganiem zakażeniu wirusem SARS-CoV-2. 
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DOBRY START 
– inwestycja w edukację polskich dzieci

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach  informuje, 
iż wnioski o świadczenie Dobry Start można składać od 1 lipca 
br. elektronicznie,  od 1 sierpnia br. papierowo. Wniosek należy 
złożyć do 30 listopada!

Świadczenie Dobry start przysługuje niezależnie od do-
chodu, raz w roku, w kwocie 300 zł na rozpoczynające rok 
szkolny dziecko do ukończenia przez nie 20 roku życia. 
Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają 

świadczenie do 24 roku życia. Świadczenie nie obejmuje 
studentów oraz dzieci uczęszczających do przedszkola 
do tzw. „zerówki”.

GOPS

Godziny otwarcia obiektów 
sportowo-rekreacyjnych

 Boiska Centrum Rekreacji i Wypoczynku nad 
potokiem Paleczka w Zembrzycach udostępniane 
są tylko po wcześniejszej rezerwacji poszczególnych 
obiektów w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Zembrzycach, rezerwacja tel. 33 874 61 96

 Plac Zabaw przy Centrum Rekreacji i Wypoczynku 
w Zembrzycach – czynny codziennie w godzinach 
od 10:00 do 19:00

 Siłowania Zewnętrzna w Zembrzycach  
– czynna codziennie w godzinach od 10:00 do 19:00

 Tężnia solankowa  
– czynna codziennie od 10:00 do 19:00

 Plac Zabaw usytuowany przy szkole w Zembrzycach  
– czynny codziennie w godzinach od 10:00 do 19:00

 Boiska usytuowane przy szkole w Zembrzycach 
– czynne  od poniedziałku do piątku od 10:00 do 19:00

 Kompleks boisk Strefy Rekreacyjnej w Tarnawie 
Dolnej czynny od poniedziałku do piątku od 8:00 
do 19:30, w soboty od 15:00 do 19:30 w okresie 
wakacyjnym

 Siłownia zewnętrzna w Tarnawie Dolnej  
– czynna od poniedziałku do piątku  od 8:00 do 19:30, 
w soboty od 15:00 do 19:30 w okresie wakacyjnym

 Plac zabaw w Tarnawie Dolnej  
– czynny codziennie od 10:00 do 19:00

 Kompleks boisk Strefy rekreacyjnej w Śleszowicach  
– czynny od poniedziałku do piątku od 8:00 do 13:00 
oraz od 16:30 do 19:30

 Plac zabaw w Śleszowicach – czynny od poniedziałku 
do piątku od 8:00 do 13:00 oraz od 16:30 do 19:30

 Siłownia zewnętrzna w Śleszowicach  
– czynna od poniedziałku do piątku od 8:00 do 13:00 
oraz od 16:30 do 19:30

 Plac zabaw w Tarnawie Górnej 
– czynny codzinnie od 10:00 do 19:00

 Siłownia zewnętrzna w Tarnawie Górnej  
– czynna codziennie od 10:00 do 19:00.

 Wielofunkcyjne Boisko w Strefie rekreacyjnej  
w Marcówce – czynne od poniedziałku do piątku 
od 8:00 do 13:00 oraz od 16:30 do 19:30

 Siłownia zewnętrzna w Marcówce  
– czynna od poniedziałku do piątku od 8:00 do 13:00 
oraz od 16:30 do 19:30

W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych obiek-
ty będą nieczynne. W uzasadnionych przypadkach administrator 
obiektu może udostępnić obiekty w innym czasie

UG 
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Już po raz ósmy, doceniając sukcesy lokalnych sportowców, Por-
tal Sucha24.p przeprowadził plebiscyt na sportowca Powiatu 
Suskiego 2019 roku. Wśród nominowanych w kategorii sporto-
wiec roku 2019 znalazła się mieszkanka Zembrzyc Julia Przybyś.

