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	 1.	 Kontynuowano	 naprawę	 szkód	
powstałych	w	 drogach	 po	 inten-
sywnych	 opadach	 w	 lipcu	 oraz	
przeprowadzono	 szereg	 prac	 re-
montowych	 w	 infrastrukturze	
drogowej.	

	 2.	 Wykonano	 remont	 drogi	 trans-
portu	 rolnego	 „Koźle	 Zembrzyc-
kie”	w	miejscowości	Zembrzyce.

	 3.	 Wykonano	remont	drogi	 „Carhle”	
w	miejscowości	Tarnawa	Dolna.

	 4.	 Wykonano	 „Remont	 drogi	 gmin-
nej	„Kaszyccy”	w	km	od	0+073	do	
km	 0+165	 położonej	 w	 miejsco-
wości	Tarnawa	Dolna”.

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

	 6.	 W	 ramach	 udzielanych	 dotacji	
celowych	 na	 dofinansowanie	 in-
westycji	 związanych	 z	 wymianą	
niskosprawnych	 źródeł	 ciepła	
na	 proekologiczne	 przyznano	
w	 2021	 roku	 dotacje	 na	 łączną	
kwotę	196	000	zł	.

	 7.	 W	 ramach	 działania	 Gminnego	
Punktu	 Konsultacyjno-Informa-
cyjnego	Programu	„Czyste	Powie-
trze”	 złożonych	zostało	11	wnio-
sków	o	dofinansowanie	w	 formie	
dotacji.	 Ponadto	 udzielono	 kilka-
dziesiąt	konsultacji	telefonicznych	
i	bezpośrednio	w	punkcie.

	 8.	 Złożono	wniosek	i	otrzymano	do-
tację	w	ramach	Narodowego	Pro-
gram	 Rozwoju	 Czytelnictwa	 2.0	
uchwalonego	 na	 lata	 2021-2025	
przez	Radę	Ministrów	w		celu	po-
prawy	 stanu	 czytelnictwa	w	 Pol-
sce	 poprzez	wzmacnianie	 roli	 bi-
bliotek	publicznych.	Program	 jest	
realizowany	 przez	 Ministerstwo	
Kultury,	 Dziedzictwa	 Narodowe-
go	 i	 Sportu	 przy	 zaangażowaniu	
Biblioteki	 Narodowej,	 Instytutu	
Książki	 i	 Narodowego	 Centrum	
Kultury	 oraz	 we	 współpracy	
z	 Ministerstwem	 Edukacji	 i	 Na-
uki	 jako	 Operatora	 Priorytetu	 3.	
Wartość	 otrzymanego	 wsparcia	
wynosi	12	000	zł	dla	3	szkół	tj.	po	

OBCHODY ŚWIĘTA
NIEPODLEGŁOŚCI

Obchody Narodowego Święta Niepodległości nabierają dziś szczególnego wymiaru, gdyż 11.11.2021 r. 
mogliśmy po przerwie spowodowanej pandemią, zgromadzić się przed pomnikiem upamiętniającym pole-
głych w obronie Ojczyzny i w patriotycznym nastroju wspólnie świętować. 11 listopada to jedna z najważ-
niejszych dat w historii naszej Ojczyzny, kiedy to po wielu latach niewoli Polska odzyskała niepodległość, 
a Polacy upragnioną wolność. 

Sprawozdanie z działalności 
Wójta Gminy Zembrzyce

W	ramach	obchodów	Święta	niepodległości	szkoła	w	Marcówce	zor-
ganizowała	w	dniu	6	listopada	wieczorek	patriotyczny	pod	hasłem	„Ser-
cem	śpiewam	Tobie	Polsko”,	na	który	zaproszeni	zostali	mieszkańcy	Mar-
cówki.	W	hołdzie	Polsce	Niepodległej	uczniowie	szkoły	pod	opieką	pani	
Jolanty	Fidelus	zaprezentowali	montaż	słowno-muzyczny.	Prezentowane	
były	pieśni	patriotyczne	i	wiersze	wieszczów	narodowych,	mówiące	o	mi-
łości	do	Ojczyzny,	doli	żołnierskiej	 i	 radości	z	odzyskania	wolności.	Za-
proszeni	goście	oraz	rodzice	uczniów	włączyli	się	w	program	uroczystości	
poprzez	wspólne	śpiewanie.	

SPM

Droga „Koźle Zembrzyckie”.

Droga „Carhle” w Tarnawie Dolnej.

Uroczyste	 obchody	 103.	 Rocz-
nicy	 odzyskania	 przez	 Polską	 nie-
podległości	rozpoczęły	się	mszą	św.	
o	godz.	10.00,	którą	odprawił	ks.	Pro-
boszcz	 Zbigniew	 Sala.	 Następnie	
przed	 pomnikiem	 na	 rynku	w	 Zem-
brzycach	 młodzież	 przedstawiła	
montaż	słowno	–	muzyczny.	Ucznio-
wie	 recytowali	 wiersze	 i	 śpiewali	
pieśni	patriotyczne.	Na	piersi	wystę-
pujących	 i	 wielu	 zebranych	 dumnie	
prezentowały	 się	 kotyliony	w	 biało- 
-czerwonych	 barwach	 wykonane	
w	 ramach	 zajęć	 przez	 uczniów	 Ze-
społu	Szkół	w	Zembrzycach.	Występ	
uświetniły	 także	 występy	 Orkiestry	
Dętej	„Rytm”	pod	batutą	Kazimierza	
Gromady	 oraz	 Zespołu	 „Mioduszy-
na”	 pod	 przewodnictwem	 Barbary	
Cyganik.	 Piękne	 rytmy	 patriotycz-
nych	pieśni	w	wykonaniu	zembrzyc-
kiej	orkiestry	czy	pieśni	wyśpiewane	
przez	Zespół	„Mioduszyna”	i	uczniów	
zachwyciły	wszystkich	zebranych	na	
uroczystości.	Ważnym	punktem	ob-
chodów	był	Apel	Poległych.	Po	jego	
odczytaniu	 przedstawiciele	 władz	
samorządowych:	wójt	 Łukasz	 Palar-
ski	 i	 radni	powiatowi	Joanna	Stypu-

ła	 i	 Piotr	 Talaga,	 delegacja	 zespołu	
„Mioduszyna”	oraz	uczniowie	złożyli	
wiązanki	kwiatów	i	zapalili	znicze	dla	
uczczenia	pamięci	obrońców	Ojczy-
zny.	W	trakcie	obchodów	głos	zabrał	
wójt	 Łukasz	 Palarski,	 wspominając	
naszych	rodaków	walczących	o	wol-
ność	wspólnego	 domu,	 któremu	 na	
imię	 Polska.	 Pani	 Dyrektor	 Zespołu	
Szkół	 w	 Zembrzycach	 Elżbieta	 Fi-
delus	 podziękowała	 nauczycielom,	

którzy	przygotowali	młodzież	i	przy-
czynili	 się	 do	 uświetnienia	 obcho-
dów	i	nadania	jej	uroczystej	oprawy,	
w	 szczególności	 panu	 Edwardowi	
Stopa,	 pani	 Agnieszce	 Talaga,	 pani	
Elżbiecie	 Kiepura	 i	 pani	 Magdale-
nie	 Żmudka.	 Życzyła	 też	wszystkim	
zgromadzonym	 radosnego	 świę-
towania.	 Zwróciła	 także	 uwagę,	 że	
udział	młodzieży	w	obchodach	Świę-
ta	 Niepodległości	 jest	 żywą	 lekcją	

historii,	 która	 kształtuje	 patriotyzm,	
przywiązanie	 do	 swojej	 Ojczyzny,	
ziemi	 rodzinnej	 i	 szacunek	dla	 sym-
boli	narodowych.

