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Zmiany na stanowisku  
kierownika GOPS

Pani Barbara Żmudka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach  przeszła na 
emeryturę. Z tej okazji Wójt Gminy Łukasz Palarski podziękował Pani Barbarze za ponad 30 lat pracy na 
stanowisku kierownika GOPS,  dobrą współpracę i życzliwość przy realizacji czasami bardzo trudnych zadań 
związanych z udzielaniem wsparcia i pomocy mieszkańcom naszej gminy. 

Sprawozdanie z działalności 
Wójta Gminy Zembrzyce
	 1.	 Zarząd	 Województwa	 Małopol-

skiego	 przyznał	 ze	 środków	 bu-
dżetu	 województwa	 związanych	
z	 wyłączeniem	 z	 produkcji	 grun-
tów	rolnych,	dotację	w	wysokości	
100	000,00	zł	na	realizację	zadania	
pn.:	Remont	drogi	transportu	rol-
nego	 „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	 Zem-
brzyce.	Ogłoszono	przetarg	i	pod-
pisana	została	umowa	na		remont	
tej	drogi.

	 2.	 Ogłoszony	 został	 otwarty	 nabór	
wniosków	 na	 udzielenie	 dotacji	
celowych	 z	 gminy	 Zembrzyce	 na	
dofinansowanie	 zadań	 w	 ramach	
„Programu	 Ochrony	 Środowiska	
dla	 Gminy	 Zembrzyce”.	 W	 ra-
mach	 ogłoszenia	 naboru	w	2021	
roku	 do	 31	 sierpnia	 zostały	 zło-
żone	 43	wnioski	 o	 dotację,	 rozli-
czono	19	wniosków	 i	wypłacono	
98	000	zł.

	 3.	 Po	 przeprowadzonym	 postępo-
waniu	 o	 udzieleniu	 zamówienia	
publicznego	 podpisane	 zosta-
ły	 umowy	 ubezpieczeniowe	 na	
ubezpieczenie	mienia	 i	 odpowie-
dzialności	 cywilnej	 Gminy	 Zem-
brzyce,	 ubezpieczenie	 pojazdów	
mechanicznych	 i	 ubezpieczenie	
następstw	 nieszczęśliwych	 wy-
padków	 członków	 Ochotniczych	
Straży	 Pożarnych	 Gminy	 Zem-
brzyce.

	 4.	 Zakupiono	 nieruchomości	 grun-
towe	 na	 rzecz	 gminy	 Zembrzyce	
w	 celu	 regulacji	 stanu	 prawnego	
dróg:	

	 -	 działki	 ewidencyjne	 4042,	 4043,	
4044,	 4045/1	 położone	w	 Zem-
brzycach	o	powierzchni	3603	m2

	 -	 działkę	ewidencyjną	o	nr	4575/1	
położoną	w	Tarnawie	Dolnej	o	po-
wierzchni	49	m2.

	 5.	 Przygotowana	 została	 kompletna	
dokumentacja	 projektowa	 doty-
cząca	 rozbudowy	 wewnętrznej	

instalacji	gazowej	wraz	z	moderni-
zacją	kotłowni	gazowej	w	budynku	
OSP	 w	 Zembrzycach	 i	 podpisana	
została	umowa	na	rozbudowę	we-
wnętrznej	 instalacji	 gazowej	wraz	
z	 modernizacją	 kotłowni	 gazowej	
w	budynku	OSP	Zembrzyce.

	 6.	 W	 zakresie	 infrastruktury	 drogo-
wej	m.in:

	 a)	 prowadzone	 są	 prace	 związane	
z	 remontem	 i	 bieżącym	utrzyma-
niem	dróg	gminnych	wykonywane	
przez	 Gminny	 Zakład	 Wodocią-
gów	i	Kanalizacji	w	Zembrzycach;

	 b)	 wykonano	 utwardzenie	 odcinka	
drogi	wewnętrznej	wraz	z	remon-
tem	 odwodnienia	 w	 m.	 Tarnawa	
Dolna,	 do	dz.	 nr	 ewid.4859	 (Nad	
Boiskiem	Sportowym);

	 c)	 wykonano	 umocnienie	 skarpy	
drogi	dz.	nr	ewid.4327/1	w	miej-
scowości	Zembrzyce,	na	długości	
62,5	 m	 („Za	 Potokiem”	 Zarębki	
Skawieckie).

	 d)	 wykonano	remont	na		dz.	nr.	ewid.	
2561/1	oraz	2467/2	w	m.	Śleszo-
wice,

	 7.	 W	wyniku	powstałych	szkód	w	in-
frastrukturze	drogowej	na	skutek	
intensywnych	opadów	w	miesiącu	
lipcu	 br.	 przeprowadzono	 szereg	
prac	 remontowych	 na	 drogach	
gminnych,	 część	 zadań	 będzie	
realizowana	w	 najbliższych	 tygo-
dniach.

	 8.	 Podpisano	 umowę	 na	 „Budowę	
oświetlenia	 ulicznego	w	miejsco-
wości	 Śleszowice	 od	 Przychodni	
Zdrowia	w	kierunku	miejscowości	
Mucharz	 do	 skrzyżowania	 „Tar-
nawska	 Góra	 –	 Wierchy”	 przy	
drodze	powiatowej	nr	K	1704	na		
odcinku		ok.	600	m”.

Wójt	powierzył	 funkcję	Kierownika	GOPS	Pani	
Beacie	 Stanaszek.	 Osobie	 z	 wieloletnim	 doświad-
czeniem	 w	 pracy	 w	 pomocy	 społecznej,	 znającej	
problemy	naszej	społeczności,	od	wielu	lat	zajmują-
cej	się	profilaktyką		przeciw	uzależnieniom,	a	także	
pełniącej	 funkcję	Przewodniczącej	Komisji	 ds.	Roz-
wiązywania	 Problemów	 Alkoholowych	 w	 Gminie	
Zembrzyce.	Gratulujemy	Pani	Beacie	i	życzymy	wy-
trwałości	i	sukcesów	w	pracy.	
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Droga „Koźle Zembrzyckie” 
planowana do remontu.

Remont drogi nr 2467/2 w Śleszowicach.Remont drogi nr 2561/1 w Śleszowicach.
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	 9.	 Wypłacono	 pomoc	 materialną	
za	 okres	 od	 stycznia	 do	 czerwca	
2021	roku	dla	38	uczniów	w	for-
mie	 stypendium	 szkolnego	 na	
kwotę	 40	 131	 zł	 ,	 w	 tym	 środki	
otrzymane	z	Kuratorium	Oświaty	
w	Krakowie	wynoszą	36	028	zł.

	10.	Wójt	 Gminy	 złożył	 wniosek	 do	
rządowego	 programu	 „Posiłek	
w	szkole	i	w	domu”	na	lata	2019-
2023	o	dofinansowanie	stołówek	
szkolnych:

-	 Zespołu	 	 Szkół	 w	 Zembrzycach		
w	 wysokości	 80.000,00	 zł	 –	 na	
doposażenie	 kuchni	 i	 poprawę	
standardu	funkcjonującej	stołów-
ki	szkolnej	(własnej	kuchni	i	jadal-
ni)	oraz	doposażenie	stołówki;	

	 -	 Szkoły	 Podstawowej	 w	 Śleszo-
wicach	 i	 Szkoły	 Podstawowej	
w	 Marcówce	 po	 25.000,00	 zł	 –	
na	adaptację,	poprawę	standardu	
i	wyposażenie	pomieszczeń	prze-
znaczonych	do	spożywania	posił-
ków	(jadalni).

	 	 Po	 rozpatrzeniu	 wniosków	 przy-
znana	została	dotacja	na	dofinan-
sowanie	 realizacji	 powyższego	
zadania	w	Zespole	 Szkół	w	Zem-
brzycach.

11.	 Zakupiono	samochód	ratowniczo-
gaśniczy	marki	MAN	i	przekazano	
go	do	Ochotniczej	Straży	Pożarnej	
w	Tarnawie	Dolnej.

	12.	 Podpisano	umowy	na:
	 -	 budowę	 oświetlenia	 na	 przejściu	
dla	 pieszych	 w	 ciągu	 głównym	
drogi	krajowej	nr	28	w	kilometra-
żu	 35,008	 w	 miejscowości	 Zem-
brzyce,

	 -	 wykonanie	kompletnej	dokumen-
tacji	budowlano-wykonawczej	dla	
zamierzenia	budowlanego	polega-
jącego	na	przebudowie	i	rozbudo-
wie	placu	zabaw	zlokalizowanego	
na	działkach	nr	 1282/1,	 1282/6,	
1282/4,	 1282/5,	 1281/1	 poło-
żonych	 w	 miejscowości	 Tarnawa	
Dolna.

	12.	Wykonano	 termomodernizację	
klatki	 schodowej	 budynku	 wy-
korzystywanego	 przez	 Ośrodek	
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wy-
chowawczy	w	Tarnawie	Górnej.

	13.	 Odebrano	 roboty	 budowlane	
pn.	 Budowa	 Punktu	 Selektywnej	
Zbiórki	 Odpadów	 Komunalnych	
(PSZOK)	 na	 działkach	 nr	 ewid.	

2991/28,	 2913/6,	 2991/27,	
2991/45,	 2991/36	 w	 Zembrzy-
cach	–	etap	I

14.	 Uzyskano	 pozytywną	 opinię	Ma-
łopolskiego	Wojewódzkiego	Kon-
serwatora	 Zabytków	 dotyczącą	
prac	 remontowych	 planowanych	
dla	rewitalizacji	budynku	Świetlicy	
Wiejskiej	w	Tarnawie	Górnej.	

15.	W	 ramach	 zawartego	 porozumie-
nia	 z	 Wojewódzkim	 Funduszem	
Ochrony	Środowiska	 i	Gospodarki	
Wodnej	 w	 Krakowie	 w	 Urzędzie	
Gminy	 Zembrzyce	 utworzony	 zo-
stał	Punkt	Konsultacyjno-	Informa-
cyjny	programu	„Czyste	Powietrze”.

16.	 Złożono	 wnioski	 o	 dofinanso-
wanie	 zadań	w	 zakresie	 remontu	
dróg	gminnych	w	 ramach	Rządo-
wego	Funduszu	Rozwoju	Dróg,	tj.:

	 -	 „Remont	drogi	gminnej	nr	441232	
„Pilchówka”	 w	 km	 od	 0+037,00	
do	km	0+757,00	w	miejscowości	
Zembrzyce,	gmina	Zembrzyce”;

	 -	 „Remont	 drogi	 gminnej	 nr	
441201	 „Tarnawska	 Góra”	 w	 km	
od	 0+555,90	 do	 km	 1+210,20	
w	 miejscowości	 Tarnawa	 Dolna,	
gmina	Zembrzyce”;

17.	 Po	 przeprowadzonym	 postępo-
waniu	 konkursowym	 powierzo-
no	 funkcję	 kierownika	 Gminne-
go	 Ośrodka	 Pomocy	 Społecznej	
w	 Zembrzycach	 Pani	 Beacie	 Sta-
naszek.

18.	W	ramach	realizacji	projektu	„Roz-
wój	e-usług	publicznych	w	Gminie	
Zembrzyce”	uruchomiona	 została	
nowa	 strona	 internetowa	 Gminy	
Zembrzyce	 i	wdrażany	 jest	 	elek-
troniczny	 obieg	 dokumentów	
w	urzędzie.

19.	 W	 dniach	 od	 23.08.2021	 r.	 do	
dnia	30.08.2021	przeprowadzono		
konsultacje	 społeczne	 projektu	
Uchwały	Rady	Gminy	Zembrzyce	
w	 sprawie	 uchwalenia	 statutów	
sołectw	Gminy	Zembrzyce.	

