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MARCÓWK A   ŚLESZOWICE   TARNAWA DOLNA   TARNAWA GÓRNA   ZEMBRZYCE

Niech Święta Bożego Narodzenia,  
przy blasku choinki w gronie najbliższych, 
przyniosą wiele ciepła, radości i pogody ducha. 
Zaś Nowy Rok będzie czasem rodzinnego szczęścia, 
pomyślności i spełniania marzeń.

życzą

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Józefowski

Radni Gminy Zembrzyce Wójt Gminy Zembrzyce
Łukasz Palarski 
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i osprzętem do utrzymania i pielę-
gnacji gminnych terenów zielonych, 
z których korzystają mieszkańcy so-
łectwa. Na zadanie związane z orga-
nizacją imprez kulturalnych wydatko-
wano kwotę 10 000 zł, w tym część 
środków przeznaczono na remont 
instrumentów muzycznych, a część 
na zakup mikrofonów i konsoli do 
gier z akcesoriami. Kolejny rok or-
ganizowane są zajęciach ruchowe 

na sali w Zespole Szkół w Zembrzy-
cach, z których korzystają najmłodsi 
mieszkańcy sołectwa, na ten cel za-
planowano kwotę 3500 zł. W trosce 
o zdrowie mieszkańców sołectwa 
zakupiono ozonator z oprzyrządo-
waniem do dezynfekcji pomieszczeń 
wykorzystywanych przez mieszkań-
ców. Na działalności bojową dla OSP 
w Zembrzycach przeznaczono kwotę 
2500 zł. 
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Realizacja funduszu 
sołeckiego w 2020 roku

W 2020 roku poszczególne so-
łectwa dysponowały następującymi 
środkami:

Marcówka – 35 865,92 zł
Śleszowice – 37 713,90 zł
Tarnawa Górna- 22 138,06 zł
Tarnawa Dolna- 37 713,90 zł
Zembrzyce – 37 713,90 zł

Środki funduszu przeznacza się 
na realizację przedsięwzięć, które 
są zadaniami własnymi gminy, służą 
poprawie warunków życia mieszkań-
ców i są zgodne ze strategią rozwoju 
gminy.

W ramach funduszu sołeckiego 
na 2020 rok poszczególne sołectwa 
zrealizowały różnorodne zadania, 
zgodnie z wnioskami uchwalonymi 
na Zebraniach Wiejskich. W Mar-
cówce większość tych środków, tj. 
kwotę 34 865,92 zł wydatkowano 
na przebudowę pomieszczeń budyn-

ku gminnego Marcówka 120 (dawny 
Ośrodek Wypoczynkowy). Ponadto 
zakupiono przepływowy ogrzewacz 
wody do gminnego budynku wyko-
rzystywanego przez OSP Marcówka 
oraz zakupiono art. biurowe do orga-
nizacji konkursu dla dzieci o tematy-
ce zdrowotnej.

W Śleszowicach większość fun-
duszu, tj. kwota 29 272,15 zł wyko-
rzystana została na przebudowę po-
mieszczeń budynku mienia gminnego 
- szkoły. Zakupiony został ozonator 
wraz z oprzyrządowaniem do dezyn-
fekcji lokali wykorzystywanych przez 
mieszkańców sołectwa. Zamontowa-
no również kamerę w celu właściwej 
ochrony Strefy Rekreacyjnej w Śle-
szowicach. Natomiast w celu pro-
mocji wsi i gminy zakupiono stroje 
regionalne, które będą wykorzysty-
wane przez mieszkańców Śleszowic 
podczas lokalnych uroczystości.

W Tarnawie Górnej 20 000 zł 
przeznaczono na ogrodzenie działki 
obok placu zabaw, pozostała kwo-
ta została przeznaczona na zakup 
kosiarki i sprzętu potrzebnego do 
utrzymania zieleni w otoczeniu placu 
zabaw i świetlicy. 

W Tarnawie Dolnej najwięcej 
funduszy, tj. 16 700 zł wydano na za-
kup wyposażenia na działalność bojo-
wą OSP w Tarnawie Dolnej. Ponadto 
zakupiono ozonator wraz z wyposa-
żeniem do dezynfekcji pomieszczeń 
(urządzenie obecnie jest wykorzysty-
wane przez szkołę). Zakupione zosta-
ło również nagłośnienie wraz z mi-
krofonami na potrzeby organizacji 
imprez kulturalnych dla mieszkańców 
Tarnawy Dolnej w cenie 3000 zł. Na 
naprawę dróg, zakup korytek i luster 
wydano kwotę 9000 zł, na utrzyma-
nie płyty boiska w Tarnawie Dolnej 
5000 zł. W trosce o poprawę bezpie-
czeństwa mieszkańców zakupiono 
opaski odblaskowe.

Sołectwo Zembrzyce zakupiło za 
kwotę 18 950 zł traktorek z kosiarką 

W Gminie Zembrzyce każda z miejscowości to odrębne sołectwo. 
Mieszkańcy poszczególnych wsi na Zebraniach Wiejskich decydują 
o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego na potrzeby sołec-
twa. Każde z sołectw ma do dyspozycji inną pulę środków, która jest 
obliczana na podstawie wzoru określonego w ustawie o funduszu 
sołeckim. Sprawozdanie z działalności 

Wójta Gminy Zembrzyce

 1. W ramach przekazanej dotacji 
z budżetu gminy Gminny Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji w Zem-
brzycach zakupił zamiatarkę, która 
sprawdzi się idealnie w utrzyma-
niu czystości dużych powierzch-
ni: asfaltowych, betonowych jak 
i kostki brukowej. Zamiatarkę wy-
posażono w dodatkowe elementy 
takie jak system zraszania, pojem-
nik na odpady, regulację hydrau-
liczną kąta pracy, szczotkę boczną 
oraz mocowanie EURO. Koszt za-
kupu to niespełna 20 000 zł.

 2. Wybudowano ogrodzenie oraz 
zniwelowano teren działki nr 732 
w Tarnawie Górnej.

 3. Przeprowadzono przetarg i pod-
pisano umowę na zakup energii 
elektrycznej.

 4. Przeprowadzono przetarg w ra-
mach grupy zakupowej i podpi-
sano umowy na dostawę gazu do 
budynków mienia gminy.

 5. Przeprowadzono remont drogi 
gminnej na oś. Zamłynie w Zem-
brzycach na działkach nr: 4252 
i 4253/1.

 6. Przeprowadzono przetarg na od-
biór i zagospodarowanie odpa-

dów komunalnych z terenu gminy 
Zembrzyce.

 7. Podpisano umowy na zimo-
we utrzymanie dróg sezon 
2020/2021.

 8. Gmina po złożeniu wniosku 
o grant w ramach projektu „Ma-
łopolska Tarcza Antykryzysowa 
– Pakiet Edukacyjny” Cyfryzacja 
szkół i placówek oświatowych 
otrzymała dofinansowanie na za-
kup sprzętu komputerowego dla 
szkół w wysokości 74 999,99 zł. 
Realizacja zadania będzie miała 
miejsce w I kwartale 2021 r.

 9.  Została podpisana umowa na za-
kup infrastruktury informatycz-
nej w ramach projektu „Rozwój 
e-usług publicznych w Gminie 
Zembrzyce”.

 10. Przygotowany został projekt Budże-
tu Gminy Zembrzyce na 2021 rok.

 11. Uzyskano decyzję zatwierdzającą 
Projekt robót geologicznych na 
wykonanie ujęcia wód podziem-

nych na działce o nr ewidencyj-
nym 1753 położonej w miejsco-
wości Tarnawa Górna.

