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Drodzy Strażacy!

Życzymy Wam bezpiecznej służby,  
zawsze szczęśliwych powrotów z akcji,  

a także zdrowia, szczęścia i pomyślności  
w życiu osobistym.

Niech moc Świętego Floriana  
będzie na co dzień z Wami 
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Rozwój e-usług publicznych 
w Gminie Zembrzyce

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

Projekt przewiduje zakup, dosta-
wę, instalację i konfigurację sprzętu 
informatycznego, w tym m.in.: ser-
wera baz danych, serwera aplikacji 
i e-usług, macierz dyskową, system 
backup, urządzenie ochrony UTM, za-
silacza awaryjnego UPS 1, zestawów 
komputerowych z systemem opera-
cyjnym i pakietem biurowym, skaner 
dokumentów oraz systemów opera-
cyjnych. Utworzony zostanie „Portal 
interesanta” – portal elektronicznych 
usług publicznych, dzięki któremu 
mieszkańcy będą mieli możliwość 
elektronicznej komunikacji z urzędem, 

dokonywania rozliczeń w formie elek-
tronicznej, możliwość uzyskiwania 
automatycznych powiadomień o sta-
nie własnych spraw, rozrachunków 
i zobowiązań wobec urzędu. Reali-
zacja projektu umożliwi utworzenie 
stanowiska Potwierdzania Profilu 
Zaufanego. Projekt „Rozwój e-usług 
publicznych w Gminie Zembrzy-
ce” przewiduje ponadto wdrożenie 
w urzędzie elektronicznego sys-
tem zarządzania dokumentami oraz 
utworzenie nowej strony interneto-
wej gminy Zembrzyce dostosowanej 
do aktualnie obowiązujących wytycz-
nych, w tym standardu WCAG 2.0.  
W ramach projektu planowane jest 
także wyposażenie wszystkich gmin-
nych szkół w dzienniki elektroniczne, 
dzięki czemu usprawniony zostanie 
sposób zarządzania szkołami oraz 
ułatwiony będzie przepływ informacji 
między szkołą, a uczniami i rodzicami.

Celem projektu jest wdrożenie 
w Urzędzie Gminy Zembrzyce inno-
wacyjnego systemu informatyczne-
go, gromadzącego, przetwarzającego 
oraz udostępniającego licznym od-
biorcom – zarówno z samego urzędu, 
jak też na określonych zasadach od-
biorcom spoza tej instytucji komplek-
sowych, aktualnych i zintegrowanych 
danych związanych z gminą. 
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Gmina Zembrzyce realizuje projekt „Rozwój e-usług publicznych 
w Gminie Zembrzyce”  w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, II Osi Priory-
tetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja 
i otwarte zasoby ” .

Sprawozdanie z działalności 
Wójta Gminy Zembrzyce
 1. Gmina Zembrzyce pozyskała 

środki finansowe w ramach kon-
kursu organizowanego przez Mi-
nisterstwo Kultury Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu  tj.:

a)  Na organizację zajęć sportowych 
– nauka pływania „Umiem pły-
wać”, w kwocie 20 000 zł. Planuje 
się, że projekt będzie realizowa-
ny od września do października 
2021r., 

b) Na organizację zajęć sportowych 
z elementami gimnastyki korek-
cyjno-kompensacyjnej w wyso-
kości 8000 zł. Planuje się, że od 
września do grudnia 2021 roku 
będą w nim uczestniczyć ucznio-
wie ze wszystkich szkół gminy. 

 2. W ramach III naboru wniosków do 
Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych Wójt Gminy złożył trzy 
wnioski aplikacyjne na następują-
ce zadania:

a)  Poprawa bezpieczeństwa na te-
renie Gminy Zembrzyce poprzez 
przebudowę drogi powiatowej nr 
K1702 w miejscowości Tarnawa 
Dolna oraz Tarnawa Górna. W ra-
mach zadania planuje się budowę/
rozbudowę drogi K1702 tj. w km. 
Nr.1) 11+163 – 11+610 (447,0 m) 
Nr.2) 12+580 – 13+100 (520,0 m) 
Nr.3) 6+510 – 7+612 (1102,m). 
Głównym zakresem prac w ra-
mach inwestycji jest budowa 
chodnika wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą na w/w odcinkach 
drogowych. 

b) Budowa sali gimnastycznej przy SP 
Śleszowice o wym. ok. 16,5 x 33 m 
z łącznikiem oraz dr. dojazdową, 
parkingiem i placem zabaw. Budy-
nek 1-kondygnacyjny w części bo-
iska sportowego i 2-kondygnacyj-
ny w części sanitarno-technicznej. 
Pow. użytkowa sali to ok. 600 m2. 
Przyziemie obejmuje magazyn 
i pokój trenera, szatnie i sanitaria-
ty, pom. sportowe o wymiarach 
12,5 x 24,5 m obejmujące boisko 
do koszykówki, siatkówki, bad-

mintona i ćwiczeń gimnastycz-
nych. W poziomie piętra widow-
nia oraz pomieszczenie sportowe.

c)  Modernizacja ujęcia wody i SUW 
w Zembrzycach wraz z budową 
studni głębinowej. Zakres prac 
obejmuje m.in.: modernizację 
SUW, przebudowę zbiornika wy-
równawczego, wymianę instalacji 
wodnej (armaturę, filtry, system 
dezynfekcji itp) modernizację uję-
cia wody na Paleczce, moderniza-
cję budynku i ogrodzenia, budowę 
studni głębinowej oraz dokumen-
tację dla całości zadania.

 3. Podpisano umowę współpracy 
w ramach projektu pn. „Partner-
ski projekt walki z niską emisją 
w województwie małopolskim”. 
W ramach umowy została złożo-
na PRE-APLIKACJA do Europej-
skiego Banku Inwestycyjnego dla 
w/w projektu. 

 4. Zgłoszono chęć zawarcia porozu-
mienia o współpracy w sprawie 
realizacji Programu „Czyste Po-
wietrze” z Wojewódzkim Fundu-
szem Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Krakowie.

 5. Podpisano umowę na „Budowę 
Punktu Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych (PSZOK) 
na działkach nr ewid. 2991/28, 
2913/6, 2991/27, 2991/45, 
2991/36 w Zembrzycach – etap I”.

 6. Złożono wniosek o dofinanso-
wanie zadań środkami budżetu 
województwa związanymi z wy-
łączeniem z produkcji gruntów 
rolnych dla zadania pn.: „Remont 
drogi transportu rolnego „Koźle 
Zembrzyckie” w km od 0+241,70 
do km 0+358,20 oraz w km 
od 0+394,30 do km 0+529,60 
w miejscowości Zembrzyce”.

 7. W ramach wdrażania projek-
tu „Rozwój e-usług publicznych 
w Gminie Zembrzyce”  po prze-
prowadzonych postępowaniach 

o udzielenie zamówienia publicz-
nego:

- zrealizowano umowę na zakup 
wraz instalacją i konfiguracją 
infrastruktury informatycznej 
(271 891,50 zł);

-  podpisano umowę na zakup licen-
cji Portal e-Oświata (51 350 zł);

-  podpisano umowę na zakup licen-
cji systemu e-Urząd (356700 zł);

-  podpisano umowę na moderni-
zację strony internetowej Gminy 
Zembrzyce (31 980 zł).

