
Nr IV / 2022

Wszystkim mieszkańcom  
i przyjaciołom Gminy Zembrzyce

z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia
składamy najserdeczniejsze życzenia.

Niech nadchodzące święta będą dla Państwa
niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu,  

trosk i zmartwień, a radość zagości w Waszych sercach 
napełniając je miłością, wiarą i nadzieją.

Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem 2023
życzymy dużo zdrowia i szczęścia.

Niech nie opuszcza Państwa pomyślność
i spełniają się te najskrytsze marzenia.
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6 grudnia – jak dobrze wiecie,

Święty Mikołaj chodzi po świecie.

Dźwiga swój worek niezmordowanie

i każde dziecko prezent dostanie.

A kiedy rozda już prezenty,

wraca do nieba uśmiechnięty.     

Sprawozdanie z działalności 
Wójta Gminy Zembrzyce
1.	 Podpisana	 została	 umowa	 na	

roboty	 budowlane	 związa-
ne	 z	 remontem	 drogi	 gminnej	
wewnętrznej	 „Za	 Obwodnicą”	
w	miejscowości	Zembrzyce.	Prace	
remontowe	 związane	 z	 położe-
niem	 nawierzchni	 asfaltowej	 zo-
stały	 zrealizowane	 co	 pozwoliło	
na	 połączenie	 wcześniej	 remon-
towanych	odcinków	w	jeden	ciąg	
drogowy	 znacznie	 poprawiając	
komfort	 jazdy	 .	 Realizacja	 inwe-
stycji	 była	możliwa	dzięki	współ-
pracy	z	władzami	samorządowymi	
Województwa	 Małopolskiego,	
które	 przekazały	 nieodpłatnie	 na	
rzecz	Gminy	Zembrzyce	istniejącą	
drogę	serwisową	przy	DW956	co	
było	 działaniem	 niezbędnym	 do	
przystąpienia	 do	 prac	 ze	 strony	
Gminy	Zembrzyce.	

2.	 Odebrana	 została	 inwestycja	 pn.	
„Nadbudowa	 budynku	 Centrum	
Rekreacji	 i	Wypoczynku	Nad	po-
tokiem	Paleczka	w	Zembrzycach”.

3.	 Przeprowadzono	remonty	w	gmin
nej	infrastrukturze	drogowej	m.in.:	
remont	 cząstkowy	 drogi	 gminnej	
„Do	Zawiły”	w	m.	Tarnawa	Dolna,	
remont	 drogi	 gminnej	 „Do	 Syca”	
w	m.	Zembrzyce.

4.	 Rozpatrzone	 zostały	 wnioski	 dla	
3	podmiotów	wrażliwych	na	pod-
stawie	ustawy	z	dnia	15	września	
2022	roku	o	szczególnych	rozwią-
zaniach	w	zakresie	niektórych	źró-
deł	ciepła	w	związku	z	sytuacją	na	
rynku	paliw	 i	 przyznano	 im	kwo-
tę	 dodatku	 w	 łącznej	 wysokości	
57	332,68	zł

5.	 Gmina	 Zembrzyce	 przystąpiła	 do	
zakupu	paliwa	stałego	z	przezna-
czeniem	 dla	 gospodarstw	 domo-
wych	do	dnia	31	grudnia	2022	r.,	
Gmina	 sprzedaje	 węgiel	 osobom	
uprawnionym	zgodnie	z	wymoga-
mi	 ustawyo	 zakupie	 preferencyj-
nym	paliwa	 stałego	przez	gospo-
darstwa	domowe	w	cenie	1700	zł	
brutto	 od	 tony.	Wnioski	 o	 zakup	

preferencyjny	 węgla	 są	 sukce-
sywnie	rozpatrywane.	Węgiel	jest	
sprzedawany	 osobom	 uprawnio-
nym	według	kolejności	zgłoszenia	
i	zakupu	danego	rodzaju	węgla.	

6.	 Podpisano	umowę	z	firmą	Tauron	
Wydobycie	 S.A.	 na	 zakup	 węgla	
kamiennego	dla	gospodarstw	do-
mowych	 na	 podstawie	 ustawy	
o	 zakupie	 preferencyjnym	 paliwa	
stałego	 przez	 gospodarstwa	 do-
mowe.

7.	 Podpisana	 została	 umowa	 z	 Fir-
mą	Eryk	posiadającą	składowisko	
węgla	pod	adresem	Mucharz	310,	
na	 transport,	 magazynowanie	
i	 wydawanie	 węgla	 dla	 gospo-
darstw	domowych	uprawnionych	
do	 zakupu	 węgla	 na	 podstawie	
ustawy	o	zakupie	preferencyjnym	
paliwa	 stałego	 przez	 gospodar-
stwa	 domowe	 z	 uwzględnieniem	
konieczności	 zaspokajania	 pod-
stawowych	 potrzeb	 gospodarstw	
domowych.

8.	 Przygotowany	 został	 projekt	 Bu-
dżetu	Gminy	Zembrzyce	na	2023	
rok	wraz	 z	Wieloletnią	 Prognozą	
Finansową.

9.	 Podpisana	 została	 umowa	 na	
dostawę	 sprzętu	 i	 oprogramo-
wania	 do	 serwerowni	 Urzędu	
Gminy	Zembrzyce	w	ramach	pro-
jektu	 Cyfrowa	 Gmina	 na	 kwotę	
38	898,75	zł.	Zadanie	finansowa-
ne	jest	z	Europejskiego	Funduszu	
Rozwoju	Regionalnego	w	 ramach	
Programu	 Operacyjnego	 Polska	
Cyfrowa	na	lata	2014–2020.

10.	 Zakończono	 przyjmowane	 wnio-
sków	o	dodatek	osłonowy,	o	który	
można	było	 się	 ubiegać	w	GOPS	
w	 Zembrzycach	 do	 31	 paździer-
nika	2022	r.	Na	dzień	31.10.2022	
GOPS	 przyjął	 686	 wniosków	
z	 których	 618	 rozpatrzono	 po-
zytywnie.	 Na	 wypłatę	 dodatków	
osłonowych	wydatkowano	kwotę	
412	964	zł.

11.	 Zakończono	 przyjmowanie	 wnio-
sków	o	dodatek	węglowy,	do	Gmin-
nego	Ośrodka	Pomocy	Społecznej	
w	 Zembrzycach	 wpłynęło1366	
wniosków.	 Do	 30.11.2022	 po-
zytywnie	 rozpatrzono	 885	 wnio-
sków.	Wypłacono	dodatki	dla	856	
wnioskodawców	w	łącznej	kwocie	
2	568	000	zł.

12.	 Gminny	 Ośrodek	 Pomocy	 Spo-
łecznej	w	Zembrzycach	przyjmuje	
również	wnioski	o	wypłatę	dodat-
ku	 dla	 gospodarstw	 domowych	
z	tytułu	wykorzystywania	niektó-
rych	źródeł	ciepła.	Dodatek	przy-
sługuje	 osobie	 w	 gospodarstwie	
domowych	 w	 przypadku	 gdy	
głównym	źródłem	ciepła	 jest	pe-
let	drzewny	lub	inny	rodzaj	bioma-
sy,	drewno	kawałkowe,	skroplony	
gaz	 LPG,	 kocioł	 olejowy.	 Podsta-
wą	do	złożenia	wniosku	jest	zgło-
szenie	lub	wpisanie	do	Centralnej	
Ewidencji	 Emisyjności	 Budynków	
głównego	 źródła	 ogrzewania	 bu-
dynku.	Na	dzień	30.11.2022	przy-
jęto	 258	wniosków,	 z	 czego	 roz-
patrzonych	 pozytywnie	 zostało	
173	wniosków.	Do	końca	listopa-
da	 wypłacono	 dodatki	 na	 łączną	
kwotę	366	000	zł.

13.	 Gmina	Zembrzyce	zadeklarowała	
wolę	 utworzenia	 „Klastra	 Ener-
gii”	 wraz	 z	 innymi	 podmiotami	
na	terenie	Powiatu	Wadowickie-
go	i	Suskiego,	w	związku	z	czym	
została	 podpisana	 umowa	 na	
opracowanie	 dokumentacji	 nie-
zbędnej	 do	 potrzeb	 utworzenia	
oraz	 organizacji	 takiego	 klastra	
energii.

14.	 Odbyło	 się	 posiedzenie	 Rady	
Społecznej	Samodzielnego	Gmin-
nego	Zakładu	Opieki	Zdrowotnej	
w	 Zembrzycach	 na	 którym	 za-
opiniowane	zostały	 zmiany	planu	
finansowego	 na	 2022	 rok,	 plan	
finansowy	 na	 2023	 rok	 i	 zmiany	
w	statucie	zakładu.

W tym roku też, pomimo braku białego puchu, 
Święty Mikołaj przybył  i obdarował najmłodszych 
prezentami. Dzieci przywitały Gościa wierszem 
i piosenką. Wizyta Świętego Mikołaja to znak, że 
zbliża się radosny czas Świąt Bożego Narodzenia.
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15.	W	2022	roku	w	Gminie	Zembrzy-
ce	realizowany	był	program	„Asy-
stent	 Osobisty	 Osoby	 Niepeł-
nosprawnej”.	 Wsparciem	 objęto	
22	 osoby	 posiadające	 orzeczenie	
o	 niepełnosprawności	 poprzez	
zwiększenie	 umiejętności	 samo-
dzielnego	 funkcjonowania	w	 śro-
dowisku.	W	2023	 roku	planowa-
na	 jest	 kontynuacja	 tego	 rodzaju	
wsparcia.

16.	 Od	 1	 grudnia	 2022	 r.	 Gminny	
Ośrodek	 Pomocy	 Społecznej	
w	 Zembrzycach	 rozpoczął	 przyj-
mowanie	 wniosków	 na	 dodatek	
elektryczny,	 tj.	 dodatek	 dla	 go-
spodarstw	 domowych	 wykorzy-
stujących	 energię	 elektryczną	 do	
ogrzewania	 domu.	Wnioski	 będą	
przyjmowane	do	1	lutego	2023	r.

	17.	Wykonano	doświetlenie	przejścia	
dla	 pieszych	 na	 drodze	 krajowej	
DK28	 oraz	 drodze	 podporząd-
kowanej	 przy	 starym	 moście	 na	
rzece	 Skawa,	 w	 ramach	 zadania	
pn.:	 „Poprawa	 bezpieczeństwa	
na	przejściach	dla	pieszych	w	Re-
jonie	 Wadowice	 (zadanie	 nr	 2)”	
w	ciągu	drogi	krajowej	nr	28	oraz	

wlot	 podporządkowany	 	 w	 miej-
scowości	Zembrzyce,	km		32,477;	
32,46”.	 Zadanie	 zostało	 zrealizo-
wane	 przez	 Gminę	 Zembrzyce	
a	sfinansowane	w	100%	przez	Ge-
neralną	Dyrekcję	Dróg	Krajowych	
i	Autostrad.

18.	 Gmina	Zembrzyce	w	 ramach	Rzą-
dowego	 Funduszu	 Rozwoju	 Prze-
wozów	 Autobusowych	 pozyskała	
środki	 finansowe	 na	 utworzenie	
następujących	 linii	 komunikacyj-
nych:

	 Marcówka	–	Zembrzyce	Dąbie,
	 Zembrzyce	Dąbie	–	Tarnawa	Górna.

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

	 Obchodach	 Święta	 Niepodległo-
ści	w	Zembrzycach,	w	Marcówce	
i		Śleszowicach.

	Spotkaniach	z	Wojewodą	Małopol-
skim	w	zakresie	dystrybucji	węgla	
przez	samorządy.

Wójt Gminy Zembrzyce
Łukasz Palarski

Zakres	 prac	 obejmował	 między	 innymi:	 wykonanie	
ścianek	 wraz	 z	 wieńcami	 żelbetowymi,	 wymurowanie	
ścian	szczytowych,	wymurowanie	kominów	z	wyprowa-
dzeniem	 ponad	 połać	 dachową;	wykonanie	 konstrukcji	
drewnianej	z	montażem	łat,	pokrycie	dachu	blachą	 tra-
pezową	powlekaną	T35	wraz	z	obróbkami	blacharskimi,	
rynnami;	 wykonanie	 ocieplenia	 ścian	 szczytowych	 ze	
styropianu	 o	 gr.	 15	 cm	 z	 wyprawą	 akrylową;	 przedłu-

żenie	 przewodów	odpowietrzających	 z	 kanalizacji	wraz	
z	ociepleniem;	wykonanie	podbitki	oraz	montaż	instalacji	
odgromowej.

