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PROJEKT „JUŻ PŁYWAM”

Całkowity koszt realizacji pro-
jektu wyniósł 25 284 zł, z czego 
12 642 zł zostało dofinansowane ze 
środków Województwa Małopolskie-

go. Pozostałą część kosztów pokryła 
Gmina Zembrzyce. 

Zajęcia nauki pływania dla 
uczniów odbywały się w Krytej Pływal-

ni w Suchej Beskidzkiej. Programem 
objętych było 43 uczniów klas I-II. Ze 
Szkoły Podstawowej w Zembrzycach 
– 28 uczniów, ze Szkoły Podstawowej 
w Marcówce – 15 uczniów. Projekt 
obejmował 20 godzin nauki pływania 
dla każdego uczestnika. Zajęcia prowa-
dzone były przez wykwalifikowanych 
instruktorów pod nadzorem ratowni-
ków. W czasie przewozu uczniów na 
pływalnię opiekę nad uczniami spra-
wowali nauczyciele szkół.

Zakładanym rezultatem realizacji 
w/w projektu było zdobycie przez 
uczestników projektu umiejętno-
ści pływackich, które umożliwią im 
bezpieczne korzystanie z kąpielisk. 
Pozwoli im to na aktywne spędza-
nie wolnego czasu. Pływanie wspo-
maga również rozwój intelektualny, 
pozytywnie wpływa na podniesienie 
ogólnej wydajności organizmu oraz 
kształtuje prawidłową postawę ciała.

COS

W okresie od 5 września do 20 października 2022 r. Gmina Zembrzy-
ce zrealizowała projekt pn.: „Już pływam”, w ramach zadania „Zago-
spodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w 2022 roku”.

Sprawozdanie z działalności 
Wójta Gminy Zembrzyce
1. Przeprowadzono postępowanie 

przetargowe i podpisano umowę 
na sporządzenie zmiany miejsco-
wych planów zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Zembrzyce 
dla wsi Tarnawa Górna, Tarnawa 
Dolna, Śleszowice.

2. Przeprowadzono postępowanie 
przetargowe i podpisano umowę 
dla zadania pn. „Budowa placu 
rekreacyjno-sportowego w Tarna-
wie Dolnej”.

3. Ogłoszono i przeprowadzono 
przetarg na roboty budowlane 
pn. „Termomodernizacja budynku 
użyteczności publicznej w Mar-
cówce (były ośrodek wczasowy).”

4. Podpisano umowę na dofinan-
sowanie zadania realizowanego 
w ramach „Małopolskiej Infra-
struktury rekreacyjno-sportowej 
– MIRS” dla budowy placu rekre-
acyjno-sportowego w Tarnawie 
Dolnej.

5. W ramach trwającego naboru 
wniosków na udzielenie dotacji 
celowych z Gminy Zembrzyce 
na dofinansowanie zadań zwią-
zanych z wymianą źródeł ciepła 
na proekologiczne, w ramach 
„Programu Ochrony Środowiska 
dla Gminy Zembrzyce”, do dnia 
25.10.2022 r. złożonych zostało 
39 wniosków, z czego 22 wnioski 
zostały rozliczone.

6. Przeprowadzono remonty w infra-
strukturze drogowej m.in. na dro-
dze : „Na Pagórki” w m. Marców-
ka, w m. Śleszowice na działkach 
drogowych o nr 31/10, 31/16, 
„Na Bace” w m. Zembrzyce, „Żmi-
je” w m. Tarnawa Dolna, „Wier-
chy” w m. Śleszowice. Wykonano 
remont odwodnienia poprzecz-
nego w drodze gminnej „Pindele” 
w m. Marcówka.

7. Podpisano umowy na następujące 
zadania związane z drogami: 
1) Remont drogi Koźle Zembrzyc-

kie w km od 0+161,70 do km 
0+181,70 w miejscowości 
Zem brzyce.

2) Remont drogi rolniczej Koź-
le Zembrzyckie w km od 
0+181,70 do km 0+241,70 
w miejscowości Zembrzyce.

3) Budowa dedykowanego oświe-
tlenia na przejściu dla pieszych 
w ciągu głównym drogi krajo-
wej nr 28 oraz na wlocie pod-
porządkowanym (droga gmin-
na) kilometraż 32,447; 32,463 
w miejscowości Zembrzyce.

4) Remont drogi gminnej „Pod 
Sale” w miejscowości Tarnawa 
Dolna.

8. W ramach działania Punktu Kon-
sultacyjno-Informacyjnego pro-
gramu „Czyste Powietrze” zło-
żonych zostało w tym roku 27 
wniosków o dofinansowanie. Po-
nadto w ramach punktu przygo-
towano 7 wniosków o płatność, 
oraz przeprowadzono kilkadzie-
siąt konsultacji.

9. W okresie 05 września do 20 paź-
dziernika 2022 r. Gmina Zem-
brzyce realizuje projekt pn.: „Już 
pływam”, w ramach zadania 
„Zagospodarowanie czasu wol-
nego dzieci i młodzieży w 2022 
roku”. Zajęcia nauki pływania dla 
uczniów odbywają się w Kry-
tej Pływalni w Suchej Beskidz-
kiej. Programem objętych jest 
43 uczniów klas I-II. Ze Szkoły 
Podstawowej w Zembrzycach – 
28 uczniów, ze Szkoły Podstawo-
wej w Marcówce – 15 uczniów. 
Projekt obejmuje 20 godzin nauki 
pływania dla każdego uczestnika. 

 Całkowity koszt realizacji pro-
jektu wynosi 25 284 zł, z czego 
12 642 zł zostało dofinansowane 
ze środków Województwa Mało-
polskiego. Pozostałe 50% kosz-
tów pokrywa Gmina Zembrzyce.

10. Po raz kolejny w gminie realizowa-
ny jest program powszechnej na-
uki pływania „UMIEM PŁYWAĆ”, 
finansowany ze środków Funduszu 
Zajęć Sportowych dla uczniów, 
których dysponentem jest Mini-
sterstwo Sportu i Turystyki. 

 Tym razem 58 uczniów klas I-II 
Szkoły Podstawowej w Tarna-
wie Dolnej i Szkoły Podstawowej 
w Śleszowicach od 5 września 
do 27 października bierze udział 
w zajęciach nauki pływania w Kry-
tej Pływalni w Suchej Beskidzkiej. 
Dla każdego ucznia przewidziano 
14 wyjazdów na basen, z  któ-
rych każdy trwa 1,5 godziny. 
Uczestnicy stopniowo będą na-
bywać umiejętności pływania. 
Każdy stopień będzie zakończo-
ny odpowiednim sprawdzianem 
przeprowadzonym przez instruk-
tora. Całkowity koszt zadania: 
31 024,00  zł, uzyskane dofinan-
sowanie: 13 340,00 zł, a wkład 
własny gminy to 17 684,00 zł.

11. Gmina Zembrzyce pozyskała dofi-
nansowanie w wysokości 8 000 zł 
na realizację zajęć sportowych 
z elementami gimnastyki korek-
cyjno-kompensacyjnej w ramach 
zadania pn. „Ćwiczmy razem”, 
współfinansowanego przez Mi-
nisterstwo Sportu i Turystyki, ze 
środków Funduszu Zajęć Sporto-
wych dla Uczniów w 2022 roku.

 Program jest realizowany we 
wszystkich szkołach Gminy 
Zembrzyce i jest adresowa-
ny do chętnych uczniów szkół 
podstawowych w tym korzy-
stających z wychowania przed-
szkolnego. Objętych nim zostało 
311 uczniów w 23 grupach Każda 
grupa uczestnicząca w projekcie 
ma zajęcia od września do grudnia 
2022 r., jeden raz w tygodniu po 
1 godzinie. Wszystkie grupy zre-
alizują 315 godzin zajęć. Zajęcia 
są prowadzone przez nauczycieli 
posiadających wymagane kwalifi-
kacje. 

