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Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 

szczęścia i pogody ducha.
Niech te Święta napełnią wszystkich 

wiarą i nadzieją. Zaś świąteczny czas spędzony 
w gronie najbliższych będzie okazją 

do okazywania sobie miłości i szacunku. 
Wesołego Alleluja  i smacznego święconego!
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LAUR BABIOGÓRSKI 2022

Na co dzień pani Jolanta Żmija 
jest pedagogiem z pasją zatrudnioną 
w Szkole Podstawowej w Marców-
ce. Jednak swoim podopiecznym 
przekazuje nie tylko tajniki języka 
polskiego, lecz również uczy ich, że 
w szkole jest miejsce także na na-
ukę i zabawę, na wspólne spędzanie 
wolnego czasu, zachęca ich do pracy 
w grupie, a także do angażowania się 
w prace na rzecz innych dzieci. Jest 
inicjatorem organizacji wielu imprez 
na terenie szkoły i nie tylko, zaraża 
swoim entuzjazmem do działania na 
rzecz innych osób. Przede wszystkim 
zachęca dzieci do większej aktywno-
ści fizycznej, zwrócenia uwagi na to 
co jedzą, jak odpoczywają i spędza-
ją wolny czas. Sama zaś swój wolny 
czas poświęca od lat na organizo-
wanie pomocy materialnej poprzez 

działania charytatywne o charakte-
rze sportowym i kulturalnym, których 
celem jest pozyskanie środków finan-
sowych dla osób potrzebujących. 

Od 2017 roku pełni funkcję se-
kretarza Stowarzyszenia Mocni Po-
mocni. Z jej inicjatywy odbyło się 
już VII edycji Charytatywnego Bie-
gu Niepodległości na terenie gminy 
Zembrzyce. W ramach stowarzysze-
nia wspólnie z gronem przyjaciół or-
ganizuje marsze nordic walking z cy-
klu „Powiat suski bez tajemnic”. 

Laureatka nagrody to również 
fotoreporter portalu Sucha24.pl. 
Z ogromnym zaangażowaniem 
uwiecznia najważniejsze wydarzenia 
kulturalne, rozrywkowe i charyta-
tywne organizowane powiecie su-
skim. Dzięki niej odbyło się też wiele 
koncertów i imprez charytatywnych. 

Na łamach portali publikuje uchwy-
cone, profesjonalnym obiektywem 
piękne trasy, widoki Beskidów 
i ulotne chwile imprez sportowych 
i kulturalnych, których jest współor-
ganizatorem. 

Środki finansowe od pozyska-
nych dzięki jej inicjatywie sponso-
rów i podczas trwania wydarzeń 
z udziałem stowarzyszenia pomogły 
wielu potrzebującym mieszkańcom 
powiatu suskiego. Za krzewienie kul-
tury fizycznej w naszym środowisku, 
propagowanie zdrowego trybu życia, 
rozwijanie zainteresowań sporto-
wych i aktywności ruchowej, ale też 
angażowanie środowisk wsi i miast 
na rzecz drugiego człowieka została 
uhonorowana Laurem Babiogórskim 
2021 roku.

GCKiCz             

Do grona zaszczytnych posiadaczy Lauru Babiogórskiego dołączyła końcem 2021 roku mieszkanka Zem-
brzyc pani Jolanta Żmija. Wyróżnienie to przyznane  jej zostało przez Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich 
z inicjatywy wójta Zembrzyc Łukasza Palarskiego Uhonorowanie  tą  nagrodą jest dowodem uznania za szla-
chetną i bezinteresowną działalność społeczną i charytatywną na rzecz osób będących w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka.

Sprawozdanie z działalności 
Wójta Gminy Zembrzyce
 1) Rozstrzygnięty został nabór w ra-

mach Rządowego Funduszu Roz-
woju Przewozów Autobusowych. 
Gmina Zembrzyce otrzymała 
wsparcie finansowe na utworze-
nie linii komunikacyjnej Marców-
ka – Zembrzyce.

 2) Gmina Zembrzyce złożyła dwa 
wnioski do Ministerstwa Sportu 
i Turystyki w ramach konkursu fi-
nansowanego ze środków Fundu-
szu Zajęć Sportowych, tj.:

 a) Na organizację zajęć sportowych 
– nauka pływania „Umiem pły-
wać”.

  Projekt w założeniu zakłada reali-
zację zajęć od września do paź-
dziernika 2022 r., planujemy, iż 
weźmie w nim udział 101 uczniów 
klas I - II ze wszystkich szkół.

  Planowany koszt zadania wyniesie 
56 031 zł, wnioskowana kwota 
z MSIT to 23 230 zł. Wnioskowa-
na kwota nie może być większa 
niż 230 zł na ucznia dowożonego 
na basen.

 b) Na dofinansowanie w 2022 roku 
organizacji zajęć sportowych 
z elementami gimnastyki korek-
cyjno-kompensacyjnej. Zakłada-
my, iż w programie uczestniczyć 
będzie 311 uczniów ze wszystkich 
szkół, którzy wyrazili chęć uczest-
nictwa. Planuje się realizację 315 
godzin zajęć. Szacowany koszt za-
dania to 18 900 zł, z tego dofinan-
sowanie z MSIT wyniesie 9 450 zł 
(50%).

 3) Została podpisana umowa o po-
wierzenie grantu w ramach pro-
jektu „Cyfrowa Gmina”, na mocy 
której Gmina Zembrzyce otrzyma-
ła dofinansowanie w wysokości 
168 330 zł z przeznaczeniem na 
zakup sprzętu informatycznego 
i zwiększenie bezpieczeństwa sys-
temów informatycznych.

 4) Podpisana została umowa na 
2022 rok z Wojewodą Małopol-
skim w ramach realizacji wielolet-

niego rządowego programu „Posi-
łek w szkole i w domu”, na mocy 
której Gmina Zembrzyce otrzy-
mała dotację jako dofinansowanie 
udzielanych świadczeń w formie 
posiłku, świadczenia rzeczowego 
w postaci produktów żywnościo-
wych lub świadczenia pieniężne-
go na zakup posiłku lub żywności 
wszystkim osobom jej potrzebują-
cym.

 5) Złożono do Małopolskiego Urzę-
du Marszałkowskiego wniosek 
o dofinansowanie drogi gmin-
nej Koźle Zembrzyckie w km 
od 0+000,00 do km 0+241,70 
(II etap) w ramach Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych.

 6) Złożono wniosek do Lokalnej 
Grupy Działania „Podbabiogórze” 
w zakresie budowy Placu spor-
towo-rekreacyjnego w Tarnawie 
Dolnej w ramach poddziałania 
„Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokal-
nego kierowanego przez społecz-
ność”, objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich.

 7) Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej przyjmuje wnioski w za-
kresie dodatku osłonowego. 
Dodatek osłonowy będzie przy-
sługiwał gospodarstwu domo-
wemu, którego przeciętne mie-
sięczne dochody nie przekraczają; 
2100,00 zł w gospodarstwie jed-
noosobowym 1500,00 zł na oso-
bę w gospodarstwie wielooso-
bowym. W przypadku dodatku 
osłonowego obowiązywać będzie 
tzw. zasada złotówka za złotów-
kę. Oznacza to, że dodatek ten 
będzie przyznawany nawet po 
przekroczeniu kryterium docho-
dowego, a kwota dodatku będzie 
pomniejszana o kwotę tego prze-

kroczenia. Wnioski można składać 
w dowolnym terminie, najpóźniej 
do 31 października 2022 roku. Na 
dzień 31 marca 2022 r. rozpatrzo-
no 295 wniosków, z czego 289 
pozytywnie, a 6 negatywnie, wy-
płacono pomoc w łącznej kwocie 
182 235,18 zł. 