Koszt	 przygotowania	 dokumentacji	 projektowej	
i	 realizacji	 inwestycji	 bez	 kosztów	 inspektora	 nadzoru	
budowlanego	wyniósł	447	670,33	zł,	zadanie	w	całości	
sfinansowane	jest	z	Rządowego	Funduszu	Inwestycji	Lo-
kalnych.

UG

Inwestycja obejmowała wykonanie prac bu-
dowlanych związanych z budową dachu nad 
budynkiem Centrum Rekreacji gdzie powstał 
dach dwuspadowy, symetryczny, o konstruk-
cji drewnianej, oparty na ściankach stolco-
wych. Natomiast nad częścią dobudowa-
ną(szatniową) powstał dach jednospadowy, 
oparty na słupkach nośnych i płatwiach.

Zakończono realizację inwestycji „Nadbudowa budynku 
Centrum Rekreacji i Wypoczynku nad potokiem 
Paleczka położonego w miejscowości Zembrzyce”

Projekt	 budowlany	 zawierał	 bardzo	 szeroki	 zakres	
prac.	W	ramach	budowy	chodnika	wykonano	cały	szereg	
robót	budowlanych,	w	tym	między	 innymi:	wykonywane	
były	 prace	 związane	 z	 odwodnieniem	 odcinków	 drogi	 i	
terenów	 przyległych	 w	 postaci	 kanalizacji	 deszczowej,	
przebudowywane	zostały	zjazdy	do	posesji,	wykonywano	
miejscowe	poszerzenie	 jezdni,	 przebudowywane	 zostały	
ogrodzenia	i	część	skrzyżowań.	W	miejscach	szczególnie	
niebezpiecznych	 zamontowane	 zostały	 elementy	 zabez-
pieczające	 ruch	 pieszych.	 Ponadto	 wybudowany	 został	
mur	oporowy,	a	w	miejscach	wysokich	skarp	nasypu	skar-
py	umocnione	zostały	ażurowymi	płytami	betonowymi.

Realizacja	 inwestycji	 była	 możliwa	 dzięki	 zaanga-
żowaniu	 się	władz	 Gminy	 Zembrzyce.	 Dla	 tego	 zadania	
Gmina	Zembrzyce	opracowała	wniosek	aplikacyjny	 i	po-
zyskała	 środki	 finansowe	 z	 	 Rządowego	 Funduszu	 Pol-
ski	 Ład:	 Program	 Inwestycji	 Strategicznych	w	wysokości	
3	325	000	zł.	Tym	samym	w	ramach	przeprowadzonego	
przez	 Gminę	 Zembrzyce	 postępowania	 przetargowego	
wyłoniono	 jednego	wykonawcę	 dla	 trzech	 odcinków	 tj.	
dwa	w	Tarnawie	Dolnej	oraz	jednego	w	Tarnawie	Górnej	
–	koszt	całej	 inwestycji	wg.	podpisanej	umowy	to	3	845	
663,20	zł.	Udział	finansowy	Powiatu	Suskiego	zgodnie	z	
podpisanym	porozumieniem	w	całości	zadania	to	260	500	
zł.	Koszt	opracowania	niezbędnej	dokumentacji	technicz-
nej	wraz	z	uzyskaniem	pozwolenia	na	budowę	jak	również	
późniejsza	 aktualizacja	 kosztorysowa	 oraz	 nadzór	 inwe-
storski	 sfinansowana	 została	 przez	 Gminę	 Zembrzyce.	
Celem	głównym	inwestycji	była	poprawa	bezpieczeństwa	

mieszkańców,	którzy	aktualnie	mogą	bezpiecznie	 i	 kom-
fortowo	przemieszczać	się	głównymi	drogami	biegnącymi	
przez	Tarnawę	Górną	i	Tarnawę	Dolną.	Inwestycja	ta	po-
nadto	bardzo	korzystnie	wpłynęła	na	prezentację	i	wygląd	
naszych	miejscowości.

UG

Zadanie zostało przygotowane i zrealizowane 
przez Gminę Zembrzyce. W ramach inwestycji 
wybudowany został chodnik z kostki bruko-
wej o łącznej długości 2069 m. Prawostronny 
o szerokości 1,25–2,00 m o długości 967,0 m 
w Tarnawie Dolnej oraz chodnik lewostronny 
o szerokości 1,50-2,00 m i długości 1102 m 
w Tarnawie Górnej.

Zakończono budowę chodnika przy drodze 
powiatowej w Tarnawie Górnej i Dolnej
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Zakres	 prac	 obejmował	 reno-
wację	 elewacji,	 wymianę	 pokrycia	
dachowego,	 remont	 pomieszczeń	
w	 podpiwniczeniu	 i	 parterze	 Wy-
konano	 roboty	 związane	 z	 wymia-
ną	 instalacji	 wodnokanalizacyjnej	
i	częściowo	elektrycznej.	W	ramach	
modernizacji	 kotłowni	 dokonano	
wymiany	kotła	węglowego	na	kocioł	
zasilany	pelletem	wraz	 z	 całą	 infra-
strukturą	 towarzyszącą	 i	montażem	
kompletnego	 wkładu	 kominowego	
ze	stali	żaroodpornej.

Z	 uwagi	 na	 fakt,	 że	 jest	 to	 bu-
dynek	 znajdujący	 się	 w	 Gminnej	
Ewidencji	 Zabytków	 prace	 musiały	
zostać	 tak	 zaprojektowane	 i	 wy-
konane,	 by	 budynek	 w	 swoim	 ze-
wnętrznym	 wyglądzie	 jak	 najmniej	
się	 zmienił.	 Przeprowadzone	 prace	
równocześnie	 są	 pracami	 termo-

modernizacyjnymi	 i	zapewniającymi	
zmniejszoną	emisyjność	budynku.

Dzięki	 tej	 inwestycji	 budynek	
przez	dalsze	lata	będzie	mógł	służyć	

mieszkańcom	 i	 turystom	 jako	 świe-
tlica	wiejska	i	izba	regionalna.	

Koszt	 realizacji	 zadania	 to	
462	689,09	zł,	zadanie	w	całości	sfi-
nansowane	 jest	 z	 Rządowego	 Fun-
duszu	Inwestycji	Lokalnych.

 UG

Zakończona została inwestycja pn.„ Remont budynku świetli-
cy wiejskiej w miejscowości Tarnawa Górna”.

Zmodernizowana Świetlica wiejska w Tarnawie Górnej 

Od 2023 roku będą obowiązywać nowe stawki podatku od nie-
ruchomości, uchwalone uchwałą Rady Gminy w Zembrzycach 
nr  XXXX/339/22 z dnia 24 listopada 2022 r. 

Stawki podatkowe w 2023 roku

1. Stawki podatków od gruntów:
1)	związanych	 z	 prowadzeniem	
działalności	gospodarczej,	bez	
względu	na	 sposób	 zakwalifi-
kowany	w	 ewidencji	 gruntów	
i	budynków	–	0,91	zł	od	1	m2 
powierzchni,

2)	pod	 wodami	 powierzchnio-
wymi	 stojącymi	 lub	 wodami	
powierzchniowymi	 płynącymi	
jezior	i	zbiorników	sztucznych	
–		5,50	zł	od	1	ha	powierzchni,

3)	pozostałych,	 w	 tym	 zajętych	
na	prowadzenie	odpłatnej	sta-
tutowej	 działalności	 pożytku	
publicznego	przez	organizacje	
pożytku	publicznego	–	0,31	zł	
od	1	m2		powierzchni,

4)	niezabudowanych	 objętych	
obszarem	 rewitalizacji,	 o	 któ-

rym	 mowa	 w	 ustawie	 z	 dnia	
9	października	2015	r.	o	rewi-
talizacji	(Dz.	U.2021	poz.	485),	
i	położonych	na	terenach,	dla	
których	miejscowy	plan	zago-
spodarowania	 przestrzenne-
go	 przewiduje	 przeznaczenie	
pod	 zabudowę	 mieszkanio-
wą,	usługową	albo	zabudowę	
o	 przeznaczeniu	 mieszanym	
obejmującym	wyłącznie	te	ro-
dzaje	zabudowy,	jeżeli	od	dnia	
wejścia	 w	 życie	 tego	 planu	
w	 	odniesieniu	do	 tych	 grun-
tów	 upłynął	 okres	 4	 lat,	 a	 w	
tym	 czasie	 nie	 zakończono	
budowy	zgodnie	z	przepisami	
prawa	budowlanego	–	3,28	zł	
od	1	m2	powierzchni.

2. Stawki podatków od budynków 
lub ich części:
1)	mieszkalnych	 –	 0,80	 zł	 od	
1	m2	powierzchni	użytkowej,

2)	związanych	 z	 prowadzeniem	
działalności	gospodarczej	oraz	
od	 budynków	 mieszkalnych	
lub	ich	części	zajętych	na	pro-
wadzenie	 działalności	 gospo-
darczej	–	18,10	zł	od	1	m2  po-
wierzchni	użytkowej,

3)	zajętych	 na	 prowadzenie	
działalności	 gospodarczej	
w	 zakresie	 obrotu	 kwalifiko-
wanym	 materiałem	 siewnym	
–	12,10	zł	od	1	m2		powierzch-
ni	użytkowej,

4)	związanych	 z	 udzielaniem	
świadczeń	zdrowotnych	w	ro-
zumieniu	 przepisów	 	 o	 dzia-
łalności	 leczniczej,	 zajętych	
przez	 podmioty	 udzielające	
tych	 świadczeń	 –	 5,00	 zł	 od	
1	m2	powierzchni	użytkowej,

Od 1 stycznia 2023 r. będą obowiązywać nowe stawki za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

Wysokość stawek za odpady 
komunalne w 2023 roku

 28 zł miesięcznie,	 od	 jednego	
mieszkańca	 zamieszkującego	
daną	 nieruchomość,	 po	 odli-
czeniu	 ulgi	 za	 posiadanie	 kom-
postownika	 i	 kompostowanie	
w	 nim	 bioodpadów	 stanowią-
cych	 odpady	 komunalne,	 jeżeli	
odpady	 są	 zbierane	 i	 odbierane	
w	sposób	selektywny.

 31 zł  miesięcznie,	 od	 jednego	
mieszkańca	 zamieszkującego	
daną	 nieruchomość,	 jeżeli	 od-
pady	 są	 zbierane	 i	 odbierane	w	
sposób	selektywny	(jeśli	nie	po-
siadamy	kompostownika)

 206  zł za rok,	od	nieruchomości	
na	której	znajduje	się	domek	let-
niskowy,	 lub	 innej	 nieruchomo-
ści	wykorzystywanej	na	cele	re-

kreacyjnowypoczynkowe,	jeżeli	
odpady	 są	 zbierane	 i	 odbierane	
w	sposób	selektywny.
W	 przypadku	 niedopełnienia	

przez	 właściciela	 nieruchomości	
zamieszkałej	 	 obowiązku	 selektyw-
nego	 zbierania	 odpadów	 komu-
nalnych	 Wójt	 Gminy	 Zembrzyce	
określi,	 w	 drodze	 decyzji	 wysokość	
opłaty	 za	 gospodarowanie	 odpada-
mi	 komunalnymi,	 stosując	 stawkę	
podwyższoną,	 która	wynosi	 124	 zł.		
W	przypadku	nieruchomości	na	któ-
rej	 znajduje	 się	 domek	 letniskowy,	
lub	 innej	 nieruchomości	 wykorzy-
stywanej	na	cele	rekreacyjnowypo-
czynkowe	618	zł	za	rok.

 UG

5)	od	pozostałych	budynków	lub	
ich	części:
a)		od	garaży	wolnostojących	–	

5,40	zł	od	1	m2		powierzch-
ni	użytkowej,

b)	 od	 budynków	 gospodar-
czych	 (stodoły,	obory,	skła-
dy	opału	i	narzędzi)	–	4,20 zł	
od	 1	m2	 powierzchni	 użyt-
kowej,

c)		od	budynków	letniskowych	
lub	 ich	 części	 oraz	 innych	
budynków	zajętych	na	 cele	
letniskowe	–	8,60 zł	od	1	m2 
powierzchni	użytkowej,

d)	 inne	budynki	wcześniej	nie	
wymienione,	 w	 tym	 zajęte	
na	 prowadzenie	 odpłatnej	
statutowej	działalności	po-
żytku	 publicznego	 przez	

organizacje	 pożytku	 pu-
blicznego	–	7,30	zł	od	1	m2 
powierzchni	użytkowej.

 
3. Stawki podatku od budowli będą 

wynosić – 2% ich wartości okre-
ślonej na podstawie art. 4 ust. 1 
pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podat-
kach i opłatach lokalnych.