 8. Po przeprowadzonych postę-
powaniach konkursowych Wójt 
Gminy Zembrzyce przyznał do-
tacje na realizację zadań publicz-
nych:

1) z zakresu wspierania i upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu 
dla:
- LKS „Garbarz” Zembrzyce do-

tacja w wysokości 50 000 zł
- LKS „Błyskawica” Marcówka 

dotacja w wysokości 32 000 zł
- LKS „Tarnawianka” Tarnawa 

Dolna dotacja w wysokości 30 
000 zł

 2) z zakresu kultury i ochrony dzie-
dzictwa narodowego dla:
- Orkiestry Dętej Rytm Zem-

brzyce – dotacja w wysokości  
15 000 zł

- 1 Stowarzyszenia Muzycznego 
„Śleszowice” – dotacja w wyso-
kości 14 000 zł

- Zembrzyckiego Koła Gospodyń 
„Mioduszyna” – dotacja w wy-
sokości 5000 zł

3) z zakresu zdrowia dla Caritas Ar-
chidiecezji Krakowskiej – dotacja 
w wysokości 30 000 zł.

 9. Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Zembrzycach wzno-
wił w 2021 roku realizację usług 
opiekuńczych, a od 1 lutego 2021 
roku także specjalistycznych usług 
opiekuńczych w miejscu zamiesz-
kania.

 10. Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
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Latem 2020 roku Gmina Zem-
brzyce w ramach pierwszego nabo-
ru wniosków otrzymała dotację na 
inwestycje w wysokości 500 000 zł. 
jako formę wsparcia na zadania, któ-
re w dużej mierze z uwagi na spa-
dek dochodów własnych jednostek 
samorządu terytorialnego zostały 
zawieszone w realizacji. Takim za-

daniem dla Gminy Zembrzyce była 
inwestycja budowy „Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych” (PSZOK), która to obecnie 
w ramach otrzymanego dofinanso-
wania jest w trakcie realizacji. W ra-
mach ogłoszonego pod koniec 2020 
roku przetargu nieograniczonego 
został wyłoniony wykonawca, który 

prace nad inwestycją winien zakoń-
czyć w lipcu br. Zakres zamierzenia 
budowlanego obejmuje budowę 
obiektów budowlanych tworzących 
punkt selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych tj. drogę dojazdową do 
punktu PSZOK o nawierzchni z kost-
ki betonowej, placu o nawierzchni 
z kostki betonowej (z mikrofazą) na 
którym zlokalizowane będą miejsca 
składowania odpadów komunalnych, 
instalacje (kanalizacji deszczowej, 
zasilania wagi i bramy wjazdowej), 
wagi samochodowej z podgrzewaną 
szafką aparaturową z umieszczoną 
w niej aparaturą pomiarową i urzą-
dzeniem drukującym (drukarką). Ca-
łość terenu zostanie oznakowana 
za pomocą tablic informacyjnych, 
ogrodzona i zabezpieczona przed 
dostępem osób postronnych. Całość 
zamierzenia inwestycyjnego funkcjo-
nować będzie jako punkt selektyw-
nego zbierania odpadów komunal-

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafia-
ją do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrot-
ne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.  

Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych w Gminie Zembrzyce

łecznej w Zembrzycach konty-
nuuje w 2021 roku realizację 
rządowego programu „Wspieraj 
Seniora”, w ramach którego pra-
cownicy socjalni zbierają informa-
cje na temat osób starszych i nie-
pełnosprawnych z terenu gminy, 
które wymagają wsparcia w zakre-
sie podstawowych potrzeb, w tym 
m.in. zakupów oraz organizują po-
moc w tym zakresie.

 11. Kontynuowane jest przyjmowanie 
wniosków przez GOPS w Zem-
brzycach w związku z programem 
operacyjnym „Pomoc Żywnościo-
wa” (FEAD).

 12. Powierzono GOPS w Zembrzy-
cach organizację transportu dla 
osób potrzebujących wsparcia na 
szczepienia przeciw COVID-19, 

w ramach tej jednostki wyznaczo-
ny został koordynator ds. szcze-
pień. 

13. Zakupiona została nieruchomość, 
tj. działka ewidencyjna o nr 453/2 
wraz z budynkiem o adresie Zem-
brzyce 261.

 14. Uregulowano stan prawny dróg 
gminnych:  Krakowskiej, Ryn-
ku i Kolejowej poprzez przejęcie 
w formie darowizny gruntów pod 
tymi drogami od Skarbu Państwa. 

 15. Utworzono w urzędzie gminy 
Punkt Potwierdzający Profil Za-
ufany.

 16. Gmina Zembrzyce uzyska-
ła dofinansowanie  z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 
dla gmin górskich w wysokości 

1 789 651,00 zł. Pozyskane środki 
będą przeznaczone na inwestycje 
w infrastrukturę turystyczną Gmi-
ny Zembrzyce tj.:

1) Rozbudowa Centrum Rekreacji 
i Wypoczynku w Zembrzycach.

2) Rozbudowa placu zabaw w Tarna-
wie Dolnej przy Strefie Rekreacji 
wraz z trenem zielonym.

3) Przebudowa obiektu  byłego 
ośrodka wczasowego w Marców-
ce przy Strefie Rekreacji .

4) Przebudowa obiektu komunalne-
go mieszczącego Izbę Regionalną 
w Tarnawie Górnej wraz zagospo-
darowaniem terenów zielonych.

 
  Łukasz Palarski

Wójt Gminy Zembrzyce

nych położonego w bezpośrednim 
sąsiedztwie Gminnego Zakładu Wo-
dociągów i Kanalizacji w Zembrzy-
cach co zapewni łatwy dostęp dla 
wszystkich mieszkańców gminy. Za 
koniecznością realizacji powyższego 
zadania stoi z jednej strony praw-
ny obowiązek nakazujący każdej 
gminie utworzyć takowy punkt na 
swoim terenie (art. 3 ust. 2b Ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminie), a z drugiej chęć unieza-
leżnienia się od podmiotów trzecich, 
które dotychczas świadczyły gminie 
powyższą usługę. Realizacja przed-
miotowej inwestycji winna wpłynąć 
na obniżenie kosztów związanych 
z obsługą PSZOK, a także usprawnić 
sam proces przyjmowania odpadów 
do powyższego punktu. 