Uroczystość	zakończyło	gremial-
ne	wykonanie	 hymnu	państwowego	
o	 godz.	 12.00	w	 ramach	 akcji	 zaini-
cjowanej	przez	Ministerstwo	Kultury	
Dziedzictwa	 Narodowego	 i	 Sportu	
pod	hasłem	„Niepodległa	do	hymnu”.

 
ZSZ
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4	000		zł.	Uczestniczące	w	projek-
cie	szkoły	wnoszą	po1000	zł	w	ra-
mach	wkładu	własnego.

	 9.	 Pozyskano	 dofinansowanie	 do	
wycieczek	 szkolnych	 w	 ramach	
programu	 „Poznaj	 Polskę”.	 Celem	
nowego	 programu	 Ministerstwa	
Edukacji	 i	Nauki	 jest	wsparcie	or-
ganów	 prowadzących	 szkoły	 dla	
dzieci	 i	młodzieży	w	uatrakcyjnie-
niu	procesu	edukacyjnego	poprzez	
dofinansowanie	 wycieczek	 szkol-
nych	związanych	z	priorytetowymi	
obszarami	 edukacyjnymi	 wskaza-
nymi	na	stronie	MEiN	tj.	muzeów,	
miejsc	 pamięci,	 obiektów	 kultury,	
instytucji	 popularyzujących	 osią-
gnięcia	 nauki.	 Wszystkie	 gminne	
szkoły	 otrzymały	 dofinansowanie,	
każda	ze	szkół	zorganizowała	dwie	
wybrane	 wycieczki	 dla	 klas	 I-III	 i	
IV-VIII.	 Uzyskane	 dofinansowa-
nie	to	30		605	zł	(80%),	pozostałe	
(20%)	10	653	zł	 to	wkład	własny	
–	wpłaty	rodziców.

	10.	 Po	 złożeniu	 wniosku	 otrzymano	
zwiększoną	 subwencję	 oświato-
wą	z	4%	rezerwy	na	prowadzenie	
zajęć	wspomagających	w	 opano-
waniu	 i	 utrwaleniu	 wiadomości	
i	 	umiejętności	z	wybranych	obo-
wiązkowych	 zajęć	 edukacyjnych	
z	zakresu	kształcenia	ogólnego	dla	
uczniów	klas	IV-VIII.	Szkoły	otrzy-
mały	 na	 to	 zadanie	 22	 050	 zł.	
Realizacja	 zajęć	 wspomagających	
odbywa	się	od	września	do	grud-
nia	2021	r.

	11.	W	gminnych	 szkołach	 realizowany	
był	projekt	Umiem	Pływać	2021	pn.	
„Ty	też	możesz	pływać”	dla	uczniów	
klas	 I-II	 (109	 uczniów)	 w	 okresie	
od	 06.09.2021	 r.	 do	 29.10.2021	
r.	Całkowity	koszt	zadania	wyniósł	
57	740,90	zł,	w	tym	uzyskane	do-
finansowanie	z	Ministerstwa	Nauki	
Dziedzictwa	Narodowego	 i	 Sportu	
to	kwota	20	000	zł.

	12.	 Rozpoczęły	się	zajęcia	na	basenie	
dla	uczniów	klask	III	ze	wszystkich	
szkół	z	Gminy	Zembrzyce.	Wyjaz-
dy	 są	 finansowane	 bezpośrednio	
z	budżetu	gminy,	koszt	zadania	to	
18	155,84	zł.

	13.	 Realizowany	 jest	 projekt	 „Ruch	
jest	życiem”,	dofinansowany	z	Mi-
nisterstwa	 Nauki,	 Dziedzictwa	
Narodowego	 i	 Sportu	 na	 zajęcia	
sportowe	 z	 elementami	 gimna-
styki	 korekcyjno-	 kompensa-
cyjnej.	 W	 projekcie	 biorą	 udział	
wszystkie	gminne	szkoły,	25	grup	
tj.	337	uczniów.	Zajęcia	trwają	od	
03.09.2021	 r.	 do	 08.12.2021	 r.	
Całkowity	 koszt	 zadania	 to	
16	 662	 zł	w	 tym	 uzyskane	 dofi-
nansowanie	wynosi	8	000	zł.

	14.	W	 dniu	 28	 września	 2021	 roku	
Wójt	Gminy	powierzył	obowiązki	
Sołtysa	 Sołectwa	 Zembrzyce	 do	
czasu	 wyboru	 nowego	 sołtysa	
Pani	Magdalenie	Żmudka	–	człon-
kowi	rady	sołeckiej.

	15.	Wójt	Gminy	 Zembrzyce	 zarządził	
wybory	uzupełniające	Sołtysa	So-

łectwa	Zembrzyce	na	dzień	21	li-
stopada	2021	roku.

	16.	 Przejęto	 w	 formie	 darowizny	 od	
osób	 fizycznych	 nieruchomości	
gruntowe	 na	 rzecz	 gminy	 Zem-
brzyce	 w	 celu	 regulacji	 stanu	
prawnego	 dróg,	 tj.działki	 ewi-
dencyjne	o	nr:	2134,2133,	2128,	
2122,	 2115/5	 położone	 w	 Śle-
szowicach	 o	 łącznej	 powierzchni	
0,0820	ha.

	17.	 Zrealizowana	 została	 inwestycja	
„Rozbudowa	 wewnętrznej	 insta-
lacji	gazowej	wraz	z	modernizacją	
kotłowni	 w	 budynku	 OSP	 Zem-
brzyce”.

	18	.	Przeprowadzono	wybory	 uzupeł-
niające	 sołtysa	 sołectwa	 Zem-
brzyce.	Sołtysem	została	wybrana	
pani	Iwona	Gołąbek	z	Zembrzyc.

	19.	Wójt	Gminy	Zembrzyce	uczestni-
czył	między	innymi	w:
a.	 Zebraniach	Wiejskich	
we	wszystkich	sołectwach.

b.	 Zebraniu	Rady	Sołeckiej	Wsi	
Śleszowice

c.	 Zebraniu	Rady	Sołeckiej	Wsi	
Marcówka

d.	 Zebraniu	Rady	Sołeckiej	Wsi	
Zembrzyce

e.	 Forum	Wójtów	Województwa	
Małopolskiego

      
Wójt Gminy Zembrzyce

Łukasz Palarski

Modernizacja ogrzewania 
w budynku OSP Zembrzyce

Zakończono prace związane z rozbudową wewnętrznej instalacji ga-
zowej wraz z modernizacją kotłowni w budynku OSP Zembrzyce. 
W ramach prac zamontowano dwa piece gazowe. Jeden piec przezna-
czony jest do ogrzewania części budynku wykorzystywanej przez OSP 
w Zembrzycach, natomiast drugi piec gazowy ogrzewa salę weselną.

Modernizacja	instalacji	gazowej	wraz	z	wymianą	pieca,	była	konieczna,	po-
nieważ	dotychczasowy	piec	nie	spełniał	już	parametrów	gwarantujących	jego	
bezpieczne	użytkowanie.	Na	realizację	zadania	wraz	z	projektem	budowalnym	
i	uzyskaniem	stosownych	zezwoleń	gmina	wydała	kwotę	69	469,98	zł.