Sportowiec roku 2019

Trenerem zawodniczki krakowskiego 
klubu WKS Wawel jest Pan Kazimierz 
Grochot. W minionym roku Julia podczas 
Mistrzostw Polski Młodzików jakie odbyły 
się w Tarnowie zdobyła tytuł mistrzyni Pol-
ski U-16 w rzucie dyskiem oddając swoją 
najlepszą próbę na odległość 45,94 m 
oraz brązowy medal U-16 w pchnięciu 
kulą osiągając 12,13 m. Warto w tym 
miejscu wspomnieć, że w lutym bieżące-
go roku młoda lekkoatletka z Zembrzyc 
podczas Halowych Mistrzostw Polski 

w Toruniu uzyskując odległość 14,61 m 
w pchnięciu kulą wywalczyła 4 miejsce 
w kategorii wiekowej U-18. W okresie 
wakacyjnym Julia będzie doskonalić swe 
umiejętności na zgrupowaniu Kadry Pol-
skich Lekkoatletów w Cetniewie.

Julii Przybyś gratulujemy i mamy na-
dzieję, że nominacja w plebiscycie Spor-
towiec Powiatu Suskiego 2019 będzie 
motywacją do wytrwałości w treningach 
i odnoszenia kolejnych sukcesów.

GCKiCz

11 marca w Szkole Podstawowej w Zembrzycach odbył się 
Gminny Konkurs Recytatorski organizowany przez Gminne Cen-
trum Kultury Czytelnictwa.  Uczestniczyli w nim  reprezentanci 
wszystkich szkół naszej gminy. Uczniowie recytowali ulubione, 
wybrane przez siebie utwory poetyckie i fragmenty prozy.

Gminny Konkurs Recytatorski

Prezentowane były utwory: m.in. Ju-
liusza Słowackiego, Tadeusza Śliwiaka, 
Juliana Tuwima, Wisławy Szymborskiej, 
Hanny Niewiadowskiej. Jury konkursu 
oceniało umiejętności interpretacyj-
ne, dykcję, poprawność językową oraz 
ogólne wrażenie artystyczne. Poziom 
konkursowych zmagań był wysoki, dla-
tego jurorzy mieli bardzo trudne zadanie 
by wyłonić tych najlepszych miłośników 
recytacji. Ostatecznie komisja w skła-
dzie: Maria Talaga, Aleksandra Mróz, Ka-
tarzyna Cyganik, postanowiła przyznać 

następujące nagrody w poszczególnych 
kategoriach.

Kategoria kl. 0–II: I. Zofia Ceremuga 
– Szkoła Podstawowa w Śleszowicach; 
II. Bartłomiej Łopata – Szkoła Podsta-
wowa w Marcówce; III. Kajetan Kot – 
Szkoła Podstawowa w Tarnawie Dolnej; 
Wyróżnienie – Irmina Kapuśnik – Szkoła 
Podstawowa w Tarnawie Dolnej.

Kategoria kl. III–V: I. Julia Stanek – 
Szkoła Podstawowa w Tarnawie Dolnej; 
II. Patrycja Kosek – Szkoła Podstawowa 
w Śleszowicach; III Julia Pajor – Szkoła 

Podstawowa w Zembrzycach; Wyróż-
nienie: Amelia Michniak – Szkoła Pod-
stawowa w Tarnawie Dolnej.

Kategoria: kl. VI–VIII: I. Wiktoria 
Kwadrans – Szkoła Podstawowa w Tar-
nawie Dolnej; II. Kamil Łach – Szkoła 
Podstawowa w Marcówce; III. Radosław 
Kadela – Szkoła Podstawowa w Zem-
brzycach; Wyróżnienie: Aleksandra Ko-
łata – Szkoła Podstawowa w Zembrzy-
cach.

Składamy serdeczne podzięko-
wania uczestnikom konkursu za przy-
gotowanie utworów i piękne chwile 
podczas słuchania recytacji, ich opieku-
nom za pracę włożoną w przygotowa-
nie uczniów do występów oraz udział 
w konkursie, szanownemu jury za ciężką 
pracę uwieńczoną trafnymi wyborami.