 8) Uzyskano pozwolenie na budo-
wę dla zadania inwestycyjnego 
obejmującego budowę sali gim-
nastycznej z przewiązką, placu 
zabaw, układu komunikacji we-
wnętrznej oraz niezbędnej infra-
struktury technicznej w miejsco-
wości Śleszowice. 

 9) Unieważniono postępowanie 
o udzielenie zamówienia publicz-
nego dla zadania pn.: „Nadbudo-
wa budynku Centrum Rekreacji 
i Wypoczynku nad potokiem Pa-
leczka w Zembrzycach”.

 11) Ogłoszono postępowanie o udzie-
lenie zamówienia publicznego dla 
zadania pn.: „Nadbudowa budyn-
ku Centrum Rekreacji i Wypo-
czynku nad potokiem Paleczka 
w Zembrzycach”.

 12) Rozpoczęto prace remontowe 
w infrastrukturze drogowej, szcze-
gólnie poprzez transport tłucznia 
na drogi gminne wg. wskazywa-
nych potrzeb.

 13) Na bieżąco przyjmowane są od 
właścicieli budynków deklaracje 
dotyczące źródeł ogrzewania bu-
dynków, które są wprowadzane 
do Centralnej Ewidencji Emisyj-
ności Budynków. W 2022 roku 
do tut. urzędu złożonych zosta-
ło 724 deklaracji do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków 
(stan na 31.03.2022 r.).

 14) Po przeprowadzonym postępo-
waniu konkursowym Wójt Gmi-
ny Zembrzyce przyznał dotacje 
na realizację zadań publicznych. 
Z zakresu sportu dotacje zostały 
przyznane dla:

Fot. Wojciech Ciomborowski
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 - LKS „Garbarz” Zembrzyce w wy-
sokości – 65 000 zł;

 - LKS „Tarnawianka” w wysokości 
– 33 000 zł;

 - LKS „Błyskawica” w wysokości 
– 22 000 zł;

 - Suskiego Klubu Lekkoatletyczne-
go w wysokości – 8 000 zł

  Na realizację zdań z zakresu pro-
mocji i ochrony zdrowia dotację 
w wysokości 30 000 zł otrzymała 
Caritas Archidiecezji Krakowskiej. 
Natomiast w obszarze kultury 
i ochrony dziedzictwa narodowe-
go dotacje przyznano dla:

 - Orkiestry Dętej „RYTM” Zembrzy-
ce w wysokości – 15 000 zł;

 - 1 Stowarzyszenia Muzyczne-
go „Śleszowice” w wysokości 
– 14 000 zł;

 - Zembrzyckiego Koła Gospodyń 
„Mioduszyna” w wysokości – 
5 000 zł.

 15) Gmina nabyła w drodze darowi-
zny od Województwa Małopol-
skiego nieruchomości gruntowe, 
tj. działki zajęte pod drogę serwi-
sową przy obwodnicy Zembrzyce 
o łącznej powierzchni 0,0748 ha.

 16) GOPS rozpoczyna realizację pro-
gramu „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej – edycja 2022”. 
Na ten cel pozyskane zostały 
środki finansowe z Funduszu So-
lidarnościowego w wysokości 
306 153,00 zł. Program ten ma 
na celu zapewnienie dostępności 
do usług asystencji osobistej, tj. 
wsparcia w wykonywaniu codzien-
nych czynności oraz funkcjono-
waniu w życiu społecznym osób 
z niepełnosprawnością. Zgodnie z  
założeniami program realizowany 
będzie do 31 grudnia 2022. 

 17) Gmina Zembrzyce otrzymała 
wsparcie w postaci dotacji celo-
wej z budżetu państwa w ramach 
wsparcia finansowego zadań i pro-
gramów realizacji zadań pomocy 
społecznej. Dotacja jest przezna-
czona na dofinansowanie zadania 
własnego polegającego na realiza-
cji dodatkowych działań mających 
na celu rozwój pomocy społecznej 
w wybranych obszarach. W 2022 
roku tymi obszarami są: 

 - poszerzenie pomocy o wsparcie 
psychologiczne;

 - podniesienie jakości działalności 
GOPS poprzez zapewnienie sta-
łego dostępu do konsultacji praw-
nej, w tym szkoleń wewnętrznych 
pracowników socjalnych.

  Środki finansowe przekazywane 
przez Wojewodę Małopolskiego 
na ten cel to kwota 24 230 zł, 
przewidywane środki własne 
na realizację zadania to kwota 
6 058,00 zł.

 18) Gminny Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji w Zembrzycach uru-
chomił zamówienie publiczne dla 
zadania pn. „Modernizacja ujęcia 
wody w Zembrzycach w formule 
zaprojektuj i wybuduj, znak spra-
wy 1/2022”. 

 19) Gmina Zembrzyce złożyła trzy 
wnioski o wsparcie finansowe w 
ramach toczącego się II naboru 
Programu Inwestycji Strategicz-
nych Polski Ład dotyczące: moder-
nizacji infrastruktury drogowej, 
budowy zbiornika wody czystej 
przeznaczonej do spożycia oraz 
budowę sali gimnastycznej wraz z 
niezbędną infrastrukturą przy SP 
Śleszowice. Łączna wartość do-
finansowania o jaką Gmina Zem-
brzyce aplikuje to: 12 275 000 zł. 

 20) Ogłoszono postępowanie o udzie-
lenie zamówienia publicznego dla 
zadania pn.:„ Poprawa bezpie-
czeństwa na terenie Gminy Zem-
brzyce poprzez przebudowę drogi 
powiatowej nr K1702 w Tarnawie 
Dolnej oraz Tarnawie Górnej”.

 21) Podpisano umowę na świadczenie 
przez Operatora usług przewozo-
wych w zakresie gminnego trans-
portu na terenie gminy Zembrzy-
ce w ramach linii komunikacyjnej 
Marcówka Centrum – Zembrzyce 
Dąbie.

22) Gmina Zembrzyce złożyła wniosek 
o dofinansowanie budowy Sali 
gimnastycznej w miejscowości 
Śleszowice do Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki. 

 23) Gmina Zembrzyce złożyła wnio-
sek o dofinansowanie budowy 
Placu rekreacyjno-sportowego 
w Tarnawie Dolnej w ramach pro-
jektu „Małopolska infrastruktura 
rekreacyjno-sportowa – MIRS”.

 24) Wykonano następujące prace 
związane z utrzymaniem dróg 
i ciągów komunikacyjnych:

 - wykonano remont odwodnie-
nia drogi gminnej „Kopaczowa” 
w miejscowości Zembrzyce; 

 - dostarczono tłuczeń na dro-
gi gminne: „Wójciki”, „Koźle” 
w m. Tarnawa Dolna oraz „Szczy-
gły” w m. Śleszowice; 

 - wykonano remont odcinka drogi 
„Do Lasku” w m. Tarnawa Dolna; 

 - wykonano remont odcinka drogi 
„Na Pagórki” w m. Marcówka; 

 - przeprowadzono czyszczenie 
i malowanie mostu na rzece „Pa-
leczka” w m. Zembrzyce; 

 - wykonano czyszczenie pobocza 
przy drodze gminnej „Krakowska” 
w m. Zembrzyce; 

 - zamontowano oznakowanie 
pionowe przy drodze relacji 
„Stryszów-Zembrzyce” w m. Zem-
brzyce; 

 - przeprowadzono remont drogi 
gminnej „Do Gibasa” w m. Śleszo-
wice; 

 - wykonano remont odwodnienia 
w drodze gminnej „Do Łacha” 
w m. Zembrzyce.

 25) Gmina Zembrzyce otrzymała 
środki z rezerwy subwencji oświa-
towej na dofinansowanie dodat-
kowych zajęć specjalistycznych 
z zakresu pomocy psychologicz-
no-pedagogicznej w wysokości 
16 848 zł, co daje 263 godzin 
dodatkowych zajęć. Ilość przy-
dzielonych godzin na daną szkołę 
uzależniona była od ilości uczniów 
– Zembrzyce 92 godziny, Tarna-
wa Dolna 58 godzin, Śleszowice 
66 godzin i Marcówka 47 godzin. 
Realizacja zajęć odbywać się bę-
dzie od III do XII 2022 r. 