20.	Po	przeprowadzonym	postępowa-
niu	 o	 udzieleniu	 zamówienia	 pu-
blicznego	 wyłoniono	 wykonaw-
ców	 i	 podpisane	 zostały	 umowy	
na	 „	Dowóz	uczniów	do	szkół	na	
terenie	Gminy	Zembrzyce	w	roku	
szkolnym	2021/2022”:

-	część	1	–	Dowóz	uczniów	do	Szko-
ły	 Podstawowej	 w	 Śleszowicach	

i	Szkoły	Podstawowej	w	Tarnawie	
Dolnej	 –	 na	 kwotę	 	 55	 233	 zł	 -	
wykonawca	 	 Usługi	 Przewozowe	
Wiesław	Wątroba;

	 -	 cześć	2	–	Dowóz	uczniów	do	Ze-
społu	Szkół	w	Zembrzycach	–	na	
kwotę	 	 18	 900	 zł	 –	 wykonawca	
Usługi	 Transportowe	 Sebastian	
Oleksy.

	21.	 Przeprowadzono	przetarg	i	podpi-
sano	umowę	na	„Dowóz	uczniów	
niepełnosprawnych	z	terenu	Gmi-
ny	 Zembrzyce	 do	 szkół	 w	 roku	
szkolnym	 2020/2021”,	 na	 kwotę	
84	392	 zł-	wykonawca	Przedsię-
biorstwo	 Turystyczne	 „Beskidy	 –	
Tourist	”		Sp.	z	o.	o.

	22.	 Po	 złożeniu	wniosku	 na	wyposa-
żenie	 szkół	 w	 podręczniki,	 ma-
teriały	 edukacyjne	 lub	 materia-
ły	 ćwiczeniowe	 na	 rok	 szkolny	
2021/2022	 r.	 otrzymano	 dotację	
celową	na	ten	cel	w	wysokości	58	
904	zł.

23.		Od	01	lipca	2021	roku	realizowa-
ny	 jest	program	w	 ramach	które-
go	mieszkańcy	naszej	gminy	mają	
prawo	do	4	zł	zniżek	przy	zakupie	
biletu	do	Krytej	Pływalni	w	Suchej	
Beskidzkiej.

24.	 Sporządzona	 została	 informacja	
z	wykonania	budżetu	Gminy	Zem-
brzyce	za	pierwsze	półrocze	2021	
roku.	Zawiera	ona	część	opisową	
z	 realizacji	 dochodów	 i	 przycho-
dów	 w	 łącznej	 kwocie	 18	 799	
747,62	zł,	wydatków	i	rozchodów	
w	kwocie	13	465	917,96	 zł	oraz	
informację	 o	 kształtowaniu	 się	
wieloletniej	 prognozy	 finansowej	
gminy.	Załącznikami	do	informacji	
są	 również	 sprawozdania	 z	 wy-
konania	planu	finansowego	przez	
Zakład	Wodociągów	i	Kanalizacji,		
Zakład	Opieki	Zdrowotnej	i	insty-
tucję	kultury.

25.	 Przeprowadzana	 jest	 kampania	
informacyjna	na	temat	trwającego	
Narodowego	 Spisu	 Powszechne-
go	 Ludności	 i	 Mieszkań.	 Podsta-
wową	formą	dokonania	spisu		jest	
tzw.	samospis,	w	ramach	którego	
mieszkańcy	 samodzielnie	 odpo-
wiadają	na	pytania	poprzez	aplika-
cję	lub	infolinię.	Pracownicy	Urzę-
du	Gminy	 Zembrzyce	 na	 bieżąco	
udzielają	 pomocy	 mieszkańcom	
w	 dokonaniu	 spisu.	 Prace	 spiso-

we	 realizowane	 są	 również	przez	
powołanych	rachmistrzów,	którzy	
dane	zbierają	telefonicznie	 lub	za	
pomocą	 wywiadów	 bezpośred-
nich.

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

-	 Forum	Wójtów,	Burmistrzów	i	Pre-
zydentów	Województwa	Małopol-
skiego	(w		formie	video-konferencji)	

-	 Uroczystym	 spotkaniu	 w	 Staro-
stwie	Powiatowym,	 podczas	 któ-
rego	wręczono	 Gminie	 Zembrzy-
ce	 promesę	 na	 dofinansowanie	
zakupu	 sprzętu	 komputerowego	
umożliwiającego	 zdalne	 naucza-

nie	w	ramach	projektu	„Małopol-
ska	 Tarcza	 Antykryzysowa	 –	 Pa-
kiet	Edukacyjny.	Cyfryzacja	Szkół	
i	Placówek	Oświatowych”	(Regio-
nalny	Program	Operacyjny	Woje-
wództwa	 Małopolskiego	 na	 lata	
2014-2020).

-	 Walnym	Zebraniu	OSP	Zembrzyce
-	 Odbiorze	samochodu	ratowniczo-
gaśniczego	w	Bukowinie	Tatrzań-
skiej

-	 Walnym	Zebraniu	Stowarzyszenia	
Gmin	Babiogórskich

-	 Walnym	Zebraniu	Stowarzyszenia	
Lokalna	Grupa	Działania	 „Podba-
biogórze”

-	 Spotkaniu	 dot.	 zagadnień	 ochro-
ny	 środowiska	 zorganizowanym	
w	Starostwie	Powiatowym	w	Su-
chej	Beskidzkiej

-	 Spotkaniu	w	Zarządzie	Dróg	Wo-
jewódzkim	w	 Krakowie	 w	 zakre-
sie	współpracy	w	 obszarze	 infra-
struktury	drogowej

-	 Spotkaniu	 z	 Wicemarszałkiem	
Województwa	 Małopolskiego	
Panem	Łukaszem	Smółka		z	samo-
rządowcami	Powiatu	Suskiego

 
  Łukasz Palarski

Wójt Gminy Zembrzyce

Termomodernizacja klatki schodowej 
budynku OREW w Tarnawie Górnej

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy  w Tarnawie Górnej /OREW/, jest niepubliczną, spe-
cjalistyczną placówką oświatową prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełno-
sprawnością Intelektualną Koło w Zawoi. Placówka zajmuje się dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością 
w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.  Ośrodek ma swą 
siedzibę w budynku dawnej szkoły podstawowej w Tarnawie Górnej. 

Do	 2020	 roku	 gmina	 Zembrzy-
ce	 wraz	 z	 sąsiednimi	 samorządami	
tj.	 Gminą	 Sucha	 Beskidzka,	 Gminą	
Stryszawa,	 Gminą	 Budzów,	 Gminą	
Maków	 Podhalański	 oraz	 Powiatem	
Suskim	 przeprowadziła	 w	 budynku	
OREW	szereg	inwestycji.		Łącznie	od	
2014	roku	do	2020	roku	w/w	samo-
rządy	 przeznaczyły	 na	modernizację	
obiektu	 w	 Tarnawie	 Górnej	 kwotę	
294	588,19	zł,		w	tym	środki	pocho-
dzące	z	budżetu	Gminy	Zembrzyce	to	
kwota	172	088,19	zł.

W	 2021	 roku	 przy	 wsparciu	 fi-
nansowym	 miasta	 Sucha	 Beskidzka	
w	wysokości	5000	zł	oraz	gminy	Bu-
dzów	 w	 wysokości	 5000	 zł	 została	
przeprowadzona	 termomodernizacja	
klatki	 schodowej.	 W	 ramach	 inwe-
stycji	wykonano	ponad	160	m2	ocie-
plenia	ścian	płytami	styropianowymi	
wraz	 z	 zaprawą	 tynkarską,	 montaż	
parapetów	 oraz	 wykonano	 opaskę	
z	 kruszywa	 naturalnego.	 Łączny	
koszt	 robót	 budowlanych	 to	 blisko	
30.000	zł.

UG
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„Rozwój e-usług publicznych w Gminie Zembrzyce”

Cel projektu: Zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług publicznych 
świadczonych drogą elektroniczną dla mieszkańców Gminy Zembrzyce 
poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego.

Beneficjent: Gmina Zembrzyce

www.mapadotacji.gov.pl www.mapadotacji.gov.pl

Rozwój e-usług publicznych 
w Gminie Zembrzyce

Zrealizowany został projekt „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Zembrzyce”  w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, II Osi Priorytetowej „CYFRO-
WA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby” . Na projekt Wójt Gminy Zembrzyce 
pozyskał dofinansowanie w planowanej wysokości 571 989,38 zł, całkowita wartość projektu opiewa na 
kwotę 767 104,88 zł.

W	ramach	projektu	wyposażony	został	Urząd	Gminy	
Zembrzyce	w	sprzęt	informatyczny	oraz	oprogramowanie.	
W	 szczególności	 zakupiony	 został:	 serwer	 baz	 danych,	
serwer	aplikacji	 i	e-usług,	macierz	dyskowa,	system	bac-
kup,	urządzenie	ochrony	UTM,	zasilacz	awaryjny	UPS	1,	
zestawy	komputerowe	z	systemem	operacyjnym	i	pakie-
tem	biurowym,	skaner	dokumentów	oraz	systemy	opera-
cyjne.	

W	 ramach	 projektu	 utworzone	 zostało	 stanowisko	
Potwierdzania Profilu Zaufanego. 

Profil	 Zaufany	 jest	 bezpłatną	metodą	 potwierdzania	
tożsamości	obywatela	w	systemach	elektronicznej	admi-

nistracji	–	to	odpowiednik	bezpiecznego	podpisu	elektro-
nicznego,	weryfikowanego	certyfikatem	kwalifikowanym.

Dzięki	 profilowi	 zaufanemu	 można	 korzystać	 z	 do-
stępnych	 usług	 na	 nowo	 powstałym	 portalu	 gminy	 
https://eurzad.zembrzyce.pl	 	 i	 wielu	 innych	 portalach	
urzędowych,	takich	 jak:	https://obywatel.gov.pl/,	e-Puap,	
PUE	ZUS,	CEDIG.	Posiadając	profil	zaufany	można	zała-
twiać	 sprawy	 drogą	 elektroniczną,	 można	m.	 in.	 zgłosić	
utratę	lub	uszkodzenie	dowodu	osobistego		lub	prawa	jaz-
dy,	uzyskać	odpisy	aktów	stanu	cywilnego,	złożyć	wnioski	
o	 świadczenia	 500+,	 300+,	 uruchomić	 bon	 turystyczny,	
zalogować	się	do	Internetowego	Konta	Pacjenta	czy	zło-
żyć	rozliczenie	podatkowe	do	Urzędu	Skarbowego.

Dla	 mieszkańców	 i	 przedsiębiorców	 załatwiających	
sprawy	w	Urzędzie	Gminy	Zembrzyce	wdrażany	jest	„Por-
tal interesanta” https://eurzad.zembrzyce.pl,	 	dzięki	któ-
remu	udostępniane	są	usługi	internetowe.	Zainteresowani	
będą	mieli	możliwość	elektronicznej	komunikacji	 z	urzę-
dem,	możliwość	 sprawdzania	 zobowiązań	 podatkowych,		
dokonywania	 rozliczeń	 w	 formie	 elektronicznej,	 możli-
wość	 uzyskiwania	 automatycznych	 powiadomień	 o	 sta-
nie	własnych	 spraw,	 rozrachunków	 i	 zobowiązań	wobec	
urzędu.