UG

Realizując „Program Ochrony Środowiska dla 
Gminy Zembrzyce” w 2021 roku Wójt Gminy 
– Łukasz Palarski przyznał 37 dotacji na łącz-
ną kwotę 196 000 zł. Dotacje są przeznaczone 
na dofinansowanie do wymiany starych źródeł 
ciepła na nowe proekologiczne. Dzięki realizo-
wanym inwestycjom zainstalowanych zostało 
20 gazowych kotłów kondensacyjnych, 15 ko-
tłów na pellet drzewny, a w 2 przypadkach za-

montowane zostały pompy ciepła. Mieszkań-
cy otrzymywali dofinansowanie w wysokości 
5 000 zł lub 6 000 zł, w zależności od rodzaju 
źródła ciepła. Do instalacji pompy ciepła i kotła 
na pellet drzewny o podwyższonym standardzie 
przyznawana była dotacja w wysokości 6000 zł, 
w pozostałych przypadkach 5 000 zł.

UG

Przyznane dotacje na wymianę 
źródeł ciepła w 2021 roku 

DOWODY OSOBISTE – INFORMACJA
Od 8 listopada 2021 r. Polacy składają wnioski o dowody osobiste z drugą cechą biometryczną. Przypo-
mnijmy, że Polska dostosowuje dowody osobiste do wymogów Unii Europejskiej. Nowe dokumenty będą 
wyposażone w warstwę elektroniczną, o wysokim stopniu zabezpieczenia, która podobnie jak w przypadku 
paszportów, zawierać będzie wizerunek twarzy posiadacza oraz dwa odciski palców w formatach cyfrowych.

Zmieni	 się	 również	 sam	wygląd 
dokumentu.	 Na	 awersie	 w	 prawym	
górnym	 rogu	 umieszczone	 będzie	
oznaczenie	państwa	 (PL)	na	 tle	flagi	
Unii	Europejskiej.

Ponieważ	 zarówno	 odciski	 pal-
ców,	 jak	 i	 podpis	 trzeba będzie zo-
stawić w urzędzie,	nie	ma	możliwości	
złożenia	 elektronicznych	 wniosków	
o	dowód	osobisty	dla	osób	powyżej	
12	roku	życia.	

WAŻNE! 

•	 Jeśli	 Twój	 dowód	 osobisty	 jest	
nadal	ważny,	 nie	musisz	 go	wy-
mieniać.	

•	 Jeśli	Twoje	dziecko	nie	ukończy-
ło	 12	 lat,	wniosek	 o	 dowód	 dla	
dziecka	 możesz	 złożyć	 elektro-
nicznie.	
Dla	osób,	które	nie	mogą	udać	się	

do	 urzędu,	 przewidziano	 możliwość	
skorzystania	 z mobilnej stacji obsłu-

giwanej przez urzędników.	 Stacja	
umożliwiająca	pobranie	odcisków	pal-
ców	poza	urzędem	Gminy	Zembrzyce	
znajduje	się	w	mieście	powiatowym.

Dowody	 wydawane	 osobom	
powyżej	 12.	 roku	 życia	 będą	 waż-
ne	przez	10	 lat,	a	młodszym	-	5	 lat.	
Dokumenty	 tych	 osób,	 od	 których	
pobranie	 odcisków	 palców	 będzie	
chwilowo	 niemożliwe,	 będą miały 
12-miesięczny okres ważności.

UG

Koło Łowieckie DIANA Zembrzyce O	 godzinie	 8.00	 odbyła	 się	
Msza	 Święta	w	 Kościele	 Parafialnym	
w	 Zembrzycach	 w	 intencji	 żyjących	
i	 tych	 którzy	 już	 odeszli	 członków	
koła.	Uczestniczyli	w	niej	koledzy	sy-
gnaliści	z	Niepołomic	 i	 licznie	obecni	
mieszkańcy.	 Następnie	 o	 godz.	 9.00	
odbyło	 się	 uroczyste	w	 naszym	 kole	
polowanie	 „hubertowskie”	w	pełnym	
rytuale	myśliwskim	zakończone	Poko-
tem	i	uhonorowaniem	Króla	Polowa-
nia	 i	Króla	Pudlarzy.	Koledzy	myśliwi	
dopisali,	atmosfera	była	wspaniała.	Po	
polowaniu	 wszyscy	 myśliwi,	 kandy-
daci	 i	sygnaliści	udali	się	na	tradycyj-
ną	biesiadę	myśliwską	do	Restauracji	
„Przystań”	w	Budzowie.	Jedzenie	zna-
komite,	a	atmosfera	wspominkowego	
spotkania	jeszcze	lepsza.	

	„Darz	Bór”	
Zarząd Koła 

W dniu 30.10.2021 r. Koło Łowieckie Diana w Zembrzycach ob-
chodziło 50-lecie swojego istnienia i święto patrona św. Huberta. 
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Był	 to	 niezwykły	 dzień,	 pełen	
wrażeń	 i	 nieukrywanych	 wzruszeń,	
który	na	długo	pozostanie	wszystkim	
w	 pamięci.	W	 przepięknie	 udekoro-
wanych	 salach	 spotkali	 się	 pedago-
dzy,	 uczniowie	 i	 pozostali	 pracow-
nicy	 szkoły,	 by	 wspólnie	 świętować	
–	 oglądając	 programy	 artystyczne	
przygotowane	 przez	 uczniów.	 Do	
wszystkich	 szkół	 przybyli	 również	
zaproszeni	goście	Wójt	Gminy	Zem-
brzyce	 –	 Łukasz	 Palarski,	 Kierownik	
Centrum	 Obsługi	 Szkół	 –	 Elżbieta	
Paleczna	 oraz	 przedstawiciele	 Rady	
Rodziców.	 Dzień	 ten	 był	 też	 okazją	
do	 wręczenia	 nagród	 dla	 dyrekto-
rów	szkół	i	wyróżnionych	nauczycieli.	
Wójt	dziękował	dyrektorom,	nauczy-
cielom	 i	 wszystkim	 pracownikom	
szkół	 za	 codzienne	 zaangażowanie,	
za	pracę	dydaktyczno-wychowawczą	
i	entuzjazm	w	pokazywaniu	uczniom	
możliwości	rozwijania	pasji	i	zaintere-
sowań.	 Życzył	wszystkim	 zadowole-
nia	i	satysfakcji	z	wykonywanej	pracy,	
młodzieży	 zaś	 najlepszych	 wyników	
i	 dobrych	 doświadczeń	 z	 pobytu	
w	szkole.

COS

14 października we wszystkich placówkach oświatowych był dniem wolnym od zajęć dydaktycz-
nych, obchodzono bowiem Dzień Nauczyciela, a właściwie – Dzień Edukacji Narodowej. To dorocz-
ne święto wszystkich nauczycieli, wychowawców i pracowników oświaty – słowem święto szkół.

Dzień Edukacji Narodowej 

Program	 został	 zrealizowany	 od	
września	do	października	2021r.	Był	
kierowany	do	uczniów	klas	I	–	II	szkół	
podstawowych	 z	Gminy	Zembrzyce,	
bez	 selekcjonowania	 na	 mniej	 lub	
bardziej	sprawnych	czy	uzdolnionych	
ruchowo	 dzieci.	 Brało	w	 nim	 udział	
109	 uczniów	 klas	 I-II	 ze	wszystkich	
szkół.	 Każdy	 uczeń	 uczestniczył	
w	20	godzinach	szkolenia	na	basenie,	
prowadzonego	pod	okiem	wykwalifi-
kowanego	 instruktora,	w	 15	 osobo-
wych	grupach.	Z	uwagi	na	odległość	
jaka	 jest	pomiędzy	szkołami,	a	krytą	
pływalnią,	 dla	 uczniów	 biorących	
udział	 w	 programie	 zapewniony	 był	
dowóz	na	basen	i	opieka	nauczycieli	
podczas	dowozu	dzieci.	Zajęcia	były	
całkowicie	bezpłatne	dla	uczniów.