 26) Wójt Gminy Zembrzyce złożył 
wniosek w ramach Priorytetu 
3 „Narodowego Programu Roz-
woju Czytelnictwa 2.0 na lata 
2021-2025”, który przeszedł po-
myślnie procedurę weryfikacji 
formalnej i tym samym uzyskał 
rządowe wsparcie wysokości 
9 000 zł, dla oddziałów przed-
szkolnych i przedszkola w Gminie 
Zembrzyce oraz 4 000 zł dla Szko-
ły Podstawowej w Marcówce. Od-
działy przedszkolne w Tarnawie 

Dolnej, Śleszowicach i przedszko-
le w Zembrzycach do wydania 
będą miały kwotę z wkładem wła-
snym w wysokości po 3 125 zł, 
natomiast oddział przedszkolny 
w Marcówce 1875 zł, zaś szkoła w 
Marcówce 5 000 zł. Ogólny koszt 
zadania wyniesie 16 250 zł. Udzie-
lone wsparcie finansowe zostanie 
przeznaczone na zakup książek 
do bibliotek szkolnych będących 
nowościami wydawniczymi oraz 
na realizację działań promują-
cych czytelnictwo. 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 Mi-
nisterstwem Edukacji i Nauki jako 
Operatora Priorytetu 3.

 27) Gmina Zembrzyce uzyskała 
wsparcie finansowe na realizację 
przedsięwzięcia Ministra Edukacji 
i Nauki „Poznaj Polskę”. Wniosek 
złożono dla Szkoły Podstawo-
wej w Tarnawie Dolnej na dwie 
wycieczki tj. klasy I-III pojadą do 
Wieliczki i Wadowic oraz klasy 
IV-VIII będą zwiedzać Warsza-
wę. Dofinansowanie z Minister-
stwa Edukacji i Nauki wyniesie 
18 352 zł, całkowity koszt zada-
nia to 30 629 zł, wkład własny to 
wpłaty rodziców. Będą starania 
o uzyskanie dofinansowania dla 
pozostałych szkół w II turze nabo-
ru, we wrześniu 2022 r.

 28) Gmina Zembrzyce przystąpiła do 
programu Starostwa Powiatowe-
go w Suchej Beskidzkiej podno-
szącego i utrwalającego umiejęt-
ności pływania dla klas IV szkół 
podstawowych. Starostwo za-
pewnia nieodpłatnie instruktora 
oraz wstęp na basen w wymiarze 
10 godzin dla każdego ucznia, na-
tomiast Gmina Zembrzyce trans-
port i opiekę w czasie przewozu. 
Już w maju z programu skorzysta 
łącznie 40 uczniów ze wszystkich 
szkół.

 29) Odbyły się dwa posiedzenia 
Rady Społecznej Samodzielne-
go Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Zembrzycach, na 
których rozpatrywano procedury 

funkcjonowania zakładu w czasie 
epidemii oraz sprawy związane 
z zatwierdzeniem sprawozdania 
finansowego za 2021 rok.

 30) Wydano 26 decyzji w sprawie 
zwrotu podatku akcyzowego za-
wartego w cenie oleju napędo-
wego wykorzystywanego do pro-
dukcji rolnej, w których ustalono 
łącznie kwotę do zwrotu wyno-
szącą 5622,06 zł. Wypłata środ-
ków rolnikom nastąpi w terminie 
do 30.04.2022 r. 

 31) W dniu 1 marca 2022 r. Wójt 
Gminy podpisał ze Starostą Su-
skim, w imieniu którego działa 
Dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Suchej Beskidzkiej, po-
rozumienie na realizację prac 
społecznie użytecznych przez 
5 osób w 4 placówkach na terenie 
gminy (szkoła Zembrzyce – 1 oso-
ba, Gminny Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji –1 osoba, Gminne 
Centrum Kultury i Czytelnictwa – 
2 osoby, Świetlica Środowiskowa 
w Zembrzycach - 1 osoba). War-
tość przedmiotu umowy wynosi 
16 200,00 zł, z czego 60% kwota 
9720,00 zł, którą pokrywa Powiat 
(Powiatowy Urząd Pracy), a 40% 
kwota 6480,00 zł pokrywana jest 
z budżetu gminy Zembrzyce.

 32) GOPS w Zembrzycach udziela 
pomocy w formie pracy socjalnej 
oraz systematycznie przyjmuje 
wnioski na świadczenia przewi-
dziane dla cudzoziemców z Ukra-
iny przebywających w Polsce 
w związku z konfliktem zbrojnym 
w formie :
1) Jednorazowego świadcze-

nia pieniężnego w wysokości 
300 zł na osobę.

2) Posiłków dla dzieci w szkole 
albo przedszkolu doraźnie, na 
czas nie dłuższy niż 2 miesiące, 

3) Całodziennego wyżywienia 
dla dzieci w przedszkolu na 
podstawie przepisów art. 29 
ustawy z dnia 12 marca 2022 r. 
o pomocy obywatelom Ukra-
iny.

  Na dzień 05.04.2022 r. na po-
moc w formie świadczenia 300 zł 
przyjęto 54 wnioski dla 102 osób 
na kwotę 30 600 zł. Jednorazo-

we świadczenie pieniężne finan-
sowane jest z dotacji z budżetu 
państwa, pomoc w formie posiłku 
w szkole, bądź posiłku lub cało-
dziennego wyżywienia w przed-
szkolu finansowana jest ze środ-
ków Funduszu Pomocy.

33) Wójt Gminy Zembrzyce uczestni-
czył między innymi w:

 - Walnym Zebraniu Członków OSP 
Zembrzyce

 - Walnym Zebraniu Członków OSP 
Śleszowice

 - Walnym Zebraniu Członków OSP 
Tarnawa Dolna

 - Walnym Zebraniu Członków OSP 
Marcówka

 - Posiedzeniu Zarządu Gminnego 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
Gminy Zembrzyce

 - Walnym Zebraniu Członków Sto-
warzyszenia Samorządowe Cen-
trum Przedsiębiorczości i Rozwoju 
w Suchej Beskidzkiej

 - Zebraniu Członków Rady Stowa-
rzyszenia Lokalnej Grupy Działa-
nia „Podbabiogórze”

 - Posiedzeniach Rady Społecznej 
Samodzielnego Publicznego Za-
kładu Opieki Zdrowotnej w Zem-
brzycach

 - Spotkaniu informacyjnym w zakre-
sie naborów w ramach pomocy na 
operacje typu „Gospodarka wod-
no-ściekowa” w ramach poddzia-
łania „Wsparcie inwestycji związa-
nych z tworzeniem, ulepszeniem 
lub rozbudową wszystkich rodza-
jów małej infrastruktury, w tym 
inwestycji w energię odnawialną 
i w oszczędzanie energii” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. 

  Łukasz Palarski
Wójt Gminy Zembrzyce
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Wszyscy mieszkańcy Gminy Zem-
brzyce mogą korzystać z czterozłoto-
wej zniżki przy zakupie biletu wstępu 
na basen. Warunkiem skorzystania 

z basenów, zjeżdżalni oraz jacuzzi po-
dobnie jak w poprzednim roku jest oka-
zanie dokumentu potwierdzającego 
fakt zameldowania na terenie Gminy 

Zembrzyce, czyli dowodu osobistego, 
legitymacji szkolnej lub innego doku-
mentu potwierdzającego zameldowa-
nie na terenie gminy. Wyjazd na basen 
dla naszych mieszkańców  to ciekawa 
alternatywa spędzenia wolnego czasu, 
w szczególności przez dzieci i mło-
dzież. Zachęcamy mieszkańców do ko-
rzystania z suskiej Krytej Pływalni. 