Wraz	z	rozwojem	usług	oferowanych	dla	mieszkańców	
w	formie	elektronicznej,	a	także	konieczności	komunika-
cji	z	 innymi	 instytucjami	w	tej	formie	zaistniała	potrzeba		
uruchomienia		elektronicznego	zarządzania	dokumentami.	
W	ramach	projektu		„Rozwój	e-usług	publicznych	w	Gmi-
nie	Zembrzyce”	zakupione	zostało	odpowiednie	oprogra-
mowanie,	pracownicy	zostali	przeszkoleni	i	wdrażany	jest	
w	urzędzie	elektroniczny system zarządzania dokumen-
tami. 

Zgodnie	z	założeniami	projektu	po	przeprowadzonej	
modernizacji	 uruchomiona	 została	 nowa strona inter-
netowa gminy Zembrzyce https://zembrzyce.pl/.	 Stro-
na	została	gruntownie	przebudowana	 i	dostosowana	do	
aktualnie	obowiązujących	wytycznych,	w	 tym	standardu	
WCAG	2.0.		

W ramach projektu uruchomione zostały w gmin-
nych szkołach dzienniki elektroniczne, a także dodatko-
we oprogramowanie wspierające funkcjonowanie szkół. 

Wraz	z	rozpoczęciem	nowego	roku	szkolnego	elektro-
niczne	dzienniki	będą	wykorzystywane	przez	nauczycieli,	
rodziców	 i	 uczniów.	 Dzięki	 dziennikom	 elektronicznym	
osoby	prowadzące	zajęcia	mogą	łatwo	komunikować	się	z	
uczniami.	W	elektronicznych	dziennikach	mogą	być	wpro-
wadzane	 informacje	o	planowanych	sprawdzianach	 i	 za-
daniach		domowych.	Rodzice	na	bieżąco	będą	mogli	zapo-
znać	się	z	ocenami	i	uwagami,	które	otrzymały	ich	dzieci.	
Ponadto	zakres	 informacji	przechowywanych	w	dzienni-
kach	elektronicznych	 jest	przeważnie	większy	niż	w	 tra-
dycyjnych	szkolnych	dziennikach.	Zakupione	 i	wdrożone	
oprogramowanie	 pozwoli	 na	 usprawnienie	 zarządzania	
szkołami	oraz	znacznie	poprawi	przepływ	informacji	mię-
dzy	szkołą,	a	uczniami	i	rodzicami.

Celem	projektu	„Rozwój e-usług publicznych w Gminie 
Zembrzyce”	było		wdrożenie	w	Urzędzie	Gminy	Zembrzyce	
innowacyjnego	 systemu	 informatycznego,	 gromadzącego,	
przetwarzającego	 oraz	 udostępniającego	 licznym	 odbior-
com	–	zarówno	z	samego	urzędu,	 jak	 też	na	określonych	
zasadach	 odbiorcom	 spoza	 tej	 instytucji	 kompleksowych,	
aktualnych	i	zintegrowanych	danych	związanych	z	gminą.		

UG

Odeszła Pani Maria Kuś 
– wieloletni Sołtys Sołectwa Zembrzyce

Wieloletni	pracownik	Szpitala	w	Suchej	Beskidz-
kiej.		Ciesząca	się	szacunkiem	mieszkańców	i	od	wie-
lu	kadencji	wybierana	na	Sołtysa	Zembrzyc.	Pogrzeb	
Ś.P.	Marii	Kuś	odbył	się	w	sobotę	24	lipca	w	kościele	
parafialnym	w	 Zembrzycach.	 Bezgranicznie	 zaanga-
żowana	w	 sprawy	 sołectwa	 i	 jego	 mieszkańców	 na	
zawsze	pozostanie	w	pamięci	jako	aktywny	i	życzliwy	
człowiek.		Rodzinie	i	Bliskim	wyrazy	szczerego	współ-
czucia	składają	Wójt	Gminy	oraz	Pracownicy	Urzędu	
Gminy	Zembrzyce.

UG

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 
w dniu 21 lipca 2021 r. zmarła Pani Maria 
Kuś Sołtys Sołectwa Zembrzyce. Osoba 
życzliwa, serdeczna, chętna do pomocy 
drugiemu. Angażująca się do pracy na 
rzecz społeczności Zembrzyc. 
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Stan na dziś

Gmina	Zembrzyce	dysponuje	obecnie	siecią	wodocią-
gową	o	łącznej	długości	ponad	53	km	oraz	dwoma	ujęcia-
mi	wody	tj.	
1)	 Ujęcie	 drenażowe	 na	 potoku	 Paleczka	 w	 Zembrzy-

cach,	o	wydajności	Qd.max	=	300	m3	/d	wraz	ze	stacją	
uzdatniania	wody	 i	pompownią,	uzupełnione	o	ujęcie	
źródła	„Grabnik”	o	wydajności	Qd.max	=	3,0	m3/d,	zasi-
lające	zbiornik	wyrównawczy.	Ujęcie	obsługuje	sołec-
two	Zembrzyce.

2)	 Ujęcie	 drenażowe	 na	 potoku	 Tarnawka	 w	 Tarnawie	
Górnej	o	wydajności	Qd.max	=	211	m3/d.	Ujęcie	ob-
sługuje	 sołectwa:	 Tarnawa	 Górna,	 Tarnawa	 Dolna	
oraz	Śleszowice.
Oba	 w/w	 ujęcia	 są	 zasilane	 wodą	 powierzchniową	

a	ich	lokalizacja	w	korycie	przebiegu	potoku	sprawia,	że	są	
one	bardzo	podatne	na	anomalie	pogodowe.	

Szczególne	 wrażliwe	 w	 tym	 zakresie	 jest	 ujęcie	 na	
potoku	Paleczka,	bowiem	długość	tego	potoku	to	ponad	
14	km.	z	licznymi	dopływami	potoków	górskich.	Tym	sa-
mym	 często	 nawet	 krótkotrwałe	 opady	występujące	 na	
obszarze	przebiegu	Paleczki	 lub	też	nagłe	wiosenne	roz-
topy	 wpływają	 na	 powstawanie	 problemu	 nadmiernej	
mętności.	Krótki	okres	retencjonowania	(magazynowania)	
ujętej	wody		w	zbiorniku	sprawia,	iż	nie	ulega	ona	samo-
oczyszczeniu	a	gwałtowna	zmiana	jej	jakości	ma	ogromny	
wpływ	na	efekt	jej	uzdatniania.	„Mętność	to	zmniejszenie	
przezroczystości	 cieczy	 powodowane	 obecnością	 sub-
stancji	nierozpuszczalnych”.	Mętność	 jest	 jednym	z	pod-
stawowych	wskaźników	 oceny	 jakości	 wód,	 pomimo	 że	
nie	 jest	 ona	 spowodowana	 przez	 szkodliwe	 zanieczysz-
czenia	i	nie	wpływa	na	zdrowie	człowieka,	pogarsza	jed-
nak	estetykę	wody	do	picia.

Z	takimi	też	zjawiskami,	w	ostatnich	miesiącach,	mie-
liśmy	do	czynienia	szczególnie	w	stosunku	do	wody	ujmo-
wanej	na	potoku	Paleczka	–	intensywne	opady	przyczyni-
ły	się	do	zwiększenia	mętności.

W	 związku	 z	 licznymi	 pytaniami	 kierowanymi	 do	
Gminnego	Zakładu	Wodociągu	 i	Kanalizacji	w	Zembrzy-
cach	 jak	 i	 Urzędu	 Gminy	 pragniemy	 poinformować	 iż	
woda	jest	systematycznie	poddawana	badaniom	jakościo-
wym.	Ostatnie	badanie	przeprowadzone	przez	Powiatową	
Stację	 Sanitarno	 Epidemiologiczną	w	 Suchej	 Beskidzkiej	
z	przełomu	sierpnia	i	września	br.	potwierdziły	spełnienie	
dopuszczalności	 norm	 bakteryjnych	 jednocześnie	wyka-
zując	 ponadnormatywny	 wzrost	 mętności	 co	 nie	 ogra-
nicza	przydatności	 takiej	wody	zarówno	do	 spożycia	 jak	
i	celów	gospodarczych.	Mając	jednak	świadomość,	że	fakt	
ten	mógł	budzić	wątpliwości	co	do	jakości	wody	Gminny	
Zakład	Wodociągów	i	Kanalizacji	w	Zembrzycach	na	czas	
występowania	 takiego	 problemu	 udostępnia	 na	 Zem-
brzyckim	Rynku	beczkowóz	z	możliwością	poboru	wody.

Warto	w	tym	miejscu	wspomnieć,	 iż	w	ostatnich	mie-
siącach	miały	miejsca	 liczne	awarie	na	sieci	wodociągowej	
w	Zembrzycach	 co	 niejednokrotnie	miało	wpływ	na	 przy-
musowe	obszarowe	ograniczenia	w	dostępie	do	wody	z	sieci	
wodociągowej.	Zdarzenia	te	z	kolei	mają	bezpośredni	wpływ	
na	 ilość	wody	 koniecznej	 do	 pobrania	 i	 uzdatnienia	 celem	
wtłoczenia	w	system	wodociągowy	i	utrzymania	odpowied-
niego	ciśnienia	na	poziomie	blisko	6	atm	(atmosfer).		Każdy	
znaczny	pobór	wody	na	skutek	awarii,	a	co	gorsza	braku	jej	
zlokalizowana,	to	znacznie	szybszy	obieg	wody	przez	zbior-
nik	retencyjny	co	również	wpływa	na	problem	jej	mętności.

Co dalej?

Nie	mniej	jednak	pragniemy	poinformować,	że	taki	stan	
rzeczy	nie	jest	dla	Nas	zadawalający.	Dostrzegliśmy	koniecz-
ność	 zmniejszenia	 uzależnienia	 się	 od	 ujęć	 powierzchnio-
wych	dlatego	też		w	2020	roku	rozpoczęliśmy	działania	zmie-
rzające	do	pozyskania	wartościowych	wód	głębinowych.	Na	
podstawie	optymistycznych	map	hydrologicznych	wiercenie	
pierwszej	studni	głębinowej	zostało	wytypowane	przy	uję-
ciu	wody	w	Tarnawie	Górnej.	Z	uwagi	na	fakt,	iż	głębokość	
planowanych	 studni	 sięga	ponad	30	metrów	wymaga	ona	
wcześniejszego	 opracowania	 dokumentacji	 projektu	 robót	
geologicznych	oraz	uzyskania	innych	stosownych	zezwoleń	
co	 niejednokrotnie	 jest	 czasochłonną	 procedurą	 admini-
stracyjną.	Stosowną	decyzję	zezwalającą	na	odwiert	w	w/w	
lokalizacji	uzyskano	w	dniu	16.11.2020	r.	Pomimo	optymi-
stycznych	prognoz	wykonany	odwiert	nie	przyniósł	efektu	
w	postaci	ilości	wody	–	szacowana	ilość	to	zaledwie	około	
0,3	m3	na	godzinę	–	to	zbyt	mało	by	pomogło	rozwiązać	pro-
blem	jakości	wody.	Drugi	odwiert	zlokalizowano	przy	stacji	
uzdatniania	wody	w	Zembrzycach.	Stosowne	zezwolenie	na	
odwiert	uzyskano	z	dniem	24.05.2021	r.	Uzyskane	wyniki	w	
zakresie	dostępnej	wody	są	znacznie	 lepsze,	a	 jej	wielkość	
szacowana	jest	na	ok.	5	m3	na	godzinę.	Obecnie	trwają	prace	
związanie	z	zakończeniem	inwestycji.	W	dalszym	jednak	cza-
sie	poszukujemy	 	kolejnych	przydatnych	 lokalizacji	 dla	od-
wiertów	głębinowych	–	w	perspektywie	kolejnych	dwóch	lat	
pragniemy	wykonać	co	najmniej	dwie	takowe	studnie	głębi-
nowe,	które	w	łącznej	wydajności	winny	znacznie	poprawić	
jakość	wody	szczególnie	w	momencie	zwiększenia	mętności	
z	ujęć	powierzchniowych.