 12. Uporządkowano organizację ru-
chu wokół głównych budynków 
użyteczności publicznej w Zem-
brzycach. Obok nowo wyniesio-
nego przejścia dla pieszych przy 
ZS w Zembrzycach powstało dru-
gie w rejonie Centrum Rekreacji 
łączące istniejące ciągi pisze. Po-
nadto pojawiło się wiele nowych 
znaków drogowych, które upo-
rządkowały ruch drogowy wpro-
wadzając jasne zasady poruszania 
w wyznaczonym rejonie. 

  
Łukasz Palarski

Wójt Gminy Zembrzyce
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Po przeprowadzonym przetar-
gu szacuje się, że w 2021 roku za tę 
usługę gmina zapłaci 1 300 000 zł, 
końcowa kwota będzie uzależniona 
od ilości ton odpadów i ich rodzaju. 
Pozostałe koszty związane z odpa-
dami komunalnymi to administracyj-
na obsługa systemu i prowadzenie 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych (PSZOK). Szacuje 
się że całkowite wydatki związane 
z gospodarowaniem odpadami to 
kwota 1 423 100 zł.

Poza tą kwotą gmina planuje 
w 2021 roku zrealizować inwestycję 
– budowę gminnego PSZOK, której 
koszt wynosi 500 000 zł. Środki na 
ten cel gmina pozyskała z Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
Realizacja tej inwestycji i prowadze-
nie PSZOK przez jednostkę gminną 
- Gminny Zakład Wodociągów i Ka-
nalizacji w Zembrzycach docelowo 
powinno obniżyć przynajmniej w tym 
obszarze koszty.

Zgodnie z aktualnie obowiązu-
jącymi przepisami wszelkie koszty 
związane z gospodarowaniem odpa-
dami komunalnymi powinny być po-
kryte przez mieszkańców w ramach 
opłaty za śmieci. Dlatego koniecz-
nym było podniesienie w 2021 roku 
stawki za odpady komunalne do 21 zł 
od osoby miesięcznie, w przypadku 
posiadania przydomowego kompo-
stownika i kompostowania w nim od-
padów komunalnych do 20 zł. Staw-
ka dla domków letniskowych będzie 
wynosić 180 zł na rok (maksymalna 
dopuszczalna stawka to 181.90 zł). 
Zdając sobie sprawę, że stawki opła-
ty za odpady komunalne będą sta-
nowić znaczny wydatek w budżecie 

domowym Wójt Gminy wraz z rad-
nymi podjęli decyzję o utrzymaniu 
na dotychczasowym poziomie innych 
opłat i danin. 

Warto wspomnieć iż, podobna 
sytuacja miała miejsce przy ustala-
niu stawki na 2020 rok. Wówczas to 
analiza kosztów gospodarowania od-
padami wskazywała na konieczność 
ustalenia stawki na poziomie 20 zł. 
Rada Gminy obniżyła ostatecznie 
stawkę do 16 zł, co wymusiło po-
krycie zwiększonych kosztów innymi 
dochodami oraz rezygnację z niektó-
rych wydatków inwestycyjno-remon-
towych. Ostatecznie w 2020 r. Gmina 
Zembrzyce dopłaci do odbioru odpa-
dów komunalnych ponad 380 000 zł. 
Pamiętać należy jednak, że progno-
zy ogółu dochodów na 2020 r. były 
optymistyczne, zakładały bowiem 
wzrost gospodarczy w Polsce co 
dawało bezpośredni efekt większe-
go wpływu środków finansowych 
w ramach udziału gminy w podat-
kach dochodowych – to z kolei bu-
dziło poczucie pewnego optymizmu 
na pokrycie powstałego deficytu 
w opłacie śmieciowej. Obecne pro-

gnozy na 2021 rok są zdecydowanie 
gorsze, wręcz pesymistyczne i zakła-
dają znaczny spadek dochodów z ty-
tułu udziału w podatkach dochodo-
wych. Tym samym utrzymanie niższej 
stawki aniżeli to wynika z realnych 
kosztów odbierania i utylizacji odpa-
dów skutkowałoby likwidacją innych 
dopłat realizowanych z budżetu gmi-
ny. Z jednej strony musiałaby nastą-
pić likwidacja dopłat do opłaty za 
dostarczenie wody z gminnego wo-
dociągu jak i opłaty za odbiór ścieków 
komunalnych (obecnie w projekcie 
budżetu na 2021 r. na ten cel prze-
widziano blisko 180 tys. zł) – to do-
prowadziłoby do znacznego wzrostu 
tychże opłat (zestawienie opłat jakie 
będą obowiązywać w 2021 r. w Gminie 
Zembrzyce na tle sąsiednich gmin pre-
zentuje tabela nr 2). Ulec zmianie mu-
siałyby również stawki podatku od 
nieruchomości szczególnie w zakre-
sie powierzchni użytkowych budyn-
ków jak i gruntów przeznaczonych na 
prowadzenie działalności gospodar-
czej co w obecnej sytuacji gospodar-
czej wydaje się trudne do wdrożenia. 
Tabela nr 1 wskazuje stawki podatku 

W 2020 roku do gospodarowania odpadami komunalnymi gmina dołożyła około 386 500 zł (na eta-
pie druku gazety nie były znane jeszcze wszystkie końcowe koszty). Największym kosztem tego sys-
temu jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, gdzie ponosimy koszty od tony śmieci. 
Im więcej śmieci tym więcej płacimy, ponadto poszczególne rodzaje odpadów mają różną cenę. Od 
kilku lat dostrzegamy dynamiczny wzrost ilości odbieranych odpadów komunalnych – w 2016 roku 
było to 1 020 ton, a w 2020 roku wyniesie ona blisko 1 250 ton.

Podatki, stawki i opłaty w 2021 roku. 
Co się zmienia?

dla przedsiębiorców w Gminie Zem-
brzyce oraz w gminach sąsiednich ja-
kie maja obowiązywać w 2021 roku. 

Tym samym władze gminy uzna-
ły za konieczne urealnienie stawki za 
odbiór i utylizację odpadów komunal-
nych do realnych kosztów bez wpro-
wadzania podwyżek w podatkach 

lokalnych i opłatach za dostarczaną 
wodę i odbiór ścieków komunalnych. 