GCKiCz

Tym razem zostaną zakupione 
książki i nowości wydawnicze dla 
przedszkola w Zembrzycach, oddzia-
łów przedszkolnych w Śleszowicach, 
Marcówce i Tarnawie Dolnej oraz 
Szkoły Podstawowej w Marcówce. 
Przedszkole i oddziały przedszkolne 
otrzymały wsparcie ogółem w  wy-
sokości 9 000 zł, a szkoła 4000 zł. 
Każda jednostka musi zapewnić 
wkład własny w wysokości 20%. Do 
wydania przedszkole w Zembrzy-

cach i oddziały przedszkolne w Tar-
nawie Dolnej i Śleszowicach będą 
mieć kwotę po 3 125 zł, oddział 
przedszkolny w Marcówce 1 875 zł, 
zaś szkoła w Marcówce 5 000 zł. 
Wysokość środków uzależniona jest 
od ilości dzieci w szkołach. 

Ogólny koszt zadania wyniesie 
16 250 zł. Podstawowym celem pro-
jektu jest poprawa stanu czytelnictwa 
w Polsce, oraz rozwijanie zaintereso-
wań uczniów przez promocję i wspie-

ranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, 
w tym zakup nowości wydawniczych. 
W ramach realizacji Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Czytelnictwa odbędą 
się liczne akcje i konkursy organizo-
wane przez biblioteki szkolne.

 Wszystkie szkoły z Gminy Zem-
brzyce otrzymały już wsparcie z Na-
rodowego Programu Rozwoju Czy-
telnictwa.

Program jest realizowany przez 
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu, przy zaanga-
żowaniu Biblioteki Narodowej, In-
stytutu Książki i Narodowego Cen-
trum Kultury oraz we współpracy 
z  Ministerstwem Edukacji i Nauki 
jako Operatora Priorytetu 3.

COS

To  już drugi raz kiedy uczestnicząc w „Narodowym Programie 
Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”  po złożeniu wnio-
sku przez Wójta Gminy Zembrzyce szkoły będą mogły powięk-
szyć zbiory biblioteczne. 

Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Celem Programu jest zapewnienie dostępności do 
usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu 
codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu spo-
łecznym osób niepełnosprawnych. Asystentura jest to 
wsparcie przez wykwalifikowanego opiekuna osoby z nie-
pełnosprawnością w wykonywaniu codziennych czynno-
ści oraz w życiu społecznym. 

Projekt ma na celu poprawę jakości życia osób nie-
pełnosprawnych, poprzez umożliwienie im jak najbardziej 
niezależnego życia, zapewnienie wsparcia oraz pomocy 
adekwatnej do potrzeb. Umożliwia również zaangażowa-
nie osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, 
kulturalne, rozrywkowe, sportowe i inne. Program ma 

także na celu: ograniczenie skutków niepełnosprawności 
oraz zachęcenie do podejmowania aktywności i realizo-
wania prawa do niezależnego życia, przeciwdziałanie 
dyskryminacji oraz wykluczeniu społecznemu, umożliwie-
nie uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności, większe 
wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi. 

W ramach realizacji Programu na terenie Gminy 
Zembrzyce zaplanowano objęcie wsparciem 16 osób 
przez 5 asystentów. Całkowita wartość zadania wynosi: 
306.153 zł. Wartość finansowania ze środków Funduszu 
Solidarnościowego: 306.153 zł.

GOSP

PROGRAM ASYSTENT OSOBISTY 
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zem-
brzycach przystąpił do realizacji Programu 
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – 
edycja 2022 ” który finansowany jest ze  środ-
ków pochodzących z Funduszu Solidarnościo-
wego.

Zapraszamy do korzystania z Krytej Pływalni 
w Suchej Beskidzkiej – zniżki na basen 

Uruchomiona linia autobusowa 
Marcówka – Zembrzyce Dąbie

Dzięki temu mieszkańcy Mar-
cówki od marca 2022 roku mogą do-
jechać za pomocą transportu publicz-
nego do szkoły, przychodni zdrowia 
lub pracy. Do tej pory do Marcówki 
nie dojeżdżał żaden autobus. Pod-
miotem świadczącym usługi trans-
portowe jest Przedsiębiorstwo Tury-
styczne „Beskidy Turist” sp.  z o.o..

W ramach nowej linii autobuso-
wej z Marcówki w stronę Suchej Be-
skidzkiej odjeżdżają autobusy o go-
dzinie 07:10 i 15:10, zatrzymują się 

w Zembrzycach Rynku o godzinie: 
07:14 i 15:14. Z przystanku Zem-
brzyce Dąbie w stronę Marcówki au-
tobusy odjeżdżają o godzinie 11:27 
i 15:37.

Dzięki zespoleniu w/w komuni-
kacji gminnej z komunikacją miasta 
Sucha Beskidzka zapewnione jest po-
łączenie bezpośrednie, bez przesia-
dek, z Marcówki do Suchej Beskidz-
kiej.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobu-
sowych gmina pozyskała środki finansowe na utworzenie linii 
komunikacyjnej na drodze Marcówka- Zembrzyce Dąbie.

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach infor-
muje mieszkańców Gminy, że w 2022 roku  nadal realizuje do-
płaty do pobytu na basenie. 
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UCHWAŁA ANTYSMOGOWA 
DLA MAŁOPOLSKI

Nie przegap terminów! 

Zgodnie z Uchwałą nr XXXII/452/17 Sejmiku Wojewódz-
twa 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! Dane dotyczące sprawno-
ści cieplnej powinna zawierać dokumentacja techniczna 
lub instrukcja kominka.

Budujesz nowy dom albo wymieniasz stary piec? 
Pamiętaj, że możesz zamontować wyłącznie kocioł 
grzewczy spełniający wymagania ekoprojektu!

Kocioł na paliw stałe musi posiadać w automatyczny 
podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie 
może być wyposażony w ruszt awaryjny.

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.

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 
wynoszą: do 30 tys. zł w podstawowym poziomie 
dofinansowania do 37 tys. zł w podwyższonym i do 
69 tys. zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. 
Szczegóły programu dostępne na stronie internetowej 
https://czystepowietrze.gov.pl/, pod numerem 
12  422 94 90 lub w gminnym punkcie konsultacyj-
no-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 corocznie 
ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej 
na dofinansowanie inwestycji związanych ze zmianą 
systemu ogrzewania na proekologiczny. 

 Dofinansowanie dla Przedsiębiorców – zaintereso-
wanych uzyskaniem dotacji na wybrane przedsię-
wzięcia, 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 biz-
nesu z Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości 
w Krakowie.

źródło: powietrze.malopolska.pl

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

Program obejmuje trzy grupy Beneficjentów:
1) Beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu 

dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie 
przekracza 100 000 zł

2) Beneficjenci uprawnieni do podwyższonego poziomu 
dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięcz-
ny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie 
przekracza: 1 564 zł (gospodarstwo wieloosobowe), 
2 189 zł (gospodarstwo jednoosobowe)

3) Beneficjenci uprawnieni do najwyższego poziomu do-
finansowania – osoby, których przeciętny miesięczny 
dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie prze-
kracza: 900 zł (gospodarstwo wieloosobowe), 1 260 zł 
(gospodarstwo jednoosobowe) lub Beneficjent ma 
ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, za-
siłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego 
zasiłku opiekuńczego

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

 dotacji (wnioski składane do WFOŚiGW, za pośrednic-
twem gmin lub przez portal gov.pl) 

 dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału 
kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze dostępny 
w wybranych bankach, których lista aktualizowana jest 
na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/)

Dofinansowaniu polegają przedsięwzięcia zarówno 
w trakcie realizacji jak i zakończone, pod warunkiem po-
niesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed 
złożeniem wniosku o dofinansowanie. Wyjątek stanowią 
wnioski składane za pośrednictwem banku, gdzie kwalifiko-
wane są koszty od dnia złożenia wniosku o dotację w banku.