W ramach kolejnych naborów, 
tym razem o charakterze konkur-
sowym, Gmina Zembrzyce zgłosiła 
w pierwszym naborze wniosek do-
tyczący budowy sali gimnastycznej 
przy Szkole Podstawowej w Śleszo-
wicach – wniosek ten nie uzyskał 
wsparcia finansowego. Z kolei w dru-
gim naborze złożony został wniosek 
na trzy inwestycje tj. budowę chodni-
ka wzdłuż drogi powiatowej w Tarna-
wie Dolnej oraz Tarnawy Górnej, po-
nowiono zadanie dotyczące budowy 
Sali gimnastycznej w Śleszowicach, 
a trzecie zgłoszone zadanie to mo-
dernizacja stacji uzdatniania wody 
wraz z istniejącym ujęciem na poto-
ku Paleczka. W ramach przeprowa-

dzonego konkursu Gmina Zembrzyce 
otrzymała wsparcie finansowe jedy-
nie dla ostatniego z wymienionych 
zadań. Kwota wsparcia przekazana w 
ramach RFIL na modernizację ujęcia 
wody to kwota 1 000 000 zł. Środ-
ki te winny zostać wydatkowane do 
końca roku 2022. Obecnie planowa-
ne jest przystąpienie do opracowania 
dokumentacji technicznej, która po-
zwoli na przystąpienie do wykonania 
w pierwszej kolejności tych inwesty-
cji które uznane zostaną za prioryte-
towe. Należy w tym miejscu zwrócić 
uwagę iż funkcjonujący w Zembrzy-
cach obiekt stacji uzdatniania wody 
powstał w latach siedemdziesiątych 
i dotychczas nie przechodził grun-
townej modernizacji. Mam nadzieję, 
że otrzymane środki pozwolą chociaż 
częściowo na wykonanie niezbęd-
nych prac inwestycyjnych w ramach 
I etapu co przyczyni się do poprawy 
jakości dostarczanej wody.

W ostatnich tygodniach roz-
strzygnięto również konkurs w ra-
mach RFIL dla gmin górskich. Wy-
sokość maksymalnej dotacji o jaką 
mogły ubiegać się gminy górskie uza-
leżnione było od wysokości wydat-
ków majątkowych jakie poszczególne 
gminy poniosły w latach 2016-2020. 
Stosownie do określonych kryteriów 
Gmina Zembrzyce mogła ubiegać się 
o wsparcie w maksymalnym wymiarze 
1 789 651 zł – i taka też kwota naszej 
gminie została przyznana w rozstrzy-
gniętym w kwietniu br. konkursie. 

Przyznana dotacja zgodnie z założe-
niami rządowego programu może być 
przeznaczona wyłącznie na finaso-
wanie lub dofinansowanie ogólnodo-
stępnej infrastruktury turystycznej, 
a także infrastruktury komunalnej 
związanej z usługami turystycznymi. 
Mając na uwadze powyższe uwarun-
kowania Gmina Zembrzyce wniosko-
wała o wsparcie w zakresie rozwoju 
posiadanej infrastruktury turystycz-
nej i rekreacyjnej. W ramach otrzy-
manego wsparcia Gmina Zembrzyce 
do końca 2022 roku przeprowadzi 
rozbudowę placu zabaw w Tarnawie 
Dolnej, przebudowę świetlicy wiej-
skiej w Tarnawie Górnej, przebudo-
wę budynku byłego ośrodka wcza-
sowego w Marcówce oraz wyposaży 
Centrum Rekreacji i Wypoczynku 
w Zembrzycach w nowe elementy. 
Wszystkie powyż sze zadania doty-
czą obiektów oraz terenów ujętych 
w strategicznym Planie Rozwoju 
Zbiornika Świnna Poręba – Jezioro 
Mucharskie 2018-2023 (dokument 
ten stanowi o stworzeniu i rozwoju 
infrastruktury turystycznej i rekre-
acyjnej umożliwiającej pełne wyko-
rzystanie potencjału turystycznego 
Krainy Jeziora Mucharskiego). 

Łączna pomoc dla Gminy Zem-
brzyce w ramach Rządowego Pro-
gramu Inwestycji Lokalnych finan-
sowanych ze środków Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 wynosi 
obecnie 3 289 651 zł.

UG
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Celem projektu jest wsparcie realizacji zajęć dy-
daktycznych w szkołach podstawowych z terenu Gmi-
ny Zembrzyce poprzez zakup sprzętu komputerowego 
umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagroże-
niem i skutkami COVID-19.

Po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym Gmina 
Zembrzyce zakupi 30 szt. laptopów z oprogramowaniem, 
które zostaną przekazane do 4 gminnych szkół.

Całkowita wartość projektu wynosi 74 999,99 zł, po-
zyskane środki w 100% pokryją koszty zakupu laptopów.

Przypomnijmy, iż Gmina Zembrzyce z programu 
„Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” przekazała już 160 
szt. tabletów  z oprogramowaniem do szkół za łączną 
kwotę 114 959,12 zł. 

Były to środki pozyskane z  Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa  na lata 2014-2020. Jednocze-
śnie w  ramach realizowanego obecnie projektu „Rozwój 
e-usług publicznych w Gminie Zembrzyce” wdrażany jest 
komponent oświatowy, w ramach którego od nowego 
roku szkolnego zostanie uruchomiony w pełni funkcjo-
nalny dziennik elektroniczny. Umożliwi on rodzicom: 
łatwy wgląd w bieżące dane dotyczące dziecka, szybką 
i wygodną komunikację ze szkołą, aktywne wspieranie 
dzieci w codziennej edukacji jak również przygotowanie 
się do rozmowy z nauczycielami.

Gmina Zembrzyce po podpisaniu w styczniu 2021r umowy realizuje projekt w ramach programu gran-
towego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek 
oświatowych” Grant 1 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020, Oś 10 Wiedza i kompetencje,  Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 
10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, poprzez zakup przez organy prowadzące 
sprzętu umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19. 

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa 
– Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół 
i placówek oświatowych” w Gminie Zembrzyce

Profil Zaufany jest bezpłatną me-
todą potwierdzania tożsamości oby-
watela w systemach elektronicznej 
administracji- to odpowiednik bez-
piecznego podpisu elektronicznego, 
weryfikowanego certyfikatem kwali-
fikowanym.

Dzięki prostej procedurze za-
łożenia konta oraz potwierdzenia 
profilu zaufanego będą mieli Pań-
stwo możliwość załatwiania wielu 
spraw urzędowych bez wychodzenia 
z domu.

Jedną z metod uzyskania profi-
lu zaufanego jest złożenie wniosku  
on-line i potwierdzenie profilu 
w Punkcie Potwierdzającym. Aby 

uzyskać profil zaufany należy naj-
pierw zarejestrować się na stronie 
pz.gov.pl, a następnie złożyć i wysłać 
wniosek o profil. By potwierdzić pro-
fil zaufany należy udać się z dowo-
dem osobistym lub paszportem do 
Punktu Potwierdzającego.

Jeżeli w okresie 14 dni od daty 
złożenia wniosku osoba wnioskująca 
nie zgłosi się w celu potwierdzenia 
Profilu Zaufanego, wniosek zostanie 
wycofany. Profil potwierdza się na 
okres 3 lat, jego ważność może być 
ponownie przedłużona na okres ko-
lejnych 3 lat.

Dzięki profilowi zaufanemu moż-
na korzystać z dostępnych usług  

on-line na wielu portalach urzędo-
wych m. in. e-puap, PUE ZUS, CE-
DIG. Można m. in. zgłosić utratę lub 
uszkodzenie dowodu osobistego  
lub prawa jazdy, uzyskać odpisy ak-
tów stanu cywilnego, złożyć wnioski 
o świadczenia 500+, 300+, zalogo-
wać się do Internetowego Konta Pa-
cjenta czy złożyć rozliczenie podat-
kowe do Urzędu Skarbowego.