Kompostowanie	to	nie	tylko	tań-
sze	 śmieci,	 ale	 to	 najlepszy	 sposób,	
żeby	 uzyskać	 własny	 materiał	 do	
użyźniania	gleby,	a	przy	tym	pozwala	
zagospodarować	 odpady,	 które	 po-
wstają	w	naszej	kuchni	czy	ogrodzie.

Odpady	biodegradowalne	to	oko-
ło	70%	naszych	śmieci.	Jeśli	trafią	one	
do	 kompostownika,	 będziemy	 mogli	
posegregować	 nawet	 95%	 odpadów	
pozostałych	 po	 oddzieleniu	 resztek	
jedzenia.	 Kompost	 jest	 źródłem	 na-
turalnego,	darmowego	nawozu,	który	
możemy	 wykorzystać	 do	 użyźnienia	
gleby	w	ogrodzie	czy	w	doniczkach.

Mieszkańcy,	 którzy	 do	 tej	 pory	
jeszcze	 nie	 skorzystali	 z	 ulgi	 a	 kom-
postują	 bio	 odpady	 powinni	 złożyć	
nową	deklarację	o	wysokości	opłaty	
za	gospodarowanie	odpadami	komu-
nalnymi	 uwzględniającą	 tę	 zmianę.	

W przypadku korzystania z ww. ulgi, 
mieszkańcy nie mogą wystawiać od-
padów bio w pojemnikach lub wor-
kach przed posesję oraz nie mogą 
oddawać ich do PSZOK.	 Ponadto,	
odpady	te	nie	mogą	znaleźć	się	w	po-
jemniku	 na	 odpady	 zmieszane.	 In-
formujemy,	 że	 fakt	 posiadania	 kom-
postownika,	 kompostowania	 w	 nim	
odpadów	 podlega	 kontroli	 i	 weryfi-
kacji	zasadność	przyznania	ulgi.	

Kompostownik	można	kupić	albo	
zrobić	samemu.
• Gotowy kompostownik ogrodo-

wy	 można	 kupić	 w	 sklepie	 lub	
markecie	 ogrodniczym.	 Spraw-
dza	się	zwłaszcza	w	małych	ogro-
dach,	 gdzie	 nie	 powstaje	 dużo	
odpadów	biodegradowalnych.

• Drewniany kompostownik o bu-
dowie ażurowej	można	wykonać	

samodzielnie	 z	 desek	 lub	 zaim-
pregnowanych	belek,	 ułożonych	
tak,	aby	zapewnić	dostęp	powie-
trza	do	warstw	kompostu.

• Kompostowanie w pryzmie to 
najprostszy	 sposób	 komposto-
wania,	polega	na	układaniu	war-
stwami	 materiałów	 biodegrado-
walnych.	

Co wrzucamy  
do kompostownika? 

Większość	 odpadów	 kuchen-
nych	i	ogrodowych,	takich	jak:	reszt-
ki	 owoców	 i	 warzyw,	 resztki	 roślin-
ne,	 rozgniecione	 skorupki	 z	 jaj,	 fusy	
z	 kawy	 i	 herbaty,	 gałązki	 żywopło-
tów,	 ziemię	 z	 doniczek	 i	 skrzynek,	
przekwitnięte	kwiaty,	liście,	skoszoną	
trawę,	 nadziemne	 części	 chwastów,	
niezadrukowany	papier	 (papier	 śnia-
daniowy,	 chusteczki,	 serwetki,	 tek-
tura	 itp.),	 a	 także	 słomę	 i	 siano.	Nie	
wrzucamy	 do	 kompostownika	 mię-
snych	odpadów	kuchennych	 i	 kości,	
zainfekowanych	 roślin	 ogrodowych,	
gruzu	czy	śmieci	z	odkurzacza.

 UG

Zachęcamy do kompostowania odpadów biodegradowalnych. 
W 2023 roku ulga na kompostownik będzie wynosić  3,00 zł mie-
sięcznie od jednego mieszkańca. 

Ulga na kompostownik
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Ceny za dostarczaną wodę
i odprowadzanie ścieków w 2023 roku

Taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Zembrzyce ustalone zo-
stały zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie  
KR.RET.070.16.2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku 

Od 01.01. do 30.06.2023 r.

Tabela 1. Wysokości cen i stawek za dostarczoną wodę 

Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie Cena  
wg taryfy

(netto) 

Dopłata  
z budżetu Gminy  

(netto)

Cena/stawka  
opłaty ustalona  

dla odbiorców usług 
(netto)

Cena ustalona  
dla odbiorców usług 

(brutto)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Gospodarstwa
domowe

1. Cena	za	dostarczoną	
wodę	za	m³

4,80 ------- 4,80 5,18

2. Stawka	opłaty	
abonamentowej	

6,00 ------- 6,00 6,48

Pozostali odbiorcy 1. Cena	za	dostarczoną	
wodę	za	m³

5,21 ------- 5,21 5,63

2. Stawka	opłaty	
abonamentowej

6,00 ------- 6,00 6,48

Tabela 2. Wysokości cen i stawek za odprowadzone ścieki

Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie Cena  
wg taryfy

(netto)

Dopłata  
z budżetu Gminy

(netto)

Cena/stawka  
opłaty ustalona  

dla odbiorców usług 
(netto)

Cena ustalona  
dla odbiorców usług 

(brutto)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Gospodarstwa
domowe

1. Cena	za	odprowadzenie	
ścieków	za	m³

6,60 0,52 6,08 6,56

Pozostali odbiorcy 2. Cena	za	odprowadzenie	
ścieków	za	m³

6,60 -------
6,60 7,13

Od 01.07 do 31.12.2023 r.

Tabela 1. Wysokości cen i stawek za dostarczoną wodę 

Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie Cena  
wg taryfy

(netto)

Dopłata  
z budżetu Gminy

(netto)

Cena/stawka  
opłaty ustalona  

dla odbiorców usług 
(netto)

Cena ustalona  
dla odbiorców usług 

(brutto)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Gospodarstwa
domowe

1. Cena	za	dostarczoną	
wodę	za	m³

5,00 ------- 5,00 5,40

2. Stawka	opłaty	
abonamentowej	

6,00 ------- 6,00 6,48

Pozostali odbiorcy 
1. Cena	za	dostarczoną	

wodę	za	m³
5,21 ------- 5,21 5,63

2. Stawka	opłaty	
abonamentowej

6,00 ------- 6,00 6,48

Tabela 2. Wysokości cen i stawek za odprowadzone ścieki

Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie Cena  
wg taryfy

(netto)

Dopłata  
z budżetu Gminy

(netto)

Cena/stawka  
opłaty ustalona  

dla odbiorców usług 
(netto)

Cena ustalona  
dla odbiorców usług 

(brutto)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Gospodarstwa
domowe

1. Cena	za	odprowadzenie	
ścieków	za	m³

6,80 0,73 6,07 6,55

Pozostali odbiorcy 2. Cena	za	odprowadzenie	
ścieków	za	m³

6,80 ------ 6,80 7,34

Terminy zbiórek odpadów 
komunalnych w 2023 roku

Styczeń: ________ 2, 16
Luty: ____________ 6, 20 
Marzec: _________ 6, 20
Kwiecień: ______ 3, 17
Maj: _____________ 8, 22
Czerwiec: ______ 5, 19

Lipiec:___________ 3, 17
Sierpień: ________ 7, 21
Wrzesień: ______ 4, 18
Październik: ____ 2, 16
Listopad: _______ 6, 20
Grudzień: _______ 4, 18

Mobilna zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych, 
sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego:  
29 czerwca 

Każda	lekcja	składała	się	z	dwóch	elementów.	Pierw-
sza	 część	 obejmowała	 zajęcia	 wprowadzające,	 w	 czasie	
których	młodzież	zdobywała	wiedzę	na	temat	okoliczno-
ści	wybuchu	 II	wojny	światowej	oraz	okresu	niemieckiej	
okupacji.	Dała	ona	możliwość	uzupełnienia	oraz	utrwale-
nia	wiedzy	poprzez	aktywną	pracę	w	grupach	i	dyskusję.

Druga	część	to	wizyta	na	terenie	Miejsca	Pamięci,	pod-
czas	 której	 poprzez	 przejście	 przez	 historyczną	 przestrzeń,	
a	także	materiały	dydaktyczne	(relacje	świadków,	reprodukcje	
obrazów	wykonanych	przez	ocalałych)	uczniowie	dowiedzieli	
się,	w	jakich	warunkach	egzystowali	więźniowie	obozu.

Tematyka	związana	z	historią	II	wojny	światowej	oraz	
Holokaustu	znajduje	się	w	programie	nauczania	ostatnich	
klas	 szkół	 podstawowych,	 dlatego	 też	 zdecydowaliśmy	
się		skorzystać	z	możliwości,	 jaką	dała	nam	wizyta	w	au-
tentycznym	Miejscu	Pamięci.	Opracowany	program	zwie-

dzania	oraz	zajęć	dodatkowych	dostosowany	był	do	stanu	
wiedzy	 uczniów	 i	wymagań	 podstawy	 programowej,	 ale	
przede	wszystkim	wziął	pod	uwagę	poziom	emocjonalny	
uczniów	w	tym	wieku.

Podczas	zajęć	uczniowie	poznali		najważniejsze	zagad-
nienia	związane	z	historią	niemieckiego	obozu	Auschwitz.	
Z	 uwagi	 na	 wrażliwość	 emocjonalną	 uczniów	 tematykę	
samej	Zagłady	poruszano	w	sposób	wyważony	na	specjal-
nie	opracowanej	trasie	zwiedzania.	Na	dodatkowych	zaję-
ciach	rozmawiano	z	młodzieżą	nie	tylko	o	przeszłości,	ale	
też	o	współcześnie	ważnych	kwestiach	moralnych,	które	
wypływają	z	tragicznej	historii.

SPŚ

Szkoła Podstawowa w Śleszowicach w tym 
roku szkolnym znalazła się w gronie szkół, 
które przystąpiły do  projektu realizowane-
go przez Międzynarodowe Centrum Edukacji 
o Auschwitz i Holokauście w Muzeum Au-
schwitz. Uczniowie klas VI–VIII uczestniczyli 
w bezpłatnym cyklu specjalnych lekcji muze-
alnych przygotowanych dla nich.

Wyjazd do Muzeum Auschwitz
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W	 ramach	 przedsięwzięcia	
uczniowie	 Szkoły	 Podstawowej	
w	 Marcówce	 oraz	 z	 Zespołu	 Szkół	
w	Zembrzycach	 uczestniczyli	w	wy-
cieczkach	 szkolnych	 zorganizowa-
nych	 zgodnie	 z	 priorytetowymi	 ob-
szarami	 edukacyjnymi	 wskazanymi	
przez	Ministra	Edukacji	i	Nauki.

Celem	 przedsięwzięcia	 jest	
uatrakcyjnienie	procesu	edukacyjne-
go	poprzez	umożliwienie	poznawania	
Polski,	 jej	 środowiska	 przyrodnicze-
go,	tradycji,	zabytków	kultury	i	histo-
rii	oraz	osiągnięć	polskiej	nauki.

Młodzi	 podróżnicy	 klas	 I–III	 ze	
Szkoły	 Podstawowej	 w	 Marcówce	
zawitali	 do	 Kopalni	 Soli	 w	 Wielicz-
ce,	 gdzie	 mogli	 prześledzić	 rozwój	
techniki	górniczej	w	poszczególnych	
epokach	 historycznych.	 Kopalnia	
Soli	 znajduje	 się	 na	 prestiżowej	 li-
ście	 UNESCO,	 jej	 początki	 sięgają	
XIII	 wieku.	 Główne	 kroki	 uczniów	
skierowane	były	w	jedną	stronę	–	do	
podziemnego,	solnego	królestwa.	To	
właśnie	 w	 Kopalni	 Soli	 „Wieliczka”	
na	liczącej	3,5	km	Trasie	Turystycznej	

na	głębokości	od	64	do	135	metrów	
zobaczyli	nie	tylko	niezwykłe	jeziora	
i	 solne	 rzeźby,	 ale	 również	 pozna-
li	 górnicze	 tajemnicze	 i	 legendarne	
opowieści	 o	 sprowadzeniu	 soli	 do	
Polski.	W	ramach	gimnastyki	uczest-
nicy	 wycieczki	 pokonali	 380	 scho-
dów,	 które	 prowadziły	 do	 wnętrza	
Ziemi.	 W	 wielickiej	 Żupie	 Solnej	
czekały	nie	lada	atrakcje:	podziemne	
kaplice,	 pomniki	 m.in.	 Mikołaja	 Ko-
pernika,	Fryderyka	Chopina,	św.	Kin-
gi	 wszystkie	 wykonane	 z	 soli,	 oraz	
eksponaty	 przedstawiające	 pracę	
górników	 i	 bardzo	 słone	 ściany.	Na-
stępnie	uczniowie	podążyli	 „Śladami	
legend	 wielickiej	 kopalni”,	 podczas	
lekcji	prowadzonej	przez	przewodni-
ka	–	wieloletniego	pracownika	Kopal-
ni	Soli	w	Wieliczce.	Z	uwagą	słuchali	
przekazywanej	 przez	 niego	 wiedzy.	