Trzeba też podkreślić, że wdro-
żony w naszej gminie system gospo-
darowania odpadami komunalny-
mi oparty na sortowaniu odpadów 
w gospodarstwach domowych funk-
cjonuje dobrze. Gmina Zembrzyce 

posiada bardzo dobre wyniki zwią-
zane z poziomem odzysku odpa-
dów komunalnych. Ważnym jest by 
w miarę możliwości prowadzić przy-
domowe kompostowniki i tym spo-
sobem we własnym zakresie część 
odpadów zielonych, biodegradowal-
nych została zagospodarowana na 
przydomowych kompostownikach. 
Ponadto chcąc w kolejnych latach 
obniżyć koszty związane z gospoda-
rowaniem odpadami komunalnych 
musimy zadbać aby ich ilość uległa 
zmniejszeniu. Dlatego naszym celem 
na najbliższe lata będzie dążenie do 
zmniejszenia ilości wytwarzanych 
i oddawanych odpadów komunal-
nych.
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Tabela nr 1

Gmina Stawka za 1 m2 od budynku 
lub jego części związanej 
z prowadzeniem działalności 
gospodarczej

Stawka za 1 m2 od gruntów 
związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej 
bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków

Zembrzyce 16,30 zł 0,79 zł 

Stryszów 18,50 zł 0,93 zł

Stryszawa 19,00 zł 0,90 zł

Mucharz 18,00 zł 0,83 zł

Budzów 16,50 zł 0,90 zł

Maków Podhalański 19,64 zł 0,74 zł

Sucha Beskidzka 16,50 – 19,80 zł 0,70 zł

Tabela nr 2

Gmina Cena za 1 m3 
dostarczonej wody 
dla gospodarstw 
domowych

Cena za 1 m3 
odebranych ścieków 
komunalnych 
od gospodarstw 
domowych

Razem

Zembrzyce 4,55 zł 5,11 zł 9,66 zł

Stryszów 9,02 zł 5,94 zł 14,96 zł

Sucha Beskidzka 4,85 zł 4,75 zł 9,60 zł

Maków Podhalański 4,89 zł 9,21 zł 14,10 zł

Uchwalono częściowe zwolnie-
nie z opłat za gospodarowanie od-
padami komunalnymi w wysokości 
1 zł od stawki pod warunkiem zło-
żenia przez właściciela nieruchomo-
ści deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi, w której będzie zadekla-
rowane posiadanie przydomowego 
kompostownika i kompostowanie 
w nim odpadów komunalnych.

Właściciele nieruchomości na 
której znajduje się domek letnisko-
wy, lub innej nieruchomości wy-
korzystywanej na cele rekreacyjno 
– wypoczynkowe, jeżeli odpady są 
zbierane i odbierane w sposób se-
lektywny będą zobowiązani do za-
płaty stawki ryczałtowej w wysoko-
ści 180 zł rocznie. 

W przypadku niedopełnienia 
przez właściciela nieruchomości za-
mieszkałej obowiązku selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych 

Wójt Gminy Zembrzyce określi, 
w drodze decyzji wysokość opłaty 
za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi, stosując stawkę pod-
wyższoną, która wynosi 84 zł od 
osoby miesięcznie, a w przypadku 
nieruchomości na której znajduje się 
domek letniskowy, lub innej nieru-
chomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe 400 zł 
za rok. 

Właściciele nieruchomości, 
którzy posiadają kompostownik 
i kompostują w nich odpady komu-
nale, by skorzystać z ulgi (1 zł od 
osoby miesięcznie) muszą złożyć 
na nowo deklaracje do urzędu gmi-
ny. Aby ulga została naliczona od 
stycznia 2021 r. należy złożyć nową 
deklarację do końca stycznia. Nowy 
wzór deklaracji jest dostępny na 
stronie internetowej www.zembrzy-
cel.pl, BIP oraz w siedzibie urzędu.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Zembrzyce Nr VII/158/20 z dnia 27 listopada 2020 roku od 1 stycz-
nia 2021 r. wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 21 zł od 
jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość miesięcznie, za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny.

Nowe stawki za gospodarowanie 
odpadami w 2021 roku 

Terminy zbiórek odpadów 
komunalnych w 2021 roku

styczeń: 4, 18

luty: 8, 22

marzec: 8, 22

kwiecień: 12, 26

maj: 10, 24

czerwiec: 7, 21, 

lipiec: 5, 19

sierpień: 2, 16

wrzesień: 6, 20

październik: 4, 18

listopad: 8, 22

grudzień: 13, 27

Termin zbiórki odpadów wielkogaba-
rytowych – 29.06.2021 r.
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Godziny otwarcia PSZOK

- w każdą środę od 14.00 do 18.00,
- w drugą i czwartą sobotę w mie-

siącu od 8.00 do 13.00 

W Punkcie Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych przyjmowa-
ne są następujące rodzaje odpadów 
komunalnych: papier, metale, two-
rzywa sztuczne, szkło, odpady opa-
kowaniowe wielomateriałowe oraz 
bioodpady, odpady niebezpieczne, 
przeterminowane leki i chemikalia, 
odpady niekwalifikujących się do od-
padów medycznych powstałe w go-
spodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych 
w formie iniekcji i prowadzenia moni-
toringu poziomu substancji we krwi, 
w szczególności igieł i strzykawek, 
zużyte baterie i akumulatory, zuży-

ty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
meble i inne odpady wielkogabaryto-
we, zużyte opony, odpady budowlane 
i rozbiórkowe oraz odpady tekstyliów 
i odzieży.

Do gminnego PSZOK w ramach 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi mogą być przyjęte nie-
odpłatnie wyłącznie odpady budow-
lane i rozbiórkowe stanowiące odpa-
dy komunalne w ilości do 1 m3 na rok 
z jednego gospodarstwa domowego. 
Powyżej tej ilości będzie pobierana 
dodatkowa opłata w wysokości 500 zł 
za 1 m3.

Warto wiedzieć że: 

 - baterie i akumulatory które wy-
dzielimy ze strumienia odpadów 
komunalnych możemy umieścić 
w oznakowanych pojemnikach, 

znajdujących się w placówkach 
handlowych prowadzących sprze-
daż takich produktów i zobowią-
zanych do ich zbierania w innych 
punktach zbierania tego rodzaju 
odpadów, 

- zużyte opony można przekazać 
podczas zakupu nowych w punk-
tach wymiany opon,

- przeterminowane leki można 
umieszczać w oznakowanych po-
jemnikach znajdujących się w wy-
znaczonych aptekach lub placów-
kach medycznych,

- opakowania po środkach ochrony 
roślin można zwracać w punktach 
sprzedaży, w których środki te zo-
stały zakupione, 

- zużytą odzież i tekstylia można 
umieszczać w oznakowanych po-
jemnikach na odzież. 

Zmiana lokalizacji Punktu 
Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych

Od 1 stycznia 2021 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie prowadzony 
przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach pod adresem Zembrzyce 655, 
tel. 33 8746 133.

By zmniejszyć opłaty jakie będą zobowiązane pono-
sić gospodarstwa domowe za ww. usługi w 2021 roku na 
wniosek Wójta Gminy Rada Gminy Zembrzyce uchwaliła 
dopłaty z budżetu gminy do 1 m3 zużytej wody i do 1 m3 

odprowadzanych ścieków, (Uchwała Rady Gminy Zem-
brzyce nr VII/154/20 z dnia 27 listopada 2020 roku). 

Dzięki dopłatom z gminy gospodarstwa domowe będą 
płacić w 2021 roku cenę 4,55 zł brutto za 1 m3 dostar-
czonej wody i cenę 5,11 zł brutto za 1 m3 odprowadza-
nych ścieków, co jest znacznie niższą kwotą od ustalo-
nych przez organ regulacyjny taryf.

Wysokości taryf za wodę i odprowadzane ścieki pobierane przez Gminny Zakład Wodociągów i Ka-
nalizacji w Zembrzycach zostały ustalone Decyzją KR.RET.070.293.2018 z dnia 30 lipca 2018 Dy-
rektora Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Opłaty za wodę i ścieki
dla gospodarstw domowych 
nie ulegają zmianie

Taryfy i ceny za dostarczaną wodę w okresie od 01 stycznia do 31 sierpnia 2021 roku.