Punkt Potwierdzający Profil Za-
ufany został utworzony w Urzędzie 
Gminy Zembrzyce za sprawą pro-
jektu „Rozwój e-usług publicznych 
w Gminie Zembrzyce” w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020, II Osi Priorytetowej 
„CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Dzia-
łanie 2.1 „E-administracja i otwarte 
zasoby”.
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Punkt Potwierdzający Profil Zaufany 
w Urzędzie Gminy Zembrzyce

Za zgodą Ministra Administracji i Cyfryzacji w Urzędzie Gminy 
Zembrzyce utworzony został Punkt Potwierdzania Profili 
Zaufanych.

Projekt nauki pływania 

Projekt realizowany będzie od 
września do  października 2021 r. we 
wszystkich szkołach  z terenu Gminy 
Zembrzyce.

Zajęcia odbywać się będą na Kry-
tej Pływalni w Suchej Beskidzkiej pod 
fachową opieką instruktorów. Dla 
każdej grupy przewidziano 14 wyjaz-
dów na basen,  średnio 2 razy w tygo-
dniu po 1,5 godziny. Opiekę podczas 
dowozu uczniów na basen sprawują 
nauczyciele.

Projekt zakłada systematyczny 
i powszechny udział dzieci w pozalek-
cyjnych zajęciach sportowych, a głów-
nym celem jest upowszechnianie 
aktywności fizycznej oraz nabycie pod-
stawowych umiejętności pływania. 

Ministerstwo Kultury, Dziedzic-
twa Narodowego i Sportu  po roz-
patrzeniu złożonego przez Gminę 
wniosku konkursowego  przyznało  
na realizację w/w projektu dofinanso-
wanie w kwocie 20 000 zł.

COS

Po raz kolejny dzieci z klas I-III szkół podstawowych  z terenu 
Gminy Zembrzyce będą  uczestniczyć w projekcie Powszechnej 
Nauki Pływania „Umiem Pływać” w ramach gminnego programu 
„Ty też możesz pływać”. 

Gmina Zembrzyce realizuje projekt pn.  
Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny.
Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych. Grant nr 1
dofinansowany z Funduszy Europejskich

Celem projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych
w szkołach poprzez zakup laptopów do zdalnego nauczania. 

Dofinansowanie projektu z UE: 74 999,99 zł

www.mapadotacji.gov.plwww.mapadotacji.gov.pl
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Program będzie realizowany we 
wszystkich szkołach Gminy Zem-
brzyce, objętych nim zostanie  333  
uczniów w 25 grupach i  tak:

 w  Zespole Szkół w Zembrzycach 
75 uczniów – 5 grup,

 w Szkole Podstawowej w Tarna-
wie Dolnej 94 uczniów – 7 grup,

 w Szkole Podstawowej w Mar-
cówce   73 uczniów – 6 grup,

 w Szkole Podstawowej w Śleszo-
wicach 91 uczniów – 7 grup.

Każda grupa uczestnicząca 
w projekcie będzie miała zajęcia od 

września do grudnia 2021 roku, je-
den raz w tygodniu po 1 godzinie. 
Wszystkie grupy zrealizują 331 go-
dzin zajęć.

 Są to dodatkowe zajęcia poza-
lekcyjne dające uczniom możliwość 
spędzenia wolnego czasu aktywnie 
i z pożytkiem dla ich zdrowia.

Głównym celem organizacji za-
jęć jest aktywizacja sportowa dzieci 
i młodzieży szkolnej oraz profilak-
tyka wad postawy. Zajęcia zawie-
rają elementy gimnastyki korekcyj-
no-kompensacyjnej realizowanej 
w formie odpowiadającej wiekowi 

i możliwościom psychoruchowym 
uczestników.

Główne założenia realizacyjne 
programu to: harmonijny rozwój fi-
zyczny oraz poprawa ogólnej kon-
dycji i sprawności fizycznej uczniów, 
kształtowanie nawyku prawidłowej 
postawy, przeciwdziałanie powsta-
waniu wad postawy, zapobieganie 
nadwadze i otyłości wśród dzieci 
i młodzieży, włączenie jak najwięk-
szej grupy uczniów do regularnej ak-
tywności fizycznej. 

Gmina Zembrzyce otrzymała do-
finansowanie  ze środków Funduszu 
Zajęć Sportowych dla Uczniów w wy-
sokości 8 000 złotych, całość projek-
tu to koszt 16 550 zł. Pozostałe środ-
ki pochodzą ze  środków własnych 
budżetu Gminy Zembrzyce.

COS

Gmina realizuje projekt pn. „Ruch jest życiem” w ramach któ-
rego organizowane są zajęcia sportowe z  elementami gimna-
styki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów szkół podsta-
wowych w tym korzystających z wychowania przedszkolnego.

Dodatkowe zajęcia sportowe z elementami 
gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów

Przedmiotowa nieruchomość posiada bardzo korzyst-
ną lokalizację, znajduje się w centrum Zembrzyc w bez-
pośrednim sąsiedztwie Urzędu Gminy Zembrzyce, przy 
parkingu i przychodni. Przez to jest nieruchomością, którą 
można wykorzystać na wiele sposobów przyczyniając się 
do poprawy jakości świadczonych usług na rzecz miesz-
kańców. U podstaw decyzji nabycia przedmiotowej nie-
ruchomości była m.in. chęć uruchomienia w przyszłości 
na terenie gminy żłobka tj. instytucji zapewniającej opiekę 
nad dziećmi do lat 3.

Nieruchomość została oszacowana przez rzeczoznaw-
cę majątkowego na kwotę 350 100 zł. W wyniku negocja-
cji – mając na względzie cel na jaki gmina pragnie przezna-
czyć zakupioną nieruchomość – działka została zakupiona 
po cenie znacznie niższej, tj. 250 000 zł. Równocześnie 
Wójt Gminy planuje upamiętnić w formie tablicy pamiąt-
kowej na nowo powstałym obiekcie użyteczności publicz-
nej osobę śp. lekarza med. Mariana Krupińskiego, wielo-
letniego lekarza z Zembrzyc. 
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Wójt Gminy za zgodą Rady Gminy zakupił na 
rzecz Gminy Zembrzyce budynek mieszkal-
ny o adresie: Zembrzyce 261 wraz z działką 
o powierzchni 702 m2. Działka jest ogrodzo-
na i w pełni uzbrojona: linia energetyczna, 
instalacja wodno-kanalizacyjna, linia gazowa 
doprowadzona do budynku. Jest to budy-
nek murowany, jednorodzinny dwukondy-
gnacyjny. Wybudowany w latach 70-tych. 
Część mieszkalna budynku to około 156 m2, 
część gospodarcza to 51 m2.

Gmina zakupiła budynek

ZADBAJMY 
O CZYSTE POWIETRZE

Czyste powietrze to dobro wspólne, o które każdy z nas powinien dbać. Warto wiedzieć, że szko-
dliwy wpływ na zdrowie mają  zanieczyszczenia gazowe, takie jak tlenek węgla (CO) dwutlenek 
siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), a także pył zawieszony PM10, PM2,5, zawierający substancje 
toksyczne takie jak benzo(a)piren, metale ciężkie, dioksyny i furany.