Program	powszechnej	nauki	pły-
wania	 był	 propozycją	 uczestnictwa	
w	dodatkowych	zajęciach	sportowych	
dla	uczniów,	którzy	chcą	podejmować	
aktywność	fizyczną	poza	obowiązko-
wymi	zajęciami	wychowania	fizyczne-
go.	W	radosnej	i	„mokrej”	atmosferze	
w	 czasie	 zajęć	 na	 basenie	 uczniowie	
rozwijali	sprawność	fizyczną,	przeciw-
działali	 i	 korygowali	 wady	 postawy,	
nabywali	 podstawowe	 umiejętności	
pływania,	 a	 przede	wszystkim	 uczyli	
się	aktywnie	spędzać	wolny	czas.

Mali	 pływacy	 mają	 teraz	 lepszą	
koordynację	 ruchową,	 są	 bardziej	
sprawni,	 wykazują	 większą	 odwagą	
od	niepływających	rówieśników.

Całkowity	koszt	projektu	wyniósł	
57	 740,90	 złotych,	 z	 czego	 20	 000	
złotych	 stanowi	 dofinansowanie	

z	 Funduszu	 Zajęć	 Sportowych	 dla	
Uczniów,	 których	 dysponentem	 jest	
Minister	 Kultury,	Dziedzictwa	Naro-
dowego	i	Sportu,	a	37	740,90	zł	sfi-
nansowała	gmina.

COS

W trosce o rozwój fizyczny dzieci i poprawę bezpieczeństwa w czasie przebywania nad wodą Gmina 
Zembrzyce przygotowała wniosek i na podstawie rozstrzygnięcia Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu uzyskała ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów dofinansowanie 
na realizację w 2021 roku zajęć sportowych w ramach programu „Umiem pływać” .

Projekt „Umiem pływać” 2021
dobiegł końca
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Uczniowie ze Szkoły
Podstawowej  
w Tarnawie Dolnej 

w	 ramach	 dofinansowania	 zwiedzali	
miasto	 królów.	 Klasy	 IV-VIII	 zwie-
dzały	Katedrę	Wawelską	wraz	z	pod-
ziemiami	 i	grobowcami	zasłużonych,	
Dzwon	 Zygmunta	 oraz	 dziedziniec	
zamkowy.	 Następnie	 Traktem	 Kró-

lewskim	uczniowie	przeszli	do	rynku,	
gdzie	 mieli	 okazję	 poznać	 historię	 i	
legendę	Bazyliki	Mariackiej.	W	samej	
Bazylice	 podziwiali	 arcydzieło	 Wita	
Stwosza	 –	 odrestaurowany	 ołtarz	
zaśnięcia	 Najświętszej	 Marii	 Panny.	
Dodatkowym	 atutem	 stały	 się	 pre-
lekcje	 pani	 przewodnik,	 która	 w	 in-
teresujący	 sposób	 przybliżyła	 dzieje	
zabytków	 miasta.	 Dzieci	 młodszych	

klas	sprawdzili	czy	w	jamie	pod	Wa-
welem	nadal	mieszka	 Smok	Wawel-
ski.	 Na	 rynku	 zobaczyli	 Sukiennice,	
Wieżę	Ratuszową	i	Kościół	Mariacki.	
Spacerowali	 historycznymi	uliczkami	
miasta	Krakowa	 i	 odwiedzili	 dzielni-
cę	 uniwersytecką.	 Ponadto	 uczest-
niczyli	w	lekcji	muzealnej	w	Muzeum	
Historycznym	Miasta	Krakowa	–	od-
dział	Rynek	Podziemny.	Wszystkim	–
dużym	i	małym	polecamy	to	ciekawe	
muzeum,	 gdzie	można	 przenieść	 się	
czasie	–	schodząc	tylko	4	metry	pod	
ziemię,	 cofamy	się	do	świata	 sprzed	
700	 lat.	 Interaktywne	 oraz	 trójwy-
miarowe	 instalacje	 robią	 –	 nie	 tylko	
na	dzieciach	–	ogromne	wrażenie.	

SPTD

 Poznaj Polskę 
– wycieczki dla uczniów 

Projekt	przewiduje	włączenie	 jak	
największej	 grupy	 uczniów	 do	 regu-
larnej	 aktywności	 fizycznej.	 Zostanie	
przeprowadzonych	 łącznie	 331	 go-
dzin	bezpłatnych	zajęć	w	terminie	do	
8	grudnia	2021	roku.

Zajęcia	 te	 stanowią	 możliwość	
rozwoju	fizycznego	i	profilaktyki	wad	
postawy	 oraz	 ciekawy	 sposób	 na	
spędzanie	wolnego	czasu.	Uczniowie	
chętnie	 i	 systematycznie	 uczęszczają	

na	 zajęcia.	 Stosowane	 podczas	 zajęć	
indywidualne	 ćwiczenia	 korekcyjne	
dostosowane	do	wady	postawy	dziec-
ka	oraz	gry	sportowe,	zawody	i	zaba-
wy	 korekcyjne	 sprawiają,	 że	 zajęcia	
dla	 uczniów	 są	 atrakcyjne.	 Dodatko-
wym	 atutem	 atrakcyjności	 zajęć	 jest	
wykorzystywanie	przyrządów	 i	 akce-
soriów	 sportowych.	 Poziom	 ćwiczeń	
dostosowywany	 jest	 do	 indywidual-
nych	możliwości	dzieci.

Gmina	 Zembrzyce	 otrzymała	
dofinansowanie	 ze	 środków	 Fundu-
szu	 Zajęć	 Sportowych	 dla	 Uczniów,	
których	 dysponentem	 jest	 Minister	
Kultury,	 Dziedzictwa	 Narodowego	
i	Sportu,	w	wysokości	8	000	złotych,	
całość	projektu	to	koszt	16	550	zł.	Po-
zostałe	 środki	 pochodzą	 ze	 środków	
własnych	budżetu	Gminy	Zembrzyce.

COS

„Ruch jest życiem”

Pod takim tytułem realizowany jest od września 2021 r. we wszystkich szkołach, projekt 
współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Dzięki 
pozyskanej przez gminę dotacji z Funduszu Zajęć Sportowych dla 337 dzieci ze szkół podstawowych 
w tym korzystających z wychowania przedszkolnego bierze udział w dodatkowych zajęciach 
sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. 

W dniu 30 września 2021 r. Wójt Gminy podpisał porozumie pomiędzy Gminą Zembrzyce 
a Ministerstwem Edukacji i Nauki dotyczące realizacji wycieczek szkolnych w ramach 
przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”, dzięki któremu każda z gminnych szkół mogła zorganizować 
wycieczki dla dwóch grup wiekowych: uczniów z klas I-III oraz uczniów IV-VIII. 

Celem	 przedsięwzięcia	 było	 wsparcie	 nauczycieli	
oraz	wzbogacenie	 i	 uatrakcyjnienie	procesu	dydaktycz-
nego.	 Dzięki	 uczestnictwu	 w	 wycieczkach	 uczniowie	
mieli	 możliwość	 zapoznawania	 się	 z	 dziedzictwem	 na-
rodowym	i	kulturowym	naszego	kraju,	a	także	pogłębić	
swoją	wiedzę	na	temat	osiągnięć	polskiej	nauki.	Całko-
wity	koszt	organizacji	wyjazdów	wynosi	41	258	zł,	w	tym	
10	 653	 zł	 to	wkład	własny	 –	wpłaty	 rodziców.	W	wy-
cieczkach	wzięło	udział	375	uczniów.