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

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

 30 miesięcy w podstawowym i podwyższonym pozio-
mie dofinansowania (z wyjątkiem wniosków składanych 
w bankach, gdzie termin wynosi 18 miesięcy na realiza-
cję całości przedsięwzięcia), 

 36 miesięcy w najwyższym poziomie dofinansowania.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu „Czyste 
Powietrze” wraz z kosztami kwalifikowanymi Programu 
znajdują się na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/

Zachęcamy również do skorzystania z gminnego punk-
tu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste Powie-
trze”, który czynny jest w środy w godzinach 9:00-14:00 
oraz w czwartki w godzinach 7:00-12:00, tel.: 33 8746 169. 
W celu sprawnej pomocy przy wypełnieniu wniosku zwra-
camy się z prośbą o wcześniejsze umówienie terminu. 

BAZA WIEDZY:

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

 Portal Beneficjenta:  
https://portal.wfos.krakow.pl/register_of

 Kalkulator dotacji:  
https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/ 

 Kalkulator grubości izolacji:  
https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/ 

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

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

Umożliwia wybór urządzenia i materiału zgodnego 
z warunkami technicznymi programu „Czyste Powietrze”. 
Lista ZUM jest rozbudowywana na bieżąco. Wybierając 
produkt z listy – np. pompę ciepła czy kolektory słonecz-
ne – mamy pewność, że kwalifikuje się on do dofinansowa-
nia. Lista jest współtworzona przez producentów zielonych 
urządzeń i materiałów.

 Doradztwo energetyczne:  
https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/ 

Projekt Doradztwa Energetycznego działa w oparciu 
o ogólnopolską sieć profesjonalnych doradców energe-
tycznych, udzielających konsultacji w zakresie gospodarki 
niskoemisyjnej, efektywności energetycznej i odnawialnych 
źródeł energii. Jednym z ich zadań jest wsparcie przyszłych 
beneficjentów aplikujących o środki z programu „Czyste Po-
wietrze”.

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

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

Źródło: czystepowietrze.gov.pl

OCIEPLENIE DOMU,
NOWE OGRZEWANIE
to się opłaca!

czystepowietrze.gov.pl

- Weź dotację na wymianę kopciucha i ocieplenie domu
- Zadbaj o domowy budżet i oszczędzaj na rachunkach za energię
- Zadbaj o zdrowie
- Zadbaj o środowisko

Program „Czyste Powietrze”
Program „Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest 
poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych po-
przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych.
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Wnioski o udzielenie dotacji 
przyjmowane będą w trybie ciągłym 
w terminie wskazanym w niniejszym 
ogłoszeniu i rozpatrywane na bieżąco 
według terminu złożenia poprawnego 
i kompletnego wniosku, do wysokości 
środków finansowych przeznaczo-
nych na ten cel w uchwale budżeto-
wej Gminy Zembrzyce na rok 2022.

Wnioski złożone przed i po termi-
nie naboru wskazanym w niniejszym 
ogłoszeniu podlegają odrzuceniu.

Wnioski pod rygorem odmowy 
udzielenia dotacji należy składać przed 
dokonaniem demontażu istniejące-
go źródła ciepła na paliwo stałe oraz 
przed dokonaniem zakupu i monta-
żem nowego źródła, które ma zostać 
objęte wnioskiem o dofinansowanie.

Dotacja udzielana jest na pod-
stawie zawartej umowy pomiędzy 
Wnioskodawcą a Gminą Zembrzyce 
i stanowi częściową refundację kosz-
tów inwestycji związanej ze zmianą 

systemu ogrzewania na ogrzewanie 
proekologiczne.

Dotacji nie podlegają koszty in-
westycji poniesione przed datą za-
warcia umowy.

Zakres rzeczowy inwestycji wy-
nikający ze współfinansowania obej-
mował będzie wykonanie:

1. Demontażu źródeł ciepła nie-
spełniających wymogów Uchwa-
ły Sejmiku Województwa Ma-

Wójt Gminy Zembrzyce ogłosił nabór wniosków na udzielenie dotacji celowych na dofinansowa-
nie zadań w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce” w terminie od dnia  
11.04. 2022 r. do dnia 30.09.2022 r. 

Dofinansowanie na wymianę 
źródeł ciepła w Gminie Zembrzyce

Do kiedy złożyć deklarację?

 dla źródeł ciepła i spalania paliw, które zostały uru-
chomione przed 1 lipca 2021 r. deklarację należy zło-
żyć do 30 czerwca 2022 r.;

 dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione 
po 1 lipca 2021 r. deklarację należy złożyć w terminie 
14 dni od dnia jego uruchomienia.

Uwaga: Złożone ankiety dotyczące sposobu 
ogrzewania NIE zwalniają właściciela lub zarząd-
cy 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, pod-
pisu kwalifikowanego 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 (wraz 
z przykładowo wypełnioną deklaracją) można znaleźć na 
stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewiden-
cja-emisyjnosci-budynkow

Z uwagi na obowiązek sporządzenia gminnej inwen-
taryzacji źródeł ciepła tutejszy urząd zwraca się z uprzej-
mą prośbą o jak najszybsze składanie deklaracji. 

Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklara-
cji zostały wzmocnione przepisami sankcyjnymi, uwzględ-
niającymi jednocześnie instytucję czynnego żalu. W art. 
27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu ter-
momodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji 
emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, któ-
re mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w usta-
wowym terminie ww. deklaracji.

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

 Źródło: https://www.gunb.gov.pl/strona/ 
centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewiden-
cji Emisyjności Budynków. Każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji 
dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw. 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków łopolskiego nr XXXII/452/17 
z dnia 23 stycznia 2017 roku w 
sprawie wprowadzenia na obsza-
rze województwa małopolskiego 
ograniczeń i zakazów w zakresie 
eksploatacji instalacji, w których 
następuje spalanie paliw. 

2. Zakupu i montażu źródła ciepła 
do celów ogrzewania lub ogrze-
wania i c.w.u. w rozumieniu za-
łącznika nr 1 do Regulaminu 
udzielania dotacji celowych na 
dofinansowanie zadań w ramach 
„Programu Ochrony Środowiska 
dla Gminy Zembrzyce”.
Koszty kwalifikowane inwestycji 

określone są w załączniki nr 1 do Re-
gulaminu udzielania dotacji celowych 
na dofinansowanie zadań w ramach 
„Programu Ochrony Środowiska dla 
Gminy Zembrzyce”.

Wszelkie pozostałe koszty (np. 
prace projektowe, koszty eksplo-
atacji nowego źródła ogrzewania) 
konieczne do poniesienia przez 
Wnioskodawcę w celu prawidłowej 
realizacji inwestycji uznaje się na nie-
kwalifikowane.

Maksymalna kwota dotacji, 
o jaką może ubiegać Wnioskodawca 
to 2000 zł lub 2500 zł w zależności 
od rodzaju montowanego źródła cie-
pła, zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
Regulaminu udzielania dotacji celo-
wych na dofinansowanie zadań w ra-
mach „Programu Ochrony Środowi-
ska dla Gminy Zembrzyce”. 

Wnioskodawcy samodzielnie do-
konują wyboru instalacji i instalato-
rów przy uwzględnieniu ustalonych 
w programie parametrów.

Wnioski można składać w sie-
dzibie Urzędu Gminy Zembrzyce, 
34-210 Zembrzyce, Zembrzyce 540.

Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem 33 874 60 02.

Wnioski dostępne są na stro-
nie internetowej www.zembrzyce.pl 
oraz w siedzibie tut. urzędu.

Zachęcamy do zapoznania się 
z uchwałą nr XXXII/284/22 
Rady Gminy Zembrzyce, gdzie 
znajdują się szczegółowe in-
formacje dotyczące regulami-
nu udzielania dofinansowa-
nia wraz ze wzorem wniosku 
o  udzielenie dofinansowania.