Pamiętajmy, że zanieczyszczenie powietrza przyczy-
nia się m.in. do:

 chorób układu oddechowego: astmy, przewlekłej 
obturacyjnej choroby płuc, raka płuc;

 chorób układu nerwowego: udaru mózgu, choroby 
Alzheimera, problemów z pamięcią i koncentracją, 
depresji;

 chorób układu krwionośnego: zawału serca, nie-
dokrwienia serca, zaburzenia rytmu serca, nadciśnie-
nia tętniczego. 
Przypominamy, że na terenie województwa mało-

polskiego od 1 lipca 2017 roku nie wolno spalać mułów, 
flotów i miałów węglowych (węgla o zawartości ziaren 
0-3 mm powyżej 15%) oraz drewna i biomasy o wilgot-
ności powyżej 20%. Drewno przed spaleniem powinno 
być sezonowane co najmniej 2 lata. Ponadto obowiązuje 
bezwzględny zakaz spalania odpadów.

Nie przegap terminów! Zgodnie z Uchwałą 
nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego 
z dnia 23 stycznia 2017 roku:

 do końca 2022 roku konieczna jest wymiana kotłów 
na węgiel, drewno, które nie spełniają wymagań w 
zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń 
określonych dla klasy 3, 4 lub 5 wg normy PN-EN 
303-5:2012; 

 do końca 2026 roku konieczna jest wymiana kotłów, 
które spełniają wymagania w zakresie sprawności 
cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 
3 lub 4 wg normy PN-EN 303-5:2012;

 kotły spełniające wymagania klasy 5 wg normy PN-
-EN 303-5:2012, które były eksploatowane przed 
1 lipca 2017 roku, mogą być użytkowane do końca 
swojej żywotności. 
Od 1 lipca 2017 roku nowo instalowane kominki 

(również tzw. ogrzewacze pomieszczeń, piece kaflo-
we, kozy) muszą spełniać wymagania ekoprojektu. Od 
1 stycznia 2023 roku, będzie można używać tylko ko-
minków, które spełniają wymagania ekoprojektu lub ko-
minków, których sprawność cieplna wynosi co najmniej 
80%. Kominki, które nie spełniają w/w wymogów od 
2023 roku będą musiały zostać wymienione lub wypo-
sażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do poziomu 
zgodnego w wymaganiami ekoprojektu(np. elektrofiltry).

Podejmowane są stale działania mające na celu 
poprawę jakości powietrza. Uruchomiony został ogól-
nopolski program „Czyste Powietrze”, w którym można 
ubiegać się o dofinansowanie m.in. do wymiany starych 
kotłów na nowe, spełniające wymagane normy. Szcze-
góły dotyczące w/w programu dostępne są na stronie 
internetowej: http://czystepowietrze.gov.pl/.

Ponadto Wójt Gminy Zembrzyce planuje w maju 
ogłosić nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na 
dofinansowanie inwestycji związanych ze zmianą syste-
mu ogrzewania na proekologiczny. W ramach programu 
będzie można wymienić stare kotły tzw. „kopciuchy” 
na: pompę ciepła (powietrze/powietrze lub powietrze/
woda), kocioł zasilany pelletem drzewnym, kocioł zga-
zowujący drewno, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł 
olejowy kondensacyjny, a także ogrzewanie elektrycz-
ne. Maksymalna kwota dotacji to 6000 zł lub 5000 zł 
w zależności od rodzaju montowanego źródła ciepła. 
Zgodnie z Uchwałą XXIV/373/20 w sprawie Programu 
ochrony powietrza dla województwa małopolskiego nie 
będzie można uzyskać dofinansowania do wymiany ko-
tłów na ekogroszek. 

Nie czekaj do ostatniej chwili! Już teraz wymień swój 
kocioł korzystając z dostępnych źródeł dofinansowania 
i żyj wygodnie!

UG
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Zapewniamy, że nie są pozosta-
wione same sobie, mimo że faktycz-
nie mają mniej możliwości opuszcze-
nia mieszkania ze względu na stałą 
obecność osoby stosującej przemoc.
Ofiary przemocy domowej mogą 
i powinny uzyskać pomoc.

Przypominamy, że wsparcie dla 
ofiar przemocy domowej oferowane 
jest w ramach procedury „Niebie-
skie Karty”. Jest to skoordynowa-
ny system pomocy dla takich osób. 
Procedurę „Niebieskie Karty” mogą 
wszcząć nie tylko ofiary, ale także 
przedstawiciele oświaty, służby zdro-
wia, policji, gminnej komisji rozwiązy-
wania problemów alkoholowych czy 
pomocy społecznej.

 Pracownicy socjalni podejmują 
kontakt z osobami, wskazanymi jako 
doświadczające przemocy. Jeśli brak 

jest możliwości kontaktu osobiste-
go, działania są realizowane przez 
kontakt telefoniczny oraz w sposób 
mailowy 

Prezydent Andrzej Duda podpi-
sał nowelizację prawa zaostrzającą 
kary za ciężkie przestępstwa przeciw 
życiu, zdrowiu i wolności dzieci. Za 
działanie ze szczególnym okrucień-

stwem grozić będzie nawet dożywo-
cie. Nowe przepisy przewidują rów-
nież karanie osób niezgłaszających 
przemocy. Za milczenie grozić mogą 
nawet 3 lata więzienia. Ma to uwraż-
liwić na krzywdę dziecka i walczyć ze 
stereotypami, w myśl których w „nie-
swoje sprawy nie należy się wtrącać”. 

GOPS

Izolacja w mieszkaniach z powodu epidemii koronawirusa spotęgowała problem przemocy do-
mowej. Ofiary nie mogą swobodnie zadzwonić po pomoc, gdyż cały czas są kontrolowane przez 
swoich oprawców. Zauważono, że osobom, doznającym przemocy domowej, trudniej jest teraz 
dodzwonić się po pomoc. Z obserwacji wynika, że stosujący przemoc domową czują się w czasie 
pandemii bardziej bezkarni. Wiedzą, że działania policji skierowane są na inne problemy.

PROBLEM PRZEMOCY

Warunkiem skorzystania z usług jest posiadanie wy-
stawionego przez lekarza skierowania na zabiegi. By się za-
rejestrować należy dzwonić pod nr telefonu 33 877 0765 
lub 662 015 868, można kontaktować się także przez 
adres e-mail: dwr.zembrzyce@caritas.pl. Obok świadczeń 
rehabilitacyjnych pacjenci otrzymują informację na temat 

profilaktyki danego schorzenia i zasad prowadzenia dalszej 
rehabilitacji w domu.

W związku z epidemią koronawirusa zabiegi wykony-
wane są w zaostrzonym reżimie sanitarnym. Pacjenci muszą 
mieć maseczkę i rękawiczki, po każdorazowym przyjęciu 
pacjenta wprowadzona jest 15 minutowa przerwa w celu 
dezynfekcji i wietrzenia pomieszczeń. Przed i po zabiegu 
przeprowadzana jest dezynfekcja rąk. Pacjenci proszeni są 
o przybywanie na zabiegi terminowo na umówioną wcze-
śniej godzinę. 