10 III / 2021 11III / 2021

Szkoła 
w Śleszowicach 

zorganizowała	 dla	 młodszych	 klas	
wycieczkę	 do	 Krakowa	 i	 Wielicz-
ki.	 Najpierw	 uczniowie	 udali	 się	 do	
Ogrodu	 Doświadczeń	 im.	 Stanisła-
wa	Lema.	Tam	czekało	na	nich	wie-
le	 atrakcji,	 których	 zadaniem	 było	
pobudzanie	 do	 myślenia,	 uczenia	
oraz	 działania.	 Poprzez	 zabawę	
przyswajanie	wiedzy	stało	się	przy-
jemnością.	 Dzieci	 chętnie	 pozna-
wały	 często	 niezrozumiałe	 dla	 nich	
prawa	 przyrody	 oraz	 fizyki.	 Mogły	
korzystać	 z	 urządzeń	 rozmiesz-
czonych	 w	 grupach	 tematycznych	
obejmujących	optykę,	hydrostatykę,	
akustykę	 i	 mechanikę.	 Następnym	

etapem	wycieczki	była	Kopalnia	Soli	
w	 Wieliczce.	 Solnymi	 korytarzami	
uczniowie	wyruszyli	 na	wesołą	wę-
drówkę.	Przemierzyli	 prawie	3	kilo-
metry	 krętych	 korytarzy,	 pokonali	
800	 schodów	 i	 zeszli	 na	 głębokość	
135	 metrów	 pod	 ziemię.	 Było	 to	
niesamowite	 przeżycie.	 Schodząc	
coraz	niżej	podziwiali	wykute	w	soli	
piękne	 komory,	 niesamowite	 pod-
ziemne	jeziora,	skomplikowane	kon-
strukcje	 ciesielskie	 i	 unikalne	 solne	
rzeźby.	Widzieli	wspaniałe	maszyny	
i	 narzędzia	 górnicze.	 To	 jednak	 nie	
wszystko.	Poznali	 także	 inną	stronę	
kopalni.	 Podróżując	 po	 pięknej	 kra-
inie	Solilandii,	bawili	się	w	towarzy-
stwie	Soliludka,	spotkali	tajemnicze-
go	 ducha	 Kopalni	 –	 Skarbnika	 oraz	

poznali	 legendę	 o	 księżnej	 Kindze,	
która	 przyniosła	 bogactwo	 soli	 na	
polską	 ziemię.	 Przygoda	 w	 solnych	
podziemiach	 dostarczyła	 dzieciom	
niesamowitych	wrażeń,	a	dzięki	pa-
miątkowym	 zdjęciom	 z	 królestwa	
soli,	wcale	się	dla	nich	nie	skończyła.

Uczniowie	klas	IV-VIII	ze	Śleszo-
wic	 najpierw	 odwiedzili	 Wieliczkę,	
gdzie	 głównym	punktem	było	 zwie-
dzanie	 Muzeum	 Żup	 Krakowskich.	
Zobaczyli	 tam	 dawne	 narzędzia	
i	 maszyny	 górnicze	 oraz	 stosowa-
ne	w	przeszłości	metody	wydobycia	
i	 transportu	 soli.	 Następnie	 zjechali	
do	 Kopalni	 Soli	 w	 Wieliczce,	 gdzie	
zwiedzili	 m.in.:	 Komorę	 Mikołaja	
Kopernika,	 Komorę	 Michałowice,	
Komorę	Józefa	Piłsudskiego	oraz	Ka-
plicę	 św.	 Kingi.	 Podczas	 zwiedzania	
wycieczkowicze	 zobaczyli	 wyrzeź-
bione	z	soli	postacie	sławnych	osób	
takich	 jak	 św.	 Jan	 Paweł	 II,	marsza-
łek	Józef	Piłsudski	 oraz	Mikołaj	Ko-
pernik.	 W	 trakcie	 spaceru	 po	 pod-
ziemnych	 korytarzach	 przewodnicy	
przekazali	 uczniom	 nie	 tylko	 wiele	
ciekawych	informacji	na	temat	kopal-
ni,	ale	przede	wszystkim	zaintereso-
wali	ich	fascynującymi	opowieściami	
z	dawnych	czasów.	Największe	wra-
żenie	zrobiły	na	nich	niekończące	się	
schody	 prowadzące	 na	 sam	 dół	 ko-
palni	i	olbrzymie	komory	powstałe	po	
wydobyciu	 soli.	W	każdej	 z	 tych	 ta-
jemniczych	 „jaskiń”	 na	 uczniów	 cze-
kały	ślady	górników	sprzed	siedmiu-
set	 lat.	 Niespodzianką	 było	 również	
podziemne,	słone	jeziorko,	przepięk-
nie	 oświetlone	 i	 bardzo	 tajemnicze.	
Znalazł	się	również	czas	na	odpoczy-
nek	oraz	kupno	pamiątek,	oczywiście	
w	 przepięknym	 otoczeniu.	 Kolej-
nym	 punktem	wycieczki	 był	 Tyniec.	
Uczniowie	 zwiedzili	 zespół	 klasztor-
ny	oraz	mieszczące	się	tam	muzeum.	
Najpierw	 przewodnik	 przybliżył	 im	
historię	 najstarszego	 zakonu	w	 Pol-
sce,	 jakim	 jest	zakon	Benedyktynów	
–	w	swej	prawie	tysiącletniej	historii	
był	świadkiem	kształtowania	się	Pań-
stwa	Polskiego	 i	ważnym	ośrodkiem	
kultury	i	duchowości	przez	wiele	wie-
ków.	Ta	ciekawa	lekcja	historii	rozpo-
częła	się	na	dziedzińcu	klasztornym.	
Tutaj	 zwiedzający	 podziwiali	 prze-

strzeń,	 którą	 zamykają	 zabudowania	
klasztorne,	 bryła	 kościoła	 oraz	 mur	
oddzielający	budynki	od	skarpy	opa-
dającej	 w	 stronę	 Wisły.	 Na	 środku	
tego	malowniczego	 dziedzińca,	 usy-
tuowana	jest	studnia	z	osłaniającą	ją	
drewnianą	 altaną.	 Na	 jednym	 z	 fila-
rów	 uczniowie	 znaleźli	 ciekawostkę	
o	rycerzu	Jaśku	Toporze.	

Klasztor	zaskoczył	swoim	klima-
tem,	który	otoczył	zwiedzających	po	
wejściu	 na	 teren	 opactwa.	 Ucznio-
wie	 podziwiali	 gotyckie	 krużganki,	
mieli	 okazję	 zobaczyć	 także	 frag-
menty	 XI-wiecznych	 murów.	 Zwie-
dzanie	 opactwa	 zakończyły	 bardzo	
ciekawe	warsztaty	 „Od	 tabliczki	 po	
e-booki”,	 w	 czasie	 których	 uczest-
nicy	 nie	 tylko	 lepiej	 poznaliśmy	 hi-
storię	 książki,	 ale	 sami	 mogliśmy	
spróbować,	 jak	w	dawnych	czasach	
pisało	się	gęsim	piórem.