Taryfowa grupa 
odbiorców Wyszczególnienie

Cena wg 
taryfy 
(netto) 

Cena wg 
taryfy 

(brutto)

Dopłata z budżetu 
Gminy do 1 m3 
zużytej wody

Cena końcowa  
dla odbiorców 

(brutto) 

Gospodarstwa 
domowe

Cena za dostarczoną 
wodę za m³

4,52 4,88 0,31 4,55

Stawka opłaty 
abonamentowej 

5,10 5,51 - 5,51

Pozostali odbiorcy  Cena za dostarczoną 
wodę za m³

5,21 5,63 - 5,63

Stawka opłaty 
abonamentowej

5,10 5,51 - 5,51

Taryfy i ceny za odprowadzane ścieki w okresie od 01 stycznia do 31 sierpnia 2021 roku.

Taryfowa grupa 
odbiorców Wyszczególnienie

Cena wg 
taryfy 
(netto) 

Cena wg 
taryfy 

(brutto)

Dopłata z budżetu 
Gminy do 1 m3 

odprowadzanych 
ścieków

Cena końcowa  
dla odbiorców 

(brutto)

Gospodarstwa 
domowe

Cena za odprowadzenie 
ścieków za m³

 6,24 6,74 1,51 5,11

Pozostali odbiorcy Cena za odprowadzenie 
ścieków za m³

6,24 6,74 - 6,74
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Kompostowanie jest najprostszą, 
najtańszą i zgodną z naturalnymi pro-
cesami metodą recyklingu odpadów 
organicznych. Wytworzony kompost 
może być stosowany w ogrodzie. 
Wzbogaca on glebę w próchnicę 
przez co staje się ona przewiewna 
i pulchna. Kompost jest najtańszym 
i naturalnym materiałem do użyź-
niania gleby. Ponadto eliminuje za-
grożenie przenawożenia lub zatrucia 
środowiska.

Co można  
kompostować? 

• odpady kuchenne - pozostałości 
po warzywach i owocach, inne 
resztki żywności (także skorup-
ki jaj) pozostałości po parzeniu 
kawy i herbaty (zużyte filtry do 
kawy, torebki po herbacie);

• odpady z ogrodu - świeże i suche 
liście (poza liśćmi orzecha wło-
skiego), skoszoną świeżą trawę 
i siano, słomę, chwasty, resztki 

roślin posprzątane z grządek, 
obornik, drobne gałązki;

• w niedużej ilości można dodać do 
kompostu trociny i popiół drzew-
ny, najlepiej aby kolejne warstwy 
pryzmy były mieszankami po-
wyższych składników. 

Czego nie wrzucamy  
na kompostownika?

• skórek z bananów, pomarańczy, 
cytryn

• kości, resztek mięsnych

Wybierając sposób i miejsce 
kompostowania należy wziąć pod 
uwagę ewentualne uciążliwości dla 
sąsiednich nieruchomości i tak zloka-
lizować kompostownik, aby nie po-
wodować uciążliwości i tym samym 
konfliktów. Zachęcamy mieszkańców 
Gminy do zakładania kompostowni-
ków na terenie swoich nieruchomo-
ści i wykorzystywania kompostu jako 
nawozu naturalnego w przydomo-
wych ogródkach. 

Część naszych codziennych odpadów stanowią resztki poży-
wienia, skoszona trawa, liście, gałęzie drzew itp. Odpady te 
mogą być utylizowane w przydomowych kompostownikach. 

Zachęcamy do kompostowania bioodpadów

pryzma kompostownik otwarty kompostownik zamknięty

W dniu 10 lipca 2020 roku Wójt Gminy Zembrzyce 
podpisał umowę z Zarządem Województwa Małopolskiego 
na mocy której gmina uzyskała dofinansowanie do realizacji 
projektu w planowanej wysokości 571 989,38 zł, całkowita 
wartość projektu opiewa na kwotę 767 104,88 zł.

Projekt przewiduje zakup, dostawę, instalację i konfigura-
cję sprzętu informatycznego, w tym m.in.: serwera baz danych, 
serwera aplikacji i e-usług, macierz dyskową, system backup, 
urządzenie ochrony UTM, zasilacza awaryjnego UPS 1, zesta-
wów komputerowych z systemem operacyjnym i pakietem 
biurowym, skaner dokumentów oraz systemów operacyjnych. 
Utworzony zostanie „Portal interesanta” - portal elektronicz-
nych usług publicznych, dzięki któremu mieszkańcy będą mieli 
możliwość elektronicznej komunikacji z urzędem, dokonywa-

nia rozliczeń w formie elektronicznej, możliwość uzyskiwania 
automatycznych powiadomień o stanie własnych spraw, roz-
rachunków i zobowiązań wobec urzędu. Realizacja projektu 
umożliwi utworzenie stanowiska Potwierdzania Profilu Zaufa-
nego. Projekt „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Zembrzy-
ce” przewiduje ponadto wdrożenie w urzędzie elektronicznego 
system zarządzania dokumentami oraz utworzenie nowej stro-
ny internetowej dostosowanej do aktualnie obowiązujących 
wytycznych, w tym standardu WCAG 2.0. W ramach projektu 
planowane jest także wyposażenie wszystkich gminnych szkół 
w dzienniki elektroniczne, dzięki czemu usprawniony zostanie 
sposób zarządzania szkołami oraz ułatwiony będzie przepływ 
informacji między szkołą, a uczniami i rodzicami. 

UG

Gmina Zembrzyce realizuje projekt „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Zembrzyce” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, II Osi 
Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.

Projekt „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Zembrzyce” 

Świadczenie 500 plus 
– nowy okres zasiłkowy!

Aktualnie przyznane świadcze-
nia 500 plus ulegają zakończeniu 
31.05.2021 r. Aby otrzymać prawo do 
świadczenia na okres od 01.06.2021 
r. do 31.05.2022 r. należy złożyć 
nowy wniosek.

Od 1 lutego 2021 r. można skła-
dać wnioski tylko przez Internet za 
pomocą:

- bankowości elektronicznej,
- portalu empatia.mrpips.gov.pl
- PUE ZUS,
- ePUAP.

Od 1 marca wnioski będą przyj-
mowane papierowo w siedzibie 
Ośrodka.

Podane terminy nie dotyczą 
wniosków o świadczenie 500 plus 
na dziecko nowonarodzone. W tym 
przypadku, aby uzyskać prawo do 
świadczenia od dnia urodzenia się 
dziecka, rodzic na złożenie wniosku 
ma 3 miesiące licząc od dnia urodze-
nia się dziecka. Jeśli złoży wniosek 
po tym terminie, uzyska prawo od 

miesiąca złożenia wniosku. Wszel-
kich informacji udziela się pod nr tel. 
33 8746 400.

GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach informu-
je, o terminach składania wniosków o świadczenie 500 plus na 
nowy okres zasiłkowy:

- od 1 lutego 2021 (drogą elektroniczną),
- od 1 marca 2021 (drogą tradycyjną).

Pozyskane środki w 100% pokryją koszty zakupu 
30 szt. laptopów z oprogramowaniem.

Sprzęt będzie przeznaczony dla wszystkich szkół pod-
stawowych z terenu gminy Zembrzyce.

Celem projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydak-
tycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawo-
wych prowadzących kształcenie ogólne poprzez zakup 
przez organy prowadzące sprzętu komputerowego umoż-

liwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem 
i skutkami COVID-19. Podpisanie umowy planowane jest 
na grudzień 2020 r., natomiast realizacja zadania w I kwar-
tale 2021 r. 