Wprowadzone procedury sanitarne związane z epi-
demią koronawirusa wymogły zmiany w organizacji 
przyjmowania pacjentów, zmniejszona została liczba ob-
sługiwanych dziennie osób, ale dzięki temu zabiegi reha-
bilitacyjne są wykonywane. 

To już kolejny rok współpracy Gminy Zembrzyce z Ca-
ritas Archidiecezji Krakowskiej, dzięki której mieszkań-
cy poprzez rehabilitację mogą dbać o swoją sprawność 
i  zdrowie. Na realizację tego zadania w 2021 roku Wójt 
Gminy Zembrzyce przyznał Caritas Archidiecezji Krakow-
skiej dotację w wysokości 30 000 zł.
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Wójt Gminy Zembrzyce informuje o możliwości korzystania przez mieszkańców Gminy Zembrzyce 
z bezpłatnych profesjonalnych usług rehabilitacyjnych,  wykonywanych w Domu Wczasowo Rehabi-
litacyjnym w Zembrzycach – Zembrzyce nr 433.  

Bezpłatne usługi rehabilitacyjne 
w Zembrzycach w 2021 roku

Rząd jest w trakcie  tworzenia Centralnej Ewidencji Emi-
syjności Budynków (CEEB), będącej informatycznym 
narzędziem do identyfikowania źródeł niskiej emisji.
Na podstawie nowych przepisów na właścicielu lub 
zarządcy budynków będzie spoczywał obowiązek 
złożenia deklaracji dotyczącej eksploatowanych 
w nich urządzeń grzewczych. System ma umożliwić 
zbieranie danych na temat ogrzewania wszystkich bu-
dynków w całym kraju.
System CEEB ma docelowo zastąpić Bazę Inwentary-
zacji Ogrzewania Budynków w Małopolsce. 
Na podstawie Programu ochrony powietrza dla woje-
wództwa małopolskiego wójt zobowiązany został do 
przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł ciepła i insta-
lacji odnawialnych źródeł energii w budynkach znaj-
dujących się na terenie gminy, a tym samym do wpro-
wadzenia pozyskanych danych do Bazy Inwentaryzacji 
Ogrzewania Budynków w Małopolsce udostępnionej 

przez Województwo Małopolskie. W tym celu została 
udostępniona Państwu stosowna ankieta, mająca na 
celu zebranie powyższych danych.
Mając powyższe na uwadze, Wicemarszałek zasuge-
rował Wójtom czasowe wstrzymanie zbierania ankiet 
od mieszkańców dotyczących ogrzewania budynków 
do czasu wejścia w życie obowiązku ustawowego. 
Pozwoli to na uniknięcie konieczności dwukrotnego 
składania dokumentów, ponieważ złożenie ankiety 
do Bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków w Ma-
łopolsce  nie zwalniało będzie z obowiązku złożenia 
deklaracji do CEEB.
Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zde-
finiowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 
2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 
oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.  
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BĘDZIE OBOWIĄZEK WPISYWANIA URZĄDZENIA GRZEWCZEGO
DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW 

Z powodu epidemii koronawirusa, ludzie ze względów bezpieczeństwa, 
zamknęli się w domach. Izolacja w mieszkaniach spotęgowała 

REAGUJ ! 
SZYBKA  REAKCJA SASIADÓW CZY ZNIEPOKOJONYCH BLISKICH, 
MOŻĘ URATOWAĆ ZDROWIE A NAWET ŻYCIE.

Telefony interwencyjne:
Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej: 47 83 28 211
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 33 874 64 00 lub 797 439 37
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej: 33 874 21 01
Niebieska Linia – bezpłatna infolinia czynna całą dobę: 800 12 00 02

Dofinansowanie do zabiegów 
sterylizacji i kastracji zwierząt

Procedura dofinansowania:
 właściciele kotów mogą uzyskać 

dofinansowanie kosztów do za-
biegu sterylizacji lub kastracji 
w wysokości 80 zł;

 właściciele psów mogą uzyskać 
dofinansowanie kosztów do za-

biegu sterylizacji lub kastracji 
w wysokości 100 zł;

 mieszkaniec może uzyskać dofi-
nansowanie zabiegów maksy-
malnie na 1 zwierzę rocznie;

 akcja sterylizacji i kastracji psów 
i kotów prowadzona będzie przez 

Urząd Gminy w Zembrzycach. 
Właściciel chcąc poddać zabiego-
wi zwierzę, składa w Urzędzie 
Gminy wniosek o dofinansowanie 
zabiegu weterynaryjnego w ra-
mach programu opieki nad bez-
domnymi zwierzętami oraz zapo-
biegania bezdomności zwierząt 
zawierający klauzulę o zgodzie na 
przetwarzanie danych osobo-
wych – według wzoru stanowią-
cego załącznik nr 1 do programu;

Mieszkańcy gminy Zembrzyce mogą otrzymać dofinansowanie 
kosztów dobrowolnej sterylizacji lub kastracji psów i kotów sta-
nowiących ich własność.
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Wiosenne wypalanie traw często związane jest 
z chęcią usunięcia suchych traw, chwastów i zwiększe-
nia planów. Nic bardziej mylnego. Wypalenie trawy, to 
również spalenie wierzchniej, najżyźniejszej próchniczej 
warstwy gleby. Pociąga za sobą obniżenie jej warto-
ści użytkowej nawet na kilka lat. Wysoka temperatura 
niszczy roślinność, powoduje degradację gleby i stano-
wi poważne zagrożenie dla zwierząt, przede wszystkim 
owadów. Uniemożliwia trzmielom i pszczołom zapylanie 
kwiatów, co w konsekwencji obniża plonowanie roślin. 

Pożary traw oznaczają także śmierć wielu innych poży-
tecznych zwierząt, takich jak płazy, krety, ryjówki, jeże. 
Ofiarami stają się także większe zwierzęta leśne, takie jak 
sarny, jelenie i dziki.

Po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. 
Co sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia, co powodem licz-
nych pożarów  i tragedii.  Wypalanie traw jest zabronio-
ne, za łamanie tego zakazu grożą sankcje karne w postaci 
grzywny lub aresztu.

UG

 Od 1 kwietnia br. Główny Urząd Statystyczny pro-
wadzi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Miesz-
kań w 2021. Dane zbierane podczas spisów służą do 
opracowania strategii i programów rozwojowych 
kraju, regionów i gmin. 

 Udział w spisie jest obowiązkowy, a wszystkie zebra-
ne dane są objęte tajemnicą statystyczną. Podstawą 
prawną przeprowadzenia badania jest ustawa o na-
rodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 
w 2021 r. Odmowa udziału może skutkować nałoże-
niem kary grzywny.

 Obowiązkową metodą udziału jest samospis interne-
towy – na stronie internetowej spis.gov.plnależy zalo-
gować się do aplikacji i wypełnić formularz spisowy.

 Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą 
spisać się samodzielnie korzystając z punktów przy-
gotowanych w urzędzie statystycznym lub urzędzie 
gminy, albo przez telefon dzwoniąc na infolinię spi-
sową pod numer telefonu – 22 279 99 99.

 Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie, będą 
kontaktować się rachmistrzowie spisowi.

 Bieżące informacje na temat Narodowego Spisu Po-
wszechnego Ludności i Mieszkań 2021 są zamiesz-
czane na stronie internetowej spis.gov.pl.

• Spiszmy się, bo Liczymy się dla Polski!

Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021

Po zimie dokonano fachowych przeglądów urządzeń 
zamontowanych na placach zabaw celem zapewnienia 
bezpieczeństwa korzystającym. Przeprowadzono grun-
towne porządki, wymieniono zgodnie z zaleceniami po-
kontrolnymi zużyte elementy, dokonano częściowej kon-
serwacji i odnowienia infrastruktury. 

Od maja do września będzie można korzystać z:
 ogólnodostępnych placów zabaw stanowiących wła-

sność gminy Zembrzyce od 800 do 2200.
 stref rekreacyjnych przy szkołach w Marcówce, Tar-

nawie Dolnej i Śleszowicach od 800 do zmierzchu nie 
dłużej niż do 2100.

 boisk szkolnych przy Zespole Szkół w Zembrzycach 
(gdy nie są wykorzystywane przez szkołę) do zmierz-
chu, nie dłużej niż do 2200.

 obiektów Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Zem-
brzycach codziennie od 800 do 2200.

Wprowadzone w kwietniu zmiany łagodzące obostrzenia w obszarze sportu powszechnego i rekre-
acji na świeżym powietrzu, umożliwiają korzystanie z naszych obiektów sportowo-rekreacyjnych. 
Zajęcia muszą spełniać wymagania sanitarne. Zaleca się również, aby w drodze na zajęcia i z zajęć 
wszyscy przestrzegali zasady DDM – dystans, dezynfekcja, maseczka.          

Otwarte obiekty rekreacyjno-
-sportowe na wolnej przestrzeni

 w przypadku psa właściciel skła-
dając wniosek o uzyskanie dofi-
nansowania na zabieg kastracji 
lub sterylizacji musi przedstawić 
aktualne szczepienie przeciwko 
wściekliźnie;

 po pozytywnym rozpatrzeniu 
wniosku, właściciel zwierzęcia 
otrzymuje skierowanie na wyko-
nanie zabiegu weterynaryjnego.

 właściciel zwierzęcia indywidual-
nie umawia z lekarzem termin 
wykonania zabiegu;

 właściciel zwierzęcia opłaca le-
karzowi weterynarii pozostałą 
kwotę kosztów zabiegu, po wy-
konaniu zabiegu;

 koszty leczenia pooperacyjnego, 
jeżeli takie wystąpią pokrywa 
właściciel zwierzęcia;

W związku z ograniczonymi 
środkami budżetowymi, o zakwa-
lifikowaniu do wykonania zabiegu 
w danym roku decydować będzie ko-
lejność zgłoszeń, aż do wyczerpania 
środków finansowych na dany rok.

UG

Wypalanie traw szkodzi, przekonują o tym ekolodzy, naukowcy, strażacy, a mimo to wiosną i jesienią 
wypalane są łąki, pastwiska, nieużytki. Mimo apeli osoby wypalające trawy ciągle wyrządzają przyro-
dzie szkody i sprowadzają zagrożenia na ludzi.

Apel o nie wypalanie traw
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ŚWIĘTO WSZYSTKICH MIŁOŚNIKÓW KSIĄŻEKLKS GARBARZ 

Oprócz tego w pomieszcze-
niach klubowych przeprowadzono 
kilka remontów, które poprawią 
funkcjonalność oraz komfort użyt-
kowania pomieszczeń. Między inny-
mi wyremontowano pomieszczenie 
głównego magazynu sprzętu, grun-
townie odremontowano natryski, 
stworzono sale do ćwiczeń z mini 
siłownią, a także odświeżono po-
mieszczenie szatniowe. Zakupiono 
także profesjonalny wertykulator 
do utrzymania boiska i już udało 
się zrobić pierwsze zabiegi pielę-
gnacyjne murawy. Wszystkie te 
inwestycje były sfinansowane ze 
środków pochodzących z funduszu 
sołeckiego Sołectwa Zembrzyce, 
a także środków własnych klubu. 

Do nowego sezonu drużyna 
seniorska przystępuje ze sporymi 
wzmocnieniami głównie zawod-

nikami młodymi z ościennych klu-
bów, a co bardzo cieszy wielu tych 
zawodników jest z naszej gminy. 
Pomimo bardzo trudnej sytuacji 
w tabeli patrząc na zaangażowanie 
i pracę jaka została wykonana przez 
trenera i zawodników z optymi-
zmem patrzymy na miejmy nadzieje 
rozpoczynający się sezon rewan-
żowy. W tej chwili kadra seniorska 
liczy 18 zawodników. 

W rozgrywkach wiosennych 
wystąpią także drużyny młodzieżo-
we młodzików i trampkarzy. Dodat-
kowo są prowadzone zajęcia tre-
ningowe z grupą żaków z roczników 
2011 i młodszych. W dalszym cią-
gu zapraszamy na zapisy dzieci do 
wszystkich grup młodzieżowych.

GJ

Pomimo obostrzeń jakie zostały wprowadzone ze względu na 
sytuacje epidemiczną, w klubie przez okres zimowy i wczesno 
wiosenny trwały przygotowania do rozpoczęcia rundy wiosen-
nej rozgrywek. W miarę możliwości były prowadzone zajęcia 
treningowe drużyny seniorów oraz drużyn młodzieżowych. 

Wokół literatury istnieje ogrom-
ny świat autorów, wydawców, tłu-
maczy i dotyczących ich ciekawych 
historii oraz anegdot. Oto porcja 
interesujących faktów o książkach, 
o których nie miałeś pojęcia!

Dążenie do bycia „naj” jest obec-
ne w każdej dziedzinie życia, rów-
nież w literaturze.

 Najdroższą książką na świe-
cie  jest Kodeks Leicester Leonar-
da da Vinci. Jej cena przekracza 
30 mln dolarów.

 Najdroższa polska książka to 
drugie wydanie O obrotach sfer 
niebieskich – kosztowało 103 ty-
siące złotych.

 Najmniejsza książka świata po-
wstała w Polsce, jest to Alfabet 
łaciński z 1976 roku o wymiarach 
1 x 0,8 mm.

 Największa książka świata po-
wstała w Denver w Stanach 
Zjednoczonych. Jej wymiary to 
2,74 x 3,07 m i waży 252,6 kilo-
grama.

 Największy zbiór książek posia-
da Biblioteka Kongresu w Sta-
nach Zjednoczonych – ponad 
113 mln egzemplarzy.

 Książka sprzedana w najwięk-
szej liczbie egzemplarzy to Bi-
blia. Ponad 2 miliardy i 500 milio-
nów sztuk.

 Najdłuższa książka świata to pe-
wien chiński słownik wydany 
w 5020 tomach.

 Statystyczny czytelnik najczę-
ściej traci zainteresowanie książ-
ką na 18 stronie.