SPŚ

Dzieci klasy I-III 
ze Szkoły Podstawowej 
w Marcówce 

udały	 się	 na	 wycieczkę	 do	 Krako-
wa,	 zwiedzili	 Sanktuarium	 Miło-
sierdzia	 Bożego	 w	 Łagiewnikach,	
eksperymentowali	 w	 Ogrodzie	 Do-
świadczeń	 im.	 Stanisława	 Lema,	
uczestniczyli	 w	 podziemnej	 lekcji.	
Spacerując	 po	 krakowskim	 Rynku	
wysłuchali	hejnału	z	wieży	Kościoła	
Mariackiego.	Podziwiali	 fascynujące	
dawne	 modele	 latające	 w	Muzeum	

Lotnictwa	Polskiego	na	krakowskich	
Czyżynach.	 Starsze	 klasy	 pojecha-
ły	 na	 wycieczkę	 w	 rejony	 Beskidu	
Sądeckiego,	 gdzie	 zwiedzały	 urokli-
wy	 skansen,	 prezentujący	 kulturę	
ludową	 Sądecczyzny.	 Sądecki	 Park	
Etnograficzny	 wzbudził	 największe	
zainteresowanie.	 Dzieci	 z	 wielką	
uwagą	 słuchały	 przewodnika,	 oglą-
dały	meble,	sprzęty,	naczynia,	części	
ubioru,	obrazy	i	wszelkie	inne	przed-
mioty	 prezentujące	 bogate	 tradycje	
naszego	 regionu	 zwiedzanych	 cha-
łup	 z	 XIX	 wieku.	 Uczniowie	 mieli	
możliwość	porównania	wyposażenia	
małej	chałupy	wiejskiego	wyrobnika	
z	 zamożną	 wielobudynkową	 zagro-

dą	kmiecia,	w	której	oprócz	chałupy	
znajdowała	się	wielka	stodoła,	 staj-
nia	z	chlewami,	woźnica	 i	 spichlerz.	
Zwiedzili	 tam	 także	 XVII-wieczny	
dwór	 szlachecki	 z	 Rdzawy,	 XVIII-
-wieczną	 cerkiew	 łemkowską	 oraz	
budynek	szkoły.	Kolejnym	punktem	
programu	 była	 Kamianna	 z	 skanse-
nem	pszczelarstwa,	gdzie	uczniowie	
wzięli	 udział	 w	 degustacji	 miodu.	
Zwiedzili	 także	 najstarszą	 cerkiew	
w	 Powroźniku.	 Ostatnim	 etapem	
wycieczki	był	Stary	Sącz	oraz	zakon	
klarysek.	Uczniowie	mogli	zobaczyć	
także	ołtarz	papieski	i	zrobić	pamiąt-
kowe	zdjęcie	przed	Bramą	Sekierską.	

SPM
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Po	 tym	 humorystycznym	 akcencie	wszystkie	 dzieci	
mogły	skorzystać	z	różnych	atrakcji.	Największą	popular-
nością,	jak	co	roku,	cieszyły	się	dmuchańce	–	w	tym	roku	
ufundowane	 przez	 Grono	 Pedagogiczne!	 Nauczyciele	
czekali	także	na	dzieci	przy	kilku	stanowiskach,	gdzie	od-
bywały	się	rożnego	rodzaju	zajęcia	-	warsztaty	bukieciar-
stwa,	zajęcia	plastyczne	z	użyciem	pieczątek	z	ziemnia-
ków,	 jesienne	drzewo	przyjaźni,	mega	Chińczyk,	zajęcia	
sportowe,	escape	room	i	inne.	Dodatkowo	każdy	chętny	

mógł	wykonać	sobie	zdjęcie	w	naszej	festiwalowej	foto	
budce.	Na	wszystkich	 czekał	 oczywiście	 pyszny	poczę-
stunek	 przygotowany	 przez	Nauczycieli	 i	 Pracowników	
szkoły.	 Stoły	uginały	 się	pod	 ciężarem	 jesiennych	 sma-
kołyków.	 Dużą	 popularnością	 cieszyło	 się	 stanowisko	
,,Słodkiego	kącika”.	Jak	co	roku	zaproszeni	Goście	dopi-
sali.	Szczególnie	dziękujemy	Rodzicom	za	liczny	udział	w	
wydarzeniu.	

SPTD

FESTIWAL CHLEBA I ZIEMNIAKA 
w Tarnawie Dolnej 

11 września w naszej szkole miał miejsce, cieszący się popularnością V Festiwal Chleba 
i  Ziemniaka. W tym roku Nauczyciele przygotowali dla Rodziców, Uczniów i Gości niespodziankę 
– przedstawienie na podstawie utworu „Rzepka” Juliana Tuwima.

Uczniowie klas V-VII 
ze Szkoły Podstawowej 
w Zembrzycach  

zwiedzili:	 Muzeum	 im.	 Przypkow-
skich	w	Jędrzejowie,	które	powstało	
w	oparciu	o	prywatną	kolekcję	leka-
rza	z	Jędrzejowa	-	Feliksa	Przypkow-
skiego	 zasłużonego	 lekarza	 kolek-
cjonera	 	 starodruków	 i	 ekslibrisów.	
Następnie	 młodzież	 zwiedziła	 Za-
mek	Królewski	w	Chęcinach	 usytu-
owany	 na	 wzgórzu	 (367	 m.n.p.m.),	
który	 pochodzi	 z	 1306	 roku,	 po	
czym	przeniosła	się	do	nowoczesne-
go	świata	nauki	i	techniki	w	Centrum	
Nauki	Leonardo	da	Vinci.	

Natomiast	 młodsi	 uczniowie	
wyjechali	 zwiedzać	 Kraków,	 by	 zo-
baczyć	Smoczą	Jamę,	Wawel	i	histo-
ryczny	 zespół	 miasta.	 Druga	 część	
wycieczki	 spędzili	 na	 zabawie	 i	 na-
uce	 w	 sensorycznym	 parku	 eduka-
cyjnym	–	Ogrodzie	Doświadczeń	im	
Stanisława	Lema.

ZSZ
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UCHWAŁA ANTYSMOGOWA 
DLA MAŁOPOLSKI

Poświęcenie samochodu strażackiego 
OSP w Tarnawie Dolnej

W	uroczystości	wzięli	 udział:	 Łukasz	 Palarski	 –	Wójt	
Gminy	Zembrzyce,	Joanna	Stypuła	–	członek	Zarządu	Po-
wiatu	Suskiego	 i	przedstawiciele	Państwowej	Powiatowej	
Straży	 Pożarnej	 w	 Suchej	 Beskidzkiej.	 Uroczystość	 zor-
ganizowana	przez	OSP	w	Tarnawie	Dolnej	była	okazją	do	
podziękowań	wszystkim,	którzy	przyczynili	 się	do	zakupu	
wozu	strażackiego.	

Druhowie	 OSP	w	 Tarnawie	 Dolnej	 przekazali	 gminie	
na	 ten	 cel	 kwotę	19	670	 zł,	 którą	 uzyskali	 dzięki	wspar-
ciu	mieszkańców	Tarnawy	Dolnej.	Ponadto	na	zakup	wozu	
strażackiego	przeznaczone	zostały	 środki	 z	Funduszu	So-
łeckiego	Sołectwa	Tarnawa	Dolna	w	wysokości	28	326,70	
zł.	 Samochód	 strażacki	 został	 zakupiony	 przez	 gminę	 za	
kwotę	248	000	zł.	