Najbardziej	 zachwycił	 uczniów	 wy-
strój	wydrążonej	w	XIX	wieku	kaplicy	
św.	Kingi.	 Podczas	wizyty	w	kopalni	
spotkali	 Skarbnika	 –	 Ducha	 miesz-
kającego	 w	 wielickich	 podziemiach,	
który	zorganizował	dla	uczniów	kon-
kursy	 np.	 na	 rozpoznawanie	 rodza-
jów	soli,	a	także	wyznaczał	rozmaite	
zadania	wzorowane	na	dawnych	pra-
cach	górniczych.	W	nagrodę	za	trud	
połączony	 z	 zabawą	 dobry	 duszek	
uraczył	 uczniów	 woreczkiem	 soli,	
a	 także	 wręczył	 każdemu	 pamiąt-
kowy	 dyplom.	 Drugim	 etapem	 wy-
cieczki	 był	Kraków.	Królewskie	mia-
sto	 przywitało	 uczniów	 mnogością	
zabytków,	 niezwykłym	 klimatem.	
Mijając	 zabytkowe	 kamieniczki,	 po-
dziwiali	takie	zabytki	jak:	Sukiennice,	
Barbakan,	Bramę	Floriańska,	Kościół	
Mariacki.	Uważnie	wysłuchali	hejna-

POZNAJ POLSKĘ  
edycja jesień 2022

Gmina Zembrzyce ponownie w 2022 roku otrzymała dofinansowanie na realizację wycieczek szkol-
nych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” w wysokości 12 816 zł. Aby pozyskać 
środki, gmina Zembrzyce musiała zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 20% całkowite-
go kosztu danej wycieczki. Środki te w wysokości 3 984zł pochodziły z wpłat rodziców. Całkowita 
wartość projektu wyniosła 16 800 zł.

łu	mariackiego.	 Po	mieście	 oprowa-
dzał	 przewodnik,	 miłośnik	 historii,	
który	 pomagał	 odkrywać	 tajemnice	
legend	 krakowskich	 oraz	 niektórych	
obiektów,	 zwracając	 uwagę	 na	 naj-
ciekawsze	elementy.	Często	uczniów	
mijały	 pięknie	 przestrojone	 dorożki	
konne,	towarzyszyły	im	też	gołębie.

W	ramach	projektu	„Poznaj	Pol-
skę”	 również	 uczniowie	 z	 Zespołu	
Szkół	w	Zembrzycach	klas	 I–III	udali	
się	na	wycieczkę	do	Centrum	Koron-
ki	Koniakowskiej	–	miejsca,	w	którym	
kultywuje	i	propaguje	się	ponad	stu-
letnią	 koronczarską	 tradycję	 z	 Ko-
niakowa.	Uczniowie	mieli	możliwość	
zobaczyć	warsztat	i	specyfikę	koronki	
koniakowskiej	oraz	zapoznać	się	z	hi-
storią	tradycji,	która	jest	przekazywa-
na	z	pokolenia	na	pokolenie.	W	2017	
roku	 tradycje	 wytwarzania	 koronki	
koniakowskiej	 zostały	 wpisane	 na	
Krajową	Listę	Niematerialnego	Dzie-
dzictwa	Kulturowego.

Następnym	 etapem	 wycieczki	
była	 „Chata	 na	 Szańcach”	 w	 której	
znajduje	się	Galeria	Sztuki	Regional-
nej	 Tadeusza	 Ruckiego.	 Uczniowie	
zobaczyli	dzieła	sztuki	 i	wyroby	rze-
miosła	 artystycznego:	 rzeźby,	 naj-
różniejsze	 obrazy	 i	 grafiki,	 wyroby	
ceramiczne,	stolarskie	oraz	tradycyj-
ne	instrumenty	muzyczne.	To	jednak	
nie	wszystko,	następnie	udali	 się	do	
Centrum	Pasterskiego	Piotra	Kohuta,	
gdzie	zobaczyli	wystawę	poświęconą	
pasterstwu	 –	 dokumenty	 poświad-
czające	 historię	 szałasów,	 naczynia	
i	dzwonki	pasterskie	oraz	tablice	z	in-
formacjami	 na	 temat	wypasu	 owiec	
na	 halach.	 Zapoznali	 się	 z	 tematy-
ką	 gospodarki	 pasterskiej,	 wpływu	
owiec	 na	 zachowanie	 bioróżnorod-
ności	 oraz	 zobaczyli	 jak	 wyglądało	
codzienne	 życie	 pasterzy	 na	 hali.	
Uczestniczyli	również	w	warsztatach	
„Obróbka	wełny”	gdzie	wspólnie	pró-
bowali	gręplowania,	przędzenia,	zwi-
jania,	tkania,	filcowania	oraz	robótek	
ręcznych.

Drugą	wycieczką	zorganizowaną	
tym	 razem	 dla	 uczniów	 klas	 IV–VIII	
Zespołu	 Szkół	 w	 Zembrzycach	 była	
wycieczka	do	Muzeum	Górnośląskie-
go	w	Bytomiu,	w	którym	znajduje	się	
kolekcja	 malarstwa	 polskiego	 o	wy-
sokiej	wartości	artystycznej,	jednego	
z	 cenniejszych	 zbiorów	 muzealnych	

w	 Polsce.	 Ponadto	 mieli	 możliwość	
obejrzenia	 stałej	 ekspozycji	 etno-
graficznej	 pn.„	 Z	 życia	 ludu	 śląskie-
go	 XIX–XX	wieku”,	 gdzie	 uczniowie	
poznali	 życie	 społeczności	 zamiesz-
kałej	 na	 wsiach	 i	 osiedlach	 prze-
mysłowych	 różnych	 subregionów	
Górnego	 Śląska.	 Na	 koniec	 wizyty	
w	muzeum	uczniowie	zobaczyli	eks-
pozycję	 „Przyroda	 Górnego	 Śląska”,	
gdzie	 weszli	 do	 magicznego	 świata	
przyrody,	na	co	dzień	niedostępnego	
i	niemożliwego	do	podejrzenia	w	tak	
urozmaiconej	formie.	Zwierzęta	uka-
zane	 były	w	 naturalnych	 pozycjach,	
podczas	typowych	dla	nich	czynności	
–	śpiewu,	walki,	budowy	gniazda,	po-
szukiwania	pokarmu.	Wystawa	skła-
dała	się	z	trzech	części:	„Lasy”,	„Wody	
i	mokradła”	oraz	„Pola	i	łąki”.	

Następnym	 etapem	 tak	 wspa-
niałej	 wycieczki	 było	 zwiedzanie	

podziemia	 Zabytkowej	 Kopalni	 Rud	
Srebronośnych,	 w	 której	 zwiedzi-
li	 wyjątkową	 w	 skali	 świata	 kopal-
nię,	 gdzie	uruchomiono	pierwszą	na	
Górnym	 Śląsku	 maszynę	 parową.	
Ciągnący	się	na	głębokości	40	m	 la-
birynt	 korytarzy	 to	 pozostałość	 po	
dawnej	kopalni	kruszców	srebra,	oło-
wiu	i	cynku.	Uczniowie	poznali	jedną	
w	Polsce	działającą	 sztolnię	odwad-
niającą,	 odkryli	 kim	byli	 tarnogórscy	
gwarkowie,	dowiedzieli	się	jak	działa-
ła	maszyna	parowa	oraz	 przepłynęli	
łodzią	 podziemną	 rzekę.	 Po	 tak	 du-
żych	wrażeniach	na	uczniów	czekało	
Planetarium	w	Chorzowie,	gdzie	od-
byli	niezwykłą	podróż	do	najdalszych	
zakątków	Wszechświata.

Dzięki	wycieczkom	ich	uczestni-
cy	w	sposób	praktyczny	mogli	odkryć	
ślady	 historii,	 wiele	 zobaczyć	 i	 zdo-
być	nowe	umiejętności	w	niepowta-
rzalnym	 środowisku	 edukacyjnym.	
Podczas	 wycieczki	 dopisywała	 miła	
atmosfera	 oraz	 wyśmienita	 pogoda,	
co	było	dodatkowym	atutem.

COS
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Gmina	 Zembrzyce	 aplikowała	
o	maksymalne	kwoty	możliwe	do	uzy-
skania	 i	 otrzymała	wsparcie	 finanso-
we	w	łącznej	kwocie	180	000	zł,	dla	
wszystkich	szkół	podstawowych	tj.:

 Zespół Szkół w Zembrzycach – 
60 000 zł,

 Szkoła Podstawowa im. Dywi-
zjonu 303 w Śleszowicach – 
60  000 zł,

 Szkoła Podstawowa im. Marii 
Konopnickiej w Tarnawie Dolnej   
– 30 000 zł,

 Szkoła Podstawowa im. Bohate-
rów Westerplatte w Marcówce – 
30 000 zł.
Wielkość	 środków	 uzależniona	

była	od	ilości	uczniów	w	danej	szkole.	
Pozyskane	 środki	 zostały	 wykorzy-
stane	na	zakup	wyposażenia	podsta-
wowego	 i	 dodatkowego	 z	 katalogu	

wyposażenia	 programu	 opracowa-
nego	 przez	 MEiN.	 Katalog	 zawiera	
zarówno	 wyposażenie	 podstawowe	
(które	 musiały	 mieć	 od	 1	 września	
2022	 roku	wszystkie	 szkoły	podsta-
wowe)	 jak	 i	 dodatkowe	 (dobierane	
swobodnie	przez	szkoły).	Do	obliga-
toryjnego	 wyposażenia	 podstawo-
wego	należały:

 drukarki 3D z akcesoriami (w tym 
aplikacjami, slicerami etc.),

 mikrokontrolery z sensorami, 
wzmacniaczami, płytkami proto-
typowymi i innymi akcesoriami,

 sprzęt do nagrań dla nauki pre-
zentacji swoich osiągnięć (kame-
ry, mikrofony, oświetlenie etc.),

 stacje lutownicze (do mikrokon-
trolerów).
Dzięki	 uzyskanemu	 wsparciu,	

nasze	 szkoły	 wzbogaciły	 się	 o	 róż-

norodne	pomoce	dydaktyczne:	m.in.	
drukarki	3D	wraz	z	akcesoriami,	mi-
krokontrolery,	 lutownice,	 kamery,	
oświetlenie	 do	 realizacji	 nagrań,	mi-
krofony,	 gimbale,	 aparaty	 fotogra-
ficzne,	klocki	konstrukcyjne,	pomoce	
z	robotyki,	długopisy	Banach.

Uczniowie	 dzięki	 zakupionym	
pomocom		mają	możliwość	zdobywa-
nia	 praktycznych	 umiejętności.	Wy-
posażenie	 „Laboratoriów	 Przyszło-
ści”	jest	wykorzystywane	w	realizacji	
podstawy	programowej,	na	zajęciach	
dodatkowych,	a	także	na	kołach	zain-
teresowań.

Na	 stronach	 internetowych	 szkół	
są	 zamieszczane	 relacje	 ukazujące,	
w	 jaki	 sposób	 wykorzystywany	 jest	
sprzęt	i	wyposażenie	pozyskanie	dzięki	
programowi	 Laboratoria	 Przyszłości.	
COS

Jest to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo 
Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów. Jej celem jest stworzenie nowoczesnej 
szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, 
angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów 
i rozwijaniu zainteresowań, jak również wsparcie szkół podsta-
wowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości 
z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka 
oraz matematyka).

Wszystkie szkoły w Gminie Zembrzyce 
otrzymały dofinansowanie  w ramach 
programu „Laboratoria Przyszłości” 

W	 imieniu	 władz	 samorządo-
wych	 Wójt	 Gminy	 Zembrzyce	 Pan	
Łukasz	 Palarski	 życzył	 Jubilatowi	
dużo	 zdrowia,	 szczęścia,	 dobrego	
samopoczucia,	 dni	 przepełnionych	
radością,	 ciepłem,	 troskliwą	 opieką	
najbliższych,	 spokoju	 i	wszelkiej	 po-
myślności	na	dalsze	lata.	Z	tej	okazji	
Wójt	 przekazał	 na	 ręce	 jubilata	 listy	
gratulacyjne	 od	 Prezesa	 Rady	Mini-
strów	RP	Pana	Mateusza	Morawiec-
kiego	oraz	Wojewody	Małopolskiego	
Pana	Łukasza	Kmity.