Dotacja pochodzi z projektu grantowego pn. Mało-
polska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfry-
zacja szkół i placówek oświatowych – Grant 1, Działanie 
10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 
Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, reali-
zowanego przez Województwo Małopolskie – Departa-
ment Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza 
i Kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

COS

Gmina Zembrzyce pozyskała kolejny grant 
w wysokości 74 999,99 zł na zakup sprzętu 
komputerowego umożliwiającego zdalne na-
uczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami 
COVID-19. 

Gmina Zembrzyce 
zakupi laptopy dla szkół

Rodzaje kompostowników:
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W związku z powyższym w obo-
wiązujących na terenie Gminy Zem-
brzyce miejscowych planach za-
gospodarowania przestrzennego 
określono zasady ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej. W tych 
planach znajdują się zapisy mające na 
celu zachowanie i ochronę istniejącej 
substancji zabytkowej oraz zasady 
zagospodarowania uwzględniające 
opiekę nad zabytkami. Zawierają one 
także obiekty podlegające ochronie. 
Na terenie Gminy Zembrzyce znaj-
dują się obiekty wpisane do rejestru 
zabytków, obiekty objęte ochroną 
konserwatorską ujęte w Gminnej 
Ewidencji zabytków oraz obiekty nie-
wpisane do rejestru zabytków, a po-
siadające istotne walory zabytkowe 
o wartościach lokalnych a także sta-
nowiska archeologiczne.

W/w ustawa określa, że ochrona 
zabytków polega, w szczególności, na 
podejmowaniu działań przez organy 
administracji publicznej (art. 4 u.o.z.o.z.) 
a opieka nad zabytkiem sprawowana 
jest natomiast przez jego właściciela 
lub posiadacza (art. 5 u.o.z.o.z.). Opieka 
nad zabytkiem polega m.in. na prowa-
dzeniu prac konserwatorskich, restau-
ratorskich i robót budowlanych przy 
zabytku, zabezpieczeniu i utrzymaniu 
zabytku oraz jego otoczenia w jak naj-
lepszym stanie, korzystaniu z zabytku 
w sposób zapewniający trwałe zacho-
wanie jego wartości.

Tak więc, na osoby będące wła-
ścicielami lub posiadaczami obiektów 
objętych ochroną konserwatorską 
obowiązujące przepisy prawa nakła-
dają szereg obowiązków. Inwestor 

podejmując decyzję o rozbudowie, 
przebudowie, nadbudowie, remoncie 
czy rozbiórce takiego obiektu winien 
wypełnić wymogi, warunki, które na-
kładają na niego przepisy.

Między innymi zgodnie z usta-
wą Prawo budowlane prowadzenie 
robót budowlanych przy obiekcie 
budowlanym wpisanym do rejestru 
zabytków lub na obszarze wpisanym 
do rejestru zabytków wymaga, przed 
wydaniem decyzji o pozwoleniu na 
budowę, uzyskania pozwolenia na 
prowadzenie tych robót, wydanego 
przez właściwego wojewódzkiego 
konserwatora zabytków. W stosunku 
do obiektów budowlanych oraz ob-
szarów niewpisanych do rejestru za-
bytków, a ujętych w gminnej ewiden-
cji zabytków, pozwolenie na budowę 
lub rozbiórkę obiektu budowlanego 
wydaje organ administracji architek-

toniczno-budowlanej w uzgodnieniu 
z wojewódzkim konserwatorem za-
bytków.

Natomiast pozwolenie na rozbiór-
kę obiektu budowlanego wpisanego 
do rejestru zabytków może być wyda-
ne po uzyskaniu decyzji Generalnego 
Konserwatora Zabytków działające-
go w imieniu ministra właściwego do 
spraw kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego o skreśleniu tego obiek-
tu z rejestru zabytków.

Podsumowując obiekty uję-
te w Gminnej Ewidencji Zabytków 
w  przypadku jakichkolwiek robót 
budowlanych nawet wydawałoby się 
takich drobnych jak prace remonto-
we, modernizacyjne czy adaptacyjne 
wymagają uzyskania stosownego 
pozwolenia, uzgodnienia bądź opinii 
konserwatora zabytków.

UG

Ochrona zabytków w Polsce stanowi konstytucyjny obowiązek państwa i każdego obywatela. m.in. 
ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami jest podstawowym aktem prawnym regu-
lującym zasady ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce. Zgodnie z w/w ustawą wójtowie gmin 
zobligowani są do prowadzenia gminnych ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych 
zabytków nieruchomych z terenu gminy. Ustawa również obliguje do uwzględnienia ochrony takich 
obiektów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

Szczególna ochrona 
obiektów zabytkowych

Zasady profilaktyki w okresie występowania pande-
mii wirusa SARS-CoV-2 oparte są na wytycznych oraz 
zaleceniach WHO oraz GIS. Niezwykle istotne w pro-
filaktyce zakażeń jest stosowanie środków ochrony in-
dywidualnej oraz utrzymanie właściwej higieny, w tym 
dezynfekcja powierzchni użytkowych. Warto zastanowić 
się ile razy w ciągu dnia dotykamy skażonych powierzchni 
i czy dezynfekcja dłoni przy wejściu i wyjściu z budynku 
jest wystarczająca. Przyjmuje się, że koronawirusy mogą 
przetrwać na różnych powierzchniach od kilku godzin do 
kilku dni. 

Najczęstsze objawy koronawirusa:

 gorączka
 suchy kaszel
 duszność
 charakterystyczne silne zmęczenie
 ból mięśni
 ból gardła
 ból głowy
 utrata lub zaburzenia smaku i/lub węchu 

(objaw charakterystyczny)
Jedynym uznanym testem potwierdzającym klinicznie 

i formalnie zakażenie patogenem wywołującym chorobę 
COVID19 jest test molekularny RT-PCR. Test molekularny 
RT-PCR jest testem zalecanym przez Światową Organiza-
cję Zdrowia. Rząd opublikował Narodowy Program Szcze-
pień przeciwko COVID-19. Z rządowej strategii wynika, 
że szczepionki będą darmowe i nieobowiązkowe, ale oby-
watele mają być zachęcani do poddawania się nim. POZ-y 
będą szczepić trzema rodzajami szczepionek

Szczepienia będą realizowane
trzema rodzajami szczepionek:

 Wirusowymi szczepionkami wektorowymi. Szcze-
pionki te opierają się o wektory, którymi są aktyw-
ne wirusy zmodyfikowane w sposób minimalizujący 
ryzyko zakażenia. Przykładowo, mogą być to wirusy 
szczepionkowe, których skuteczność i bezpieczeń-
stwo potwierdzono w przeszłości lub wirusy, które 
nie mogą powodować choroby u człowieka.

 Szczepionkami mRna: Szczepionki te zawierają in-
formację genetyczną w postaci mRNA pozwalającą 
na produkcję w komórce wybranych białek patoge-
nu, które następnie są prezentowane na powierzch-
ni komórek naszemu układowi immunologicznemu. 
mRNA nie wnika do jądra komórkowego, gdzie znaj-
duje się DNA (materiał genetyczny) i nie może wpły-
wać na genom osoby zaszczepionej.

 Szczepionkami podjednostkowymi „subunit”. Szcze-
pionki te zawierają w składzie oczyszczone, najbar-
dziej immunogenne białka wirusowe. Po dostaniu się 
do organizmu muszą dostać się do komórek prezen-
tujących antygen, które następnie wykorzystują je 
do wytworzenia specyficznej odpowiedzi immunolo-
gicznej.