Świetlica organizuje wychowankom czas wolny w po-
staci zajęć i zawodów sportowych, gier komputerowych, 
zabaw, jak również spotkań okolicznościowych. 

Jednym z ciekawszych zajęć są przede wszystkim za-
jęcia kulinarne gdzie wychowankowie pod nadzorem wy-
chowawcy przygotowują proste posiłki. 

Placówki takie jak nasza świetlica zapewniają wycho-
wankom wszechstronne wsparcie oraz pomoc rodzicom 
w odbiorze młodszych wychowanków ze szkoły oraz inte-
gracji dzieci i młodzieży, począwszy od potrzeb podstawo-
wych, jak opieka, bezpieczeństwo, wyżywienie, poprzez 
pomoc w nauce, wsparcie emocjonalne w sytuacjach 
trudnych, aż po ciekawe zajęcia rozwojowe. W efekcie, 
dzięki uczęszczaniu do placówki, wychowankowie lepiej 
się zachowują, lepiej uczą, lepiej radzą sobie w grupie ró-
wieśniczej, a także odkrywają swoje silne strony, nabierają 
poczucia własnej wartości.

Działalność Świetlicy Środowiskowej w Zembrzycach 
koncentruje się na funkcji opiekuńczo wychowawczej. 
Placówki wsparcia dziennego dla dzieci, nazywane zwy-
kle świetlicami środowiskowymi, mają wspierać rodziny 
w sprawowaniu jej podstawowych funkcji związanych 
z  opieką i wychowaniem.

Placówka posiada wolne miejsca, chętnych serdecz-
nie zapraszamy. Placówka jest czynna od poniedziałku do 
piątku od 11.00 do 17.00, a w okresie dni wolnych od na-
uki od 9.00 do 15.00. 

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem tele-
fonu: 33 874 04 10.

ŚŚ

Nasza świetlica zapewnia dzieciom i młodzieży do lat 18 nie tylko opiekę i pomoc w nauce. Wycho-
wankowie tutaj miło spędzają czas z rówieśnikami i rozwijają swoje zainteresowania poprzez różne 
zajęcia tematyczne. Oprócz zajęć codziennych zapewniamy opiekę w czasie ferii i w czasie wakacji 
organizując dzieciom ciekawe tematyczne zajęcia, w każdym roku kalendarzowym o innej tematyce. 
W tym roku wakacje spędzimy w przestworzach poznając wszechświat. 

Świetlica Środowiskowa
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Wszyscy uczestnicy to laureaci 
szkolnych eliminacji recytatorskich. 
Uczniowie prezentowali różnorod-
ne utwory z kanonu poezji polskiej, 
najchętniej recytowane były utwory 
J. Brzechwy. Nad przebiegiem kon-
kursu czuwała komisja w składzie: 
Aleksandra Mróz, Magdalena Pindel, 
Wioletta Nowak. Oceniano wg na-
stępujących kryteriów: 

 dobór repertuaru do wieku 
uczniów 

 stopień pamięciowego opano-
wania utworów 

 poprawna dykcja i świadome 
używanie środków ekspresji 

 ogólne wrażenie artystyczne 
uczestników. 

W wyniku przesłuchań uczestni-
ków konkursu przyznano następują-
ce lokaty 

W kategorii kl. 0-II

 I. Dominik Kosek – Szkoła Podsta-
wowa w Śleszowicach 

 II. Julian Zemlik – Szkoła Podsta-
wowa w Marcówce

 III. Aleksandra Palarska – Szkoła 
Podstawowa w Zembrzycach 

   Filip Bucała – Szkoła Podstawo-
wa w Marcówce

W kategorii kl. III-V

 I. Bartłomiej Łopata – Szkoła Pod-
stawowa w Marcówce 

 II. Magdalena Fidelus - Szkoła Pod-
stawowa w Zembrzycach

 III. Julia Stanek – Szkoła Podstawo-
wa w Tarnawie Dolnej 

  Wyróżnienie: Nikola Baran, Kin-
ga Kot – Szkoła Podstawowa 
w Marcówce

W kategorii kl. VI-VIII

 I. Kamil Łach – Szkoła Podstawo-
wa w Marcówce

 II. Patrycja Kosek – Szkoła Podsta-
wowa w Śleszowicach

 III. Nikola Śliwa – Szkoła Podstawo-
wa w Śleszowicach

Gratulujemy zwycięzcom i dzię-
kujemy nauczycielom, którzy przy-
gotowali uczestników do konkursu. 
Zdolnych recytatorów w naszych 
szkołach jest niemało, jednak zgło-
szenie się do konkursu to spore wy-
zwanie. Nie wystarczy nauczyć się 
tekstu na pamięć ale jeszcze należy 
wyrecytować go z odpowiednią in-
tonacją i uczuciem, a do tego jesz-
cze pokonać stres, który każdemu 
w mniejszym lub większym stopniu 
towarzyszy w wystąpieniu przed 
publicznością. Wszystkim biorącym 
udział w konkursowych zmaganiach, 
za chęci i odwagę dziękujemy i gra-
tulujemy.

GCKiCZ

Dnia 23 marca br. w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach odbył się  konkurs 
recytatorski, w którym wzięli udział uczniowie klas 0-VIII. Łącznie wystąpiły 23  osoby ze wszyst-
kich szkół podstawowych z terenu gminy  Zembrzyce.

Gminny Konkurs Recytatorski Konkurs Wiedzy Ogólnej „LEONARDO” 

12 uczniów ze wszystkich szkół 
naszej gminy rozwiązywało test, który 
zakresem tematycznym obejmował za-
gadnienia z przedmiotów obowiązują-
cych w drugim etapie edukacyjnym tj. 
w klasach od IV do VIII (z wyłączeniem 
języków obcych) oraz dodatkowo wie-
dzę o regionie i religię. Wiedza uczest-
ników była bardzo wyrównana, 4 z nich 
otrzymało jednakową ilość punktów. 
Po dogrywce wyłoniono 3 laureatów.

I miejsce Dorota Kulig – Szkoła 
Podstawowa w Tarnawie Dolnej 

II miejsce Kamil Łach – Szkoła Pod-
stawowa w Marcówce i Weronika Zadora 
Szkoła Podstawowa w Tarnawie Dolnej. 

Laureaci będą reprezentować na-
sza gminę w Finale Głównym Konkur-
su, który będzie w tym roku przepro-
wadzony w dniu 26 kwietnia w Zespole 
Szkół w Zembrzycach. Życzymy naszym 
reprezentantom powodzenia bowiem 

nagrodą finału będzie dwudniowa wy-
cieczka po Opolszczyźnie oraz dodat-
kowe punkty na świadectwie ukończe-
nia szkoły podstawowej. 

GCKiCz

Uczestnikami gminnego etapu Konkursu „LEONARDO” była 
młodzież szkół podstawowych. 

WARSZTATY 
ARTYSTYCZNE

piątek, godz. 14.00-17.00
sobota, godz. 10.00-13.00

Na zajęciach plastycznych i ta-
necznych odbywających się w na-
szym ośrodku dzieci z wielkim za-
interesowaniem rozwijają swoje 
zdolności i umiejętności plastyczne. 
Panuje przyjazna atmosfera pracy 
twórczej sprzyjająca powstawaniu 
więzi w grupie. Własna twórczość 
najmłodszych jest źródłem radości, 
dobrej zabawy i zaangażowania oraz 
zdobywania wiedzy o otaczającej 
rzeczywistości. Uczestniczenie w za-

jęciach artystycznych aktywizuje my-
ślenie, rozwój samodzielności i po-
mysłowości najmłodszych. 

WARSZTATY 
ŚPIEWACZE

poniedziałek, godz. 14.00-16.00,
grupa, 15 osobowa.