GCKiCz
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Jak łatwo zatem wyliczyć działalność 
Pana Józefa stała się częścią tej wiel-
kiej historii i tradycji „Garbarza”. Pan 
Józef rezygnuje z funkcji Prezesa, ale 
pozostaje członkiem tej rodziny piłkar-
skiej, której poświęcił część swojego 
życia. Zaangażowanie, serce, zdrowie, 
wsparcie to bez wątpienia przymioty, 
które Pan Józef pozostawia na stadio-
nie przy ul. ks. Kobyłeckiego. 

W ciągu tych 21 lat klub prze-
żywał okresy tryumfów, radości jak 
również gorsze okresy niepowodzeń 
i zwątpienia. Z zawodnikami praco-
wało wielu trenerów, jednak najdłużej 
z klubem związany jest Zdzisław Janik, 

który dalej kontynuuje swoją pracę 
na rzecz przygotowania zawodników 
do rozpoczynającego się w połowie 
sierpnia sezonu ligowego. 

Jednym z poważniejszych wy-
zwań jakie będzie czekał Klub to 
utrzymanie I drużyny seniorów w ra-
mach V ligi piłkarskiej. Równoległe 
swoje przygotowania do nowego se-
zonu prowadzą drużyny młodzieżowe 
prowadzone przez trenera Wojciecha 
Lichańskiego, który będzie kontynu-
ował swoją pracę również w nowym 
zarządzie klubu. 

Rezygnację z członka Zarządu 
w zembrzyckim klubie złożył także 

długoletni kierownik drużyny i gospo-
darz obiektu Pan Józef Talaga, który 
jak wielu powtarza stanowi „żywą 
tkankę” swoiste DNA zembrzyckiego 
klubu. Również i on pozostanie człon-
kiem tej rodziny piłkarskiej, ale już bez 
obciążeń wynikających z funkcji w Za-
rządzie. 

Przyjmując rezygnację dotychcza-
sowego Zarządu uczestnicy Nadzwy-
czajnego Walnego Zebrania nagro-
dzili ustępujących brawami wręczając 
okolicznościowe puchary jako symbol 
podziękowania lokalnej społeczności 
za długoletnie wspieranie lokalnego 
sportu. 

Skracając kadencję dotychcza-
sowego Zarządu Walne Zebranie 
stanęło przed koniecznością wybo-
ru nowych władz, które stanie przed 
trudnym zadaniem kontynuowania 
działalności klubu sportowego w tym 
jakże trudnym czasie epidemii. Wsku-
tek przeprowadzonych wyborów 
członkowie LKS „Garbarz” jednomyśl-
nie wybrali nowe władze. I tak Zarząd 
tworzyć będą: Grzegorz Józefowski 
(Prezes), Jakub Kopacz (Wiceprezes), 
Wojciech Lichański (Sekretarz), Łu-
kasz Bilnik (Skarbnik) oraz Mariusz 
Kania (Członek Zarządu). Z kolei Ko-
misja Rewizyjna powołana została 
w składzie: Marcin Pindel, Mirosław 
Karlak oraz Tomasz Kałat. 

Nowy Zarząd nakreślił wstępne 
plany na najbliższy czas podkreślając 
jak trudnego zadania podejmują się 
na rzecz kontynuowania działalności 
klubu sportowego. Podkreślono jed-
nocześnie, że klub sportowy to przede 
wszystkim ludzie – kibice, zawodnicy, 
działacze i w tym kierunku należy upa-
trywać dalszy rozwój stowarzyszenia 
jakim jest LKS „Garbarz”. Dlatego też 
powołany Zarząd zwraca się z apelem 
do sympatyków klubu sportowego, 
rodziców i mieszkańców, którym na 
sercu leży dobro zembrzyckiego spor-
tu o zaangażowanie i pomoc w reali-
zacji nowych celów w dużej mierze 
ukierunkowanych na rozwój drużyn 
młodzieżowych, odbudowę kadr, któ-
re będą w przyszłości decydować 
o sile I drużyny. 