Program „Umiem pływać”

Od 5 września 2022 roku 
58 uczniów klas I-II Szkoły Podsta-
wowej w Tarnawie Dolnej i Szkoły 
Podstawowej w Śleszowicach brało 
udział w zajęciach nauki pływania 
w Krytej Pływalni w Suchej Beskidz-
kiej. Dla każdego ucznia przewidzia-
no 14 wyjazdów na basen, z których 
każdy trwał 1,5 godziny. Uczestnicy 
stopniowo nabywali umiejętności 
pływania. Każdy stopień był zakoń-
czony odpowiednim sprawdzianem 
przeprowadzonym przez instruktora. 

W radosnej i „mokrej” atmosfe-
rze w czasie zajęć na basenie ucznio-
wie rozwijali sprawność fizyczną 
i korygującą wady postawy, nabywali 

podstawowe umiejętności pływania, 
zdobywali wiedzę w zakresie bez-
piecznego korzystania z akwenów 
wodnych, a przede wszystkim na-
uczyli się jak aktywnie spędzać wolny 
czas.

Ważnym faktem jest również 
to, że uczniowie mogli uczestniczyć 
w programie bezpłatnie.

 Całkowity koszt zadania:  
31 024,00 zł.

 Otrzymane dofinansowanie:  
13 340,00 zł.

 Wkład własny gminy:  
17 684,00 zł.

COS

Gmina Zembrzyce kolejny raz zrealizowała pro-
gram powszechnej nauki pływania  „UMIEM 
PŁYWAĆ”, finansowany ze środków Funduszu 
Zajęć Sportowych dla uczniów, których dyspo-
nentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki. Gmina Zembrzyce przystąpiła 

do programu  Starostwa Powia-
towego w Suchej Beskidzkiej 
podnoszącego i utrwalającego 
umiejętności pływania dla klas 
IV szkół podstawowych z gminy 
Zembrzyce.

Starostwo zapewnia nieod-
płatnie instruktora oraz wstęp na 
basen  w wymiarze 10 godzin dla 
każdego ucznia, gmina zaś trans-
port i opiekę w czasie przewozu. 
W maju 2022 r. z  programu sko-
rzystało 43 uczniów, koszt wy-
niósł 5 450 zł. Od października 
2022 r. ponownie weźmie udział 
48 uczniów klas IV ze wszystkich 
gminnych szkół.

Pływanie 
w ramach 
współpracy 
z Powiatem 
Suskim
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12. Po rozpatrzeniu złożonego wnio-
sku w tegorocznej edycji rządo-
wego programu „Posiłek w szko-
le i w domu” na lata 2019–2023 
w ramach modułu 3 wsparcie 
otrzymała Szkoła Podstawowa 
w Tarnawie Dolnej. Wysokość do-
finansowania wynosi 80.000,00 zł 
z przeznaczeniem na doposaże-
nie kuchni i poprawę standardu 
funkcjonującej stołówki szkolnej 
i doposażenie stołówki. Całość 
zadania wynosi 100 000 zł. Obo-
wiązkowy wkład finansowy orga-
nów prowadzących szkoły wyno-
si 20%. Aktualnie zadanie to jest 
w trakcie realizacji. Większość 
sprzętu do kuchni została już za-
kupiona.

13. Po przeprowadzonym postępo-
waniu o udzieleniu zamówienia 
publicznego wyłoniono wyko-
nawców i podpisane zostały umo-
wy na „Dowóz uczniów do szkół 
na terenie Gminy Zembrzyce 
w roku szkolnym 2022/2023”:
1) część 1 – Dowóz uczniów do 

Szkoły Podstawowej w Śle-
szowicach na kwotę  85 680 
zł- wykonawca Usługi Przewo-
zowe Wiesław Wątroba, Tar-
goszów;

2) cześć 2 – Dowóz uczniów do 
Zespołu Szkół w Zembrzycach 
– na kwotę  28 890 zł – wy-
konawca Usługi Transporto-
we Sebastian Oleksy, Tarnawa 
Dolna.

14. Przeprowadzono przetarg i pod-
pisano umowę na „Dowóz 
uczniów niepełnosprawnych z te-
renu Gminy Zembrzyce do szkół 
w roku szkolnym 2022/2023”, 
na kwotę 97 990 zł – wykonaw-
ca Przedsiębiorstwo Turystyczne 
„Beskidy – Tourist” Sp. z o o, Su-
cha Beskidzka.

15. Gmina Zembrzyce po złożeniu 
wniosku kolejny raz otrzymała 
wsparcie finansowe na realizację 
przedsięwzięcia Ministra Eduka-
cji i Nauki „Poznaj Polskę” Wnio-
sek złożono dla Szkoły Podsta-
wowej w Zembrzycach na dwie 
wycieczki tj. klasy I-III pojadą do 
Koniakowa oraz klasy IV-VIII będą 
zwiedzać Tarnowskie Góry i Cho-

rzów. Na wycieczkę do Kopalni 
Soli w Wieliczce oraz do Krakowa 
pojadą również uczniowie klas I-III 
Szkoły Podstawowej w Marców-
ce. Dofinansowanie z Minister-
stwa Edukacji i Nauki wyniesie 
12 816 zł, całkowity koszt zada-
nia to 16 800 zł , wkład własny to 
wpłaty rodziców. 

16. Sporządzona została informacja 
z wykonania budżetu Gminy Zem-
brzyce za pierwsze półrocze 2022 
roku. Zawiera ona część opisową 
z realizacji dochodów w łącznej 
kwocie 15 048 175,49 zł i wydat-
ków w kwocie 13 326 875,21 zł 
oraz informację o kształtowaniu 
się wieloletniej prognozy finan-
sowej gminy i przebiegu realizacji 
przedsięwzięć.

17. Wnioski o dodatek węglowy 
w gminie Zembrzyce obsługuje 
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej. Dodatek węglowy to 
3 tys. zł na jedno gospodarstwo 
domowe dla osób, dla których 
głównym źródłem ogrzewania 
domu lub mieszkania jest węgiel. 
Wnioski należy składać do 30 li-
stopada 2022 r.

 Na dzień 26 października 2022 do 
GOPS w Zembrzycach wpłynęło 
1271 wniosków. Wnioski o doda-
tek są na bieżąco weryfikowane w 
Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków. Aktualnie rozpatrzone 
zostały 644 wnioski. Wypłacono 
kwotę 1 932 000 zł.

18. Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Zembrzycach przyjmuje rów-
nież wnioski o wypłatę dodatku dla 
gospodarstw domowych z tytułu 
wykorzystywania niektórych źró-
deł ciepła. Dodatek przysługuje 
osobie w gospodarstwie domo-
wym, w przypadku gdy głównym 
źródłem ciepła jest pelet drzewny 
lub inny rodzaj biomasy, drewno 
kawałkowe, skroplony gaz LPG, ko-
cioł olejowy. Podstawą do złożenia 
wniosku jest również zgłoszenie 
lub wpisanie do Centralnej Ewiden-
cji Emisyjności Budynków główne-
go źródła ogrzewania budynku.  
Na dzień 26 października 2022 
w ośrodku przyjęto 171 wniosków.

19. Podpisane zostało porozumie-
nie z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Krakowie dotyczące 
kontynuacji prowadzenia Punktu 
Konsultacyjno-Informacyjnego 
„Czyste Powietrze”. Na realizację 
tego zadania planuje się, że gmina 
otrzyma dofinansowanie w wyso-
kości 35 000 zł.

20. Gmina otrzymała wsparcie z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie w ramach dodatko-
wego finansowania dla najbar-
dziej aktywnych gmin wdraża-
jących program priorytetowy 
„Czyste powietrze” w wysokości 
25 600 zł. 

21. Podpisana została umowa na ro-
boty budowlane pn. „Termomo-
dernizacja budynku użyteczno-
ści publicznej w Marcówce (były 
ośrodek wczasowy).”