Zajęcia wokalne, to nasza ofer-
ta skierowana do dzieci i młodzieży 
którzy lubią i potrafią śpiewać, a tak-
że dla tych, którzy pragną dla wła-
snej satysfakcji rozwijać się wokalnie 
i muzycznie pod okiem instruktora. 
Zajęcia ze śpiewu prowadzone są 
w systemie zajęć grupowych. Każdy 
z uczestników może doskonalić swój 
potencjał wokalny i czuć się podczas 
zajęć możliwie najbardziej swobod-
nie i komfortowo. 

WARSZTATY 
GITAROWE

wtorek godz. 14.00-18.00, 
grupa początkująca, 10-osobowa 
czwartek godz. 14.00-18.00, 
grupa zaawansowana, 6-osobowa

Zajęcia przeznaczone są zarów-
no dla osób, które do tej pory miały 

możliwości uczenia się gry na instru-
mencie jak i dla tych, które chciałyby 
rozpocząć swoją przygodę z gitarą 
od podstaw. Metody nauczania jak 
i program są dostosowane indywidu-
alnie do każdego uczestnika. Lekcje 
prowadzone w prosty i zrozumiały 
sposób. Podczas zajęć uczeń gra wy-
brane utwory o różnym stopniu trud-
ności w zależności od wieku i tempa 
uczenia się. Zajęcia rozwijają koncen-
trację słuchową, wyobraźnię, spraw-
ność manualną oraz wrażliwość na 
piękno muzyki. Zajęcia dla dzieci od 
10 lat. 

GCKiCz

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Zembrzycach zaprasza na zajęcia 
do Pawilonu Sportowego
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Bogata oferta zajęć realizowanych 
przez stowarzyszenia

Wójt Gminy Zembrzyce przyznał dotacje, w łącznej wy-
sokości 192 000 zł dla następujących stowarzyszeń: 

 Caritas Archidiecezji Krakowskiej w wysokości 30 000 zł
 LKS „Garbarz” Zembrzyce w wysokości – 65 000 zł
 LKS „Tarnawianka” w wysokości – 33 000 zł
 LKS „Błyskawica” w wysokości – 22 000 zł
 Suski Klubu Lekkoatletyczny w wysokości – 8 000 zł
 Orkiestra Dęta „RYTM” Zembrzyce w wysokości 

– 15 000 zł
 1 Stowarzyszenia Muzycznego „Śleszowice” w wysokości 

– 14 000 zł
 Zembrzyckie Koło Gospodyń „Mioduszyna” w wysokości 

– 5 000 zł.
Łączna kwota udzielonych dotacji jest wyższa w stosun-

ku do 2021 roku o 16 000 zł. Zlecanie zadań stowarzysze-
niom pozwala na zaangażowanie ich w działania na rzecz spo-
łeczności lokalnej i aktywizowanie mieszkańców z różnymi 
zainteresowaniami. Dzięki funduszom przekazywanym sto-
warzyszeniom organizacje te podejmują się realizacji różnych 
przedsięwzięć, usług, zwykle skierowanych bezpośrednio do 
mieszkańców gminy. Stowarzyszenia zapraszają wszystkich 
chętnych do udziału w organizowanych przez nich zajęciach. 

Orkiestry działające w Śleszowicach i w Zembrzycach 
uświetniają swoimi występami większość uroczystości i wy-
darzeń lokalnych. 

Orkiestry zapraszają chętnych, w szczególności dzieci 
i młodzież do wstąpienia w ich szeregi. Nauka gry na instru-
mentach rozwija wszechstronnie człowieka, a gra w ramach 
orkiestry uczy współpracy i zapewnia uczestnictwo w wielu 
uroczystościach i konk ursach. By rozpocząć przygodę w or-
kiestrze najlepiej zgłosić się do niej w czasie prób. 

Orkiestra w Śleszowicach zaprasza na zajęcia:
 grupy zaawansowanej, w niedziele w godzinach  

11:00-13:30
 grupy początkującej, w niedziele w godzinach 9:30-11:00
 zajęcia sekcyjne tj. danej grupy instrumentów, w soboty 

w godzinach 18:00-19:00.
Zarząd Orkiestry Dętej Rytm w Zembrzycach również 

zaprasza w swe szeregi, przede wszystkim młodzież i dzieci 
chętne do gry na instrumentach dętych. Spotkania odbywają 
się w każdy piątek w godzinach od 17:00 do 20:00.

Stowarzyszenie Zembrzyckie Koło gospodyń „Mioduszy-
na” realizuje zadanie publiczne związane z rozwijaniem zain-
teresowań muzycznych mieszkańców poprzez organizowanie 
warsztatów nauki śpiewu pn. „Śpiewać każdy może – śpiew 
łączy pokolenia”. ZKG „Mioduszyna” zaprasza na warsztaty 
prowadzone pod okiem doświadczonej i utalentowanej oso-
by, która dba o to, aby każdy mógł poczynić postępy w nauce 
śpiewu i wykorzystał drzemiący w nim potencjał wokalny. 
Osoby chętne proszone są o przybycie do siedziby stowarzy-
szenia, mieszczącej się w budynku przychodni zdrowia w każ-
dy poniedziałek o godz. 16:00. 

Kluby Sportowe w ramach dotacji, które otrzymały za-
chęcają mieszkańców do uprawiania sportu. Poszczególne 
Kluby Sportowe zapraszają do swoich drużyn. 

Na boisku w Marcówce trenują dwie grupy młodzieżo-
we LKS Błyskawica: Żak (rocznik 2013 i młodsi) oraz Orlik 
(rocznik 2011 i młodsi). Treningi odbywają się w poniedziałki 
i środy na boisku w Marcówce o odpowiednich godzinach dla 
danej grupy wiekowej, grupa Żak o 15.30 i grupa Orlika 16.30 
(godziny zajęć mogą ulec zmianie). Klub zaprasza wszystkie 
dzieci w wieku od 5 do 10 lat do aktywnego spędzania czasu.

Zajęcia organizowane przez LKS Tarnawianka w roku 
2022, to między innymi zajęcia piłki nożnej dla grup Żak 
i Orlik. Treningi prowadzone są w środy i piątki w godzinach 
15.00-16.30 na boisku sportowym LKS Tarnawianka w okre-
sie letnim, a w okresie zimowym listopad – kwiecień na sali 
gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Tarnawie Dolnej. Na 
zajęcia można się zapisać w każdym momencie. LKS zaprasza 
dzieci w wieku 6-11 lat bez względu na posiadane umiejętno-
ści do gry w piłkę.

Ponadto w ramach LKS w Tarnawie Dolnej działa grupa 
trenująca taniec nowoczesny. Do grupy uczęszczają dzieci 
i młodzież w wieku 7-14 lat. Zajęcia odbywają się pod okiem 
instruktorki ze Szkoły Tańca Elita z Makowa Podhalańskiego. 
Zajęcia odbywają się we wtorki w godzinach 15:15-16:15 
na sali gimnastycznej w SP w Tarnawie Dolnej. 

Dzieci z całej gminy są zapraszane do nauki tańca przy 
dźwiękach muzyki POP, Dance i Hip Hop.

W ramach LKS Tarnawianka organizowane są również 
Zajęcia Fitness dla kobiet. Jest to propozycja głównie dla pań 
i starszych dziewcząt. W okresie zimowym (gdy nie sprzyja 
pogodowa aura) panie ćwiczą gościnnie w sali OSP w Tarna-
wie Dolnej w każdy wtorek i czwartek w godzinach 17.30-
18.30. W okresie letnim (od maja) fitness odbywać się będzie 
jak w poprzednim roku na boisku LKS Tarnawianka. Zaję-
cia prowadzi dyplomowana instruktorka, która do każdego 
uczestnika podchodzi indywidualnie i służy pomocą w dobo-
rze odpowiednich ćwiczeń. 