Niezależnie	od	wyżej	wymienionych	działań	nie	rezygnu-
jemy	z	wód	powierzchniowych.	W	tym	zakresie	zainicjowa-
liśmy	proces	zaprojektowania	nowego	systemu	filtracyjnego	
przy	Stacji	Uzdatniania	Wody	w	Zembrzycach.	Mamy	nadzie-
ję,	że	stosowne	zezwolenia	zostaną	uzyskane	do	końca	bie-
żącego	roku,	a	prace	budowlane	będą	możliwe	do	przepro-
wadzenia	w	2022	roku.	Co	istotne	na	wyżej	wymieniony	cel	
udało	się	pozyskać	środki	finansowe	w	wysokości	1	mln.	zł	
w	ramach	Rządowego	Funduszu	Inicjatyw	Lokalnych.	

UG/GZWiK

Co z tą wodą?

Ponadto	do	PSZOK	będzie	można	
oddać	odpady	takie	jak:
	 przeterminowane	leki
	 odpady wielkogabarytowe 
(w	tym	meble)

	 odpady	zielone
	 odpady	budowlane,	poremonto-
we	i	rozbiórkowe	(w	tym	gruz)

	 zużyte	opony

 elektrośmieci,	czyli	sprzęt	elek-
tryczny	i	elektroniczny	oraz	bate-
rie	i	akumulatory
W	 ramach	 inwestycji	 wykonano	

następujące	roboty	budowlane:
	 plac	składowy	z	kostki	betonowej	
(z	mikrofazą),	na	którym	zlokali-
zowane	są	miejsca	na	składowa-
nie	odpadów	komunalnych;

	 droga	dojazdowa	o	nawierzchni	
z	kostki	betonowej;

	 kanalizacja	deszczowa	wraz	z	se-
paratorem;

	 ogrodzenie	placu	wraz	z	automa-
tyczną	bramą	wjazdową	oraz	
otwieraną	ręcznie	bramą	serwi-
sową	od	strony	oczyszczalni	ście-
ków;

	 waga	samochodowa	najazdowa	
zewnętrzna	z	podgrzewaną	szaf-
ką	aparaturową	z	umieszczoną	
w	niej	aparaturą	pomiarową	
i	urządzeniem	drukującym	 
(drukarka);

	 sieć	elektryczna	–	zasilanie	wagi	
samochodowej	i	bramy	automa-
tycznej;

	 oznakowanie	pionowe	i	poziome	
placu.

Całość	inwestycji	opiewa	na	kwo-
tę	500	000	zł,	które	to	środki	Gmina	
Zembrzyce	otrzymała	w	ramach	Rzą-
dowego	 Funduszu	 Inwestycji	 Lokal-
nych,	tj.	programu,	w	ramach	którego	
rządowe	 środki	 trafiają	 do	 gmin,	 po-
wiatów	i	miast	w	całej	Polsce	na	inwe-
stycje	bliskie	 ludziom.	 	Wsparcie	 jest	
bezzwrotne	 i	 pochodni	 z	 Funduszu	
Przeciwdziałania	COVID-19.

UG

GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ 
ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Dzięki środkom pozyskanym z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych powstał obok  istniejącej oczyszczalni 
ścieków w Zembrzycach Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) o powierzchni ponad 1000 m2. PSZOK 
to specjalnie zorganizowane dla mieszkańców gminy miejsce, 
w którym mogą oni pozostawić posegregowane odpady 
komunalne. 
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Nowe	przepisy	wyborcze	pozwolą	na	pełną	realizację	
art.	36	ust.	2	ustawy	z	dnia	8	marca	1990	r.	o	samorządzie	
gminnym	który	wskazuje:	„Sołtys	oraz	członkowie	rady	so-
łeckiej	wybierani	są	w	głosowaniu	tajnym	bezpośrednim,	
spośród	nieograniczonej	liczby	kandydatów,	przez	stałych	
mieszkańców	sołectwa	uprawnionych	do	głosowania”.	

Sołtys	 nie	 będzie	 wybierany	 na	 zebraniu	 wiejskim,	
tylko	odbywać	się	będą	wybory,		w	których	może	uczest-
niczyć	każdy	mieszkaniec	sołectwa,	uprawniony	do	głoso-
wania,	który	ukończył	18	lat.	Wybory	sołtysa	i	członków	
rady	 sołeckiej	 zarządzać	 będzie,	 wójt	 wyznaczając	 datę	
wyborów,	kalendarz	wyborczy	i	siedziby	sołeckich	komisji	
wyborczych.	Wybory	będzie	przeprowadzać	sołecka	ko-
misja	wyborcza.	Kandydata	na	sołtysa	będzie	mógł	zgłosić	
każdy	mieszkaniec	sołectwa	dołączając	pisemne	oświad-
czenie	 kandydata	 o	 wyrażeniu	 zgody	 na	 kandydowanie	
oraz	listę	z	20	podpisami	mieszkańców	sołectwa	popiera-
jących	tego	kandydata.	

Kandydatów	 do	 rady	 sołeckiej	 będzie	 mógł	 zgłosić	
każdy	mieszkaniec	sołectwa	uprawniony	do	głosowania,	
dołączając	pisemne	oświadczenie	kandydata	o	wyrażeniu	
zgody	na	kandydowanie	oraz	listę	z	10	podpisami	miesz-
kańców	sołectwa	popierających	tego	kandydata.

Po	upływie	terminu	zgłaszania	kandydatów	wójt	spo-
rządza	 listy	 kandydatów	w	 kolejności	 alfabetycznej	 oraz	
podaje	 je	do	publicznej	wiadomości	poprzez	 rozplakato-
wanie	na	tablicach	ogłoszeń.	Głosowanie	odbywać	się	bę-
dzie	w	dniu	i	godzinach	ustalonych	przez	wójta,	w	lokalu	
wyborczym,	w	którym	nad	przebiegiem	wyborów	będzie	
czuwać	sołecka	komisja	wyborcza,	która	po	zakończeniu	
wyborów	sporządza	protokół.		Wybranym	na	sołtysa	bę-
dzie	ten	kandydat,	który	uzyskał	największą	liczbę	ważnie	
oddanych	głosów.		Przy	jednakowej	liczbie	głosów	otrzy-
manych	przez	kandydatów	o	wyborze	kandydata	na	soł-
tysa	rozstrzyga	losowanie	przeprowadzone	przez	sołecką	
komisję	wyborczą.	Członkami	rady	sołeckiej	zostają	kan-
dydaci,	którzy	otrzymali	kolejno	największą	liczbę	ważnie	
oddanych	 głosów.	W	 przypadku,	 gdy	 kilku	 kandydatów	
otrzymało	równą	liczbę	głosów,	a	ich	wejście	do	Rady	So-
łeckiej	przewyższyłoby	jej	statutowy	skład,	Sołecka	Komi-
sja	Wyborcza	przeprowadza	komisyjne	 losowanie	wśród	
kandydatów	z	tą	samą	liczbą	głosów.	W	związku	z	wyga-
śnięciem	mandatu	Sołtysa	Zembrzyc	muszą	się	odbyć	wy-
bory	uzupełniające	na	Sołtysa	Sołectwa	Zembrzyce.	Wy-
bory	te	zostaną	przeprowadzone	według	nowych	zasad.

UG

Rada Gminy Zembrzyce na sesji dnia 1 września 2021 roku uchwałą Nr XXV/221/21 uchwaliła nowe 
statuty sołectw Gminy Zembrzyce. Zmiany w statutach sołectw dotyczą głównie procedury wyborów 
sołtysów i członków rady sołeckiej. A to w związku z koniecznością organizacji wyborów, w których 
mogłaby uczestniczyć większa ilość mieszkańców sołectwa, niż ta która uczestniczy w zebraniu wiej-
skim.  

Wybory uzupełniające na Sołtysa Sołectwa 
Zembrzyce według nowych zasad

NOWY ROK SZKOLNY 2021/2022
1 września 2021 roku uczniowie w strojach galowych przybyli do szkół,  by rozpocząć nowy rok 
nauki. Ze względu na zagrożenie COVID-19 inauguracje roku szkolnego zostały podzielone na kilka 
etapów tj. przedszkolaki i oddziały zerowe,  klasy I-III połączone z pasowaniem pierwszoklasistów 
oraz klasy IV-VIII.  Po doświadczeniach w nauce zdalnej wszyscy cieszą się powrotem do szkół. 

Łukasz	 Palarski	 -	 Wójt	 Gminy	 Zembrzyce	 uczestni-
czył	w	inauguracji	roku	szkolnego	w	Szkole	Podstawowej	
w	 Marcówce.	 Podczas	 uroczystego	 apelu	 podziękował	
Pani	Renacie	Krzysztoń	–	Dyrektor	Szkoły	Podstawowej	
w	 Marcówce	 za	 zaangażowanie	 i	 dotychczasową	 pra-
cę	 oraz	 pogratulował	 powierzenia	 stanowiska	 dyrektora	
szkoły	na	kolejne	lata.

	W	 nowym	 roku	 szkolnym	w	 naszej	 gminie	 rozpo-
częło	edukację	423	uczniów	klas	I-VIII.		Do	przedszkola	
w	Zembrzycach	uczęszczać	będzie	75	dzieci.	Natomiast	
do	 oddziałów	 przedszkolnych	 funkcjonujących	 przy	
szkołach	 podstawowych	 w	 Marcówce,	 Śleszowicach	
i	Tarnawie	Dolnej	uczęszczać	będzie	łącznie	110	dzieci	
w	wieku	3-6	lat.	

Okres	wakacyjny	szkoły	wykorzystały	do	przeprowa-
dzenia	bieżących	napraw	i	prac	konserwatorskich,	dzięki	
czemu	 1	września	 odnowione	 sale	 czekały	 na	 uczniów.	
We	wszystkich	 szkołach	 od	 1	września	 uruchamiane	 są	
dzienniki	elektroniczne.	Gmina	zakupiła	dzienniki	elektro-
niczne	firmy	VULCAN	w	ramach	projektu	„Rozwój	e-usług	
publicznych	w	Gminie	Zembrzyce”.	Wdrożenie	dzienników	
elektronicznych	 usprawni	 zarządzanie	 szkołą	 i	 znacznie	
ułatwi	komunikację	między	nauczycielami,	uczniami	 i	ro-
dzicami.	Dzięki	nim	uczniowie	i	rodzice	będą	mieć	na	bie-
żąco	dostęp	do	ocen	ucznia,	a	także		innych	informacji	od	
nauczycieli,	w	tym	informacji	o	zadaniach	domowych,	czy	
planowanych	sprawdzianach.	Równocześnie	rodzic	jak	też	
uczeń	będą	mogli	za	pomocą	tego	systemu	przesyłać	wia-
domości	do	nauczyciela.	

Wraz	 z	 nowym	 rokiem	 szkolnym	 chętni	 uczniowie	
klas	I-III	będą	uczyć	się	pływać	na	basenie	w	Suchej	Be-
skidzkiej	 realizując	projekt	„Umiem	Pływać”.	Projekt	re-
alizowany	będzie	od	września	do	 	października	2021	 r.	
we	wszystkich	szkołach		z	terenu	gminy.		Od	września	do	
grudnia	333	uczniów	klas	I-VIII		i	przedszkolaków	będzie	
uczestniczyć	w	programie	zajęć	sportowych	z	elementa-
mi	 gimnastyki	 korekcyjno-	 kompensacyjnej,	 które	 będą	
realizowane	 w	 poszczególnych	 szkołach.	 Na	 realizację	
w/w	projektów	gmina	Zembrzyce	pozyskała	dofinanso-
wanie	 	 ze	 środków	 	Ministerstwa	Kultury,	Dziedzictwa	
Narodowego	i	Sportu.		