 W Polsce najpopularniejszym 
źródłem pozyskania książki jest 
pożyczenie od znajomych (34%).

 57% Polaków zakończyła przy-
godę z literaturą po ukończeniu 
swojej edukacji.

 Najbardziej zagorzali czytelni-
cy mieszkają w Indiach i spędzają 
z książką ponad 10 godzin tygo-
dniowo.

 28% Polaków przyznaje, że nie 
ma w domu żadnej książki.

 68% wszystkich sprzedawanych 
książek jest kupowane przez ko-
biety.

 Najwyższy próg czytelnic-
twa w Europie mają Czechy. Re-
gularnie czyta tam 86% ludności.
Źródło: www.magazynvip.p/cie-

kawe-fakty-o-ksiazkach
Nadmiar czasu wolnego w okresie 

pandemii możemy wykorzystać nie 
tylko na rozmowy z bliskimi, zaległe 
seriale i filmy ale także, a może przede 
wszystkim, na czytanie książek. Dla 
własnej przyjemności, ale także przy-
jemności i korzyści naszych dzieci. 
Zalety i powody dla których warto 
czytać znane są wszystkim dorosłym, 
którzy powinni czytać najmłodszym, 
a w późniejszym okresie zachęcać ich 
do głośnego czytania. Faktem jest, że 

jeśli nastolatek lubi czytać, to ten fakt 
będzie miał większy wpływ na jego 
rozwój i sukces edukacyjny. Badania 
naukowe wykazały też, że czytanie 
obniża stres u dorosłego człowieka, 
spowalnia rytm bicia serca, zmniej-
sza napięcia mięśniowe, regularne 
czytanie obniża także poziom ryzy-
ka demencji. Czytanie pozycji fikcji 
literackiej pomaga zrozumieć innych 
ludzi, różnych od nas, budując naszą 
empatię i kompetencje społeczne. 
Zachęcamy do darmowego korzy-
stania księgozbioru naszej biblioteki 
publicznej. Największym zaintereso-
waniem cieszą się kryminały, thrillery 
i horrory. Po książki historyczne, ro-
manse i literaturę obyczajową sięga 
co czwarty czytelnik. Bardzo często 
w okresie pandemii wypożyczane 
są też książki dla dzieci i młodzieży.  
Zapraszamy do biblioteki i zapozna-
nia się z naszym zbiorem bibliotecz-
nych do katalogu on-line na stronie  
www.gckiczzembrzyce.pl                                                                           
         GCKiCz

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzony jest 23 kwietnia w celu promocji czytel-
nictwa, edytorstwa oraz praw autorskich. Święto narodziło się w Katalonii, a jego data 23 jest 
symboliczna dla literatury światowej, gdyż w ten dzień zmarli wybitni poeci Miguel de Cervan-
tes, William Szekspir oraz Inca Garcilaso de la Vega. Książki fascynują ludzi od stuleci nie tylko 
z powodu ich ciekawej treści. 
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Dziękujemy wszystkim, których zdjęcia 
wykorzystaliśmy w NGZ

Szczepienie przeciw COVID-19 
spotkało się z dużym odzewem 
mieszkańców. Na razie zaszczepio-
no wszystkich chętnych powyżej 
70 lat, najstarsza osoba zaszczepiona 
ma 99 lat. Na 20 kwietnia podano 
867 dawek w tym prawie 90 poda-
no w domach, tym którzy nie mogli 
samodzielnie przybyć. Do tej pory 
szczepienia wykonywane były za po-
mocą szczepionek firmy Pfizer i Astra 
Zeneca. Od stycznia do marca szcze-
piono tylko 30 osób tygodniowo, od 
kwietnia 120 osób tygodniowo. Pla-
cówka zobligowana jest w ramach 
NPS do rejestracji i szczepień wszyst-
kich zgłoszonych, takżez poza gminy. 
Dotychczas były to osoby z naszego 
powiatu, a także z Wadowic, Oświę-
cimia i Krakowa. Do szczepień aktu-
alnie kwalifikuje lekarz, a szczepi pie-
lęgniarka, lecz niebawem kwalifikacji 
do szczepień będą również dokony-
wały pielęgniarki ponieważ zostały 
do tego uprawnione. Aktualnie zapi-
sanych do kalendarza szczepień jest 
ponad 1200 chętnych. Zaszczepiono 
też 12 strażaków ochotników z na-
szej gminy, którzy organizują dowóz 
do punktu szczepień. Każdy senior, 

który chce być zaszczepiony, a nie 
otrzymał terminu szczepienia, uzy-
ska go wraz z kolejnymi dostawami 
szczepionek.

Rejestracji na szczepienie prze-
ciw COVID19 można dokonać na 
kilka sposobów: 

• kontaktując się bezpośrednio 
z Przychodnią Zdrowia w Zem-
brzycach , tel. 33 874 60 10 

• dzwoniąc na bezpłatną infolinię 
Narodowego Programu Szcze-
pień: 989.

• zapisując się, wysyłając SMS na 
numer 664 908 556 o treści: 
SzczepimySie.

• zapisując się poprzez e-rejestra-
cję dostępną na stronie głównej 
pacjent.gov.pl.

Więcej informacji na temat 
szczepień przeciw COVID-19 znaj-
duje się na stronie https://www.gov.
pl/web/szczepimysie

Adres punktu szczepień w Gmi-
nie Zembrzyce: Przychodnia Zdrowia 
w Zembrzycach, Zembrzyce 541,  
34-210 Zembrzyce, tel. 33 874 60 10. 

Transport pacjentów na szcze-
pienia przeciw COVID-19 

Istnieje możliwość zorganizowa-
nia bezpłatnego transportu do punk-
tu szczepień na COVID-19 dla miesz-
kańców Gminy Zembrzyce, którzy 
zadeklarowali chęć przyjęcia szcze-
pionki przeciwko COVID-19. Z tej 
możliwości mogą skorzystać osoby 
niepełnosprawne tj. posiadające ak-
tualne orzeczenie o niepełnospraw-
ności w stopniu znacznym o kodzie R 
lub N lub odpowiednio I grupę z w/w 
schorzeniami, a także osoby mające 
obiektywne i niemożliwe do prze-
zwyciężenia we własnym zakresie 
trudności w samodzielnym dotarciu 
do najbliższego punktu szczepień.

Osoby chcące skorzystać z trans-
portu mogą zgłaszać potrzebę do 
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Zembrzycach nr telefonu: 
33 874 64 00 w godz. 7:00-15:00 
od poniedziałku do piątku. Ośrodek 
Pomocy nie wyznacza terminu i miej-
sca szczepienia, a zapewnia jedynie 
transport osobom do tego uprawnio-
nym, które zostały już zarejestrowa-
ne i mają ustalone termin i miejsce 
szczepienia.

W ramach Narodowego Programu Szczepień (NPS) utworzony został w naszej gminie punkt 
szczepień. Jest on zlokalizowany w Przychodni Zdrowia w Zembrzycach. W tym celu odnowio-
ne i  przystosowane zostały pomieszczenia na pierwszym piętrze budynku Przychodni Zdrowia 
w Zembrzycach.  Od 25 stycznia w punkcie tym przystąpiono do szczepień. 