Klub LKS Garbarz to drużyny piłkarskie, klub prężnie się 
rozwija zapewniając swoim członkom i podopiecznym stały 
rozwój fizyczny, pod opieką trenerów z pasją. Kub prowadzi 

Nazwa imprezy Data Opis

Gminne obchody 
Dnia Strażaka 

maj Impreza integracyjna dla członków OSP z terenu Gminy Zembrzyce.
Miejsce: Centrum Rekreacji i Wypoczynku nad potokiem Paleczka w Zembrzycach.

„Święto Rodziny” 27 maj Impreza rodzinna dla rodziców i dzieci mająca na celu wzmacnianie więzi rodzinnych 
poprzez wspólne zabawy i wspólne spędzanie czasu. Występy uczniów i konkursy 
dla uczestników. Miejsce: Szkoła Podstawowa w Marcówce.

Dzień Ziemi 
Tarnawskiej  
– Dzień Rodziny

28 maj Piknik rodzinny organizowany przez Zespół Szkół w Tarnawie Dolnej.  
Impreza integracyjno-sportowo-kulturalna dla uczniów, rodziców i mieszkańców 
Tarnawy Dolnej. Występy, zawody, konkursy i atrakcje dla dzieci.
Miejsce: Plac przy Szkole w Tarnawie Dolnej.

Obchody Dnia 
Dziecka 

4 czerwiec Impreza plenerowa organizowana przez KGW REDZ  
– piknik, stoiska ze słodkościami. Konkursy sportowo zręcznościowe.
Miejsce: Tarnawa Górna plac przy świetlicy, plac zabaw.

Święto Gminy 
Zembrzyce  
– 100-lecie  
LKS GARBARZ 
i Orkiestry Dętej 
RYTM 

24/25/26
czerwiec

Impreza plenerowa, turnieje sportowe, rozgrywki sportowe, stoiska i atrakcje 
dla dzieci. Koncerty orkiestr, biesiada. 
Miejsce: Centrum Rekreacji i Wypoczynku nad potokiem Paleczka w Zembrzycach.

Karuzela Twórczości
 

czerwiec

Impreza plenerowa dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Konkursy 
sportowe, kiermasz produktów wytwarzanych w przez podopiecznych. Prezentacja 
dorobku Warsztatów Terapii Zajęciowej z powiatu suskiego. Wydarzenie ma na celu 
integrację osób niepełnosprawnych.
Miejsce: Centrum Rekreacji i Wypoczynku nad potokiem Paleczka w Zembrzycach.

„Rombanica” 16 lipiec Impreza plenerowa w pięknie położonym miejscu. Promocja kultury Podbabiogórza.
Miejsce: Bacówka u Harnasia, Marcówka. 

Bieg Leśny - 
Memoriał im. 
Katarzyny Targosz 

 wrzesień Impreza sportowa promująca zdrowy styl życia, maraton dla dzieci w wieku 
szkolnym, nauczycieli i wszystkich dla których bieganie, jest doskonałą alternatywą 
dla czasu spędzonego przed telewizorem.
Miejsce: Marcówka.

Festiwal Chleba 
i Ziemniaka 
w Tarnawie Dolnej 

 wrzesień 
Piknik rodzinny – dla dzieci i rodziców Szkoły Podstawowej w Tarnawie Dolnej. 
Miejsce: Plac przy Szkole Podstawowej w Tarnawie Dolnej.

Gminne 
Obchody Święta 
Niepodległości 

11 listopad Uroczysta akademia okolicznościowa.
Miejsce: Rynek w Zembrzycach.

VIII Charytatywny 
Bieg Niepodległości

13 listopad Impreza kulturalno-sportowa, koncerty, biegi przełajowe w różnych dystansach 
i kategoriach wiekowych.
Miejsce: Centrum Wypoczynku i Rekreacji na potokiem Paleczka w Zembrzycach.

Spotkania 
opłatkowe

grudzień Świąteczne spotkania opłatkowe we wszystkich sołectwach gminy dla emerytów, 
osób samotnych, starszych.

Kalendarz imprez w gminie Zembrzyce na 2022 rok

stały nabór do drużyny seniorów, a także do drużyn młodzie-
żowych i dziecięcych.

Zajęcia seniorów odbywają się we wtorki i czwartki,
 w godzinach: 18:15-20:00
Zajęcia juniorów młodszych w poniedziałki i środy, 
w godzinach: 18:00- 20:00
Zajęcia grupy Żak odbywają się we wtorki i czwartki,
w godzinach: 16:30-18:00. 
W tym roku na terenie naszej gminy rozpoczął działal-

ność Suski Klub Lekkoatletyczny, którego zadanie polega na 
wspieraniu, upowszechnianiu oraz rozwijaniu zainteresowań 
w obszarze kultury fizycznej i sportu, głównie w dziedzinie 

lekkoatletyki. SKL prowadzi zajęcia na obiektach sportowych 
w Zembrzycach w każdy wtorek o 16:00 oraz w piątek o 15:00. 
Treningi dedykowane są dla młodzieży i dzieci w wieku szkol-
nym z gminy Zembrzyce, aby mogły rozwijać swoje pasje spor-
towe. Lekkoatletyka to podstawa każdej dyscypliny sportowej. 
Podczas treningów kształtowana jest prawidłowa technika 
biegu, szybkość, koordynacja, zwinność, siła i wytrzymałość. 
Szczególnie zwracana jest uwagę na wykształcenie „Sporto-
wego ducha”, czyli sportowej rywalizacji opartej na zasadach 
FAIR PLAY. Klub serdecznie zaprasza chętnych do zapisywania 
się na zajęcia!

 UG
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Dziękujemy wszystkim, których zdjęcia 
wykorzystaliśmy w NGZ

W szczególności służy popula-
ryzowaniu wśród dzieci i młodzie-
ży wiedzy ze znajomości przepisów 
przeciwpożarowych, zasad postę-
powania na wypadek pożaru, prak-
tycznych umiejętności posługiwania 
się podręcznym sprzętem gaśniczym, 
wiedzy na temat techniki pożarniczej, 
organizacji ochrony przeciwpoża-
rowej, szeroko rozumianego ratow-
nictwa oraz wiedzy z zakresu bez-
pieczeństwa powszechnego, a także 
historii i tradycji ruchu strażackiego.

Gminne eliminacje OTWP prze-
prowadzono w Szkole Podstawowej 
w Śleszowicach.  

W roli Jurorów wystąpili: młod-
szy brygadier Mariusz Leśniakiewicz 
– Dowódca JRG Sucha Beskidzka 
oraz druh Grzegorz Fortuna – Ko-
mendant Gminny ZOSP w Zembrzy-
cach.

Do rywalizacji przystąpiło szes-
nastu uczes tników. Część pisemna 
wyłoniła finalistów, którzy musieli 
„stanąć oko w oko” z komisją i  odpo-
wiedzieć na bardzo trudne pytania. 

Część ustna ostatecznie zadecy-
dowała o tym, kto będzie reprezen-
tował Gminę Zembrzyce w powiato-
wym etapie turnieju.

Oto wyniki: 

Grupa młodsza:
I miejsce i awans do dalszego 

etapu – KRYSTIAN MIKOŁAJEK (SP 
Śleszowice)

II miejsce – KRZYSZTOF ŻUREK 
(SP Śleszowice)

III miejsce – MICHAŁ STARO-
WICZ  (ZS Zembrzyce)

IV miejsce – ALAN PORĘBSKI 
(ZS Zembrzyce)

Grupa starsza:
I miejsce i awans do dalszego 

etapu – WIKTOR ŁUKASIK (SP Mar-
cówka)

II miejsce – LENA SAŁAPATEK 
(ZS Zembrzyce)

III miejsce – JOANNA PLUTA  (SP 
Śleszowice)

IV miejsce – ALEKSANDRA MA-
TUSZYK (SP Śleszowice)

GRATULUJEMY!
GCKiCz

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu 
popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, 
ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.