Ponadto	w	nowym	roku	szkolnym	realizowane	będą	
dodatkowe	zajęcie	wspomagające	dla	uczniów	po	powro-
cie	 do	 szkół	 z	 nauki	 zdalnej	 (razem160	 godzin)	 dla	 klas	 

IV-VIII	 w	 ramach	 rządowego	 programu	 finansowanego	
z	rezerwy	budżetowej	Ministerstwa	Edukacji	i	Nauki.

	 Początek	 roku	 szkolnego	 jest	 momentem	 skupia-
jącym	 w	 sobie	 wiele	 różnych	 oczekiwań	 nauczycieli,	
uczniów	 i	 ich	 rodziców.	Tak	więc	nauczycielom	życzymy	
pozytywnej	 energii,	 uczniom	 sukcesów	 w	 zdobywaniu	
wiedzy	 i	kolejnych	umiejętności,	natomiast	 rodzicom	sa-
tysfakcjonującej	 ich	współpracy	ze	 szkołami.	 	Mamy	na-
dzieje,	 ze	pomimo	 trudnej	 sytuacji	 epidemicznej	 uda	 się	
bezpiecznie	przejść	przez	rozpoczęty	rok	szkolny.		Liczbę	
dzieci	 i	 uczniów	w	 gminnych	 szkołach	w	 roku	 szkolnym	
2021/2022	przedstawia	poniższa	tabela.

COS

            	Przedszkolaki	 
i	oddziały	0

Uczniowie Razem	

Zespół		Szkół	w	Zembrzycach 75 148 223
Szkoła	Podstawowa	w	Tarnawie	Dolnej 35 93 128
Szkoła	Podstawowa		w	Marcówce	 25 76 101
Szkoła	Podstawowa	w	Śleszowicach 50 106 156
Razem 185 423 608
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Gminny	Ośrodek	Pomocy	Społecznej	w	Zembrzycach	
nie	prowadzi	 już	obsługi	programu	Dobry	Start	 „300+”.	
Według	 nowych	 zasad,	 w	 roku	 szkolnym	 2021/2022,	
wnioski	o	świadczenie	z	programu	„Dobry	Start”	należy	
składać	do	Zakładu	Ubezpieczeń	Społecznych.	Można	to	
zrobić	drogą	elektroniczną	z	Portalu	Usług	Elektronicz-
nych	(PUE)	ZUS,	za	pośrednictwem	portalu	Empatia	lub	
przez	serwisy	bankowości	elektronicznej	banków,	które	

udostępniają	 taką	możliwość.	ZUS	wypłaci	świadczenie	
wyłącznie	na	konto	bankowe	wskazane	w	przekazanym	
wniosku.	 Wniosek należy złożyć do 30 listopada br. 
Pomoc,	 w	 procesie	 składania	 wniosku	 można	 uzyskać	
w	placówce	ZUS	w	Suchej	Beskidzkiej	lub	podczas	dyżu-
rów	pracowników	ZUS	w	budynku	Gminnego	Centrum	
Kultury	i	Czytelnictwa	w	Zembrzycach.	

GOPS

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA 
DLA MAŁOPOLSKI

Wnioski o Dobry Start 
składamy do ZUS-u

ŚWIADCZENIA RODZINNE  
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

W celu kontynuacji wypłaty świadczeń rodzinnych 
i alimentacyjnych należy złożyć wniosek na kolejny okres 
zasiłkowy.  

W okresie zasiłkowym 2021/2022 obowiązują  do-
chody za 2020 r. z uwzględnieniem zmian w roku bieżą-
cym.

WYSOKOŚĆ KRYTERIUM-dochody przypadające 
na osobę w rodzinie uprawniające rodzinę do otrzyma-
nia świadczeń:

 Zasiłek  rodzinny: 674,00 zł / 764,00 zł w przypadku 
niepełnosprawności,

 Fundusz alimentacyjny: 900,00 zł

Wnioski można pobrać i złożyć w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Zembrzycach,  w godz. od 7.00- 
15.00, tel. 33 8746400.

Wnioski można składać również  elektroniczne po-
przez portal Emp@tia, bankowość elektroniczną lub  
PUE ZUS.
      GOPS

Nowy okres zasiłkowy  2021/2022

Od	1	 lipca	2021	r.	 	mieszkańcy	naszej	gminy	mogą	
korzystać	 z	 4	 złotowych	 zniżek	 przy	 zakupie	 biletu	 do	
Krytej	Pływalni	w	Suchej	Beskidzkiej.	 	Warunkiem	sko-
rzystania	ze	zniżek	i	zwolnień	będzie	okazanie	dokumen-
tu	potwierdzającego	fakt	zameldowania	na	terenie	Gmi-
ny	Zembrzyce	 (dowód	osobisty,	 legitymacja	szkolna	 lub	

inny	dokument	potwierdzający	zameldowanie	na	terenie	
gminy	Zembrzyce).	Zwolnienia	z	opłat	 i	tańsze	bilety	są	
realizowane	 w	 ramach	 programu	 finansowanego	 przez	
gminę	Zembrzyce.

UG

TAŃSZE BILETY NA BASEN

Nie przegap terminów! 

Zgodnie	z	Uchwałą	nr	XXXII/452/17	Sejmiku	Woje-
wództwa	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	na	
węgiel,	drewno,	które	spełniają	wymagania	w	zakresie	
sprawności	 cieplnej	 i	 emisji	 zanieczyszczeń	 określo-
nych	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;	
Jeżeli Twój kominek nie posiada sprawności cieplnej 

na poziomie 80% lub nie spełnia wymagań ekoprojektu 
to masz czas do końca 2022 roku na jego wymianę lub 
doposażenie w np. elektrofiltr!

Budujesz nowy dom albo wymieniasz stary piec? 
Pamiętaj, że możesz zamontować wyłącznie kocioł 

grzewczy spełniający wymagania ekoprojektu!
Pamiętaj,	że	na	terenie	województwa	małopolskiego	

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	wilgotności	 po-
wyżej	20%.

Uwaga: Wymagania uchwał antysmogowych nie 
ograniczają się wyłącznie do osób fizycznych!

Uchwały	antysmogowe	są	aktem	prawa	miejscowego	
i obowiązują wszystkich	na	obszarze,	który	obejmują.	Do-
tyczą	więc	 zarówno	prywatnych	budynków,	 jak	 również	
budynków	gospodarczych,	szklarni	 i	 tuneli	 foliowych,	 lo-
kali	usługowych,	zakładów	przemysłowych.

Uchwała	antysmogowa	dla	Krakowa	ani	uchwała	an-
tysmogowa	 dla	 Małopolski	 nie	 zawierają	 wyłączeń	 dla	
określonych	 grup	 działalności	 lub	 instalacji.	 Obowiązują	
jednak	wyłączenia,	które	wynikają	bezpośrednio	z	odręb-
nych	przepisów.

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

 Ogólnopolski Program „Czyste Powietrze”	–	 skiero-
wany	 do	właścicieli/współwłaścicieli	 domów	 jedno-
rodzinnych	 lub	wydzielonych	w	nich	 lokalach	miesz-
kalnych	z	wyodrębnioną	księgą	wieczystą.	Dotacje	na	
wymianę	źródeł	ciepła	i	termomodernizację	domu:	do 
30 tys. zł	w	podstawowym	poziomie	dofinansowania	
i do 37 tys. zł	w	podwyższonym.	Szczegóły	programu	
dostępne	 na	 stronie	 internetowej	 https://czystepo-
wietrze.gov.pl/,	 pod	 numerem	 12	 422	 94	 90	 lub	
w	 Gminnym	 Punkcie	 Konsultacyjno-Informacyjnym	
czynnym	 w	 środę	 w	 godzinach	 9:00-14:00	 oraz	
w	czwartek	w	godzinach	7:00-12:00.

 Ulga termomodernizacyjna – odliczenie dla podatni-
ków, którzy są właścicielami/współwłaścicielami do-
mów jednorodzinnych. Ulga	do 53 tys. zł	na	podatni-
ka	niezależnie	od	 liczby	posiadanych	nieruchomości.	
Ulgę	można	łączyć,	np.	z	dotacją	z	programu	„Czyste	
Powietrze”.	 Dowodem	 poniesionych	 wydatków	 jest	
faktura	VAT.

 Budżet gminy	–	Wójt	Gminy	Zembrzyce	ogłosił	nabór	
wniosków	o	udzielenie	dotacji	celowej	na	dofinanso-
wanie	 inwestycji	 związanych	 ze	 zmianą	 systemu	
ogrzewania	na	proekologiczny,	wnioski	przyjmowane	
są	do	20.10.2021	r.	Szczegóły	dotyczące	w/w	naboru	
dostępne	są	na	stronie	internetowej:	https://zembrzy-
ce.pl/	lub	pod	numerem	33 874 60 02.

 Program „Mój Prąd”	–	dofinansowanie	mikroinstalacji	
fotowoltaicznej.	Szczegóły	programu	dostępne	są	na	
stronie	internetowej	https://mojprad.gov.pl/  

 Dofinansowanie dla Przedsiębiorców	 zainteresowa-
nych	uzyskaniem	dotacji	na	wybrane	przedsięwzięcia,	
zapraszamy	do	zapoznania	się	z	biuletynem,	który	co	
miesiąc	 ukazywał	 będzie	 się	 na	 stronie:	 
https://www.mcp.malopolska.pl/ekodoradcy-dla-biz-
nesu/aktualnosci/kategoria-ekofinansowanie.	 Biule-
tyn	opracowywany	jest	przez	Ekodoradców	dla	bizne-
su	 z	 Małopolskiego	 Centrum	 Przedsiębiorczości 
w	Krakowie.
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CENTRALNA EWIDENCJA 
EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB)

Każdy	właściciel	 lub	zarządca	bu-
dynku	ma	 obowiązek	 złożenia	 dekla-
racji	dotyczącej	źródeł	ciepła	i	spalania	
paliw.	 Jeżeli	 Twój	 budynek	 posiada	
źródło	ciepła	i	spalania	paliw	zainstalo-
wane	przed	1	lipca	2021	r.	na	złożenie	
deklaracji	masz	12	miesięcy.	Jeżeli	źró-
dło	ciepła	 lub	 spalania	paliw	zostanie	
zainstalowane	po	1	lipca	2021r.	dekla-
rację	musisz	złożyć	w	terminie	14	dni.

Uwaga: Złożone ankiety do-
tyczące sposobu ogrzewania NIE 
zwalniają właściciela lub zarządcy 
budynku z ustawowego obowiąz-
ku złożenia deklaracji do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków!

Deklaracje można złożyć:
	 w	 formie	 elektronicznej	 –	 po-
przez	 stronę:	 www.zone.gunb.
gov.pl	 z	 wykorzystaniem	 profilu	
zaufanego	lub	e-dowodu;

	 w	formie	papierowej	-	do	wójta,	
burmistrza	 lub	 prezydenta	 mia-
sta	właściwego	dla	lokalizacji	lo-

kalu/budynku	 (w	 przypadku	 te-
renu	 Gminy	 Zembrzyce	 –	 do	
Wójta	Gminy	Zembrzyce,	siedzi-
ba:	34-210	Zembrzyce	540)
Więcej	informacji	oraz	formularz	

deklaracji	 można	 znaleźć	 na	 stronie	
Głównego	Urzędu	Nadzoru	Budow-
lanego:	 https://www.gunb.gov.pl/
strona/centralna-ewidencja-emisyj-
nosci-budynkow-faq

Z uwagi na obowiązek sporzą-
dzenia gminnej inwentaryzacji źró-
deł ciepła Urząd Gminy Zembrzyce 
zwraca się z uprzejmą prośbą o jak 
najszybsze składanie deklaracji!