Do	 życzeń	 dołączyła	 również	
Pani	Anna	Zawiła	Kierownik	Urzędu	
Stanu	Cywilnego	w	Zembrzycach.

Pan	Jan	Trzop	jest	jednym	z	naj-
starszych	mieszkańców	Gminy	Zem-
brzyce.	Urodził	 się	15	grudnia	1922	
roku	w	Zembrzycach.	Jest	synem	Jó-
zefa	i	Eleonory.	Ślub	z	Heleną	zawie-
rał	w	1949	roku,	wspólnie	z	małżonką	
przeżyli	55	lat,	zostali	rodzicami	córki	
i	dwóch	synów.	Obecnie	Pan	Jan	cie-
szy	 się	 z	6	wnuków,	11	prawnuków	
oraz	jednej	praprawnuczki.	

Pan	 Jan	 od	 zawsze	 mieszkał	
w		Zembrzycach.	Jako	młody	chłopak	
był	 w	 partyzantce.	 Pomagał	 Żydom	
za	okupacji.	Nosił	pseudonim	„Stach”.	
Za	 swoją	 postawę	 został	wielokrot-
nie	 odznaczony.	 Zgromadził	 wiele	
pamiątek,	legitymacji	i	odznak	w	tym:	
Uchwałą	 Rady	 Państwa	 w	 1972	 r.	
odznaczony	 „Srebrnym	Krzyżem	Za-
sługi”,	 w	 1978	 r.	 został	 odznaczony	
krzyżem	 kawalerskim	 orderu	 odro-
dzenia	Polski,	w	1984	r.,	odznaczony	
Medalem	 40lecia	 Polski	 Ludowej,	
w	 1989	 r.	 Medalem	 imienia	 Ludwi-
ka	 Waryńskiego	 przyznanym	 przez	
Komitet	 Centralny	 Polskiej	 Zjedno-
czonej	 Partii	 Robotniczej,	w	 1994	 r.	
odznaką	 „za	czyn	zbrojny	przeciwko	
okupantowi	 w	 latach	 1942–1943”.	
Przez	 wiele	 lat	 był	 pracownikiem	

poczty	 polskiej,	 następnie	 pracował	
w	 branży	 usługowohandlowej,	 ale	
także	pracował	na	roli	pomagając	ro-
dzicom.

Wiele	w	 życiu	 przeżył	 i	 na	wła-
sne	oczy	widział	zmiany	zachodzące	
w	 naszym	 regionie	 na	 przestrzeni	
wieku.

Dość	 popularne	 jest	 przekona-
nie,	 że	 długie	 życie	 zawdzięczamy	
tzw.	 genowi	 długowieczności,	 który	
można	 wzmocnić	 zdrowym	 stylem	
życia,	 pogodą	 ducha	 i	 oczywiście	
szczęściem.	 Zapytaliśmy	 Jubilata,	
jaka	jest	jego	recepta	na	długowiecz-
ność.	Pan	Jan	podał,	jako	zdrowe	od-
żywianie	oraz	ruch.

Nadmienić	 należy,	 iż	 kilka	 osób	
w	 rodzinie	 Pana	 Jana	 dożyło	 sędzi-
wego	 wieku.	 W	 tym	 ojciec	 80	 lat,	
a	pradziadek	108	lat.	

Uczestnicy	 tej	 pięknej	 i	 nieco-
dziennej	uroczystości	zaśpiewali	Do-
stojnemu	Jubilatowi	„200	lat”.

Uroczystość	 100lecia	 prze-
biegała	 w	 wyjątkowo	 serdecznej	
i	 rodzinnej	 atmosferze	 w	 otoczeniu	
najbliższej	 rodziny.	 Spotkanie	 było	
okazją	do	rozmowy	i	poznania	wspo-
mnień	z	życia	Jubilata.

Serdeczne	 życzenia	 i	 odwiedzi-
ny	wywołały	radość	 i	wzruszenie	na	
twarzy	Jubilata

Panie	Janie,	życzymy	dużo	zdro-
wia	oraz	wielu	kolejnych	jubileuszy!

USC

W dniu 15 grudnia 2022 r. mieszkaniec Zembrzyc, Pan Jan Trzop,  obchodził piękny jubileusz 100-le-
cia urodzin. W tym wyjątkowym dniu Dostojnemu Jubilatowi towarzyszyli przedstawiciele władz sa-
morządowych.

Jubileusz 100 urodzin 
mieszkańca Gminy Zembrzyce
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Przemoc	 w	 rodzinie	 występuje	 we	 wszystkich	 gru-
pach	społecznych,	niezależnie	od	poziomu	wykształcenia	
czy	sytuacji	materialnej.

PAMIĘTAJ! Nic	nie	usprawiedliwia	stosowania	prze-
mocy.	Przemoc	w	rodzinie	rzadko	bywa	jednorazowym	in-
cydentem.	Jeżeli	nie	zostanie	podjęte	stanowcze	działanie	
wobec	osoby	ją	stosującej,	przemoc	się	powtórzy!

TELEFONY	INTERWENCYJNE:
• Komenda	Powiatowa	Policji	w	Suchej	Beskidzkiej	–	

47 83 28 211
• Dzielnicowy	w	Gminie	Zembrzyce	–	662 028 657

• Gminny	Ośrodek	Pomocy	Społecznej,	Zespół	Inter-
dyscyplinarny	– 33  874 64 00

• Zespół	Interwencji	Kryzysowej	w	Suchej	Beskidzkiej	
–	33 874 21 01;	udziela	pomocy	natychmiastowej,	
bez	skierowania,	pełni	dyżur	od	poniedziałku	do	piąt-
ku	w	godzinach	od	7.00	do	19.00	(budynek	Urzędu	
Pracy	w	Suchej	Beskidzkiej);	dyżur	całodobowy	w	dni	
wolne	od	pracy	i	święta	pod	nr	tel.	33	874	21	01.	

• 800 120 002	–	„Niebieska	Linia”	Ogólnopolski	
telefon	dla	ofiar	przemocy	domowej.

• 800 12 12 12 –	bezpłatny,	całodobowy	dziecięcy	
telefon	zaufania	Rzecznika	Praw	Dziecka

• 800 70 22 22 –	Centrum	Wsparcia	dla	osób	
dorosłych	w	kryzysie	psychicznym,	bezpłatna	
infolinia	całodobowa.

• 22 668 70 00 lub	116 123	„Niebieska	Linia”	
całodobowa	bezpłatna	infolinia	dla	osób	
pokrzywdzonych	przestępstwem	oraz	świadków.

GOPS

Urząd Gminy w Zembrzyce przypomina wszystkim właścicielom nieruchomości na terenie gminy 
Zembrzyce posiadającym zbiorniki bezodpływowe (szamba) o obowiązku posiadania umowy na wy-
wóz nieczystości ciekłych oraz posiadania dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę. Umowa musi 
być zawarta w formie pisemnej wyłącznie z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
na terenie gminy Zembrzyce. W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie 
zawarli umowy pisemnej proszeni są o zrobienie tego niezwłocznie.

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI 
ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

Pierwszym krokiem do przerwania przemocy 
jest przełamanie milczenia! JEŚLI PROBLEM 
PRZEMOCY W RODZINIE DOTYCZY RÓW-
NIEŻ CIEBIE – Pozwól sobie pomóc.

Jesteś w potrzebie? Pozwól sobie pomóc!

Tradycyjnie 14 listopada w naszej szkole obchodziliśmy urocze 
święto Dzień Seniora.

DZIEŃ SENIORA W ŚLESZOWICACH

Po	 raz	 kolejny	 przygotowaliśmy	
dla	 zacnych	 Gości	 koncert,	 w	 czasie	
którego	 uczniowie	 prezentowali	 mu-
zyczne,	 taneczne	 i	 aktorskie	 talenty.	
Swoimi	występami	chcieli	dać	odczuć	
Seniorom,	 jak	 bardzo	 są	 ważni	 i	 po-
trzebni.	Życzyli:

MARZEŃ, o które warto walczyć,
RADOŚCI, którymi warto się dzielić,
PRZYJACIÓŁ, z którymi warto być,
NADZIEI, bez której nie da się żyć.

Życzenia	 Seniorom	 złożyli	 rów-
nież:	 Sekretarz	 Gminy	 pani	 Danuta	
Smyrak	 oraz	 Przewodniczący	 Rady	
Gminy		pan	Grzegorz	Józefowski.	

Tradycyjnie	 w	 czasie	 spotkania	
miała	miejsce	krótka	prelekcja	odno-
śnie	 bezpieczeństwa,	 którą	wygłosił		
Oficer	prasowy	Komendanta	Powia-
towego	 Policji	w	 Suchej	 Beskidzkiej	
asp.	szt.	Wojciech	Copija.

SPŚ

Wójt	gminy	jest	zobowiązany	do	
prowadzenia	 ewidencji	 zbiorników	
bezodpływowych,	 przydomowych	
oczyszczalni	 ścieków	 i	 ewidencji	
umów	 na	 odbiór	 nieczystości	 cie-
kłych.

W przypadku gdy właściciele 
nieruchomości nie posiadają zawar-
tej umowy na wywóz nieczystości 
ciekłych, wywóz nieczystości będzie 
zapewnać gmina i obciąży właściciela 
nieruchomości kosztami z tego tytułu. 

Informujemy	ponadto,	że	zgodnie	
z	Regulaminem	utrzymania	czystości	
i	 porządku	 na	 terenie	 Gminy	 Zem-
brzyce,	 (Uchwała	 Nr	 XVIII/171/20	
Rady	 Gminy	 Zembrzyce	 z	 dnia	
30.12.2020	r.	w	sprawie:	regulaminu	
utrzymania	 czystości	 i	 porządku	 na	
terenie	 Gminy	 Zembrzyce),	 właści-
ciele	 nieruchomości	 obowiązani	 są	
do	 pozbywania	 się	 nieczystości	 cie-
kłych	z	terenu	nieruchomości	w	spo-
sób	systematyczny,	nie	dopuszczając	

do	 przepełnienia	 się	 urządzeń	 do	
gromadzenia	 nieczystości	 ciekłych,	
gwarantując	 zachowanie	 czystości	
i	porządku	na	nieruchomości.	

Zabrania się	 wylewania	 nieczy-
stości	 ciekłych	 na	 teren	własnej	 po-
sesji	jak	i	na	pobliskie	tereny,	jak	i	ich	
wprowadzania	 do	 gruntów,	 rowów,	
rzeki	 i	 zbiorników	 wodnych.	 Niedo-
puszczalne	jest	również,	by	ścieki	były	
gromadzone	lub	wywożone	wspólnie	
z	gnojowicą	na	grunty	rolne.	

Przedsiębiorcy	posiadający	zezwo-
lenie	 przesyłają	 do	 tutejszego	Urzędu	
wykazy	 nieruchomości,	 dla	 których	
zostały	 zawarte	 umowy,	 jak	 i	 wyka-
zy	 nieruchomości,	 z	 których	 zostały	
wywiezione	 nieczystości	 ciekłe.	 Nie-
ruchomości,	 które	 nie	 znajdą	 się	 na	
przedmiotowych	wykazach	lub	nie	do-
konają	wywozu	nieczystości	w	sposób	
systematyczny	będą	podlegały	kontroli.

W	 przypadku	 posiadania	 przy-
domowych	 oczyszczalni	 ścieków,	

także	 należy	 pamiętać	 o	 obowiązku	
pozbywania	 się	 osadów	 ściekowych	
(zgodnie	 z	 instrukcją	 eksploatacji	
przydomowej	 oczyszczalni	 ścieków),	
co	musi	zostać	również	odpowiednio	
udokumentowane,	 tj.	 poprzez	 pod-
pisanie	 umowy	 na	 wywóz	 osadów	
ściekowych	 z	 przedsiębiorcą	 posia-
dającym	zezwolenie	oraz	posiadanie	
dowodów	 uiszczania	 opłaty	 za	w/w	
usługę.

Pozbywanie	 się	 z	 terenu	 nieru-
chomości	 nieczystości	 ciekłych	 nie-
zgodnie	z	przepisami	prawa	podlega	
przepisom	 Kodeksu	 postępowania	
w	sprawach	o	wykroczenia.

Ponadto	zgodnie	z	art.	10	ust.	2	
ustawy	 z	 dnia	 13	 września	 1996	 r.	
o	 utrzymaniu	 czystości	 i	 porządku	
w	gminach	 (t.j.	Dz.U.	 z	2022	 r.,	poz.	
1297),	kto	nie	wykonuje	obowiązków	
wymienionych	w	art.	5	ust.	1		podle-
ga	karze	grzywny.