22. Ogłoszono postępowanie prze-
targowe na „Odbiór i zagospoda-
rowanie odpadów komunalnych 
z terenu Gminy Zembrzyce”

23. Podpisano umowę na wykonanie 
projektu zagospodarowania terenu 
i projekt architektoniczno-budow-
lany do zgłoszenia przebudowy 
drogi gminnej „Krakowska” w Zem-
brzycach na odcinku 893 mb.

24. Wykonano remonty następują-
cych dróg:
1) Remont częściowego odwod-

nienia drogi gminnej „Pod Sale” 
w miejscowości Tarnawa Dolna.

2) Remont przepustów na drodze 
gminnej Janikówka w m. Mar-
cówka. 

3) Montaż koryt przy drodze gmin-
nej na działkach o numerach 
ewidencyjnych 31/10, 31/16 
w m. Śleszowice. 

4) Zakończono i rozliczono re-
mont drogi rolniczej Koźle Zem-
brzyckie w km od 0+181,70 do 
km 0+241,70 w miejscowości 
Zembrzyce 

5) Remont drogi Koźle Zembrzyc-
kie w km od 0+161,70 do km 
0+181,70 w miejscowości 
Zembrzyce.

25. Gmina Zembrzyce pozyskała środ-
ki  na realizację projektu pn. Ma-
łopolska Tarcza Antykryzysowa 
– Pakiet Edukacyjny II. Realizacja 
wsparcia szkół i placówek oświa-
towych” – Grant 3. We wszystkich 
jednostkach zaplanowane są  do-
datkowe ciekawe zajęcia rozwi-
jające zainteresowania uczniów 
oraz uzupełniające braki spowo-
dowane nauką zdalną. Rozwijane 
będą umiejętności matematycz-
no-przyrodnicze, posługiwanie się 
językami obcymi, zajęcia rozwija-
jące kompetencje kluczowe z ro-
botyki i programowania i inne. 
Uczniowie na zajęciach zdobędą 
umiejętności rozumienia, kre-

atywności, rozwiązywania proble-
mów, umiejętność uczenia się oraz 
umiejętność pracy zespołowej. 
Szkoły w ramach projektu zakupią 
również materiały niezbędne do 
realizacji w/w zajęć. Projekt bę-
dzie trwał od października 2022 r. 
do końca czerwca 2023 r. Za uzy-
skane dofinansowanie w wysoko-
ści 120 000 zł szkoły ogółem  zre-
alizują 1559 godzin zajęć. Udział 
w zajęciach jest bezpłatny.

26. Wójt Gminy Zembrzyce uczestni-
czył między innymi w:
- Zebraniach Wiejskich we 

wszystkich sołectwach gminy 
Zembrzyce.

- Posiedzeniu Rady Sołeckiej 
w m. Śleszowice oraz m. Zem-
brzyce.

- Obchodach Święta Edukacji 
Narodowej

- Forum Wójtów Województwa 
Małopolskiego.

- Spotkaniu z Wojewodą Mało-
polskim w temacie dystrybucji 
węgla do gospodarstw domo-
wych przez samorząd lokalny.

- Spotkaniach związanych z zało-  
żeniem Klastra Energii w part-
nerstwie trzech gmin tj. Gminy 
Zembrzyce, Gminy Stryszawa 
i Gminy Mucharz. 

Wójt Gminy Zembrzyce
Łukasz Palarski

Trwa realizacja inwestycji gminnych

Termomodernizacja byłego ośrodka wczasowego w Marcówce
Remont budynku Świetlicy wiejskiej  
Tarnawie Górnej

Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Tarnawie Dolnej 

Nadbudowa budynku Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Zembrzycach
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W szkołach prowadzonych 
przez Gminę Zembrzyce rozpoczęło 
naukę 415 uczniów klas I–VIII, do 
oddziałów przedszkolnych i przed-
szkola rozpoczęło uczęszczanie 196 
dzieci. Nauką, wychowaniem i opie-
ką nad uczniami i przedszkolakami 
w gminnych szkołach zajmuje się 
łącznie 86 nauczycieli.

Początek roku szkolnego to 
bardzo ważny dzień dla pierwszo-

klasistów, dla których to nowy jak-
że istotny etap w życiu. Życzymy 
im, by był to czas rozwijania talen-
tów, spędzony wśród przyjaciół, 
a jednocześnie okres systematycz-
nej nauki.

Również uczniowie ósmych klas 
wraz z nowym rokiem szkolnym 
stają przed dużym wyzwaniem, dla 
nich to czas wytężonej pracy przed 
końcowymi egzaminami.

W roku szkolnym 2022/2023 
został zmieniony termin przepro-
wadzania egzaminu ósmoklasisty 
z kwietnia na maj: język polski – 
23 maja 2023 r., matematyka – 
24 maja 2023 r., język obcy nowo-
żytny – 25 maja 2023 r. 

Od roku szkolnego 2022/2023 
w placówkach oświatowych prowa-
dzonych przez Gminę Zembrzyce 
dzienniki w formie elektronicznej 
zastępują tradycyjne dzienniki szkol-
ne. Prawo dostępu do elektronicz-
nego dziennika ma każdy z rodziców 
oraz uczeń, logując się na stronę: 
HTTPS://uonetplus.vulcan.net.pl/
gminazembrzyce/. Istnieje też moż-
liwość korzystania z dziennika elek-
tronicznego za pomocą aplikacji 
mobilnej „Dzienniczek Vulcan” do-
stępnej w Google Play (Deweloper 
VULCAN sp. z o.o.). 

Zachęcamy rodziców do korzy-
stania z tego narzędzia, który po-
zwala na bieżący kontakt zeszkołą 
i umożliwia dostęp do informacji 
dotyczących danego ucznia o oce-
nach, frekwencjach, sprawdzianach, 
uwagach, zadaniach domowych. In-
formacje te są niezbędne dla rodzi-
ców, by mogli motywować i wspie-
rać swoje dzieci w nauce. 

UG

Tradycynie 1 września 2022 roku był dniem rozpoczęcia no-
wego roku szkolnego 2022/2023. Uroczyste apele połączone 
z upamiętnieniem rocznicy wybuchu II wojny światowej odby-
ły się w każdej szkole. 

Uczniowie wrócili do szkół – 
NOWY ROK SZKOLNY 2022/2023 

Program jest realizowany we 
wszystkich szkołach Gminy Zem-
brzyce i jest adresowany do uczniów 
szkół podstawowych w tym korzy-
stających z wychowania przedszkol-
nego.

Objętych nim zostało 311 
uczniów w 23 grupach i tak:

 w Zespole Szkół w Zembrzycach 
75 uczniów – 5 grup,

 w Szkole Podstawowej w Tarna-
wie Dolnej 78 uczniów – 6 grup,

 w Szkole Podstawowej w Mar-
cówce –76 uczniów – 6 grup,

 w Szkole Podstawowej w Śleszo-
wicach 82 uczniów – 6 grup.
Każda grupa uczestnicząca 

w projekcie ma zajęcia od września 
do grudnia 2022r. jeden raz w tygo-
dniu po 1 godzinie. Wszystkie grupy 
zrealizują 315 godzin zajęć. Zajęcia 
są prowadzone przez nauczycieli po-
siadających wymagane kwalifikacje. 

Są to dodatkowe zajęcia poza-
lekcyjne dające uczniom możliwość 
spędzenia wolnego czasu aktywnie 
i z pożytkiem dla ich zdrowia. Zada-
niem programu jest walka z wadami 

postawy, nauka utrzymywania prawi-
dłowej postawy ciała. Zajęcia sporto-
wo rekreacyjne obejmują ćwiczenia 
rozciągające, aktywizujące mięśnie 
kręgosłupa, ćwiczenia oddechowe, 
korygujące płaskostopie, gry i zabawy 
ogólnorozwojowe, gimnastykę z róż-
nymi przyborami. Forma zajęć będzie 
bardzo atrakcyjna dla uczniów, po-
nieważ łączy zabawę z aktywnością 
fizyczną. 

Całość zadania to koszt 
18 930,50 zł. Dofinansowane z Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki wynosi 
8 000 zł, pozostałe środki pochodzą 
z budżetu Gminy Zembrzyce.