Za brak złożenia deklaracji bę-
dzie grozić grzywna, która jest wy-
mierzana na zasadach ogólnych ko-
deksu wykroczeń.

Od 1 lipca 2021 r. rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania 
paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła 
lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. 

Nowy	 wóz	 strażacki	 został	
zakupiony	 po	 przeprowadzonym	
postępowaniu	 o	 udzielenie	 za-
mówienia	 publicznego	 za	 kwotę	
248	 000	 zł	 od	 OSP	 w	 Bukowinie	
Tatrzańskiej.	 	 Samochód	 jest	 wy-
produkowany	w	1998	roku,	spełnia	

wszystkie	 wymagane	 parametry	
i	 jest	 bardzo	 dobrze	 wyposażony	
m.in.	w	autopompę,	wyciągarkę	czy	
maszt	oświetleniowy.	

Zakup	 pojazdu	 strażackiego	 po-
prawił	 gotowość	 operacyjną	 OSP	
w	Tarnawie	Dolnej	i	zwiększył	bezpie-

czeństwo	 strażaków	 uczestniczących	
w	akcjach	ratowniczo-gaśniczych.		

UG

Zakupiono samochód ratowniczo- 
-gaśniczy dla OSP w Tarnawie Dolnej 

W dniu 21 czerwca 2021 roku w Bukowinie Tatrzańskiej Wójt 
Gminy Zembrzyce Łukasz Palarski przekazał druhom z Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Tarnawie Dolnej zakupiony przez 
gminę pojazd strażacki marki MAN. Zastąpił on wysłużony już 
samochód Magirus Deutz z 1974 roku

W	 Punkcie	 Konsultacyjnym	 jest	
możliwość	skonsultowania	wniosku	o	
dofinansowanie	w	ramach	Programu	
Priorytetowego	 ,,Czyste	 Powietrze”	
oraz	 jego	 złożenie.	Następnie	wnio-
sek	 przesyłany	 jest	 do	 Wojewódz-
kiego	Funduszu	Ochrony	Środowiska	
i	 Gospodarki	 Wodnej	 w	 Krakowie,	
gdzie	 następuje	 jego	ocena	meryto-
ryczna.

Uruchomiony	 Punkt	 Konsulta-
cyjny	 ma	 na	 celu	 ułatwienie	 miesz-
kańcom	Gminy	Zembrzyce	aplikowa-
nie	 o	 dofinansowanie	 lub	 pożyczkę	
w	 ramach	 Programu	 Priorytetowe-
go	 „Czyste	 Powietrze”.	 Utworzenie	
punktu	 jest	realizacją	zawartego	po-
rozumienia	 pomiędzy	Wojewódzkim	
Funduszem	 Ochrony	 Środowiska	
i	 Gospodarki	 Wodnej	 w	 Krakowie	
a	Gminą	Zembrzyce.

Mamy	nadzieję,	że	funkcjonowa-
nie	Punktu	zachęci	mieszkańców	do	
skorzystania	 z	 dofinansowania	 m.in.	
do	wymiany	 kotłów,	 przeprowadze-
nia	 prac	 termomodernizacyjnych,	
a	w	 efekcie	 do	 poprawy	 jakości	 po-
wietrza	na	terenie	Gminy	Zembrzyce.

Zachęcamy	również	do	zapoznania	
się	ze	szczegółowymi	 informacjami	na	
temat	Programu	Priorytetowego	„Czy-
ste	Powietrze”	dostępnymi	na	stronie:	
https://czystepowietrze.gov.pl/	

Założenie konta na portalu be-
neficjenta jest pierwszym i najważ-
niejszym krokiem w procedurze apli-
kowania o dofinansowanie!

Konto beneficjenta należy zało-
żyć na stronie: https://portal.wfos.
krakow.pl/register_of

Dane niezbędne do wypełnienia 
wniosku:
	 PESEL	swój	oraz	współmałżonka	
/	współmałżonki

	 Numer	ewidencyjny	działki
	 Numer	księgi	wieczystej
	 Rok	wystąpienia	o	zgodę	na	bu-
dowę	/	zgłoszenie	budowy

	 Powierzchnia	całkowita	budynku	
/	lokalu	mieszkalnego	w	m2

	 Numer	rachunku	bankowego	do	
wypłaty	dofinansowania

	 Wartość	rocznego	dochodu
	 Dokument	 potwierdzający	 prawo	
własności	 budynku	mieszkalnego	
(jeśli	dla	budynku	lub	nieruchomo-
ści	gruntowej	nie	została	założona	
księga	wieczysta	np.	akt	notarialny	
lub	inny	dokument	potwierdzający	
prawo	własności	budynku)

	 W	przypadku	ubiegania	się	rów-
nież	o	dofinansowanie	na	termo-
modernizację	 liczba	 m2	 okien,	
drzwi,	ocieplenia	ścian	/	stropu

	 Zaświadczenie	 upoważniające	
do	ubiegania	się	o	podwyższony	
poziom	 dofinansowania	wydane	

zgodnie	z	art.	411	ust.	10g	Usta-
wy	z	dnia	27	kwietnia	2001	roku	
Prawo	Ochrony	Środowiska

	 Jeżeli	inwestycja	została	już	roz-
poczęta	 –	 data	 wystawienia	
pierwszej	faktury	lub	równoważ-
nego	dokumentu	księgowego

	 W	przypadku	prowadzenia	dzia-
łalności	gospodarczej	powierzch-
nia	przeznaczona	pod	prowadze-
nie	tej	działalności

	 W	 przypadku	 prowadzenia	 go-
spodarstwa	 rolnego	 liczba	 ha	
przeliczeniowych

Za poprawność i rzetelność 
danych wprowadzonych do wnio-
sku, w tym za zgodność danych ze 
stanem faktycznym, odpowiada 
wyłącznie Wnioskodawca. Rozpa-
trywanie złożonych w Gminnym 
Punkcie Konsultacyjnym wniosków 
i przyznawanie dofinansowań nale-
ży do kompetencji Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Krakowie.

UG

Informujemy, że od 25 czerwca br. w Urzędzie Gminy w Zembrzycach został uruchomiony Punkt Kon-
sultacyjny rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” obsługiwany przez pracownika 
Referatu Inwestycji i Rozwoju – (parter – sala narad). 
Punkt czynny jest w  środę w godzinach 9.00–14.00, oraz czwartek w godzinach 7.00–12.00.

Punkt Konsultacyjny Programu 
Priorytetowego „Czyste Powietrze”
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XXV ZŁAZ SAMORZĄDOWCÓW

Tradycyjnie	 w	 ostatnią	 sobotę	
sierpnia	 samorządowcy	 wraz	 z	 ro-
dzinami	 i	 sympatykami	 	 Stowarzy-
szenia	 Gmin	 Babiogórskich,	 spotkali	

się	 w	 Lipnicy	 Wielkiej.	 Wędrowali	
od	wczesnych	 godzin	 rannych,	 	wy-
branymi	 trasami	 o	 różnym	 stopniu	
trudności,	nawet	przez	szczyt	Babiej	

Góry,	 aby	 zameldować	 się	 na	mecie	
złazu.	 Spotkanie	 na	 Polanie	 Stańco-
wej	 rozpoczęto	 uroczystą	 msza	 św.	
koncelebrowaną,	 sprawowaną	w	 in-
tencji	uczestników		złazu	i	mieszkań-
ców	 gmin	 zrzeszonych	w	 Stowarzy-
szeniu	 Gmin	 Babiogórskich,	 której	
przewodniczył	 ks.	 Andrzej	 Lichosyt	
kapelan	 Stowarzyszenia.	 Oprawę	
muzyczną	 mszy	 świętej	 zapewnił	
zespół	Orawianie	 z	Lipnicy	Wielkiej.	
Za	 rok	 na	 XXVI	 Złaz	 Samorządowy	
zaprasza	na	wytypowane	 atrakcyjne	
widokowo	trasy,	gmina	Stryszawa.

GCKiCz

28 sierpnia br. odbył się jubileuszowy Złaz Samorządowców. 

Codziennie	 bez	 względu	 na	
pogodę	 od	 godziny	 9.00	 rano	 do	
22.00	 mieszkańcy	 i	 turyści	 odwie-
dzający	 nasze	 okolice	 mogli	 ko-
rzystać	 z	 obiektów	 sportowych	
i	 rekreacyjnych.	 W	 wekendy	 Sto-
warzyszenie	 Lokalna	 Inicjatywa	
Społeczna	 „Nasza	 Gmina”	 przy	
współpracy	 z	 Gminnym	 Centrum	
Kultury	 i	Czytelnictwa	w	Zembrzy-
cach,	 Zembrzyckim	 Kołem	 Gospo-
dyń	 „Mioduszyna”	 oraz	 Ochotni-
czą	Strażą	Pożarną	w	Zembrzycach	
organizowało	 pikniki	 w	 ramach	
projektu:	 „Zembrzyckie	 Pikniki	 Ro-
dzinne	 sposobem	 na	 ogranicze-
nie	 skutków	 długotrwałej	 izolacji”.	
Działanie	 to	 realizowano	 dzięki	
wsparciu	 finansowym	 ze	 środków	
Programu	 Działaj	 Lokalnie	 Polsko-
-Amerykańskiej	 Fundacji	 Wolno-
ści	 realizowanego	 przez	 Akademię	
Rozwoju	 Filantropii	 w	 Polsce	 oraz	
Ośrodek	Działaj	Lokalnie	pod	Babią	
Górą	przy	Babiogórskim	Stowarzy-
szeniu	 Zielona	 Linia	 w	 Stryszawie.	
Każdy	 mógł	 wybrać	 coś	 dla	 siebie	
i	miło	 spędzić	 czas	w	 sobotnie	 czy	
niedzielne	 popołudnie.	 Licznie	 od-
wiedzali	też	naszą	gminę	piesi	tury-
ści	pokonując	Mały	Szlak	Beskidzki,	
oznakowany	 kolorem	 czerwonym,	

który	 wiedzie	 ze	 Straconki	 przez	
Przełęcz	 Kocierską,	 Leskowiec,	
Żmijową,	 Starowidz,	 Chełm,	 Lubo-
goszcz	 aż	 po	 Luboń.	Wypoczywali	
na	naszym	obiekcie	gdzie	mogli	się-

posilić,	obejrzeć	izbę	tradycji,	otrzy-
mać	wydawnictwa	i	interesujące	ich	
informacje	o	terenie.	Z	obiektu	ko-
rzystało	 liczne	 grono	 spędzających	
czas	wolny	na	naszym	terenie,	każ-
dy	mógł	 zauważyć,	 że	w	 tym	 roku	
była	 to	 spora	 liczba	osób.	Dla	 naj-
młodszych	 Gminne	 Centrum	 Kul-
tury	 i	 Czytelnictwa	 zorganizowano	
wakacyjne	zajęcia	„Chileaders”	oraz	
naukę	gry	na	gitarze.	Mamy	nadzie-
ję	 że	 pogoda	dopisze	 i	 jesienią	 też	
można	 będzie	 skorzystać	 nie	 tylko	
ze	 świetlicy	 rekreacyjnej	 ale	 rów-
nież	 zewnętrznych	 obiektów	 spor-
towych.	

GCKiCz

Żegnamy wakacje
Wakacje dobiegły końca – dzieci i młodzież wracają do szkoły, 
lecz miłe wspomnienia pozostaną na długo. Na pewno pobyt 
na terenie Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Zembrzycach 
choć w części wynagrodził im ograniczone możliwości podró-
żowania.        