UG

Zmiana UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ 
DLA MAŁOPOLSKI
Aktualizacja terminów po zmianie 
uchwały antysmogowej  
z dnia 26.09.2022 r.:

Do 30 kwietnia 2024 roku należy wymienić:
• kotły	pozaklasowe	 i	 kotły	poniżej	 klasy	3	wg	normy	
PNEN	3035:2012,

• kominki	(również	tzw.	ogrzewacze	pomieszczeń,	piece	
kaflowe	czy	popularne	„kozy”)	niespełniające	wyma-
gań	ekoprojektu	lub	nieposiadające	sprawności	ciepl-
nej	na	poziomie	co	najmniej	80%.

Do 31 grudnia 2026 roku należy wymienić:
• kotły	klasy	3	i	4	wg	normy	PNEN	3035:2012.

Budujesz nowy dom 
lub wymieniasz piec? 

Jeżeli	zdecydujesz	się	na	urządzenie	na	pellet,	drew-
no	lub	węgiel,	musisz	zastosować	nowoczesny	kocioł	lub	
kominek,	który	spełnia	wymagania ekoprojektu.	Kocioł	na	
paliwa	stałe	musi	posiadać	automatyczny podajnik paliwa 
(nie	dotyczy	kotłów	zgazowujących	paliwo)	i	nie może być 
wyposażony w ruszt awaryjny.
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PRZESTAŃ SIĘ TRUĆ!
 
Dym z komina zawiera pył i inne zanieczyszczenia, w tym substancje rakotwórcze! 
W Polsce z powodu chorób wywołanych zanieczyszczonym powietrzem rocznie umie-
ra ok. 45 tys. osób, czyli ponad 7 razy więcej niż w wyniku biernego palenia.

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

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

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

chodników, boisk oraz z powierzchni pylących.

TO MY TWORZYMY ATMOSFERĘ

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

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

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

Ogranicz jazdę samochodem
Dbaj o jego stan techniczny.

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

O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”

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

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

czystą.
Program obejmuje trzy grupy beneficjentów

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

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

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

WARTO WIEDZIEĆ!

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

Program „Czyste Powietrze”

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

Program obejmuje trzy  
grupy Beneficjentów:

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

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

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

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

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

• dotacji	 z	 prefinansowaniem	 (wniosek	 wypełniany	
elektronicznie	 i	wysyłanyz	elektronicznym	podpisem	

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

Spalanie węgla niskiej jakości	 (muły,	 floty,	 drobny	
miał)	oraz	drewna	 i	biomasy	o	wilgotności	powyżej	20%	
jest zakazane.

Kogo dotyczy uchwała  
antysmogowa? 

Wymagania uchwał antysmogowych nie ograniczają 
się wyłącznie do osób fizycznych!

Uchwała	antysmogowa	jest	aktem	prawa	miejscowe-
go	 i	 obowiązuje wszystkich	 na	 obszarze	 województwa	
małopolskiego	 (poza	 Krakowem).	Dotyczy	 zarówno	 pry-
watnych	 budynków,	 jak	 również	 budynków	 gospodar-
czych,	szklarni,	 lokali	usługowych	i	zakładów	przemysło-
wych.	Uchwała	ta	nie	zawiera	wyłączeń	dla	określonych	
grup	 działalności	 lub	 instalacji.	 Obowiązują	 jednak	 wy-
łączenia,	 które	 wynikają	 bezpośrednio	 z	 ustawy	 Prawo	
ochrony	środowiska.

W związku z czym powyższe wymagania obejmują 
także działalności gospodarcze!

Nie czekaj do ostatniej chwili!  
Już teraz skorzystaj z dostępnych 
źródeł dofinansowania  
i żyj wygodnie!

• Program „Czyste Powietrze”	–	dofinansowanie	na	wy-
mianę	źródeł	ciepła	i	termomodernizację	budynków,

• Program „Mój Prąd”	–	dofinansowanie	mikroinstalacji	
fotowoltaicznej,

• Program „Moje ciepło”	 –	 dofinansowanie	 zakupu	
i	montażu	pomp	ciepła	dla	nowych	budynków	jedno-
rodzinnych,

• Ulga termomodernizacyjna –	 odliczenie dla podat-
ników, którzy są właścicielami/współwłaścicielami 
domów jednorodzinnych,

• Budżet gminy	–	Wójt	Gminy	Zembrzyce	ogłasza	co-
rocznie	nabór	wniosków	o	udzielenie	dotacji	celowej	
na	dofinansowanie	 inwestycji	 związanych	 ze	 zmianą	
systemu	ogrzewania	na	proekologiczny,

• Dofinansowanie dla Przedsiębiorców	–	Przedsiębior-
ców	zainteresowanych	uzyskaniem	dotacji	na	wybrane	
przedsięwzięcia,	zapraszamy	do	zapoznania	się	z	biule-
tynem,	który	co	miesiąc	ukazywał	będzie	się	na	stronie:	 
https://www.mcp.malopolska.pl/ekodoradcy-dla-
biznesu/aktualnosci/kategoria-ekofinansowanie.

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

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

Źródło:	https://powietrze.malopolska.pl/

lub	wypełniany	 elektronicznie,	 drukowany,	 podpisy-
wany	ręcznie	i	wysyłany	do	WFOŚiGW	lub	składany	
przez	punkt	gminny	w	formie	papierowej)

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

no	w	 trakcie	 realizacji	 jak	 i	 zakończone,	 pod	warunkiem	
poniesienia	 pierwszego	 kosztu	 maksymalnie	 6 miesięcy 
przed	złożeniem	wniosku	o	dofinansowanie.	Wyjątek	sta-
nowią	wnioski	 składane	 za	pośrednictwem	banku,	 gdzie	
kwalifikowane	są	koszty	od	dnia	złożenia	wniosku	o	do-
tację	w	banku.

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

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

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

• 36 miesięcy	w	najwyższym	poziomie	dofinansowania
• 18 miesięcy od	 dnia	 złożenia	 wniosku	 dla	 dotacji	
z	prefinansowaniem
Szczegółowe	informacje	dotyczące	Programu	„Czyste	

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

Zachęcamy	 również	 do	 skorzystania	 z	 gminnego	
punktu	 konsultacyjnoinformacyjnego	 Programu	 „Czy-
ste	 Powietrze”,	 który	 czynny	 jest	 w	 środy w godzinach 
9:00–14:00 oraz w czwartki w godzinach 7:00-12:00,  

tel.: 33 8746 169.	W	celu	sprawnej	pomocy	przy	wypeł-
nieniu	 wniosku	 zwracamy	 się	 z	 prośbą	 o	 wcześniejsze	
umówienie	terminu.	

Baza wiedzy:

• WFOŚiGW	w	Krakowie:	https://www.wfos.krakow.pl/
• Portal	 Beneficjenta:	 https://portal.wfos.krakow.pl/re-
gister_of

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

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

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

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

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

• Doradztwo	energetyczne:	https://doradztwoenerge-
tyczne.gov.pl/

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

• Ogólnopolska	infolinia:	22	340	40	80
	 Infolinia	 działa	 od	 poniedziałku	 do	 piątku	 w	 godz.	
8:0016:00.	

• Infolinia	„Czyste	Powietrze”	(WFOŚiGW	w	Krakowie):	
12	422	94	90		wew.	1

	 Infolinia	czynna	w	godzinach	8:00	–	15:00.

Warto też zajrzeć:

• Ulga	 termomodernizacyjna:	 https://czystepowietrze.
gov.pl/ulgatermomodernizacyjna/

• Platforma	Ekspertów	Efektywności	Energetycznej:	ht-
tps://www.peee.gov.pl/pl

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

Źródło: czystepowietrze.gov.pl

Na co?Dla kogo? Forma

DOCIEPLENIE

NA WYMIANĘ I MONTAŻ ŹRÓDŁA CIEPŁA 
ORAZ TERMOMODERNIZACJĘ

DOFINANSOWANIE

Zadbaj o środowisko Zadbaj o domowy budżetZadbaj o zdrowie

czystepowietrze.gov.pl

Zadbaj o swój

  kawałek niebaDla osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim 

budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dotacja
za pośrednictwem wfośigw, gminy lub przez gov.pl

Dotacja z przeznaczeniem 
na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego  
Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach

Budynki mieszkalne jednorodzinne/lokale mieszkalne 
wydzielone w tych budynkach z wyodrębnioną księgą wieczystą

podłączenie do sieci ciepłowniczej
pompa ciepła powietrze/woda
pompa ciepła powietrze/powietrze
gruntowa pompa ciepła
kocioł gazowy kondensacyjny 
kotłownia gazowa w skład, której wchodzi 
wykonanie przyłącza gazowego instalacji od 
przyłącza do kotła, montaż kotła gazowego 
kondensacyjnego oraz wykonanie niezbędnej 
dokumentacji projektowej
kocioł olejowy kondensacyjny 
kocioł na węgiel*
kocioł zgazowujący drewno
kocioł na pellet drzewny
ogrzewanie elektryczne

*Koszt kwalifikowany pod warunkiem złożenia wniosku 
o dofinansowanie obejmującego ten koszt oraz zakupu 
(wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu 
księgowego) i montażu kotła do 31 grudnia 2021 r.

• zakup i montaż ocieplenia 
przegród budowlanych, okien, 
drzwi zewnętrznych, drzwi/bram 
garażowych (zawiera również 
demontaż)

ZAKUP I MONTAŻ WENTYLACJI 
MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM 

CIEPŁA

• demontaż oraz zakup i montaż nowej 
instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u .
(w tym kolektorów słonecznych, pompy 
ciepła wyłącznie do cwu) 

• zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA 
ZAKRESU PRZEDSIĘWZIĘCIA: 
AUDYT ENERGETYCZNY (POD 

WARUNKIEM WYKONANIA 
OCIEPLENIA PRZEGRÓD 

BUDOWLANYCH), DOKUMENTACJA 
PROJEKTOWA, EKSPERTYZY

•
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
•  

ZAKUP I MONTAŻ ODNAWIALNYCH 
ŹRÓDEŁ ENERGII

ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ, INSTALACJI 

DEMONTAŻ NIEEFEKTYWNEGO ŹRÓDŁA 
CIEPŁA NA PALIWO STAŁE I WYMIANA NA 

NOWOCZESNE ŹRÓDŁO CIEPŁA 

Wojewódzki 
Fundusz 
Ochrony Środowiska

GMINNY PUNKT 
KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY 
PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” 

adres: ....………………………………………………....
....…………………………………………………………...
tel. ………………........…………………………….……. 
e-mail: …………………………………………...……….
www.....………………………………………….….…….
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Koła	Gospodyń	Wiejskich	 to	 je-
den	 z	 najważniejszych	 elementów	
życia	 społeczności	 wsi.	 Tak	 było	
przed	 laty,	 kiedy	 kobiety	 spotykały	
się,	 żeby	wspólnie	 gotować	 czy	wy-
konywać	 prace	 na	 które	 brakowało	
czasu	 w	 okresie	 letnim	 np.	 darcie	
pierza.	Współcześnie	również	odgry-
wają	bardzo	ważną	rolę	w	 lokalnych	
społecznościach.	Dziś	 pielęgnują	 hi-
storię	 i	 ludowe	 tradycje.	 Dokładnie	
tak	można	opisać	rodzime	koło.

Piętnaście	lat	temu	miejscowe	go-
spodynie	postanowiły	założyć	koło,	by	
wspólnie	ocalić	od	zapomnienia	to,	co	
przekazały	im	mamy	i	babcie.	Do	koła	
wstąpiło	16	pań,	a	na	czele	stowarzy-
szenia	stanęła	przewodnicząca	Janina	
Benisz.	W	2011	roku	zarejestrowano	
w	 KRS	 Stowarzyszenie	 Zembrzyckie	
Koło	Gospodyń	„Mioduszyna”.	W	ra-
mach	 stowarzyszenia	 działa	 Zespół	
Śpiewaczy	„Mioduszyna”	Początkowo	
nad	repertuarem	wokalnym	pań	czu-
wał	 pan	 Tadeusz	Wojtanek,	 obecnie	
panie	pracują	z	 instruktorem	–	panią	
Barbarą	 Cyganik.	 Gospodynie	 spo-
tykają	 się	 w	 każdy	 poniedziałek	 w	
swojej	 siedzibie,	poprzez	 swoje	dzia-
łania	 propagują	 dziedzictwo	 kultu-
rowe	miejscowości,	 regionu,	w	 kraju	
i	 zagranicą.	 Panie	 prezentują	 się	 w	
odtworzonych	z	początku	XIX	wieku	
strojach,	 śpiewają	 zasłyszane,	 auten-
tyczne	 przyśpiewki	 i	 pieśni	 ludowe,	
przyrządzają	 tradycyjne	 zembrzyckie	
potrawy	kulinarne.	Dzięki	 ich	działal-
ności	ożywiana	 jest	 tradycja	 regionu.	
Biorą	udział	w	konkursach	pieśni	pa-
triotycznych,	tradycyjnych	oraz	religij-
nych,	przeglądach	festiwalach	kulinar-
nych.	 Zdążyły	 już	 zgromadzić	 sporą	
galerię	nagród.	Panie	nie	tylko	dbają	o	
kultywowanie	tradycji	i	kultury	regio-

nu,	ale	także	uczestniczą	w	różnorod-
nych	inicjatywach	społecznych,	para-
fialnych,	pomocowych,	edukacyjnych	
czy	integracyjnych,	wspierając	rozwój	
lokalnej	społeczności.