COS

Gmina Zembrzyce pozyskała dofinansowanie w wysokości 8 
000 zł na realizację zajęć sportowych z elementami gimnasty-
ki korekcyjno-kompensacyjnej w ramach zadania „Ćwiczmy 
razem”, współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Tu-
rystyki, ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów 
w 2022 roku.

Dodatkowe zajęcia sportowe z elementami 
gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów
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Całkowity koszt zadania 
w 2022 r. wynosi 100 000 zł, war-
tość uzyskanego dofinansowania to 
80 000 zł. Dofinansowanie pozyska-
ne w ramach dotacji na doposażenie 
i poprawę standardu funkcjonowania 
stołówki szkolnej (kuchni i jadalni)  
przekazano do Szkoły Podstawowej 
w Tarnawie Dolnej.

Za środki otrzymane z dofinanso-
wania zostały zakupione następujące 

sprzęty: zmywarka z funkcją wyparza-
nia, piec konwekcyjny, patelnia elek-
tryczna, szatkownica do warzyw, na-
leśnikarka podwójna, blender, termos, 
mikser ręczny, kuchnia gazowa oraz 
zlewy, szafy i stoły robocze. Zmienił 
się również wygląd stołówki szkolnej, 
do której zostały zakupione nowe sto-
liki oraz krzesła. Otrzymane wsparcie 
finansowe wpływa na podniesienie 
standardu stołówki i polepszenie 

jakości usługi cateringu do Szkoły 
Podstawowej w Śleszowicach. Przed-
sięwzięcie usprawni pracę w kuchni, 
pozwoli sprawniej i efektywniej przy-
gotować różnorodne i wysokiej jako-
ści posiłki, a uczniom zapewni wyższy 
komfort ich spożywania. 

Dodatkowo wykonano remont 
zaplecza kuchennego za kwotę 
18 000 zł.

COS

Gmina Zembrzyce w 2022 roku uzyskała dofinansowanie ze 
środków  budżetu państwa w formie dotacji celowej w związku 
z realizacją wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” 
– moduł 3. Jest to wieloletni rządowy  program wspierający w  la-
tach 2019–2023 organy prowadzące publiczne szkoły podsta-
wowe w zakresie bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania 
i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Modernizacja zaplecza kuchennego 
oraz stołówki w Szkole Podstawowej 
im. Marii Konopnickiej w Tarnawie Dolnej

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”
NA LATA 2019–2023 – moduł 3

Tak było też we wszystkich szko-
łach w Gminie Zembrzyce podczas 
uroczystych akademii w dniu 13 i 14 
października 2022 roku. Uczniowie 
słowami radosnych, trochę żarto-
bliwych wierszy i piosenek wyrazili 
wdzięczność swoim nauczycielom 
za dobre serca, cierpliwość i za cen-
ny czas, który chętnie im poświęcają, 
przeprosili za kłopoty i swoje wybry-
ki, a także złożyli serdeczne życzenia 
wszystkiego co najlepsze. Pamiętali 
też o innych pracownikach szkoły, 
których codzienny trud przedkła-
da się na właściwe funkcjonowanie 
szkoły.

Do serdecznych życzeń pod ad-
resem nauczycieli oraz wszystkich 
osób związanych z edukacją dołą-
czył się Wójt Gminy Łukasz Palarski. 
Gorąco podziękował przede wszyst-
kim dyrektorom, nauczycielom i pra-

cownikom szkół, przedszkoli oraz 
rodzicom za codzienny trud naucza-
nia i wychowania. Wszystkim złożył 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
radości, a także dumy z osiągnięć 
uczniów.

Pani Katarzyna Danek i Pani Ane-
ta Pływacz – Nauczyciele Szkoły Pod-
stawowej w Tarnawie Dolnej zostały 

uhonorowane Medalem Brązowym 
Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Medal ten nadawany jest za 
wzorowe, wyjątkowo sumienne wy-
konywanie obowiązków wynikają-
cych z pracy zawodowej w służbie 
Państwa.

COS

Dzień Edukacji Narodowej, dawniej Dzień Nauczyciela to pol-
skie święto oświaty i szkolnictwa wyższego obchodzone w dniu 
14 października. Jest to czas szczególnego uznania dla wszyst-
kich pracowników oświaty – nauczycieli, dyrektorów, a także 
pracowników administracyjnych, to jednocześnie święto wolne 
od codziennych obowiązków, typowych zajęć lekcyjnych zastą-
pionych uroczystymi apelami i świętowaniem. To również dzień, 
w którym płynie wiele dobrych słów podziękowań i życzliwości 
od uczniów. 

Dzień Edukacji 
Narodowej
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W pierwszych dniach jesieni tra-
dycyjnie świętowaliśmy jej powitanie 
podczas „Festiwalu Chleba i Ziem-
niaka”. Święto to jest kultywowa-
niem dawnej, ludowej tradycji tzw. 
wykopków, podczas których zbiera-
no ostatnie plony ziemi – ziemniaki. 
Po udanych zbiorach spędzano wów-
czas czas przy ognisku, piekąc ziem-
niaki i bawiąc się.

W przygotowania do tego wspa-
niałego święta w Szkole Podstawo-
wej w Tarnawie Dolnej zaangażowali 
się rodzice, uczniowie i nauczyciele. 
Pogoda tego dnia spłatała nam figla, 
ale za to humory i apetyty dopisały. 
Uroczystość odbyła się w sali gim-
nastycznej, która dzięki jesiennym 
dekoracjom zyskała niecodzienny 
wygląd. W trakcie tego integracyj-
nego spotkania rodzice mieli okazję 
spędzić wspólnie czas wraz ze swo-
imi pociechami i ich nauczycielami, 
a także skosztowania przysmaków 
przygotowanych specjalnie na tę 
okazję. Każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie, a było w czym wybierać: zupa 
dyniowa z grzankami, zapiekane kar-
tofle, chlebek w różnych odsłonach, 
pyszne ciasta i ciasteczka oraz wiele 
innych smakowitych dań, które zago-
ściły na naszych stołach. 

Podczas Festiwalu nie zabra-
kło oczywiście atrakcji. Dzieci bra-
ły udział w zabawach sportowych, 
konkurowały w wielkoformatowej 
grze planszowej „Rusz się” pod czuj-
nym okiem nauczycieli wychowania 
fizycznego, a także bawiły się z wy-
korzystaniem kinecta. Dla dzieci 
przygotowano również „warsztaty 
ziemniaczane” i florystyczne, podczas 
których wykonywały jesienne bukie-
ty i pieczątki z ziemniaka. Nasi pod-
opieczni mieli również okazję spraw-
dzenia swoich logicznych zdolności, 
rozwiązując matematyczne zagadki. 

Dla młodszych dzieci zorganizowano 
konkurs wiedzy o jesieni. Niezwykłe 
chwile spędzone razem utrwalaliśmy 
w szkolnej fotobudce zorganizowa-
nej specjalnie na tę okazję. 

„Festiwal Chleba i Ziemniaka” 
jest uroczystością, która w wyjąt-

kowy sposób jednoczy społeczność 
szkolną i lokalną. Wszystkim przy-
byłym na tę uroczystość Gościom 
dziękujemy za obecność i już dzisiaj 
zapraszamy na kolejną uroczystość 
w 2023 r. 

Violetta Matuszyk

Spotkać się to początek, pracować razem to sukces
H. Ford

Festiwal Chleba i Ziemniaka

W tym roku odbył się we wrze-
śniu w ramach finału obchodów Eu-
ropejskiego Tygodnia Sportu. Wzięli 
w nim udział uczniowie oraz nauczy-
ciele. Został podzielony na trzy kate-
gorie wiekowe. Przedszkolaki miały 
do pokonania dystans 100 m, ucznio-
wie klas 1–3 – 2 km, a klasy 4–8 
zmierzyły się z trasą na 6 km. Część 
z nich biegła, część wybrała marsz 
Nordic Walking, ale wszyscy z uśmie-
chem na twarzy dotarli do mety. 
A tam na każdego uczestnika czekał 
skromny poczęstunek.