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach składa 
serdeczne podziękowania  FIRMIE H.P.U „BOGART” BOGU-
SŁAW SOBANIAK z Tarnawy Dolnej za nieodpłatne wyposażenie 
Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Zembrzycach w atrakcyjne 
leżaki z nadrukiem herbu Gminy Zembrzyce dla wypoczywają-
cych na naszym obiekcie. Dziękując za wsparcie, życzymy sukce-
sów osobistych, zawodowych, realizacji wszystkich planów i za-
mierzeń biznesowych oraz wielu powodów do satysfakcji.

GCKiCz

Podziękowanie

W	 konkursie	 wzięło	 udział	
9	 Zespołów	 Regionalnych.	 Każdy	
zespół	 reprezentował	 swoją	 gminę	
tj.:	 Budzów,	 Bystra	 –	 Sidzina,	 Jor-
danów	 Gmina,	 Jordanów	 Miasto,	

Maków	Podhalański,	Stryszawa,	Su-
cha	Beskidzka,	Zawoja,	Zembrzyce.	
Zespoły	 przygotowały	występy	 ta-
neczno-wokalne	związane	z	folklo-
rem	Podbabiogórza	oraz	widowiska	
oparte	na	folklorze	Podbabiogórza.	

Komisja	w	składzie:	Dorota	Ma-
jerczyk	 (Etnolog),	 Barbara	 Rosiek	
(Etnograf)	 oraz	 Andrzej	 Peć	 (Etno-
graf)	przyznała	następujące	miejsca:	
I	miejsce	–	Susko	Muzyka;	I	miejsce	
–	Zespół	Regionalny	„Juzyna”	z	Za-
woi;	 II	 miejsce	 –	 Stowarzyszenie	
Zembrzyckie	Koło	Gospodyń	„Mio-
duszyna”;	 II	 miejsce	 –Babiogórza-
nie	–	Polana	Makowska;	III	miejsce	

–	 Zespół	 Regionalny	 „Budzowskie	
Kliszczaki”;	III	miejsce	–	Gminny	Ze-
spół	Regionalny	„Gronie”	z	Łętowni.	
Wyróżnienie	–	Kapela	spod	Jałow-
ca;	 Wyróżnienie	 –	 Stowarzyszenie	
Gospodyń	 „Sidzinianki”	w	 Sidzinie;	
Wyróżnienie	 –	 Grupa	 Regionalna	
„Biesiada”	z	Jordanowa.

Serdecznie	 gratulujemy	 i	 dzię-
kujemy	 wszystkim	 uczestnikom	
konkursu	 za	 szerzenie	 tradycji	
a	 szczególnie	 naszemu	 zespołowi	
za	 inscenizację	 „Wolanie	 bugli”,	 bo	
już	 odchodzi	 w	 zapomnienie	 co-
dzienność	ubiegłego	wieku.		

GCKiCz

Konkurs „Kultura i Folklor Podbabiogórza”
Zarząd Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” zorganizował 
już VIII  edycję Konkursu pt. „Kultura i Folklor Podbabiogórza”. 
Celem konkursu jest ochrona tradycji folkloru podbabiogór-
skiego, kultywowanie i poszanowanie dziedzictwa Podbabio-
górza, zaszczepienie szacunku i umiłowania kultury ludowej, 
a także stworzenie możliwości artystycznej konfrontacji i wy-
miany doświadczeń. 
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Wizyta studyjna w Rumunii 

Nowy Zarząd Gminnego 
Oddziału ZOSP RP

Spotkanie	 zostało	 rozpoczęte	
przez	 druha	 Sławomira	 Suwadę,	 któ-
ry	 powitał	 zgromadzonych	 delega-
tów	 oraz	 przedstawicieli	 do	 Zarządu	
Gminnego	 wytypowanych	 w	 wyniku	
przeprowadzonych	wyborów	w	każdej	
z	jednostek	OSP,	tj.	Marcówka,	Tarna-
wa	Dolna,	Śleszowice	oraz	Zembrzyce.	
Następnie	 poszczególni	 członkowie	
Zarządu	podsumowali	swoje	osiągnię-
cia,		po	czym	nastąpiła	dyskusja.	

W	 kolejnym	 punkcie,	 przystą-
piono	 do	 wyborów.	 Delegaci	 oraz	
przedstawiciele	 zgłosili	 swoich	 kan-
dydatów	 na	 funkcję:	 Prezesa,	 Ko-
mendanta	Gminnego,	 	Wiceprezesa,	
Sekretarza,	Skarbnika,	dwóch	Człon-
ków	 Zarządu,	 Przewodniczącego	
Komisji	 Rewizyjnej	 oraz	 jej	 dwóch	

członków.	W	wyniku	przeprowadzo-
nego	 głosowania	 jawnego	 wybrano	
następujące	składy	

Skład	Zarządu	Gminnego:
	 Prezes	Zarządu	Gminnego-	druh	
Stanisław	 Gaura	 (OSP	 Tarnawa	
Dolna).

	 Komendant	 Gminny	 Związku-	
druh	 Grzegorz	 Fortuna	 (OSP	
Zembrzyce).

	 Wiceprezes	 Zarządu	 Gminnego	
druh	Grzegorz	Nieciąg	(OSP	Śle-
szowice).

	 Sekretarz	 Zarządu	 Gminnego-	
druh	 Paweł	 Karcz	 (OPS	 Zem-
brzyce).

	 Skarbnik	 Zarządu	 Gminnego-	
druh	Adrian	Matusik	(OSP	Tarna-
wa	Dolna).

	 Członek	 Zarządu	 Gminnego-	
druh	Andrzej	Żurek	(OSP	Śleszo-
wice).

	 Członek	 Zarządu	 Gminnego-	
druh	 Jerzy	 Kulak	 	 (OSP	 Mar-
cówka).

Komisja	 Rewizyjna	 Zarządu	
Gminnego	w	składzie:
	 Przewodniczący	Komisji	Rewizyj-
nej	druh	Kazimierz	Fortuna	(OSP	
Zembrzyce)

	 Członek	 Komisji	 Rewizyjnej-	
druh	 Franciszek	 Niziński	 (OSP	
Tarnawa	Dolna)

	 Członek	 Komisji	 Rewizyjnej-	
druh	Mateusz	Wróbel	 (OSP	Śle-
szowice).

W dniu 29.08.2021 odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy 
Zembrzyce. Spotkanie to odbywa się raz na pięć lat i ma na celu złożenie sprawozdania przez 
ustępujący zarząd oraz wybór nowych władz na kolejną kadencję. Mając na uwadze, że głów-
nym zadaniem Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych jest koordynowanie 
na poziomie gminnym aktywności związanych z rozwojem ochrony przeciwpożarowej, wspieranie 
jednostek na terenie gminy oraz reprezentacja struktur związkowych w wszelkiego rodzaju uro-
czystościach.

W	 programie	 wizyty	 były	 spo-
tkania	 z	 parlamentarzystami,	 samo- 
	rządowcami,	 organizacjami	 poza	rzą- 
dowymi,	 zespołami	 regionalnymi. 
Wiele	 ciekawych	 i	 zajmujących	
rozmów	 o	 podobnej	 przeszłości,	
dziedzictwie	 kulturowym,	 trady-
cji,	 zrealizowanych	 projektach.																																																																																				
W	 Băile	 Figa	 odbył	 się	 Festiwal	
Smaków,	 gdzie	 stoisko	 promocyjne	
miało	 Zembrzyckie	 Koło	 Gospodyń	
„Mioduszyna”.	Dziękujemy	 za	 zorga-
nizowanie	 wyjazdu.	 Poznanie	 wielu	
ciekawych	 i	 fascynujących	 miejsc,	
czarujących	zabytków,	zapierających	
dech	w	 piersiach	 krajobrazów,	 a	 co	
najważniejsze	 możliwość	 poznania	
wspaniałych	 i	 niezwykle	 życzliwych	
ludzi.

GCKiCz

W  ramach projektu współpracy pod nazwą „Polsko-Rumuński Szlak Lokalnych Kulinariów” 
realizowanego pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania „Podbabiogórze”, „Turystyczna Pod-
kowa”, „Timutul Haiducilor” i „GalmmV-Maramures Vest” w dniach 4-8 sierpnia br. gościliśmy 
w Rumunii w okolicach Beclean.

Po	dokonaniu	wyboru,	przewod-
nictwo	dalszym	obradom	objął	nowo	
wybrany	 Prezes	 Stanisław	 Gaura,	
który	w	krótkim		wystąpieniu	podzię-
kował	Delegatom	i	Przedstawicielom	
za	 oddane	 głosy	 oraz	 zaufanie	 któ-
rym	 jako	 Zarząd	 zostali	 	 obdarzeni.		
Podziękował	 również	 ustępującemu	

Prezesowi	 Kazimierzowi	 Fortunie	
za	 trzydzieści	 lat	 pracy	 w	 struktu-
rach	 Zarządu	 Gminnego,	 wyrażając	
nadzieje,	że	w	dalszym	ciągu	Zarząd	
Gminny	 będzie	 mógł	 liczyć	 na	 jego	
bogate	doświadczenie.	

Następnie	głos	zabrał	Wójt	Gmi-
ny	 Zembrzyce	 Pan	 Łukasz	 Palarski.	

Pogratulował	 on	 nowo	 wybranemu	
Zarządowi	 oraz	 życzył	 Związkowi	
sukcesów	w	realizacji	celów	statuto-
wych.	

Prezes Zarządu Gminnego ZOSP  RP     
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Wyniki Konkursu „Produkt 
lokalny Podbabiogórza”

Komisja	 Konkursowa	 pracowała	
w	składzie:
1.	 Dorota	Majerczyk	–	Etnolog
2.	 Barbara	Rosiek	–	Etnograf
3.	 Andrzej	Peć	–	Etnograf

W	kategorii	II.	Haft:
I	miejsce	–	Weronika	Nieciąg	z	Ja-

chówki;	 I	miejsce	–	Krystyna	Matysz-
kowicz	z	Marcówki;	II	miejsce	–	Maria	
Strączek	z	Jachówki;	II	miejsce	–	Anna	
Malinowska	z	Białki;	III	miejsce	–	We-
ronika	Strączek	z	Jachówki;	III	miejsce	
–	Anna	Klimowska	z	Bieńkówki.	

Wyróżnienie:	 Janina	 Sala	 z	 Bień-
kówki;	 Wyróżnienie:	 Anna	 Kruźlak	
z	Bieńkówki.

W	 kategorii	 III.	 Koronkarstwo	
miejsca	zajęli:

I	miejsce	–	Ewa	Majerska	z	Baczy-
na;	I	miejsce	–	Krystyna	Matyszkowicz	
z	Marcówki;	II	miejsce	–	Justyna	Gło-
wacz	 z	Jachówki;	 III	miejsce	 –	Janina	
Benisz	z	Zembrzyc;	 III	miejsce	–	Mał-
gorzata	Byrska	z	Tarnawy	Dolnej

W	kategorii	VI.	Wyroby	z	wikliny,	
wyroby	z	łuby,	plecionkarstwo,	wyroby	
z	siana:																				

I	 miejsce	 –	 Janusz	 Gałuszka	 ze	
Stryszawy;	 II	miejsce	 –	 Janina	 Benisz	
z	 Zembrzyc;	 III	 miejsce	 –	 Warsztaty	
Plastyczne	w	Budzowie.

Wyróżnienie:	Antoni	Gigoń	z	Bu-
dzowa.