By	w	pełni	móc	korzystać	z	nowego	wozu	konieczna	
była	 również	 wymiana	 bramy	 wjazdowej	 do	 garażu,	 bo	
nowy	samochód	nie	mieścił	się	w	dotychczasowej.	Remont	
bramy	wjazdowej	wykonany	został	przez	OSP	w	Tarnawie	
Dolnej	i	kosztował	20	910,00	zł.	Zarząd	OSP	pozyskał	na	
ten	cel	środki	finansowe	z	Komendy	Głównej	Państwowej	
Straży	Pożarnej	w	wysokości	10	000	zł	oraz	uzyskał	dotację	

z	Gminy	Zembrzyce	w	wysokości	2000	zł,	pozostała	kwota	
w	wysokości	8910	zł	pokryta	została	bezpośrednio	z	fun-
duszy	OSP	w	Tarnawie	Dolnej.

W dniu 18 września 2021 roku odbyła się uroczystość poświęcenia nowego samochodu strażac-
kiego. Po mszy świętej, która odbyła się w kościele parafialnym pw. Św. Jana Kantego w Tarnawie 
Dolnej ksiądz dziekan Zbigniew Piwowar dokonał poświęcenia wozu strażackiego.

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	za-
kresie	 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	za-
kresie	 sprawności	 cieplnej	 i	 emisji	 zanieczyszczeń	
określonych	dla	klasy	3	lub	4	wg	normy	PN-EN	303-
5:2012;

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

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”	–	skierowany	
do	właścicieli/współwłaścicieli	domów	jednorodzinnych	
lub	wydzielonych	w	nich	lokalach	mieszkalnych	z	wyod-
rębnioną	 księgą	wieczystą.	Dotacje	 na	wymianę	 źródeł	
ciepła	i	termomodernizację	domu:	do 30 tys. zł	w	pod-
stawowym	 poziomie	 dofinansowania	 i	 do 37 tys. zł 
w	 podwyższonym.	 Szczegóły	 programu	 dostępne	 na	
stronie	 internetowej	 https://czystepowietrze.gov.pl/,	
pod	numerem	12 422 94 90	lub	w	gminnym	punkcie	kon-
sultacyjno-informacyjnym	czynnym	w	środę	w	godzinach	
9:00-14:00	oraz	w	czwartek	w	godzinach	7:00-12:00.

 Ulga termomodernizacyjna – Odliczenie dla podatników, 
którzy są właścicielami/współwłaścicielami domów jed-
norodzinnych. Ulga	do 53 tys. zł	na	podatnika	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	corocznie	ogła-
sza	nabór	wniosków	o	udzielenie	dotacji	celowej	na	do-
finansowanie	 inwestycji	związanych	ze	zmianą	systemu	
ogrzewania	na	proekologiczny.	

 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-biznesu/aktualno-
sci/kategoria-ekofinansowanie.	Biuletyn	opracowywany	
jest	 przez	 Ekodoradców	 dla	 biznesu	 z	 Małopolskiego	
Centrum	Przedsiębiorczości	w	Krakowie.
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PIKNIK EKOLOGICZNY

Uczestnicy	wyposażeni	w	 ręka-
wice	 i	 worki	wyruszyli	 w	 różne	 re-
giony	 Zembrzyc	 do	 zbierania	 pozo-
stawionych	śmieci:	wzdłuż	drogi	do	

Stryszowa,	 nad	 potokiem	 Paleczka,	
przy	 drodze	 na	 cmentarz.	W	 sumie	
w	ramach	akcji	sprzątania	uzbierano	
140	worków	śmieci,	które	następnie	
gmina	oddała	do	utylizacji	za	kwotę	
2808	zł.

Na	koniec	akcji	sprzątania	odbył	
się	PIKNIK	EKOLOGICZNY	podczas	
którego	Wójt	Gminy	Zembrzyce	Łu-
kasz	 Palarski	wręczył	 dyplomy	oraz	
upominki	 rodzinom,	 które	włączyły	
się	 w	 inicjatywę	 na	 rzecz	 ochrony	
środowiska,	 sprzątając	 wyznaczone	
rejony	 Zembrzyc.	 Podczas	 pikniku	
można	było	obejrzeć	występy	o	 te-
matyce	 ekologicznej	 przedszkola-
ków	 i	uczniów	Szkoły	Podstawowej	

w	Zembrzycach.	Wszystko	po	to,	by	
zwrócić	uwagę,	na	konieczność	dba-
nia	o	środowisko	w	którym	żyjemy.	

SPZ

W październiku Szkoła Podstawowa w Zem brzycach zorganizo-
wała akcję sprzątania śmieci. W akcji wzięły udział całe rodziny. 
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CENTRALNA EWIDENCJA 
EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB)

Każdy	Właściciel	 lub	Zarządca	budynku	ma	obowią-
zek	złożenia	deklaracji	dotyczącej	źródeł	ciepła	i	spalania	
paliw	w	terminie:
a)	 dla	źródeł	ciepła	lub	źródeł	spalania	paliw	uruchomio-
nych	po	1	lipca	2021	r.	–	14	dni	od	dnia	pierwszego	
uruchomienia	tego	źródła	ciepła;

b)	 dla	źródeł	ciepła	lub	źródeł	spalania	paliw	eksploato-
wanych	przed	1	lipca	2021	r.	–	12	miesięcy;

UWAGA: Złożone ankiety 
dotyczące sposobu ogrzewania 
NIE zwalniają właściciela
 lub zarządcy budynku 
z ustawowego obowiązku 
złożenia deklaracji do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków!

Deklaracje	można	złożyć:
•	 w	formie	elektronicznej	–	poprzez	stronę:	www.zone.

gunb.gov.pl	 z	wykorzystaniem	profilu	 zaufanego	 lub	
e-dowodu;

•	 w	formie	papierowej	–	do	wójta,	burmistrza	lub	prezy-
denta	miasta	właściwego	dla	lokalizacji	lokalu/budyn-
ku	(w	przypadku	terenu	Gminy	Zembrzyce	–	do	Wójta	
Gminy	Zembrzyce,	siedziba:	34-210	Zembrzyce	540)

Więcej	 informacji	 oraz	 formularz	 deklaracji	 można	
znaleźć	na	stronie	Głównego	Urzędu	Nadzoru	Budowla-
nego:	https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewiden-
cja-emisyjnosci-budynkow-faq

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 pa-
liw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub 
spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. 

Dofinansowanie dla Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Zembrzycach w ramach Narodowego  
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Z	przyjemnością	informujemy,	że	
ramach	dotacji	celowej	nasza biblio-
teka otrzymała 5.000 zł.

Celem	Priorytetu	1,	jest	wzmoc-
nienie	 aktywności	 czytelniczej	w	bi-
bliotekach	 publicznych	 poprzez	
kreowanie	 wzrostu	 liczby	 wypoży-
czanych	publikacji	oraz	wzrostu	licz-
by	czytelników	bibliotek	publicznych.	
Szczególny	nacisk	został	położony	na	
budowanie	 nawyków	 czytelniczych	
poprzez	 stały	 dopływ	 nowości	 wy-
dawniczych,	możliwość	systematycz-

nej	 aktualizacji	 zasobów	 (ubytkowa-
nia),	 a	 w	 konsekwencji	 zwiększenie	
oferty	czytelniczej	dla	użytkowników	
bibliotek.

Zakup	 został	 zrealizowany	 ze	
środków	 finansowych	 Ministra	 Kul-
tury	i	Dziedzictwa	Narodowego.

Zapraszamy	 do	 zapoznania	 się	
z	 nowościami	 czytelniczymi	 dzieci,	
młodzież	i	dorosłych,	zapewne	każdy	
znajdzie	 coś	 interesującego	 dla	 sie-
bie.