Już po raz piąty uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Marcówce 

aktywnie włączyli się w obchody 
Europejskiego Tygodnia Sportu. Ta 
ogólnoeuropejska kampania reali-
zowana pod hasłem #BeActive ma 
zachęcić wszystkich do aktywnego 
trybu życia.

W naszej szkole z tej okazji zor-
ganizowano różnego rodzaju imprezy 
sportowe, spotkania oraz wycieczki. 
Przez tych parę lat, gościliśmy w na-
szej placówce działaczy sportowych, 
trenerów oraz sportowców z powia-
tu suskiego: Natalię Leśniak, Tomasza 
Guzika, Romana Ficka. Opowiadali 
o swojej pasji do sportu, prowadzili 
warsztaty, a także zachęcali młodzież 

do aktywnego spędzania czasu wol-
nego.

W tym roku uczniów odwiedził 
Tomasz Skupień. To utytułowany bie-
gacz i maratończyk, który pochodzi 
ze Skawinek. Aktywnie startuje w za-
wodach trailowych od 2018 roku, 
zdobywając czołowe lokaty. Opo-
wiedział uczniom o swojej drodze do 
sukcesu. Pokazał także swoje trofea 
oraz liczne zdjęcia z tras biegowych, 
które zapierały dech w piersiach. 
Często podkreślał istotne znaczenie 
nauki szkolnej, jak również zachęcał 
dzieci i młodzież do zdrowego i ak-
tywnego spędzania wolnego czasu. 

SPM

Tradycją Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte jest 
organizowany od kilkunastu lat Bieg Leśny.

Marcówka na sportowo
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Nawyki żywieniowe, wypracowane w dzieciństwie, 
często są kontynuowane w życiu dorosłym. Dlatego istotne 
jest, aby już od najmłodszych lat kształtować je w sposób 
prozdrowotny. W tym celu Ministerstwo Edukacji i Nauki 
oraz Ministerstwo Zdrowia przygotowało program eduka-
cji żywieniowej Junior-Edu-Żywienie, do którego realizacji 
zakwalifikowały się dwie szkoły z naszej gminy: SP w Śle-
szowicach oraz ZS w Zembrzycach.

KORZYŚCI Z PROGRAMU:
 szkolenia dla nauczycieli,
 bezpłatne materiały dydaktyczne dla szkoły,
 zajęcia praktyczne dla dzieci, czyli nauka przez goto-

wanie.

ZADANIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW 
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 

na podstawie Umowy nr MEiN/2022/DPI/96  
z dnia 7.03.2022 r.

„Przeprowadzenie badań naukowych z zakresu żywienia 
dzieci i młodzieży oraz opracowanie i wdrożenie  

programu edukacji żywieniowej uczniów klas I-VI  
szkół podstawowych”

Rozpoczęliśmy Dniem Przed-
szkolaka. To święto zgromadziło 
dzieci z grup: Słoneczka i Pszczółki 
oraz ich rodziców i dziadków. Oprócz 
występów oraz uroczystego PASO-
WANIA NA PRZEDSZKOLAKA na 
uczestników jesiennej zabawy czeka-
ło wiele niespodzianek i atrakcji. Pre-
zentacje dzieci wzbudziły zachwyt, 
na twarzach gości dało się spostrzec 
wzruszenie. Nie mogło zabraknąć 
słodkiego poczęstunku. Rodzice 

i dziadkowie raczyli się ciastem i her-
batką, a milusińscy soczkiem i sło-
dyczami. Ważnym punktem uroczy-
stości było symboliczne przekazanie 
dzieci pod opiekę wychowawczyń 
– rodzice przeprowadzali je przez 
kolorową bramę do świata zabawy 
i nauki.

Tego dnia przedszkolaki roz-
poczęły realizację dwóch ogólno-
polskich projektów edukacyjnych: 
„Co słonko widziało – Na dziecięce 

kłopoty Brzechwa” oraz „Mały Miś 
w świecie literatury”. Rywalizacje, gry 
i zabawy wprowadziły dzieci w tema-
tykę projektów. 

Październik to miesiąc, w któ-
rym swoje święto obchodzi oświata. 
Tradycyjnie w naszej szkole nie zapo-
mniano o emerytowanych nauczy-
cielach i pracownikach obsługi. To im 
dedykowano odrębną uroczystość. 
W czwartkowe popołudnie (13 paź-
dziernika) sprawdzono obecność na 
„specjalnym posiedzeniu rady pe-
dagogicznej”, w której udział wzięli 
wszyscy nauczyciele uczący w naszej 
szkole przed rokiem 2000. Wspo-
mnieniom nie było końca…

SPŚ

Jak co roku w szkolnym kalendarzu zaplanowaliśmy cykl wyda-
rzeń o charakterze środowiskowym. Każdy miesiąc to odrębna 
uroczystość skierowana do danej społeczności lokalnej.

Uroczystości lokalne 
w śleszowckiej podstawówce

Głównym przesłaniem Pikniku 
była promocja prawidłowej gospo-
darki odpadami oraz zasad segrega-

cji odpadów czyli czyste środowisko 
wokół nas. Dzieci oraz młodzież Ze-
społu Szkół w Zembrzycach w for-

mie spektaklu muzyczno-tanecz-
nego edukowały swoich rodziców 
oraz mieszkańców jak należy dbać 
o środowisko naturalne: powietrze, 
wodę oraz faunę i florę. Jeśli chcemy 
zadbać o nasze wspólne oraz przy-
szłych pokoleń zdrowie rozpocznij-
my metodą małych kroków zmieniać 
nasze codzienne nawyki na bardziej 
ekologiczne.

ZSZ

„Wszystkie śmieci nasze są – Ratujmy Ziemię, Ratujmy Świat” to 
hasło Pikniku Ekologicznego, który odbył się w słoneczne sobot-
nie popołudnie 8 października 2022 r. 

Piknik Ekologiczny

W warsztatach bierze udział łącznie 30 uczestników 
w dwóch grupach wiekowych: grupa młodsza ur. w latach 
2017–2013, grupa starsza ur. w latach 2009-2006. Mło-
dzi adepci piłki nożnej bardzo chętnie korzystają z warsz-
tatów podnoszących umiejętności i zasady gry tej dyscy-
pliny. Zostali wyposażeni w nowy sprzęt do treningów. 
Nieodpłatne i dobrowolne zajęcia prowadzone są przez 
dwóch trenerów na obiektach Centrum Rekreacji i Wypo-
czynku w Zembrzycach od września do listopada 2022 r. 
Cieszymy się, że najmłodsi tak aktywnie korzystają z tej 
formy rekreacji. Jak głosi powiedzenie: „W zdrowym ciele, 
zdrowy duch”.

GCKiCz

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Pod-
babiogórze” w ramach operacji własnej, Pod-
działanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kiero-
wanego przez społeczność realizuje na terenie 
Gminy Zembrzyce Podbabiogórskie warsztaty 
z doskonalenia umiejętności piłkarskich. 

Podbabiogórskie warsztaty  
z doskonalenia umiejętności piłkarskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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Jednocześnie, w związku z nadchodzącą zimą, zwra-
camy się do wszystkich mieszkańców Gminy Zembrzyce, 
aby zwrócili uwagę w szczególności na osoby starsze, 
samotne, bezdomne, niezaradne życiowo oraz niepełno-
sprawne, które narażone są na różne niebezpieczeństwa 
związane z zimą. Osoby te mogą wymagać schronienia lub 
różnych innych form pomocy.

Pragniemy także zwrócić szczególną uwagę na szero-
ko rozumianą pomoc sąsiedzką. Nie bądźmy obojętni na 

osoby potrzebujące pomocy: czasem zwykłe słowo, czy 
prosty gest mogą stanowić dla osób potrzebujących duże 
wsparcie. Bądźmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale 
także za naszych bliskich i sąsiadów. Dzięki wzajemnej po-
mocy możliwe będzie stworzenie lokalnej sieci wsparcia 
i społeczności opartej na wzajemnym zrozumieniu i życz-
liwości wobec siebie.