Zarząd

W dniu 10 lipca 2020 r. odbyło się Nadzwyczajne  Walne Ze-
branie Członków Ludowego Klubu Sportowego „Garbarz”. Do-
tychczas pełniący obowiązki Prezesa Pan Józef Karlak wraz 
z Zarządem złożył rezygnację. Zakończył się zatem, trwający 
21 lat okres, w którym Pan Józef zarządzał utytułowanym zem-
brzyckim klubem sportowym, którego historia wkrótce sięgnie 
100 lat. 

LKS  „GARBARZ” 
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HEJT OFF!

Konkurs, polegający na stworzeniu 
logo i hasła przeciwdziałającego zja-
wisku hejtu w sieci, organizowała 
Komenda Powiatowa Policji w Suchej 
Beskidzkiej przy współudziale władz 
samorządowych z terenu powiatu 
suskiego. Jury zebrało się w środę 
17.06.2020 r. w celu wyłonienia 
zwycięzcy i pozostałych nagrodzo-
nych. Spośród nadesłanych 60 pro-
pozycji największe uznanie zdobyła 
praca Zachariasza Zborowskiego, 
ucznia klasy VIII Szkoły Podstawowej 
im. K. Przerwy-Tetmajera w Zem-
brzycach. Zaproponował on logo 

przedstawiające czerwony znaczek 
wyłącznika oraz towarzyszące mu 
hasło: „hejt off”. 

Wręczenie nagród odbyło się 
24 czerwca 2020 r. w budynku Ko-
mendy Powiatowej Policji w Suchej 
Beskidzkiej w obecności nadkomisa-
rza Marcina Kaczmarka oraz przed-
stawicieli władz samorządowych, 
z terenu których pochodzili laureaci 
konkursu: Starosty Suskiego – Józe-
fa Bałosa, Wójta Gminy Zembrzyce 
Łukasza Palarskiego, Burmistrza Jor-
danowa – Andrzeja Malczewskiego, 
przedstawiciela Burmistrza Suchej 

Beskidzkiej – Zbigniewa Maryona, 
przedstawiciela Wójta Gminy Stry-
szawa – Marka Barzyckiego oraz 
Wójta Gminy Budzów – Jana Najdka. 
Przekazali oni nagrody zwycięzcom: 
I miejsce za logo i hasło otrzymał 
Zachariasz Zborowski (Zembrzyce), 
II miejsce za logo i hasło – Wikto-
ria Monczak (Jordanów), III miejsce 
za logo – Natalia Łasak (Krzeszów) 
oraz wyróżnionym w konkursie: Julii 
Lipiarskiej (za hasło, Krzeszów), Kac-
prowi Wątrobie, a także Jakubowi 
Wróblowi (za hasła, obaj Sucha Be-
skidzka), Wojciechowi Nowakowi (za 
logo, Budzów). 

Zwycięskie logo jest ogólnodo-
stępne i będzie używane przez po-
licję na terenie powiatu suskiego do 
oznaczania na lokalnych stronach 
treści hejterskich, które powinny zo-
stać usunięte przez ich administrato-
rów. Gratulujemy zwycięzcom!                                      
                                                                                                                                                 

NZ

Uczeń Szkoły Podstawowej w Zembrzycach – Zachariasz Zbo-
rowski, zwycięzcą powiatowego konkursu „Przyłącz się do zwal-
czania agresji i hejtu w sieci”.
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Podsumowanie działalności
Ochotniczych Straży Pożarnych za 2019 rok

Zgodnie z przedstawionymi danymi, 
OSP z terenu gminy zrzeszają łącz-
nie 106 członków, w tym 61 druhów, 
którzy mogą bezpośrednio uczest-
niczyć w działaniach ratowniczych. 
Przy jednostkach OSP prężnie działa-
ją Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, 
które łącznie zrzeszają 59 członków, 
w tym 37 chłopców i 22 dziewcząt.