To	 zaangażowanie	 gospodyń	
podkreślano	 podczas	 uroczystości	
jubileuszowych,	 które	 miały	 miej-
sce	w	 Świetlicy	Centrum	Rekreacji	 i	
Wypoczynku	w	Zembrzycach.	Człon-
kiniom	towarzyszyli	m.in.	Wójt	Gmi-
ny	 Łukasz	 Palarski,	 Radna	 Sejmiku	
Województwa	 Małopolskiego,	 oraz	
Prezes	 LGD	 „Podbabiogórze”	 	 Da-
nuta	Kawa,	Prezes	Małopolskiej	Izby	
Rolniczej	 –	 Ryszard	 Czaicki,	 Prze-

wodniczący	 Rady	 Gminy	 Grzegorz	
Józefowski,	 radni	 gminy	 Zembrzyce,	
przedstawiciele	KGW	z	Gminy	Zem-
brzyce	 oraz	 reprezentanci	 placówek	
współpracujących	z	kołem.

Spotkanie	 było	 okazją	 do	 za-
prezentowania	 rysu	 historycznego	
Stowarzyszenia.	 Nie	 zabrakło	 po-
dziękowań	 i	 gratulacji.	 Wójt	 Gminy	
podziękował	wszystkim	 członkiniom	
Koła	 za	 aktywną	 działalność	 oraz	
pracę	 społeczną	 służącą	 rozwojowi	
naszej	 Małej	 Ojczyzny.	 Nie	 mogło	
zabraknąć	 urodzinowego,	 przygoto-
wanego	przez	gospodynie	tortu	i	re-
gionalnych	przysmaków.	

Ten	 niecodzienny	 jubileusz	 stał	
się	okazją	do	podsumowania	dotych-
czasowej	 działalności	 Koła,	 a	 także	
wspólnego	 świętowania.	 Mamy	 na-
dzieję,	 że	 tradycja	 spotkań	 zostanie	
zachowana	 i	 za	 pięć	 lat	 świętować	
będą	kolejny	jubileusz.	

GCKiCz
Fot. R. Burdyl

Ach, co to był za jubileusz!
Zembrzyckie Koło Gospodyń świętowało 15-lecie istnienia

Do	 konkursu	 przy-
stąpiło	 13	 grup.	 Przygo-
towano	 potrawy	 typowo	
tradycyjne,	 oraz	 swojskie	
nalewki.	 Komisja	 oceniła	
przygotowane	 smakoły-
ki	 w	 trzech	 kategoriach.	
Gminę	 Zembrzyce	 tym	
razem	 reprezentowało	
Stowarzyszenie	 „Nasza	
Wieś	 Śleszowice”.	 Jako	
danie	 konkursowe	 Panie	
przygotowały	 tradycyjny	
rosół	z	makaronem	domo-
wym,	daniem	tym	zdobyły	
III	 	miejsce.	Nasze	gospo-
dynie	w	regionalnych	stro-
jach	pięknie	prezentowały	
się	przy	suto	zastawionym	
stole,	 częstując	 przygo-
towanymi	 przez	 siebie	
pysznościami.	 Serdecznie	
gratulujemy!

GCKiCz

Najważniejszym celem tego smakowitego konkursu od lat dwudziestu jest kultywowanie tradycji kulinarnych 
„Podbabiogórza”. W tym roku królem stołów był kurczak, przyrządzany na wiele sposobów i z różnymi 
dodatkami,  które swoim smakiem zaskoczyły niejednego uczestnika, ale też przypomniały niektórym 
dawne smaki z dzieciństwa. 

XX Konkurs kulinarny „O Złotą Warzechę” 

To był szczególny dzień dla ZKG „MIODUSZYNA”. W sobotę 
26 listopada 2022 r. członkinie i zaproszeni goście świętowa-
li jubileusz 15-lecia założenia koła. Spotkanie stanowiło okazję 
do gratulacji, podziękowań, wspomnień oraz zabawy na ludową 
nutę. 

Dla	nowego	źródła	ciepła,	które	zostało	uruchomio-
ne	po	1	lipca	2021	r.	deklarację	należy	złożyć	w	terminie	
14	dni	od	dnia	jego	uruchomienia

Deklaracje	można	złożyć:
•	 w	formie	elektronicznej	–	poprzez	stronę:	www.zone.
gunb.gov.pl	z	wykorzystaniem	profilu	zaufanego,	pod-
pisu	kwalifikowanego	lub	edowodu;

•	 w	 formie	papierowej	–	do	Wójta	Gminy	Zembrzyce,	
siedziba:	34210	Zembrzyce	540	(dla	budynków	zlo-
kalizowanych	na	terenie	Gminy	Zembrzyce);

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

Przypominamy,	że	złożone	ankiety	dotyczące	sposo-
bu	ogrzewania		budynków	do	Bazy	Inwentaryzacji	Źródeł	
Ogrzewania	 w	Małopolsce	 nie	 zwalniają	 z	 ustawowego	
obowiązku	złożenia	deklaracji	do	bazy	Centralnej	Ewiden-
cji	Emisyjności	Budynków!

       UG

Dla źródeł ciepła i spalania paliw, które zostały 
uruchomione przed 1 lipca 2021 r. deklarację 
należało złożyć do 30 czerwca 2022 r. Właści-
ciel lub Zarządca budynku, który jeszcze nie 
złożył deklaracji zobowiązany jest zrobić to 
niezwłocznie!!!

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji 
do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków!
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Obchody Święta Niepodległości

Uroczystości w Zembrzycach 11 listopada 2022 r.

Ojczyzna – to my sami, to serca nasze własne

Po	 latach	wysiłku	 i	 zmagań	Pol-
ska	 powróciła	 na	mapę	 Europy	 jako	
niepodległe	 państwo.	 Wolność	 sta-
ła	 się	 realna.	Listopad	 to	 szczególny	
miesiąc,	który	nastraja	nas	melancho-
lijnie,	przywołuje	w	naszych	sercach	
wspomnienia	 o	 tych,	 którzy	 odeszli,	
dlatego	 w	 tym	 szczególnym	 czasie	
wspomnień	 i	 refleksji	 nie	 zapomina-
my	także	o	tych,	którzy	kładli	podwa-
liny	naszej	wolności.

	 Z	 tej	 okazji	 dnia	 11.11.2022	 r.	
odbyła	 się	 uroczystość	 poświęcona	
104	 rocznicy	 odzyskania	 przez	 Pol-
skę	 niepodległości.	 Obchody	 rozpo-
częła	 msza	 święta	 koncelebrowana	
za	 Ojczyznę	 o	 godzinie	 9:00,	 której	
przewodniczył	 ks.	 proboszcz	 Zbi-
gniew	Sala	w	asyście	ks.	Alberta	Woł-
kiewicza	 –	 wicerektora	 Wyższego	
Seminarium	 Duchownego	 w	 Krako-
wie	 i	 prefekta	 Roku	 Propedeutycz-
nego	w	Totus	Tuus	w	 Zembrzycach.	
Następnie	na	rynku	w	Zembrzycach,	
przed	 pomnikiem	 upamiętniającym	
poległych	w	obronie	Ojczyzny,	uczci-
liśmy	ten	dzień	w	sposób	szczególny	
poprzez	 poezję	 i	 pieśni.	 Przybliżyli-
śmy	naszą	jakże	bogatą,	przepełnioną	
bólem	i	cierpieniem	historię.	Ucznio-

wie	 Zespołu	 Szkół	 w	 Zembrzycach	
przypomnieli	123	lata	niewoli	narodu	
polskiego	i	jego	dążenia	do	odzyska-
nia	niepodległości.	W	trakcie	uroczy-
stości	 wybrzmiały	 wspaniałe	 pieśni	
w	 wykonaniu	 chóru	 szkolnego	 pod	
przewodnictwem	pana	Edwarda	Sto-
py,	wiersze	o	tematyce	patriotycznej.	
Obchody	 uświetniły	 także	 występy:	
Orkiestry	 Dętej	 „Rytm”	 pod	 batutą	

pana	Kazimierza	Gromady	oraz	Koła	
Gospodyń	„Mioduszyna”	pod	kierun-
kiem	 pani	 Barbary	 Cyganik.	W	 uro-
czystość	 włączyli	 się	 również	 dru-
howie	 Pocztu	 Sztandarowego	 OSP	
w	 Zembrzycach	 panowie	 Grzegorz	
Fortuna,	Paweł	Karcz,	Marcin	Mucha.	
Wójt	 gminy	 Zembrzyce	 pan	 Łukasz	
Palarski	 w	 przemówieniu	 skierowa-
nym	 do	 zebranych	 na	 rynku	 miesz-
kańców	 przypomniał	 historię	 budo-
wy	pomnika	oraz	naszych	przodków,	
którzy	 ojczyźnie	 ofiarowali	 to,	 co	
mieli	najcenniejsze	–	życie.	Ważnym	

punktem	 obchodów	 był	 apel	 pole-
głych,	 po	 którym	 przedstawiciele	
władz	gminy	–	Wójt	pan	Łukasz	Pa-
larski,	 Przewodniczący	 Rady	 Gmi-
ny	 pan	 Grzegorz	 Józefowski,	 Radny	
Powiatu	 pan	 Piotr	 Talaga,	 przedsta-
wiciele	 Koła	 Gospodyń	 „Mioduszy-
na”	p.	Janina	Benisz,	p.	J.	Mitka	oraz	
uczniowie	Zespołu	Szkół	w	Zembrzy-
cach:	Aleksandra	Mirocha,	Paweł	Ta-

laga,	 Bartłomiej	Wojtuń	 złożyli	wią-
zanki	 i	 zapalili	 znicze	 oddając	 hołd	
poległym.	 Dyrektor	 Zespołu	 Szkół	
w	 Zembrzycach	 pani	 Elżbieta	 Fide-
lus	w	swoim	wystąpieniu	podkreśliła	
rolę	wolności	w	życiu	każdego	z	nas	
oraz	 podziękowała	 zaangażowanym	
w	 	 przygotowanie	 uroczystości	 na-
uczycielom,	a	wszystkim	zgromadzo-
nym	 na	 uroczystości	 za	 obecność.	

Wspaniałą	 oprawę	 stanowiły	 dum-
nie	 powiewające	flagi	 i	 kotyliony	na	
piersi	zebranych.	Obchody	zakończył	
koncert	Orkiestry	Dętej	„Rytm”.

Całość	 we	 współpracy	 z	 mło-
dzieżą	 przygotowali:	 p.	 E.	 Kiepura,	
p.		E.	Stopa,	p.	E.	Kuligowska,	p.	T.	Fi-
delus,	p.	E.	Porębska,	p.	M.	Żmudka.

  
Elżbieta Kiepura 

ZS w Zembrzycach

Bieg Niepodległości

W	niedzielę	13	listopada	na	star-
cie	 stanęło	200	zawodników.	W	za-
wodach	dla	dzieci	wystartowało	pra-
wie	100	uczestników.	Do	Zembrzyc	
przyjechali	nie	tylko	amatorzy	biega-
nia	 ale	 również	 silna	 ekipa	 zawodo-
wych	biegaczy.	Biegali	i	maszerowali	
nie	 tylko	mieszkańcy	 z	Gminy	 Zem-
brzyce,	powiatu	suskiego	ale	z	Krako-
wa,	BielskaBiałej,	Oświęcimia,	liczna	
grupa	z	powiatu	wadowickiego.	

Zawodników	 powitali:	 organiza-
torzy	oraz	Łukasz	Palarski	–	wójt	gmi-
ny	 Zembrzyce.	 Odśpiewano	 hymn	
z	okazji	Święta	Niepodległości.