GOPS

Organizatorem tegorocznych Dożynek Powiatowych, po dwuletniej przerwie byli: Babiogórskie Cen-
trum Kultury im. dr Urszuli Janickiej-Krzywdy w Zawoi, Urząd Gminy Zawoja, Parafia Św. Klemensa 
w Zawoi oraz Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej.

Dożynki Powiatowe 2022

W tegorocznej edycji konkursu 
„Produkt Lokalny Podbabiogórza” 
wzięło udział około 62 twórców 
oraz zgłoszono około 201 prac do 
konkursu. Konkurs z realizowany był 
w ramach „Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich: Europa inwestująca w ob-
szary wiejskie”, Instytucja Zarządza-
jąca Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 – Mini-
ster Rolnictwa i Rozwoju Wsi”, „Ope-
racja współfinansowana ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Schema-
tu II Pomocy Technicznej „Krajowa 
Sieć Obszarów Wiejskich” Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020”. Prace były oceniane 
przez Komisję Konkursową w ośmiu 
kategoriach: zabawkarstwo, haft, 

koronkarstwo, bibułkarstwo, rzeźba, 
wyroby z wikliny, wyroby z łuby, ple-
cionkarstwo, wyroby z siana, galante-
ria drewniana, malarstwo. Laureata-
mi konkursu byli też twórcy z naszej 
gminy.

W kategorii – Zabawkarstwo 
wyróżnienie otrzymała Janina 
Benisz z Zembrzyc. 

W kategorii – Haft  
I miejsce zajęła Krystyna 
Matyszkowicz z Marcówki. 

W kategorii – Koronkarstwo 
I miejsce zajęła Krystyna 
Matyszkowicz z Marcówki. 

Wyróżnienie otrzymała 
Małgorzata Byrska z Tarnawy 
Dolnej.

W kategorii – Bibułkarstwo 
wyróżnienie otrzymała Agata 
Kosek z Śleszowic

W kategorii – Galanteria 
drewniana III miejsce zajął 
Tadeusz Trzop z Tarnawy Dolnej. 

Wyróżnienie otrzymała Stanisława 
Trzop z Tarnawy Dolnej. 

Laureatem konkursu „Kultura 
i Folklor Podbabiogórza” w tego-
rocznej edycji było Stowarzyszenie 
Zembrzyckie Koło Gospodyń „Mio-
duszyna”, które zajęło I miejsce, a na 
zakończenie gali wręczania nagród 
zaprezentowało przygotowaną in-
scenizację.

Rywalizowało w tej kategorii 
8 zespołów regionalnych – każdy 
zespół reprezentował swoją gminę. 
Nasze gospodynie zaprezentowały 
widowisko oparte na folklorze Pod-
babiogórza „Dawniej w Zembrzy-
cach”. Głównym celem organizowa-
nego konkursu jest ochrona tradycji, 
folkloru podbabiogórskiego, kulty-
wowanie i poszanowanie dziedzic-
twa Podbabiogórza, zaszczepienie 
szacunku i umiłowania kultury ludo-
wej, a także stworzenie możliwości 
artystycznej konfrontacji i wymiany 
doświadczeń twórców ludowych, ar-
tystów.

GCKiCz

W dniu 25 września 2022 r. w Sali Rycerskiej Suskiego Zamku 
w Suchej Beskidzkiej odbyło się rozstrzygnięcie Konkursów: 
„Produkt Lokalny Podbabiogórza” oraz „Kultura i Folklor Pod-
babiogórza”.

Dziedzictwo kultury 
naszego regionu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach  kieruje apel do wszystkich mieszkańców Gmi-
ny Zembrzyce, aby osoby potrzebujące pomocy, w szczególności osoby starsze, samotne, chore, 
bezdomne, niepełnosprawne, które własnymi staraniami nie radzą sobie z problemami – zwłaszcza 
w obliczu zbliżającej się zimy – w razie potrzeby kontaktowały się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Zembrzycach, osobiście lub pod nr tel.: (33) 874 64 00  bądź za pośrednictwem innych osób, np.: 
sołtysów, radnych, sąsiadów, osób bliskich itp.

AKCJA ZIMA – Apel do mieszkańców

W święcie plonów wzięło udział 
11 Grup Wieńcowych, ocenianych 
przez Komisję Konkursową w skła-
dzie: prof. dr hab. Tadeusz Palecz-
ny – Kierownik Katedry Teorii i Ba-
dań Relacji Międzykulturowych UJ, 
Małgorzata Wójtowicz-Wierzbicka 
– etnolog, Muzeum im. Władysła-
wa Orkana w Rabce-Zdroju i Regina 
Wicher – etnograf, animator kultury 
regionalnej. Oprócz samego wieńca 
oceniane było także jego ośpiewanie. 
Naszą Gminę reprezentowały Gaździ-
ny z Marcówki, które własnoręcznie 
wykonały okazały wieniec tradycyjny, 
zaś w oprawie śpiewaczej wystąpi-
ły wspólnie z „Mioduszyną”. Zyskały 
uznanie jury i zajęły II miejsce w bar-
dzo rygorystycznej kategorii, ustę-
pując miejsca gospodyniom dożynek 
z Zawoi. Gratulujemy serdecznie.

GCKiCz
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Ponadto informuje, że termin 
składania wniosków o wypłatę do-
datku węglowego oraz dodatku dla 
niektórych źródeł ciepła upływa 
z dniem 30 listopada 2022 r. 

Wnioski o wypłatę dodatków 
złożone po dniu 30 listopada 2022 r. 
pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatki  mają na celu zapewnie-
nie wsparcia dla dużej grupy gospo-
darstw domowych w Polsce, w tym 
również gospodarstw najuboższych 
energetycznie, w pokryciu części 
kosztów wynikających ze wzrostu 
cen na rynku energii, w tym kosz-

tów opału. Proponowane wsparcie 
finansowe w postaci dodatków ma za 
zadanie wspomóc budżety domowe 
oraz zwiększyć poczucie bezpieczeń-
stwa energetycznego i socjalnego.

WAŻNE!  Powyższe źródła ciepła 
winny być zgłoszone lub wpisane 
do centralnej ewidencji emisyjno-
ści budynków do dnia 11 sierpnia 
2022 r. albo po tym dniu jedynie 
w przypadku głównych źródeł 
ogrzewania zgłoszonych lub wpisa-
nych po raz pierwszy do centralnej 
ewidencji emisyjności budynków.

Wnioski można składać w Gmin-
nym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w  Zembrzycach – osobiście pokój 
nr 7 lub za pomocą poczty oraz onli-
ne przez e-PUAP.

Zapytania w sprawie wniosków 
można kierować do GOPS Dział 
Świadczeń Rodzinnych i Funduszu 
Alimentacyjnego pod numerem tele-
fonu: (33) 874 64 00.