Rząd zapowiedział także, że osoby zaszczepione będą 
monitorowane. Powstanie centralny rejestr osób zaszcze-
pionych oraz cały system zgłaszania niepożądanych od-
czynów poszczepiennych (osoby tam zarejestrowane 
będą miały możliwość wyjazdu za granicę bez odbywania 
kwarantanny, jak również podróżowania samolotami bez 
obowiązku testu na COVID-koszt ok. 500 zł i wiele innych 
udogodnień).    

Podejmując decyzję o szczepieniu, robimy to na pod-
stawie bieżącego stanu wiedzy. A na dzień dzisiejszy wie-
my, że śmiercią lub poważnymi następstwami grozi zaka-
żenie nowym koronawirusem. Jeśli dokonujemy wyboru 
pomiędzy nim a szczepieniem, to mimo że o szczepieniu 
jeszcze wszystkiego nie wiemy, na pewno jest to wyjście 
bezpieczniejsze niż „naturalne” zakażenie SARS-CoV-2 
i przechorowanie COVID-19 .

lek. med. Janusz Lenartowicz

Koronawirusy to spora rodzina wirusów zdolnych do infekowania i powodowania choroby u ludzi 
i zwierząt. Kilka wirusów z tej rodziny wywołuje u ludzi zachorowania od zwykłego przeziębienia 
po ciężkie choroby takie jak MERS czy SARS. W ostatnim czasie powodem do zmartwień stał się 
koronawirus wywołujący chorobę COVID-19. Jest to nowo wykryty patogen nie znany ludzkości 
przed grudniem 2019 roku kiedy to doszło do epidemii w Wuhan.

COVID 19
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Celem konkursu jest ochrona 
tradycji folkloru podbabiogórskie-
go, kultywowanie i poszanowanie 
dziedzictwa Podbabiogórza, za-
szczepienie szacunku i umiłowania 
kultury ludowej, a także stworzenie 
możliwości artystycznej konfrontacji 
i wymiany doświadczeń. W konkur-
sie wzięło udział 9 zespołów regio-
nalnych – każdy zespół reprezen-
tował swoją gminę. Organizatorem 
corocznego  konkursu  było  Stowa-
rzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Podbabiogórze” dzięki środkom po-
zyskanym w ramach planu działania 

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.  
Wśród laureatów znalazła się też na-
sza grupa śpiewacza  „Mioduszyna”, 
która zajęła III miejsce. Serdecznie 
gratulujemy i dziękujemy naszym  

członkiniom „Mioduszyny”  za  pie-
lęgnowanie  i pokoleniowy przekaz 
tradycji śpiewaczych i rodzimego 
folkloru. 

GCKiCz

Komisja Konkursowa  wyło-
niła zwycięzców VII Konkur-
su pt. „Kultura i Folklor Pod-
babiogórza”. Konkurs odbył 
się on-line.

Nagrody w konkursie 
„Kultura i Folklor Podbabiogórza”

Obowiązki właścicieli psów!

Wałęsające się pieski i psy stano-
wią realne zagrożenie dla otoczenia. 
Nigdy nie mamy pewności, że pies 
nie zaatakuje człowieka? A przecież 
drogami chodzą też dzieci, które 
zwyczajnie mogą się bać psów i dla 
których spotkanie z psem  może być 
przeżyciem traumatycznym. 

Zwracamy się z prośbą do wszyst-
kich właścicieli czworonogów, aby we 
właściwy sposób nadzorowali swoje 
psy. Przypominamy, że utrzymywanie 
czworonoga wiąże się nie tylko z przy-
jemnościami, ale także z obowiązkami 
i ponoszeniem odpowiedzialności za 
jego zachowanie. Właściciel zobo-
wiązany jest do zapewnienia ochrony 
przed zagrożeniami lub uciążliwością 
dla ludzi ze strony tych zwierząt. Swo-
jego czworonoga powinien wyprowa-
dzać na smyczy i w kagańcu. Każdy, 
nawet najłagodniejszy i najmądrzej-
szy pies może się czymś rozdrażnić i 
w najmniej oczekiwanym momencie 
kogoś zaatakować.

Zwierzęciu na posesji należy za-
pewnić odpowiedni nadzór, by nie 
mogło ono jej opuścić. Poza terenem 
posesji czy ogrodzenia psy mogą 
przebywać wyłącznie pod nadzorem 
osoby, która zdolna jest do kontroli 
zachowania zwierzęcia i prowadzenia 
go na smyczy.

Trzymanie psa na uwięzi na po-
dwórku przy domu musi spełniać 
też pewne warunki. Czworonóg nie 
może być trzymany na uwięzi w spo-
sób stały dłużej niż 12 godzin w cią-
gu doby. Łańcuch czy linka, na której 
jest trzymany, nie może być krótsza 
niż 3 metry, nie może powodować 
cierpienia psa ani uszkodzenia ciała. 
Musi gwarantować mu niezbędny 
ruch. Właściciel, przed spuszczeniem 
zwierzęcia z uwięzi, powinien pamię-
tać o dokładnym pozamykaniu bram i 
furtek oraz sprawdzeniu czy w ogro-
dzeniu nie ma wolnych przestrzeni, 
przez które pies mógłby wymknąć się 
poza podwórko.

Właściciel w pełni ponosi odpo-
wiedzialność za swojego czworonoga. 
Wobec osób niewłaściwie sprawują-
cych opiekę nad swoimi psami, poli-
cjanci mogą stosować środki oddzia-
ływania prewencyjnego, pouczenia, 
ostrzeżenia oraz nakładać mandaty lub 
kierować wnioski o ukaranie do sądu.

Innym także istotnym zadaniem 
właścicieli psów jest utrzymanie po-
rządku po swoim pupilu. Zdarzają się 
bowiem przypadki, że Pan wraz z swo-
im psem wychodzi na spacer do cen-
trum wsi i pozostawia „nieczystości” na 
chodnikach, przy drogach, przy wejściu 
na boisko, plac zabaw, czy w innych 
miejscach przeznaczonych do użytku 
wspólnego. Kultura osobista człowieka 
wymaga by sprzątać po sobie, gdy ma 
się psa należy także dbać o pozostawie-
nie czystości po nim. Odchody zwierzę-
ce pozostawione w miejscach, z któ-
rych korzystają ludzie są nieestetyczne 
i stwarzają ryzyko zarażenia się przez 
ludzi, bakteriami i larwami znajdującymi 
się w psich odchodach. Ponadto te lar-
wy i bakterie są także zagrożeniem dla 
innych psów, kotów, które przebywają 
na publicznym terenie.Niech sprzątanie 
za swoim psem, będzie wyrazem kultu-
ry osobistej, dbałości o dobro wspólne i 
szanowaniem innych osób.

UG

Luźno biegające psy, czy to widok niecodzienny? Zwykle nie 
są to psy bezdomne. Zazwyczaj mają swoich właścicieli, którzy 
beztrosko wypuszczają swoje zwierzę poza posesję lub niewła-
ściwie zabezpieczają ogród, przez co pies wydostaje się z niego 
i wolno biega.

Podczas planowanego koncertu planuje się pre-
zentację utworów muzycznych o tematyce świątecznej 
w tym przede wszystkim kolęd.  Koncert zostanie zreali-
zowany pod koniec grudnia w formie jaka w danej chwili 
będzie możliwa do realizacji z uwagi na obostrzenia epi-
demiologiczne. Nie mniej jednak zapis cyfrowy z tego 
wydarzenia zostanie za pomocą mediów społecznościo-
wych zaprezentowany w świecie wirtualnym. W ramach 
przyznanej przez Zarząd Województwa Małopolskiego 
dotacji w wysokości 7 000 zł planuje się zakup dwóch 
instrumentów dętych tj. klarnetu oraz saksofonu altowe-
go. Wszystkim mieszkańcom pragniemy z okazji nadcho-
dzących Świąt Bożego Narodzenia życzyć dużo zdrowia 
i wytrwałości w tym trudnym dla Nas wszystkim czasie. 