W	kategorii	VII.	Galanteria	drew-
niana	miejsca	zajęli:

I	miejsce	–	Ryszard	Zajda	z	Zawoi;	
I	miejsce	 –	Józef	Krzak	 ze	 Śleszowic;	
II	miejsce	–	Bartłomiej	Trzop	z	Sidziny;	
II	miejsce	–	Stanisława	Trzop	z	Tarnawy	
Dolnej.

Wyrażamy	uznanie	dla	bogatego	
dorobku	 i	 twórczej	 inwencji,	pozwa-
lającej	 kreować	 nowatorskie,	 a	 jed-
nocześnie	 tradycyjne	 dzieła	 nawią-
zujące	 do	 klasycznej	 sztuki	 ludowej	
regionu	 beskidzkiego.	 Gratulujemy	
sukcesów	 rękodzielnikom	 z	 naszej	
gminy,	sukces	ten	ma	również	w	wy-

miar	 promocyjny	 naszego	 lokalnego	
dorobku	kulturowego.	

GCKiCz

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” ogłosił już wyniki 
X Edycji konkursu pt. „Produkt Lokalny Podbabiogórza”. 

LKS GARBARZ 

Po	 spadku	 z	 Ligi	 Okręgowej	
z	 drużyny	 z	 szerokiej	 kadry	 ubyło	
tylko	 trzech	 zawodników.	 Aspiracje	
na	koniec	sezonu	mamy	na	pierwszą	
trójkę	 ligowej	 tabeli.	 Wygranie	 ligi	
i	awans	z	powrotem	do	Ligi	Okręgo-
wej…	 dopóki	 piłka	w	 grze,	 jest	 cał-
kiem	możliwy.	W	roku	1922	klub	bę-
dzie	obchodził	100-lecie	działalności,	
i	 sam	 awans	 byłby	 fantastycznym	
wydarzeniem.

Garbarz	 to	 jeszcze	 dwie	 druży-
ny	 –	 młodzieżowe.	 Po	 raz	 pierwszy	
od	kilku	 lat	mamy	drużynę	 juniorów	
młodszych.	Trzon	 tej	 drużyny	 to	 za-
wodnicy,	 którzy	 zaczynali	 swoją	
przygodę	 w	 roku	 2014	 w	 drużynie	
„żaczków”	 i	 tak	 przez	 kolejne	 lata	
doszli	 do	 „przedsionka”	 drużyny	 se-
niorów,	 w	 którym	 pograją	 jeszcze	
przynajmniej	 dwa	 lata.	 W	 tym	 se-

zonie	 do	 naszej	 ekipy	 doszła	 grupa	
zawodników	 z	 Tarnawy	 D.	 która	 w	
ubiegłym	 sezonie	 grała	 w	 drużynie	
„Trampkarzy”	 w	 LKS	 Tarnawianka.	
Wszystkim	 zawodnikom	 należą	 się	
duże	brawa	z	zaangażowanie	w	me-
czach	 oraz	 treningach.	 Ta	 drużyna	
to	grupa	zawodników	z	pasją	do	pił-
ki	 nożnej,	 drużyna	 z	 którą	 chce	 się	
pracować.	 Są	 przykładem	dla	młod-
szych	 kolegów,	 którzy	 chcą	 i	 zaczy-
nają	 swoją	 przygodę	 z	 piłka	 nożną.	
Trzecia,	 a	 zarazem	 najmłodsza	 dru-
żyna	to	drużyna	„żaczków”	–	drużyna	
chłopców	i	dziewczynek	ur.	w	latach	
2013-2014.	 Drużyna,	 która	 dopiero	
zaczyna	 swoją	 przygodę.	W	 sobotę	
4	września	 rozegrała	 swój	 pierwszy	
oficjalny	 mecz	 ligowy.	 Mecz,	 który	
był,	 co	 było	widać	 i	 słychać,	 niesa-
mowitym	przeżyciem	dla	Nich.	Piłka-

rze	zobaczyli	 ile	 jeszcze	pracy	przed	
nimi	i	ile	trzeba	się	jeszcze	uczyć.	Nie	
mniej	 brawa	 za	 zaangażowanie,	 po-
dejście	do	treningów,	do	piłki	nożnej	
daje	dużo	pozytywnych	odczuć.	Dla	
nich	 to	 przede	 wszystkim	 zabawa,	
możliwość	 spotkania	 się	 z	 kolegami	
i	pogrania	wspólnego	w	piłkę	nożną	
i	 tego	 nie	można	 im	 odbierać,	 nale-
ży	ich	wspierać,	umiejętnie	zachęcać.	
Z	 tego	 miejsca	 zapraszamy	 kolejne	
chętne	dzieci	do	drużyny.	Póki	co	nie	
jest	nas	za	wielu,	każdy	może	przyjść	
spróbować.	 Więcej	 informacji	 na	
temat	 drużyn	 młodzieżowych	 moż-
na	 uzyskać	 pod	 numerem	 telefonu	
509	 229	 001	 (Trener).	 Zapraszamy	
na	 nasz	 stadion	 wszystkich	 miesz-
kańców	 na	 mecze	 ligowe	 drużyny	
seniorów	w	co	drugą	 sobotę,	 godzi-
ny	popołudniowe	-	info	na	plakatach	
w	Zembrzycach,	oraz	co	druga	sobo-
ta	–	niedziela,	drużyny	młodzieżowe	
w	godzinach	przed	południowych.	

Szukamy	 i	 zapraszamy	 również	
osoby,	 które	 chcą	 się	 zaangażować,	
pomóc	w	sprawnej	organizacji	klubu.	
Jest	nas	działaczy	dosłownie	garstka.	
Zapraszamy	 również	 do	współpracy	
osoby,	które	chciałyby	wspomóc	klub	
finansowo	lub	materialnie.

WL

Garbarz Zembrzyce w sezonie piłkarskim 2021/2022 to trzy 
drużyny piłkarskie grające  w oficjalnych rozgrywkach. Dru-
żyna „seniorów” to obecnie drużyna środka tabeli w tzw. „su-
skiej” A klasie (od tego sezonu utworzono dwie ligi A klasowe 
– tzw. suska i wadowicka). 

Koronki wykonane przez panią 
Janinę Benisz

Serweta wykonan przez panią Krystynę Matyszkowicz
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Do 30 września trwa Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.

Wszyscy	 mieszkańcy	 powin-
ni	 wziąć	 w	 nim	 udział.	 Podstawo-
wą	 formą	 dokonania	 spisu	 	 jest	
tzw.	 samospis,	 w	 ramach	 którego	
mieszkańcy	 samodzielnie	 odpowia-
dają	 na	 pytania	 poprzez	 aplikację	 
https://spis.gov.pl	 lub	 infolinię	 spi-
sową	 22	 279-99-99.	 	 Pracownicy	
Urzędu	Gminy	Zembrzyce	 na	 bieżą-
co	 udzielają	 pomocy	 mieszkańcom	
w	 dokonaniu	 spisu.	 Prace	 spisowe	
realizowane	są	również	przez	powo-
łanych	 rachmistrzów,	 którzy	 dane	
zbierają	 telefonicznie	 lub	 za	 pomo-
cą	wywiadów	bezpośrednich.	Udział	
w	spisie	jest	obowiązkowy	i	na	osoby,	
które	odmówią	udziału	w	spisie	mogą	
być	 nakładane	 kary.	 Kto	 jeszcze	 się	
nie	spisał	proszony	jest	do	dokonania	
spisu	do	30	września	2021.

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności 
i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. 

LKS „TARNAWKA” TARNAWA DOLNA w sezonie 2021/22 zgłosiła do rozgrywek ligowych drużynę w kategorii ORLIK, 
którą prowadzi trener Adrian. Treningi mają miejsce na stadionie w Tarnawie Dolnej w poniedziałki i piątki w godzinach 
od 16.30 do 18.00. Cały czas trwa również nabór dzieci w kategorii ŻAK, dla której prowadzone są zajęcia treningowe.

AŚ

LKS „TARNAWIANKA”

Oprócz	 treningów	 obie	 drużyny	
rozgrywają	 swoje	 mecze	 organizo-
wane	przez	PPN	Wadowice.	W	cza-
sie,	 kiedy	 infrastruktura	 sportowa	
była	 zamknięta	 organizowaliśmy	
spacery	 krajoznawczo-turystyczne	
po	Marcówce.	Ponadto	zawodnicy	ze	
starszej	grupy	uczestniczą	w	różnych	
turniejach	 na	 terenie	 województwa	
małopolskiego.	

Dzięki	dobrej	współpracy	z	Aka-
demią	 Piłkarską	 Wisły	 Kraków	 nasi	
zawodnicy	 mają	 możliwość	 trenin-
gów	testowych	prowadzonych	przez	
trenerów	Akademii.	Dodatkowo	bio-
rą	 aktywny	 udział	 podczas	 meczy	
Wisły	 Kraków,	 gdzie	 mieli	 okazję	
podawać	piłki	podczas	meczu	Wisła	
Kraków	-	Raków	Częstochowa.

We	 wrześniu	 organizowaliśmy	
turniej	 dla	 rocznika	 2011	 na	 boisku	
w	Marcówce	 przy	współpracy	 z	 fir-
mą	 Max-Bud.	 Było	 to	 niewątpliwie	
ciekawe	wydarzenie	dla	naszych	za-
wodników	oraz	rodzin.	

Od	 strony	 szkoleniowej	 cieszy	
nas	 ciągły	 rozwój	 naszych	 zawodni-
ków	co	widać	w	czasie	rozgrywanych	
meczy.	 Dlatego	 zapraszamy	wszyst-
kie	dzieci	w	wieku	od	5	do	10	lat	do	
aktywnego	 spędzania	 czasu	 razem	
z	nami.

PP

Na boisku w Marcówce trenują dwie grupy młodzieżowe: Żak 
(rocznik 2013 i młodsi) oraz Orlik (rocznik 2011 i młodsi). Obie 
drużyny liczą w sumie 23 zawodników i zawodniczki. 

LKS „BŁYSKAWICA” 
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Dziękujemy wszystkim, których zdjęcia 
wykorzystaliśmy w NGZ

Podczas	pikniku	będzie	można	zaszczepić	się	przeciw	
COVID-19	(nie	jest	konieczna	wcześniejsza	rejestracja	na	
szczepienie,	skorzystać	ze	szczepienia	mogą	także	osoby	
mieszkające	poza	obszarem	Gminy	Zembrzyce).	Zaprasza-
my	wszystkich	chętnych	w	godzinach	od	13.00	do	18.00	
(lub	do	ostatniej	szczepionki).	W	programie	imprezy:	

 konkursy	dla	dzieci	i	dorosłych
 wystawa	lokalnego	rękodzieła
 warsztaty	bibułkarskie	i	koronkarskie
 występy	artystyczne	

 

Darmowa	strefa	gastronomiczna:
 grill
 słodki	kącik	
 ekspozycja	i	degustacja	wyrobów	ZKG

  
Zapewniamy	 upominki	 dla	 osób	 zaszczepionych	

w	trakcie	organizowanego	wydarzenia.	

Serdecznie	zapraszamy	

FESTYN Rodzinny z „MIODUSZYNĄ”                                                         
w ramach ogólnopolskiej akcji               
„Szczepimy Się”

Stowarzyszenie Zembrzyckie Koło Gospodyń „Mioduszyna” zaprasza serdecznie wszystkich 
mieszkańców na Jesienny Festyn Rodzinny organizowany w ramach ogólnopolskiej akcji „Szcze-
pimy Się”, który odbędzie się w dniu 25 września 2021 r. (sobota) na placu widowiskowym przy 
Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Zembrzycach. Rozpoczęcie pikniku o godzinie 13.00.                                             