Jako	 pierwsi	 wystartowali	 za-
wodnicy	Biegu	Głównego	na	11	km	
–	mieli	do	pokonania	dwa	okrążenia	
trasy,	następnie	uczestnicy	„Szybkiej	
Piątki.	 Na	 końcu	 najkrótszy	 dystans	
na	2	km	–	„Biegu	Rodzinnego”,	w	któ-
rym	wzięli	udział	w	większości	dzieci	
oraz	starsze	osoby.	Nad	bezpieczeń-
stwem	zawodników	czuwali	ratowni-
cy	z	Malty	–	Oddział	Sucha	Beskidz-
ka,	 a	 także	 liczna	 armia	 strażaków	
z	 OSP	 z	 Gminy	 Zembrzyce.	 Każdy	
uczestnik	 biegu	 i	 marszu	 otrzymał	
na	 mecie	 pamiątkowy	 medal.	 Or-
ganizatorzy	 przygotowali	 również	
nagrody:	 puchary	 za	 pierwsze	 trzy	
miejsca.	Wręczono	również	statuetki	
dla	„Najliczniejszego	klubu	”,	dla	naj-

starszego	 i	najmłodszego	uczestnika	
biegu	oraz	dla	najszybszego	biegacza	
i	maszerującego	z	Gminy	Zembrzyce.	
Przyznano	także	puchary	dla	mistrza	
powiatu	suskiego	wadowickiego	i	ży-
wieckiego	 w	 Biegu	 Głównymi	 mar-
szu	Nordic	Walking.	Po	zakończeniu	
biegi	 na	 uczestników	 czekał	 gorący	

posiłek.	W	oczekiwaniu	na	ogłosze-
nie	wyników	uczestnicy	wzięli	udział	
w	 losowaniu	 nagród.	 Chcielibyśmy	
serdecznie	 podziękować	 wszystkim	
i	 każdemu	 z	osobna	 za	udział	w	 za-
wodach,	 za	 to,	 że	 na	 świętowanie	
Dnia	Niepodległości	wybraliście	wła-
śnie	Zembrzyce.	Spotkali	się	i	biega-
cze	 i	 kijkarze	 z	 klubów	 sportowych	
oraz	ci,	którzy	są	amatorami	biegania,	
a	nawet	i	były	takie	osoby	dla	których	
był	to	pierwszy	bieg,	pierwszy	marsz	
Nordic	 Walking.	 Mamy	 nadzieję,	 że	
za	rok	w	takim	samym	składzie	albo	
i	nawet	większym	będziemy	święto-
wać	105.	 rocznicę	 odzyskania	 przez	
Polskę	Niepodległości.

J. Żmija

Już po raz ósmy w Zembrzycach odbył się Charytatywny Bieg 
Niepodległości. W tym roku dochód z biegu – 10 000zł zo-
stał przeznaczony na leczenie onkologiczne Julii Krzemińskiej 
ze Stryszawy. Impreza została zorganizowana przy współpra-
cy Stowarzyszenia Mocni Pomocni, Urzędu Gminy Zembrzyce, 
Rady Sołeckiej  oraz Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Zembrzycach.
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W	konkursie	wzięło	udział	19	so-
listów	 i	 15	 zespołów	 (łącznie	 198	
osób).	 Ich	 występy	 oceniali	 Andrzej	
Peć	 –	 dyrektor	Muzeum	Miejskiego	
Suchej	Beskidzkiej,	etnograf,	Dagma-
ra	KsiążekLisicka	–	muzyk,	pedagog	
oraz	 Michał	 Kowalonek	 –	 wokali-
sta,	 muzyk,	 kompozytor.	 Uczestnicy	
z	 gminy	 Zembrzyce	 zaprezentowali	
się	 znakomicie.	W	 kategorii	 (zespo-

ły	młodzieżowe	do	lat	19)	II	miejsce	
zajęli	 reprezentanci	 Gminnego	 Cen-
trum	Kultury	 i	Czytelnictwa	w	Zem-
brzycach,	Wiktoria	 Nowak	 i	 Kacper	
Gierat.	 Zaprezentowali	 się	 wyko-
nując	 utwór	 „Jest	 takie	miejsce	 taki	
kraj”.	 Do	 występu	 przygotowywani	
byli	 przez	 Panią	 Wiolettę	 Nowak.	
W	kategorii	(zespoły,	osoby	dorosłe)	
udział	wzięli	 uczestnicy	Warsztatów	

Terapii	Zajęciowej	w	Zembrzycach	–	
Caritas	 dla	Niepodległej	 i	 zaprezen-
towali	utwór	„Uwierz	Polsko”.	Grupa	
przygotowywana	 przez	 instruktor	
Justynę	 Tokarz	 zajęła	 II	 miejsce.	
W	kategorii	(zespoły,	osoby	dorosłe)	
I	miejsce	zajęło	Stowarzyszenie	Zem-
brzyckie	Koło	Gospodyń	„Mioduszy-
na”	wykonując	utwór	„Przybyli	ułani”,	
przygotowywany	 pod	 kierunkiem	
Barbary	Cyganik.	Wszyscy	nagrodze-
ni	 wykonawcy	 wzięli	 udział	 w	 Kon-
cercie	Laureatów	w	dniu	11	listopada	
w	Centrum	Kultury	i	Filmu	w	Suchej	
Beskidzkiej	i	zostali	nagrodzeni.	

GCKiCz

Patriotyczne granie i śpiewanie

W	 wieczornicy	 wzięli	 udział	
emerytowani	 nauczyciele,	 absol-
wenci	 śleszowickiej	 podstawówki,	
uczniowie	 i	 ich	 rodzice,	 nauczyciele	
i	pracownicy	szkoły	oraz	członkowie	
1.	 Stowarzyszenia	 Muzycznego	 Śle-
szowice.

Swoją	obecnością	zaszczycili	nas	
przedstawiciele	władz:

 Wójt	 Gminy	 Zembrzyce	 –	 pan	
Łukasz	Palarski,

 Sekretarz	 Gminy	 –	 pani	 Danuta	
Smyrak,

 Przewodniczący	 Rady	 Gminy	 –	
pan	Grzegorz	Józefowski,

 Zastępca	 Przewodniczącego	
Rady	 Gminy	 –	 pani	 Katarzyna	
Biedrawa,

 Radny	Śleszowic	–	pan	Grzegorz	
Nieciąg,

 Proboszcz	Parafii	w	Śleszowicach	
	ksiądz	Roman	Zapała,

 Sołtysi	 –	 pani	 Halina	 Ziomek	
i	pani	Katarzyna	Madej,

 Przewodnicząca	 Rady	 Rodziców	
–	pani	Monika	Szczygieł.
Na	 widowni	 zasiedli	 również	

członkowie	 Stowarzyszenia	 Nasza	
Wieś	Śleszowice.

W	 wyjątkowej	 atmosferze	 roz-
brzmiewały	 pieśni,	 wzruszały	 tek-
sty	 polskich	 poetów	 przeplatane	
wzmiankami	o	trudnej	drodze	Polski	
do	niepodległości.

Wieczornicę	 zakończyły	 rozmo-
wy	prowadzone	przy	kawie,	herbatce	
i	pysznym	cieście.	

Dziękujemy	 wszystkim	 za	 przy-
bycie.

K.T. / W.P.

Szkoła Podstawowa w Śleszowicach i 1. Stowarzyszenie Muzyczne Śleszowice wspólnie przygotowa-
li PATRIOTYCZNĄ WIECZORNICĘ. W przeddzień Narodowego Święta w budynku szkoły spotkali się 
przedstawiciele różnych pokoleń oraz grup i  organizacji funkcjonujących w naszej małej Ojczyźnie.

XIV Festiwal Pieśni Patriotycznej 
„To Polska – Moja Ojczyzna”

Corocznie najważniejszym akcentem obchodów rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości w naszym powiecie, które an-
gażuje mieszkańców do wspólnego świętowania i propagowania 
wartości patriotycznych w dziedzinie kultury, jest Festiwal Pieśni 
Patriotycznej „To Polska - Moja Ojczyzna”. Konkurs organizowa-
ny jest w  Centrum Kultury  i Filmu w Suchej Beskidzkiej pod pa-
tronatem Burmistrza Suchej Beskidzkiej i Starostwa Suskiego. 
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Dziękujemy wszystkim, których zdjęcia 
wykorzystaliśmy w NGZ

KIEDY? 
6 stycznia – początek o  12.30. 
Zakończenie ok. 13.30
SKĄD? 
Z trzech stron:

 z Końca (trzeci upadek) –  
orszak czerwony

 z Ośrodka Totus Tuus (parking) –  
orszak niebieski

 z parkingu przy sklepie Spar –  
orszak zielony (do którego  
zaproszona jest Marcówka)

W uroczystym pochodzie, zdobio-
nym stosownymi dekoracjami (m.in. 
koronami), śpiewając kolędy chcemy 
dotrzeć pod przewodnictwem Trzech 
Króli do stajenki. Będzie ją pełnić 
szopka  na scenie zewnętrznej Gmin-
nego  Centrum Kultury i Czytelnictwa. 
Złożeniu darów będzie towarzyszyła 
inscenizacja jasełkowa. Gdyby ktoś 
chciał wcielić się w role bardzo proszę 
kierować tego typu zgłoszenia na mail: 
zembrzyce.parafia@gmail.com

Charakter wydarzenia, informacje  
można można pozyskać z ogólnopol-
skiej strony www.orszak.org.  

Właściwie wystarczy chęć udziału; 
to rodzinne, sąsiedzkie, wspólnoto-
we wyzwanie. We współpracy z Gmi-
ną, OSP, ze Szkołami w Zembrzycach 
i Marcówce, Orkiestrą Rytm (jeśli po-
goda pozwoli) chcemy włączyć w obieg 
życia lokalnego tradycję chrześcijań-
ską, wesołą i kolorową.

ks. Zbigniew Sala – proboszcz

Orszaki Trzech Króli od wielu lat zagościły  w polskiej rze-
czywistości. Chcemy tę tradycję przeszczepić na grunt parafii 
zembrzyckiej. W związku z tym garść informacji:

Dnia	5	listopada	zorganizowaliśmy	
Koncert	 Pieśni	 Patriotycznej	 „MOJA	
OJCZYZNA	–	POLSKA”.	Wśród	 licznie	
zgromadzonej	publiczności	 znaleźli	 się	
Wójt	 Gminy	 Zembrzyce	 –	 p.	 Łukasz	
Palarski,	 Sekretarz	Gminy	–	p.	Danuta	
Smyrak,	 ksiądz	 proboszcz	 –	 Zbigniew	
Sala,	ksiądz	wikary	–	Michał	Soczyński,	
sołtys	Marcówki	–	p.	Helena	Porębska,	
przedstawiciele	Rady	Gminy	i	Rady	Po-
wiatu,	 rodzice,	 dziadkowie,	Przyjaciele	
Szkoły,	nauczyciele	oraz	uczniowie.

Ideą	 przewodnią	 spotkania	 było	
uświadomienie	 młodemu	 pokoleniu	
wagi	 i	 znaczenia	 Święta	 Niepodległo-
ści.	 W	 pięknie	 udekorowanej	 sali	 od-
śpiewane	 zostały	 najpiękniejsze	 pol-
skie	 pieśni	 patriotyczne	 nawiązujące	
do	walki	o	wolność.	Piękne	interpreta-
cje	utworów	w	wykonaniu	wokalistów	
dostarczyły	 wszystkim	 widzom	 nieza-
pomnianych	wrażeń	i	emocji.

Zaprezentowana	 została	 również	
inscenizacja	 symbolizująca	 pozbawie-

nie	 Polski	 wolności,	 która	 następnie	
dzięki	godności,	odwadze	i	walce	Pola-
ków	 została	 odzyskana	 po	 123	 latach	
niewoli.	 Swoimi	 występami	 uczniowie	
chcieli	 pokazać	 i	 przekazać	 nam,	 iż	
w	 słowach	wierszy	oraz	nutach	pieśni	
patriotycznych	 zaklęta	 jest	 opowieść	
o	 Ojczyźnie.	 Koncert	 był	 nie	 tylko	
wyrazem	 artystycznej	 wrażliwości	
uczniów,	 ich	 umiejętności	 recytator-
skich,	 muzycznych	 i	 tanecznych,	 ale	
także	doskonałą	lekcją	patriotyzmu.

Mamy	 nadzieję,	 że	 takie	 dni	 jak	
ten,	przyczynią	się	do	tego,	by	podtrzy-
mywać	w	młodych	ludziach	więź	z	Oj-
czyzną,	jej	historią,	kulturą	i	sztuką	oraz	
tradycjami.

SPM

Poranek patriotyczny w Marcówce
W naszej szkole już od najmłodszych lat uczymy dzieci patrioty-
zmu, przywiązania do swojej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, wpa-
jamy również dzieciom szacunek dla polskich symboli.