Zarząd Orkiestry 

Orkiestra Dęta „RYTM” Zembrzyce z dotacją w ramach programu „Małopolskie Orkiestry 2020”.  
W ramach otrzymanego wsparcia finansowego Orkiestra Dęta „RYTM” Zembrzyce zorganizuje 
koncert muzyczny z okazji okresu świątecznego tj. Bożego Narodzenia.

„RYTM” Z DOTACJĄ Z PROGRAMU 
„MAŁOPOLSKIE ORKIESTRY 2020”

Orkiestra „RYTM” 19.01.2020 r. Fot. Bogusław Dobisz
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Z kalendarza wydarzeń
Gminnego Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Zembrzycach

Jeszcze przed wybuchem pande-
mii, 5 stycznia odbył się w świetlicy 
rekreacyjnej Zembrzycki KONCERT 
NOWOROCZNY podczas którego Ka-
tarzyna Cyganik wraz z pianistką Anną 
Gują zaprezentowały piękne arie ope-
rowe oraz pieśni polskie w klasycz-
nym opracowaniu. Nie cały tydzień 
później odbył się na terenie gminy, 
w SP w Marcówce współorganizowa-
ny przez nas konkurs BABIOGÓRSKIE 
PODŁAZY, podczas którego oglądać 
można było barwne i wesołe występy 
tradycyjnych grup kolędniczych z re-
gionu podbabiogórza. Kolejne działa-
nia były już z naszym ogromnym za-
pałem przenoszone na grunt ONLINE. 
Pierwsze co zrobiliśmy, to otwarcie 

kanału Gminnego Centrum Kultury 
i Czytelnictwa (animator.zembrzyce) 
na platformie youtube.com. Są na nim 
prezentowane filmiki dla gitarzystów, 
którzy uczęszczali na zajęcia gitarowe 
w GCKiCz; filmiki z warsztatami recy-
tatorskimi; oraz filmiki przedstawiają-
ce nasze zasoby biblioteczne. W przy-
szłości planujemy jeszcze wiele innych 
serii filmików. Wszystkie oczywiście 
związane z kulturą i historią gminy 
Zembrzyce.

Pierwszym wielkim projektem, 
który został przeniesiony przez nas na 
platformę YT, to coroczne Narodowe 
Czytanie. W tym roku czytana była 
„Balladyna”. Nasze ambitne przedsię-
wzięcie zostało jednak dobrze opi-

sane w poprzednim numerze tegoż 
kwartalnika.

Kolejnym naszym działaniem, 
które znacie z poprzedniego nume-
ru to Konkurs FOTO-WYCIECZKA 
„Pieszo po gminie Zembrzyce”. Mamy 
nadzieję, że zarówno piękne zdjęcia 

W mijającym roku 2020 Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach było zmuszone do 
zawieszania lub dużego ograniczania swojej działalności. Mimo to udało nam się zrealizować wiele 
działań. 

„SŁODKI KĄCIK”

Projekt odpowiadał przede wszystkim na potrzebę 
integracji społecznej mieszkańców Zembrzyc w obrębie 
różnych grup wiekowych, konieczność zagospodarowania 
czasu wolnego szczególnie w okresie wakacji, gdy wiele 
planowanych wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych zo-
stało odwołanych, a wielu mieszkańców zrezygnowało 
z wyjazdów wakacyjnych. Podjęliśmy próbę wykreowania 
działania, które w tym trudnym czasie stworzy możliwość 
do odbudowy więzi międzyludzkich oraz budowania do-
brych relacji między mieszkańcami i zaspokoi potrzebę 
na zagospodarowanie czasu wolnego szczególnie wśród 
dzieci. Ograniczony kontakt z otoczeniem, chęć powrotu 
do normalności, nieufność, zagubienie, odosobnienie – 
te i wiele innych negatywnych skutków izolacji narastały 
z każdym dniem i w okresie lata, wakacji mogły potęgo-
wać frustrację. Sytuacja ta wytworzyła konieczność stwo-
rzenia przestrzeni, działania które da możliwość dzieciom 
i młodzieży do odbudowy relacji w świecie rzeczywistym 
a nie tylko wirtualnym. Nasz projekt miał na celu choć 
w niewielkim stopniu wypełnić tę przestrzeń poprzez 
stworzenie „miejsca” do którego będzie warto się wybrać 

Stowarzyszenie Lokalna Inicjatywa Społeczna 
„Nasza Gmina” zakończyło realizację projektu 
pn. „Słodki Kącik jako forma ograniczenia ne-
gatywnych skutków izolacji”. 

i wspólnie spędzić czas w takim za-
kresie jaki będzie w danej chwili moż-
liwy. Potrzeba wspólnoty, integracji, 
zaspokojenia wolnego czasu w czasie 
łagodzenia negatywnych skutków 
epidemii i izolacji w Naszej ocenie 
była istotnym elementem powrotu 
do normalności. 

 W ramach projektu LIS Nasza 
Gmina we współpracy z Gminnym 
Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Zembrzycach oraz LKS Garbarz 
Zembrzyce  zorganizowało osiem 
spotkań w większości na terenie 
Centrum Rekreacji w Zembrzycach. 
Spotkania organizowano wokół spe-
cjalnego stosika noszącego nazwę 
„Słodki Kącik” w ramach, którego 
przygotowane i wydawane były go-
fry, popcorn czy też wata cukrowa. 
Spotkania te były również zachętą 
do aktywnego spędzania czasu wol-
nego wokół bogatej infrastruktury 

rekreacyjnej jaką ma do zaoferowa-
nia Centrum Rekreacji i Wypoczynku 
w Zembrzycach. Stąd wiele przyby-
łych dzieci i młodzieży wypełniło nie 
tylko plac zabaw, ścieżkę rekreacyjną, 
streetworkout ale też boiska do siat-
kówki plażowej, kometki czy też ko-
szykówki. W ramach projektu zaku-
piono wyposażenie stoiska w postaci 
zestawu do wyrobu waty cukrowej, 
maszynę do popcornu jak i profesjo-
nalną gofrownicę. W ramach projek-
tu sfinansowano również wszystkie 

niezbędne produkty spożywcze oraz 
niezbędne akcesoria. Wszystkie wy-
tworzone produkty wydawano nie-
odpłatnie. Projektbył finansowany ze 
środków Programu „Działaj Lokalnie” 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wol-
ności realizowanego przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce oraz 
Ośrodek Działaj Lokalnie przy Ba-
biogórskim Stowarzyszeniu Zielona 
Linia w Stryszawie.

LIS Nasza Gmina
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uczestników, jak i wartościowe nagro-
dy będą zachętą do wzięcia udziału 
w kolejnej edycji naszego konkursu.

Wielu z Was z pewnością widzia-
ło na naszym FB filmik, który powstał 
w wyniku przygotowań do konkursu 
„Zaśpiewaj Niepodległej” Macieja Ta-
lagi. W tym roku Maćkowi nie udało 
zostać laureatem konkursu, jednak 
wiemy, że skradł już tym wykonaniem 
wiele serc. Kto jeszcze nie widział – 
zapraszamy do objerzenia. Filmik do-
stępny na kanale animator.zembrzyce 
na youtube.com.