W 2019 roku na terenie gminy 
doszło łącznie do 83 zdarzeń, w tym 
20 pożarów i 63 miejscowych zagro-
żeń.

Jednostka OSP Zembrzyce, która 
jest włączona do Krajowego Syste-
mu Ratowniczo-Gaśniczego, została 
zadysponowana 53 razy do zdarzeń, 
w tym 10 razy do pożarów oraz 
43 razy do miejscowych zagrożeń. 
3 razy uczestniczyła w ćwiczeniach. 
Pozostałe jednostki OSP, których 
zakres działania obejmuje wyłącznie 
teren naszej gminy, wyjeżdżały łącz-
nie 30 razy.

Druhowie muszą stale podnosić 
swoje kwalifikacje poprzez udział 
w ćwiczeniach i różnych szkole-

niach, aby skutecznie nieść pomoc 
potrzebującym. W związku z tym w 
roku sprawozdawczym 2 druhów 
ukończyło szkolenie podstawowe 
dla strażaków ratowników, 9 stra-
żaków pozyskało praktyczne umie-
jętności z zakresu kwalifikowanej 
pierwszej pomocy oraz 1 strażak 
ukończył szkolenie dla dowódców 
OSP. Ponadto jednostki uczestniczy-
ły w organizowanych ćwiczeniach, 
których głównym celem było do-
skonalenie umiejętności ratowników 
OSP, umiejętności z zakresu kwalifi-
kowanej pierwszej pomocy, jak rów-
nież zdolności dowódczych straża-
ków. W 2019 r. pozyskano również 
środki z programu „Bezpieczny Stra-
żak”. Dzięki otrzymanej dotacji po-
szczególne jednostki OSP otrzymały 
sprzęt i umundurowanie.

Na przełomie lat 2019 i 2020 
nastąpiły zmiany w zarządach niektó-
rych jednostek OSP z terenu Gminy 
Zembrzyce. Głównymi przedstawi-
cielami Zarządów OSP są:

- w OSP Zembrzyce: Sławomir 
Suwada – Prezes, Paweł Karcz – 
Naczelnik, 

- w OSP Śleszowice: Grzegorz 
Nieciąg – Prezes, Stanisław Pluta 
– Naczelnik, 

- w OSP Tarnawa Dolna: Stanisław 
Gaura – Prezes, Adrian Matusik – 
Naczelnik, 

- w OSP Marcówka: Jerzy Kulak – 
Prezes, Krzysztof Matyszkowicz 
– Naczelnik.
Podczas zebrań sprawozdaw-

czych przedstawiono również plany 
i zamierzenia do realizacji w 2020 r. 
Wszystkie jednostki OSP uznały, że 
niezbędne jest dalsze podnoszenie 
swoich kwalifikacji poprzez udział 
w szkoleniach i ćwiczeniach. Zapla-
nowano kontynuację doposażania 
jednostek w sprzęt ratowniczo-ga-
śniczy oraz ubrania ochronne do 
działań bojowych. Wskazano rów-
nież na potrzebę dokonania remon-
tów w remizach.

UG

Zakończyły się zebrania sprawozdawcze jednostek OSP z terenu Gminy Zembrzyce. Podczas ze-
brań poszczególne Ochotnicze Straże Pożarne przestawiły sprawozdania ze swojej działalności 
w 2019 roku. Ponadto rozmawiano o  planach i zamierzeniach na kolejny rok.
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Turniej Wiedzy Pożarniczej

W czwartek, 5 marca br. w Szkole Podstawowej w Śleszowicach 
odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wie-
dzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Podczas etapu 
gminnego uczestnicy rozwiązują test składający się z 30 pytań. 