Szczegóły oraz wnioski dostęp-
ne są na stronie internetowej Gminy  
oraz GOPS  

GOPS

Wójt Gminy  Zembrzyce  przypomina że od 21 września 2022r. można składać wnioski na dodatek 
do ogrzewania paliwami innymi niż węgiel. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby ogrzewające 
domy pelletem, ale też drewnem, gazem LPG, oraz olejem opałowym i innym rodzajem biomasy

Dodatek dla niektórych 
źródeł ciepła oraz dodatek 
do węgla – informacja

Program „Czyste Powietrze”

Program skierowany jest do osób fizycznych które są 
właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lo-
kalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje trzy grupy 
Beneficjentów:

1) Beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu 
dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie 
przekracza 100 000 zł

2) Beneficjenci uprawnieni do podwyższonego poziomu 
dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięcz-
ny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie 
przekracza: 
•	 1564 zł (gospodarstwo wieloosobowe), 
•	 2189 zł (gospodarstwo jednoosobowe)

3) Beneficjenci uprawnieni do najwyższego poziomu do-
finansowania – osoby, których przeciętny miesięczny 
dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie 
przekracza:
•	 900 zł (gospodarstwo wieloosobowe), 
•	 1260 zł (gospodarstwo jednoosobowe) 
•	 lub Beneficjent ma ustalone prawo do otrzymy-

wania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku 
rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego

O dofinansowanie w Programie 
„Czyste Powietrze” można  
ubiegać się w formie: 

•	 dotacji (wnioski składane do WFOŚiGW, za pośred-
nictwem gmin lub przez portal gov.pl) 

•	 dotacji z prefinansowaniem (wniosek wypełniany 
elektronicznie i wysyłany z elektronicznym podpisem 
lub wypełniany elektronicznie, drukowany, podpisy-
wany ręcznie i wysyłany do WFOŚiGW lub składany 
przez punkt gminny w formie papierowej)

•	 dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapita-
łu kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze do-
stępny w wybranych bankach, których lista aktualizo-
wana jest na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/)

Dofinansowaniu polegają przedsięwzięcia zarów-
no w trakcie realizacji jak i zakończone, pod warunkiem 
poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy 
przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Wyjątek sta-

nowią wnioski składane za pośrednictwem banku, gdzie 
kwalifikowane są koszty od dnia złożenia wniosku o do-
tację w banku.

Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia, 
dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 
3 000 zł. Warunek nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie 
których jest zakup i montaż źródła ciepła.

Przedsięwzięcie musi zostać  
zrealizowane najpóźniej,  
licząc od dnia złożenia wniosku  
o dofinansowanie w ciągu:

•	 30 miesięcy w podstawowym i podwyższonym pozio-
mie dofinansowania (z wyjątkiem wniosków składa-
nych w bankach, gdzie termin wynosi 18 miesięcy na 
realizację całości przedsięwzięcia) 

•	 36 miesięcy w najwyższym poziomie dofinansowania
•	 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku dla dotacji 

z  prefinansowaniem
Szczegółowe informacje dotyczące Programu „Czyste 

Powietrze” wraz z kosztami kwalifikowanymi Programu 
znajdują się na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/

Zachęcamy również do skorzystania z gminnego 
punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste 
Powietrze”, który czynny jest w środy w godzinach 9:00-
14:00 oraz w czwartki w godzinach 7:00-12:00, tel.: 33 
8746 169. W celu sprawnej pomocy przy wypełnieniu 
wniosku zwracamy się z prośbą o wcześniejsze umówie-
nie terminu. 

Przyjęcie tabletki z jodkiem potasu nasyca tarczycę 
stabilnym jodem, blokując wchłanianie przez nią radioak-
tywnego  jodu oraz zapobiegając jego gromadzeniu. Ta-
bletki jodku potasu przeznaczone będą dla osób do 60 
roku życia, a ich dawkowanie zależy od wieku. Ich dys-
trybucja ruszy natychmiast po wydaniu stosownej decyzji 
przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jeżeli 

dojdzie do zdarzenia radiacyjnego, komunikat o tym zo-
stanie podany w mediach ogólnopolskich i lokalnych. Ak-
tualna sytuacja radiacyjna w kraju jest stabilna i na bieżąco 
monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Wy-
niki monitoringu oraz komunikaty dostępne są na stronie 
internetowej www.gov.pl/web/paa

UG

Program „Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza 
oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywno-
ści energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Wykaz i rozmieszczenie punktów dystrybucji 
preparatu ze stabilnym jodem w Gminie Zembrzyce

W przypadku wystąpienia awarii elektrowni jądrowej i uwolnienia do atmosfery radioaktywnego 
jodu, konieczne jest podanie osobom na zagrożonym terenie preparatu ze stabilnym jodem. Na tere-
nie gminy Zembrzyce zostały wyznaczone dwa punkty, w których, w przypadku wystąpienia zdarze-
nia radiacyjnego, będą dystrybuowane tabletki z jodkiem potasu.

NR PUNKTU NAZWA ADRES DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTW:

PUNKT 1 Przychodnia Zdrowia w Zembrzycach 34-210 Zembrzyce 541 Zembrzyce, Tarnawa Dolna, Marcówka

PUNKT 2 Przychodnia Zdrowia w Śleszowicach 34-210 Śleszowice 162 Śleszowice i Tarnawa Górna

OCIEPLENIE DOMU,
NOWE OGRZEWANIE
to się opłaca!

czystepowietrze.gov.pl

- Weź dotację na wymianę kopciucha i ocieplenie domu
- Zadbaj o domowy budżet i oszczędzaj na rachunkach za energię
- Zadbaj o zdrowie
- Zadbaj o środowisko
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W okresie przerwy wakacyjnej 
w ramach zagospodarowania czasu 
wolnego dzieci i młodzieży organizo-
wano „Pikniki Integracyjne” w czasie, 
których oferowano „coś dla ciała i dla 
ducha”. Przeprowadzano konkursy, 
gry i zabawy sportowe, koncerty wo-
kalne i spotkanie z poezją dla całych 

rodzin. Przybyli mogli nieodpłatnie 
posmakować specjałów słodkiego 
kącika: lody, gofry, wata cukrowa, 
popcorn i pyszna kawa. Cieszymy się, 
że spotkania te stały się już niemal 
tradycją w naszej wsi i przybywa na 
nich coraz więcej osób, mieszkań-
ców i zadomowionych już niemal 

u nas, gości z Ukrainy. Z końcem 
września zaprosiliśmy na spotkania 
naszych seniorów, którym z nadej-
ściem jesieni najbardziej doskwiera 
brak spotkań towarzyskich i kultural-
nych. Spotkanie z okazji Dnia Senio-
ra uświetniła występem wokalnym 
młodzież zembrzycka działająca przy 
GCKiCz w Zembrzycach. Zapraszamy 
serdecznie na spotkania integracyj-
ne w każdy czwartek o godz. 15.00 
przy herbatce, dobrej kawie i małym 
poczęstunku. Emerytura to świetny 
czas, by zrobić coś dla siebie i zdobyć 
nowe doświadczenia lub pogłębić 
dotychczasowe pasje. Poprzez ofero-
wane zajęcia osoby nieuczestniczące 
już w życiu zawodowym, mogą na-
wiązywać nowe znajomości i czerpać 
radość ze wspólnego przebywania, 
ponieważ „jesień życia to złoty czas”. 
Wspólnie ustalana jest tematyka 
zajęć na cotygodniowe spotkania 
z uwzględnieniem propozycji uczest-
ników. 

Wnioskodawcą i realizatorem 
projektu jest Stowarzyszenie Lokalna 
Inicjatywa Społeczna „Nasza Gmina”. 
Projetkt finansowany jest ze środ-
ków: Działaj Lokalnie przy Babiogór-
skim Stowarzyszeniu Zielona Linia, 
Polsko Amerykańskiej Fundacji Wol-
ności, Akademii Rozwoju Filantropii 
w Polsce. 

Zembrzyckie Spotkania Integracyjne

Zmianie uległ również termin, który dotyczy użyt-
kowania miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń takich 
jak m. in. kominki, kozy, kuchnie węglowe. Od 1 maja 
2024 roku dopuszczone będzie używanie tylko urzą-
dzeń spełniających wymagania ekoprojektu lub posiada-
jących sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%. 
Urządzenia niespełniające powyższych wymagań muszą 
zostać wymienione lub wyposażone w urządzenie redu-
kujące emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami 
ekoprojektu. 

Pozostałe zapisy uchwały antysmogowej nie uległy 
zmianom!

Uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 23 styczna 2017 r. w sprawie wpro-
wadzenia na obszarze województwa małopolskiego ogra-
niczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w któ-
rych następuje spalanie paliw

Uchwała Nr LIX/842/22 Sejmiku Województwa Ma-
łopolskiego z dnia 26 września 2022 r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Mało-
polskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowa-
dzenia na obszarze województwa małopolskiego ograni-
czeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których 
następuje spalanie paliw

26 września 2022 roku Sejmik Województwa Małopolskiego uchwalił zmianę przepisów dotyczących 
terminu dopuszczalnego użytkowania kotłów niespełniających co najmniej klasy 3 według normy PN-EN 
303-5:2012. Zgodnie z wprowadzoną zmianą do końca kwietnia 2024 roku konieczna jest wymiana kotłów 
na węgiel lub drewno, które nie spełniają co najmniej klasy 3 według normy PN-EN 303-5:2012 (pierwotny 
termin na wymianę wskazywał na koniec 2022 roku)

Zmiana w zapisach uchwały antysmogowej 
dla województwa małopolskiego

Na terenie Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Zembrzycach od 
czerwca realizowany jest projekt pt. „Zembrzyckie Spotkania In-
tegracyjne”, który ma na celu likwidację negatywnych skutków 
długotrwałej izolacji w okresie pandemii i przełamywanie barier 
integracji polsko-ukraińskiej. 

Partnerzy projektu:

BAZA WIEDZY:

•	 WFOŚiGW w Krakowie: https://www.wfos.krakow.
pl/

•	 Portal Beneficjenta: https://portal.wfos.krakow.pl/re-
gister_of

•	 Kalkulator dotacji: https://czystepowietrze.gov.pl/kal-
kulator-dotacji/

•	 Kalkulator grubości izolacji : https://kalkulatorczyste-
powietrze.kape.gov.pl/

 Pozwala obliczyć ile materiału musimy zużyć na ocie-
plenia budynku. 

•	 Lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM): https://
lista-zum.ios.edu.pl/#

 Umożliwia wybór urządzenia i materiału zgodnego 
z warunkami technicznymi programu „Czyste Powie-
trze”. Lista ZUM jest rozbudowywana na bieżąco. Wy-
bierając produkt z listy – np. pompę ciepła czy kolek-
tory słoneczne – mamy pewność, że kwalifikuje się on 
do dofinansowania. Lista jest współtworzona przez 
producentów zielonych urządzeń i materiałów.

•	 Doradztwo energetyczne: https://doradztwo-energe-
tyczne.gov.pl/

 Projekt Doradztwa Energetycznego działa w opar-
ciu o ogólnopolską sieć profesjonalnych doradców 
energetycznych, udzielających konsultacji w zakresie 
gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycz-
nej i odnawialnych źródeł energii. Jednym z ich zadań 
jest wsparcie przyszłych beneficjentów aplikujących 
o środki z programu „Czyste Powietrze”.

•	 Ogólnopolska infolinia: 22 340 40 80, Infolinia działa 
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. 

•	 Infolinia „Czyste Powietrze” (WFOŚiGW w Krakowie): 
12 422 94 90 wew. 1, Infolinia czynna w godzinach 
8:00 – 15:00.

WARTO TEŻ ZAJRZEĆ:

•	 Ulga termomodernizacyjna: https://czystepowietrze.
gov.pl/ulga-termomodernizacyjna/

•	 Platforma Ekspertów Efektywności Energetycznej:  
https://www.peee.gov.pl/pl

•	 Deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Bu-
dynków: https://ceeb.gov.pl/

Źródło: czystepowietrze.gov.pl

PRZESTAŃ SIĘ TRUĆ!
 
Dym z komina zawiera pył i inne zanieczyszczenia, w tym substancje rakotwórcze! 
W Polsce z powodu chorób wywołanych zanieczyszczonym powietrzem rocznie umie-
ra ok. 45 tys. osób, czyli ponad 7 razy więcej niż w wyniku biernego palenia.

Zanieczyszczenia powietrza mają negatywny wpływ na nasz organizm.
Mogą powodować:

• Zaburzenia pracy wątroby,  • Niedokrwienie serca,
• Alergie,    • Choroby płuc, Bóle głowy.

Pyły i gazy są emitowane do powietrza głównie w wyniku: 
• Spalania paliw stałych w piecach i kotłach domowych (tzw. niska emisja),
• Spalania paliw płynnych w silnikach samochodowych (tzw. emisja liniowa),
• Spalania paliw stałych w energetyce i przemyśle (tzw. wysoka emisja),
• Procesów przemysłowych, 
• Emisji wtórnej zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni odkrytych np. dróg,

chodników, boisk oraz z powierzchni pylących.

TO MY TWORZYMY ATMOSFERĘ

Ogrzewaj mądrze 
Podłącz budynek do sieci ciepłowniczej lub gazowej, zainwestuj w kocioł nowej 
generacji i opał wysokiej jakości lub inne, nowoczesne źródło ciepła.

Dbaj o okoliczną zieleń
Drzewa i krzewy produkują tlen i pochłaniają część zanieczyszczeń.
Dawaj dobry przykład
Edukuj najmłodszych. Pozytywne nawyki u dzieci zaowocują czystszym powie-
trzem w przyszłości. Rozmawiaj na temat ochrony powietrza z rodziną.

Reaguj na zachowania sąsiadów 
Osoby, które palą odpady, szkodzą również Tobie. Może Twój sąsiad nie zna jesz-
cze miejscowej uchwały antysmogowej, która ma zapewnić poprawę jakości 
powietrza w Twoim regionie? Powiedz mu, że to akt prawny, który nakłada ogra-
niczenia w zakresie użytkowania kotłów na paliwa stałe.

Ogranicz jazdę samochodem
Dbaj o jego stan techniczny.

Wybieraj mądrze 
Postaw na odpowiednią termoizolację oraz redukuj straty ciepła. To przełoży 
się na oszczędność energii i tym samym Twoich rachunków za ogrzewanie. Jeśli 
chcesz się zabezpieczyć przed wzrostem cen energii – zmniejsz jej zużycie. Jak? 
Skorzystaj z dotacji z programu „Czyste Powietrze”, ociepl swój dom i oszczędnie 
gospodaruj energią. Termomodernizacja to jedyne pewne i opłacalne rozwiązanie.

O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”

„CZYSTE POWIETRZE” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości 
powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł cie-
pła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 
Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych 
przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego, podwyższonego i najwyższe-
go poziomu dofinansowania.
Program skierowany jest do osób fizycznych, które są: 

• Właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub 
• Wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wie-

czystą.
Program obejmuje trzy grupy beneficjentów

• Uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których 
roczny dochód nie przekracza 100 000 zł,

• Uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których 
przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie prze-
kracza: 
1 564 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 
2 189 zł (gospodarstwo jednoosobowe),

• Uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których prze-
ciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 
900 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 
1 260 zł (gospodarstwo jednoosobowe).

WARTO WIEDZIEĆ!

• W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód benefi-
cjenta uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, z tytułu pro-
wadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który 
ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie 
może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za 
pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu 
roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, a dla beneficjen-
ta uprawnionego do najwyższego poziomu dofinansowania – nie może przekro-
czyć dwudziestokrotności.
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Dziękujemy wszystkim, których zdjęcia 
wykorzystaliśmy w NGZ

Członkowie zespołu „Jagódki”, zaprezentowali montaż 
słowno-muzyczny. Wspomnienia z życia św. Jana Pawła II 
przeplatane były przepięknymi pieśniami i piosenkami reli-
gijnymi.

Współczesna młodzież, dzieci nie znają osobiście syl-
wetki św. Papieża Polaka – tym bardziej cenne są wszelkie 
działania podejmowane w celu przybliżenia im Jego naucza-
nia i postaci. O tym, że i tym razem, choć trochę się to udało, 
świadczyły gromkie brawa wszystkich uczestników spotka-
nia i wzruszenie osób, które pamiętają „żywe” nauczanie i po-
stać św. Jana Pawła II.

SPM

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Marców-
ce uczcili pamiętną rocznicę wyboru Pola-
ka, kardynała Karola Wojtyły na papieża. 
W dniu 16 października 1978 r. Karol Wojty-
ła został wybrany jako 264. Papież Kościoła 
katolickiego i przyjął imię Jan Paweł II. Myślą 
przewodnią przygotowanego koncertu było: 
„Jestem szczęśliwy, bom cały Twój Maryjo”.