W tym roku złożyliśmy również 
projekt do Fundacji BGK o wieloeta-
powe, bogate warsztaty teatralne dla 
młodzieży i seniorów. Projekt miał 
łączyć nowe technologie, aktywi-
zowanie i integrację uczestników ze 
spotkaniami z aktorami i ludźmi sceny. 
Efektem miały być wycieczki do te-
atru, współpraca z ludźmi związanymi 
ze sceną oraz własny spektakl. Mimo, 
że nie udało nam się pozyskać tych 
środków dołożymy starań, aby się 
spełnić jak najwięcej założonych dzia-
łań, kiedy tylko sytuacja epidemiolo-
giczna będzie na to pozwalała.

Na początku grudnia złożyliśmy 
wniosek do Narodowego Centrum 

Kultury dotyczący programu DK+ Ini-
cjatywy Lokalne. Dzięki temu może-
my uzyskać finansowanie dla pierw-
szego etapu programu, który polega 
na przeprowadzeniu profesjonalnej 
diagnozy potencjału kulturalnego 
naszej instytucji wraz z całą społecz-
nością gminy. To, że w naszej gminie 
mamy niezliczone ilości utalentowa-
nej młodzieży oraz doświadczonych 
rzemieślników, artystów oraz ludzi 
kultury wiemy doskonale. Dzięki temu 
projektowi, mamy nadzieję, lepiej zo-
rientować, jak możemy pomóc Wam 
- mieszkańcom w rozwijaniu ich i cie-
szeniu się nimi. W pierwszym etapie 
czekają nas więc ciekawe warsztaty 
i spotkania z animatorami. W drugim 
natomiast możemy uzyskać pieniądze 
na Własne inicjatywy. Już zapowiada-
my, że nie zawahamy się pytać Was co 

chcielibyście za pomocą tych środków 
sfinansować. I mamy ogromną na-
dzieję, że zechcecie z nami współpra-
cować w  tej materii. Teraz pozostaje 
nam tylko czekać, czy znajdziemy się 
wśród 50 wybranych instytucji.

Ostatnim działaniem, które 
w tym roku udało nam się z ogrom-
nym sukcesem sfinalizować, to opi-
sywany w poprzednim artykule spek-
takl „WOLNOŚĆ SŁOWA KONTRA 
KLUCZ”. 

Zachęcamy wszystkich Państwa 
do żywego kontaktu z nami, żebyśmy 
naszą ofertę i nasze działania mogli 
trafniej dla Was konstruować. Życzy-
my zdrowszego i pięknego roku 2021! 
Do zobaczenia w działaniach kultural-
nych!

GCKiCz

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach złożyło wnio-
sek do z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Po weryfikacji otrzy-
maliśmy potwierdzenie udziału w projekcie BIT: Bony na Innowacje 
Technologiczne - wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników 
instytucji kultury w podregionie nowotarskim. Celem projektu jest roz-
wój kompetencji cyfrowych i e-aktywizacji pracowników gminnych sa-
morządowych instytucji kultury w podregionie nowotarskim w okresie 
24 miesięcy realizacji projektu i przygotowanie ich do pełnienia roli 
trenerów cyfrowych. Udział w projekcie pozwoli uzyskać pracowni-
kom większe umiejętności i unowocześnić zasoby komputerowe pla-
cówki. Z uwagi na trudny, pandemiczny czas projekt będzie realizowa-
ny w przyszłym roku.

Nagroda dla grupy SERENADA

Specyficzna, trudna sytuacja, 
związana z pandemią COVID-19 i licz-
nymi obostrzeniami, spowodowała, iż 
tegoroczna 35. edycja została zorga-
nizowana on-line. Zespoły wysyłały 
nagrania swoich spektakli. Spośród 
prawie 40 zgłoszeń nasz młodzieżo-
wy zespół teatralny odniósł ogromny 
sukces zdobywając II miejsce w swo-
jej kategorii wiekowej ustępując miej-
sca tylko doświadczonej grupie ze 
Staromiejskiego Centrum Kultury w 
Krakowie. Do konkursu zgłoszony zo-
stał spektakl „Wolność słowa kontra 
klucz”, którego pomysłodawcą i reży-
serem była Katarzyna Cyganik, ale za 
warstwę literacką odpowiadali w  du-
żej mierze wszyscy młodzi aktorzy 
biorący udział w projekcie: Martyna 
Sałapatek, Emilia Talaga, Kacper Sa-
łapatek, Kacper Lichański oraz Kac-
per Gierat. Spektakl dostępny jest do 
obejrzenia na kanale YoyTube Gmin-
nego Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Zembrzycach – animator.zembrzy-
ce. Całej grupie serdecznie gratulu-
jemy tak udanego debiutu, talentu. 
Dziękujemy za sztukę, która uczy 
i prowokuje do myślenia. Niech uzna-
nie jury otwiera przed Wami nowe ho-
ryzonty. Życzymy dalszych sukcesów, 
jesteśmy z Was dumni!

GCKiCz

Szanowni mieszkańcy, uprzejmie informuje-
my, że grupa teatralna Serenada działająca 
przy Gminnym Centrum Kultury i Czytel-
nictwa pod okiem Pani Katarzyny Cyganik, 
wzięła udział wyjątkowym wydarzeniu jubi-
leuszowym  35. Małopolskim Festiwalu Te-
atrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK. Jest to 
bez wątpienia największy, najbardziej presti-
żowy i reprezentatywny doroczny przegląd 
dorobku dziecięcych i młodzieżowych ze-
społów teatralnych, działających w szkołach 
podstawowych, ogniskach pracy pozaszkol-
nej i ośrodkach kultury w Małopolsce. Orga-
nizatorem festiwalu było Małopolskie Cen-
trum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu pod 
patronatem Marszałka Województwa.
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ŚWIĄTECZNE SPOTKANIA Z MIKOŁAJEM 
W NASZYCH PRZEDSZKOLACHStroje dla Stowarzyszenia 

Nasza Wieś Śleszowice

Zadanie zrealizowane zostało 
w ramach projektu grantowego do-
finansowanego w ramach Strategii 
Rozwoju Lokalnego Kierowanego 
przez Społeczność Stowarzyszenia 
LGD „Podbabiogórze” na lata 2014-
2020. Projekt współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach podziałania 19,2 Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. 

Projekt realizowany był za po-
średnictwem Stowarzyszenia Lokal-
na Grupa Działania „Podbabiogórze”. 
Celem zrealizowanego projektu jest 
poprawa jakości życia społeczności 

lokalnej na obszarze LGD poprzez 
zakupy inwestycyjne w postaci stro-
jów regionalnych.Stylistyka strojów 
nie jest znana młodym pokoleniom, 
co pozwoli zwiększyć ich świado-
mość związaną z kulturą swojego 

regionu. wpłynie również korzystnie 
na wzrost aktywności społeczności 
lokalnej w zakresie organizacji imprez 
kulturalnych i rekreacyjnych.

Stowarzyszenie Nasza Wieś Śleszowice

Z przyjemnością informujemy, iż Stowarzyszenie Nasza Wieś Śleszowice  będzie mogło prezen-
tować się  w nowych strojach ludowych. Zakup został zrealizowany w ramach projektu granto-
wego pt. „Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez zakup strojów 
regionalnych”.
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