Pytania dotyczą historii straży po-
żarnej, pierwszej pomocy przedme-
dycznej, taktyki pożarniczej, środków 
gaśniczych, sprzętu, strażaków, prze-
pisów dotyczących funkcjonowania 
straży pożarnej, prawa budowlanego, 
profilaktyki pożarowej. W konkursie 
wzięło udział 17 osób. Po dokonaniu 
oceny testów i pytań ustnych, wyniki  
jury prezentują się następująco:

I grupa wiekowa  
(klasy I-VI szkół podstawowych):

1. Norbert Wciślak – Szkoła Podsta-
wowa w Zembrzycach,

2. Dawid Adamek – Szkoła Podsta-
wowa w Zembrzycach,

3. Weronika Targosz – Szkoła Pod-
stawowa w Śleszowicach.

II grupa wiekowa (klasy VII-VIII):
1. Natalia Nizińska – Szkoła Podsta-

wowa w Tarnawie Dolnej
2. Radosław Kadela – Szkoła Pod-

stawowa w Zembrzycach
3. Gabriela Ćwiertnia – Szkoła Pod-

stawowa w Zembrzycach.

Na zakończenie wszyscy uczestni-
cy turnieju otrzymali dyplomy i nagrody 
w formie sprzętu sportowego. Wszyst-
kim serdecznie gratulujemy i  wyraża-
my nadzieję, że zdobyta wiedza zwięk-
szy świadomość młodzieży w zakresie 
bezpieczeństwa pożarowego, a w przy-
szłości będzie procentować.
   
  GCKiCZ



OCALMY OD ZAPOMNIENIA!
Przy  Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Zembrzycach została  
utworzona Izba Tradycji.  Na zrealizowanie tej inicjatywy, czy-
li urządzenie szczególnego miejsca, będącego skarbcem naszej 
kultury, czekaliśmy wiele lat. 

Zgromadzono w niej przedmioty zwią-
zane z życiem codziennym dawnych 
mieszkańców gminy. Najstarsze ekspo-
naty pochodzą z XIX. W Izbie Tradycji 
zgromadzono do tej pory wiele ekspo-
natów. Wszystkie zgromadzone skarby 
zostały przekazane przez prywatnych 
kolekcjonerów i będą mogły służyć ko-
lejnym pokoleniom w poznaniu regio-
nalnej historii i tradycji. Utrwalamy dla 
naszych dzieci i wnuków wspomnie-
nie o „garnkach, co schną na płotach 
do góry dnem”, o „żelazku co duszę 
ma” oraz o wielu innych przedmiotach 
i związanych z nimi czynnościach. Chy-
ba nic nie stoi na przeszkodzie, by wy-
edukowany młody człowiek władający 
biegle angielskim i surfujący w wielką 
wprawą po Internecie, wiedział rów-
nież jak wyglądały i do czego służyły 
cepy, kijanka, niecka, jak klepano kosę 
i ramowano skóry. Naszym zamiarem 
jest zwiększanie zbiorów o różne cie-
kawe eksponaty z naszego terenu.

Zwracamy się do mieszkańców 
o przekazywanie do izby wszelkich 
eksponatów. Poszukiwane są: stare fo-
tografie, meble, rękodzieła, przedmio-
ty gospodarstwa domowego, dawne 
stroje, rzeczy codziennego użytku oraz 
urządzenia rolnicze i garbarskie. Zebra-
ne eksponaty zostaną opisane co do 
ich funkcji, a także zostaną umieszczo-
ne na nich dane darczyńcy, jeśli będzie 
taka wola.

Apelujemy, aby wspólnymi siłami 
tworzyć tradycję oraz ocalić spuści-
znę przodków dla przyszłych pokoleń. 
Wszelkie zapomniane, a przechowywa-
ne na strychach rzeczy mogą okazać się 
prawdziwymi perełkami świadczącymi 
o dorobku oraz tradycji lokalnej spo-
łeczności. W sprawie darowizn i de-
pozytów prosimy o kontakt z Gmin-
nym Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Zembrzycach tel. 33 8746 196 lub 
e-mail: gok_zembrzyce@interia.pl
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