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach jest beneficjentem „NARODOWEGO PRO-
GRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0.” NA LATA 2021-2025. W ramach zadania: „Dofinanso-
wanie dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do 
książek w formatach e-bookówi / lub audiobooków i / lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek 
interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE 
w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa 

Zapraszamy		dzieci	i	młodzież,	w	wieku	od	5	do	12	lat		na	
zajęcia	organizowane	przez	GCKICZ.

 WARSZTATY ŚPIEWACZE 
poniedziałek		godz.	14.00–16.00

 WARSZTATY GITAROWE 
wtorek	godz.	14.00–18.00	grupa	początkująca 
czwartek	godz.	14.00–18.00	grupa	zaawansowana

 WARSZTATY ARTYSTYCZNE 
piątek	godz.	14.00–17.00 
sobota	godz.	10.00–13.00

BARDZO WAŻNE:	Uprzejmie	prosimy,	aby	na	każde	pierw-
sze	zajęcia	odbywające	się	w	naszym	ośrodku	rodzic	przypro-
wadził	dziecko	i	wypisał	odpowiednie	zgody	i	oświadczenia.	
Brak	wypełnionej	 zgody	uniemożliwia	uczęszczanie	dziecka	
na	wybrane	zajęcia.

Dla dzieci  własna twórczość jest źródłem radości, dobrej zabawy i zaangażowania oraz zdobywania 
wiedzy o otaczającej rzeczywistości. Uczestniczenie w zajęciach artystycznych  aktywizuje myślenie, 
a także przyczynia się do rozwoju samodzielności i pomysłowości. 

Z uwagi na obowiązek sporządzenia gmin-
nej inwentaryzacji źródeł ciepła Urząd Gmi-
ny Zembrzyce zwraca się z uprzejmą prośbą 
o jak najszybsze składanie deklaracji!

Za brak złożenia deklaracji będzie grozić 
grzywna, która jest wymierzana na zasadach 
ogólnych kodeksu wykroczeń. 
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Babiogórski Rajd 
Nordic Walking

Uczestnicy	 Rajdu	 spotykali	 się	
około	 godziny	 9.00	w	 Centrum	 Re-
kreacji	i	Wypoczynku	„Nad	Paleczką”	
w	Zembrzycach.	Po	weryfikacji	zgło-
szeń	i	krótkiej	rozgrzewce	ponad	50	
uczestników	 wymaszerowało	 o	 go-
dzinie	10	na	trasę.	Trasa	rajdu	o	dłu-
gości	20	km	przebiegała	po	drogach	
polnych	 i	 asfaltowych	 przez	 Zem-
brzyce-	Marcówkę-	Chełm	Wschodni	
–	Chełm	–	Zembrzyce.

Start	 w	 Rajdzie	 był	 bezpłatny,	
istniała	 jednak	 możliwość	 złożenia	
cegiełki	na	cele	statutowe	Stowarzy-
szenia	 Mocni	 Pomocni.	 Uczestnicy	
Rajdu	korzystali	z	ostatnich	ciepłych	
dni	jesieni	i	zachwycali	się	kolorowy-
mi	 pejzażami.	 Po	 zakończonym	 Raj-
dzie	 organizator	 przygotował	 ciepły	
poczęstunek.	 Uczestnicy	 otrzymali	
pamiątkowe	 medale	 oraz	 pakiety	
z	upominkami.	Na	koniec	przy	muzy-
ce	i	pięknej	jesiennej	scenerii	wspól-
nie	biesiadowali.

GCKiCz

W niedzielę 24.10.2021r. odbył się na terenie Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Nad Paleczką” 
w Zembrzycach IV Babiogórski Rajd Nordic Walking. 

Promocja Gminy Zembrzyce na Festiwalu w Sieprawiu

W	 tym	 dniu	 każdy	 z	 obecnych	
mógł	 skosztować	 smakowitych	 re-
gionalnych	 potraw	 na	 stoiskach	
przygotowanych	przez	nasze	wspa-
niałe	 i	niezawodne	Panie	z	Kół	Go-
spodyń	Wiejskich	 oraz	 Gości	 z	 Ru-
munii.	Na	stoiskach	swoją	twórczość	
zaprezentowali	 artyści	 rękodzielni-
cy,	 którzy	 kultywują	 piękne	 lokal-
ne	 tradycje	 i	 kulturę.	 Swe	 stoisko	
zaprezentowały	 też	 nasze	 panie	 ze	
Stowarzyszenia	 ZKG	 „MIODUSZY-
NA”.	 Wydarzeniom	 towarzyszyły	
występy	zespołów	regionalnych.

W ramach projektu współpracy realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Tu-
rystyczna Podkowa, LGD „Podbabiogórze”, Grup de Acțiune Locală Ținutul Haiducilor oraz Gal 
Maramures Vest pn. Wyznaczenie szlaku kulinarnego „Polsko-Rumuński Szlak Lokalnych Kulina-
riów” w dniu 10 października odbyło się spotkanie tym razem w Sieprawiu. 

OSIĄGNIĘCIA ZKG „MIODUSZYNA”

Zespół	 zaprezentował	 swój	 na-
grodzony	 repertuar	 podczas	 gali	
finałowej	 w	 Centrum	 Kultury	 i	 Fil-
mu	w	Suchej	Beskidzkiej.	 Koło	Go-
spodyń	 „Mioduszyna”	wzięło	udział	

w	 konkursie	 pt.	 „Szczepimy	 się	
z	 KGW”.	 Dzięki	 oddanym	 głosom	
na	fotografię	Koła	podczas	ww.	 im-
prezy	 nasze	 stowarzyszenie	 zajęło	
23	 miejsce	 na	 140	 kół	 i	 otrzymało	

nagrodę	 pieniężną	 od	 Agencji	 Re-
strukturyzacji	i	Modernizacji	Rolnic-
twa.	Koło	jest	wdzięczne	wszystkim	
osobom,	które	oddały	swój	głos.

Zembrzyckie Koło,,Mioduszyna, zajęło drugie miejsce w kategorii zespoły, w Powiatowym Kon-
kursie Pieśni Patriotycznych w Suchej Beskidzkiej. Szczególne podziękowania kierowane są do 
pani instruktor Barbary Cyganik za dobranie i aranżację repertuaru. 
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Dziękujemy wszystkim, których zdjęcia 
wykorzystaliśmy w NGZ

Startujący mieli do wyboru dy-
stanse: 2 km, 5,5 km, 11 km, tak, 
aby każdy z uczestników niezależnie 
od poziomu zaawansowania i biego-
wego stażu, mógł uczcić ten dzień 
wspólnie z innymi. Biegacze spotka-
li się w jednym z najpiękniejszych 
miejsc w Centrum Rekreacji i Wy-
poczynku w Zembrzycach, gdzie był 
start i meta zawodów. Aura w tym 

roku dopisała. Startowało około 
200 osób. Każdy otrzymał pakiet 
startowy, pamiątkowy medal oraz 
gorący żurek. Zwycięzcy otrzymali 
dyplomy i atrakcyjne nagrody. Jest 
nam bardzo miło, że ta cykliczna im-
preza, z roku na rok przyciąga liczne 
grono startujących nie tylko z najbliż-
szej okolicy. 

GCKiCz

Bieg Niepodległości

Tradycją dla wielu z nas stało się aktywne świętowanie odzy-
skania przez nasz kraj wolności. 14 listopada br. odbył się już 
VII Charytatywny Bieg Niepodległości zorganizowany przez 
Stowarzyszenie „Mocni Pomocni” pod patronatem Wójta Gmi-
ny Zembrzyce. 


