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Dni Gminy Zembrzyce 2013

Następnie impreza przeniosła się 
pod scenę przy Pawilonie Sportowym w 
Zembrzycach. Liczne atrakcje przycią-
gnęły mieszkańców naszej Gminy. Pięk-
no babiogórskich i kliszczackich strojów 
można było podziwiać dzięki licznie 
przybyłym przedstawicielom stowa-
rzyszeń pielęgnujących rodzime trady-

cje, szczególnie zaś dzięki Zbójnikom 
spod Babiej Góry, którym Wójt Gminy 
Zembrzyce powierzył pieczę nad całym 
świętem gminnym. Członkinie Kół Go-
spodyń z Zembrzyc, Marcówki, Tarna-
wy Górnej oraz przedstawiciel artystów 
ludowych ze Śleszowic zaprezentowali 
piękne rękodzieło.

Szczególną atrakcją dla gości okazał 
się zbójnicki kociołek w którym gaździ-
ny przygotowały swojską kwaśnicę. Za 
sprawą zespołów: Ziemia Suska, Mała 
Ziemia Suska, Juzyna, Kapela Zbójnicka 
Tadeusza Wojtanka, ze sceny rozbrzmie-
wała babiogórska muzyka.

Zbójnicy zadbali o wspaniałą atmosfe-
rę z nieodzowną nutą sprośnego humoru  
i atrakcyjną zabawę. Nie zabrakło kon-
kursów i możliwości zobaczenia ceremo-
niału zaprzysiężenia nowego zbójnika.

Bajkowa kolejka ciesząca się ogrom-
nym zainteresowaniem zwoziła miesz-
kańców z Tarnawy Górnej, Śleszowic, 
Tarnawy Dolnej i Marcówki do Zem-

brzyc, gdzie na najmłodszych czekały 
dmuchane atrakcje. Zabawa zakończyła 
się koncertem zespołu Niby nic. Ser-
decznie dziękujemy wszystkim, którzy 
przyczynili się do organizacji imprezy, 
w szczególności zaś paniom z Kół Go-
spodyń Wiejskich z terenu naszej gminy 
za pyszny poczęstunek, orkiestrze dętej 
„Rytm” Zembrzyce, członkom Bractwa 
Zbójników spod Babiej Góry, konferan-
sjerom za świetną zabawę, panom po-
magającym rozkładać namioty i ławki, 
firmie Domena za czuwanie nad bezpie-
czeństwem i mieszkańcom za obecność. 

UG

W dniu 23 czerwca 2013 r. obchody Dni Gminy Zembrzyce rozpoczął 
koncert Orkiestry Dętej „Rytm”. Orkiestra zaprezentowała swój bogaty 
repertuar na zembrzyckim Rynku w godzinach przedpołudniowych.
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1. Przeprowadzono  przetarg i podpisano 
umowę na  odbudowę infrastruktury 
drogowej zniszczonej na skutek klęsk ży-
wiołowych - remont drogi gminnej „Za 
Garbarnią” w miejscowości Zembrzyce  
i „Na Nizień” w miejscowości Tarnawa Dol-
na.  Ponadto Gmina otrzymała promesę 
w wysokości 120  000 zł na odbudowę 
drogi „Na Zarębki Skawieckie” - odcinka 
poza osuwiskiem, zniszczonego na sku-
tek klęsk żywiołowych. Remont zostanie 
przeprowadzony w 2013 r.

2. W 2013 roku zostanie przeprowadzona 
modernizacja następujących dróg na te-
renie Gminy Zembrzyce: Dąbrowy w Mar-
cówce, Jasioty w Marcówce, Zarębki Nad 
Skawcami w Zembrzycach, Biele – Pająki 
w Tarnawie Dolnej, Makówka w Tarnawie 
Górnej, Pod Las w Tarnawie Górnej, Fide-
lus Kołata w Zembrzycach, Do Szczygłów 
w Tarnawie Dolnej, Kadelówka w Śleszo-
wicach, Na 3–cią Polanę w Zembrzycach 
oraz remont drogi rolniczej do upadku  
w Marcówce.

3. Podpisano umowę na remont i wykona-

nie nawierzchni dróg poprzez powierzch-
niowe utrwalenie na terenie Gminy Zem-
brzyce, wartość brutto około 100 tys. zł

4. Zlecono opracowanie projektu robót 
geologicznych dla 5 studni wierconych, 
w tym jednej dla miejscowości Marców-
ka obok budynku Szkoły Podstawowej, 
dwóch dla  osiedla Zarębki nad Skawcami 
oraz dwie dla osiedla Koźle. Planuje się,  
że jeszcze w tym roku zostanie wybudo-
wana studnia w Marcówce.

5. Złożono wnioski aplikacyjne o dofinan-
sowanie z funduszy Unii Europejskiej dla 
operacji:

- Budowa oświetlenia terenu usług publicz-
nych w rejonie boiska sportowego w 
miejscowości Marcówka – do PROW oś 4

- Budowa oświetlenia terenu usług publicz-
nych w rejonie boiska sportowego w 
miejscowości Zembrzyce - do PROW oś 4

- Budowa oświetlenia terenu usług pu-
blicznych w rejonie boiska sportowego  
w miejscowości Tarnawa Dolna  - do 
PROW oś 4

- Budowa i odnowa chodnika w Tarnawie 

Dolnej – do PROW oś 4 
- Rewitalizacja części budynku Zespołu Szkół 

w Zembrzycach wpisanej do ewidencji 
zabytków, położonego na działce nr ewid. 
2966/12, poprzez wykonanie docieplenia 
ścian zewnętrznych – do PROW oś 3 

- Wykonanie instalacji solarnych w Zespole 
Szkół w Zembrzycach i Tarnawie Dolnej 
w odnawialne źródła energii wraz z ter-
momodernizacją, wymianą źródła ciepła  
i instalacją solarną w budynku klubowego 
stadionu sportowego w Zembrzycach – 
do MRPO działanie 7.2.

6. Przeprowadzono przetarg na wymianę 
oświetlenia ulicznego w Gminie Zem-
brzyce. Inwestycja ma na celu ograni-
czenie kosztów związanych z zużyciem 
energii elektrycznej oraz utrzymaniem  
i eksploatacja oświetlenia ulicznego.

7. Podpisano umowę o dofinansowanie  
w 100% wartości projektu pn. „Przeciw-
działanie wykluczeniu cyfrowemu na te-
renie Gminy Zembrzyce – II etap”.

UG

W dniu 27.06.2013 r. odbyła się wizyta przedstawiciela Mini-
sterstwa Środowiska, Parlamentarzystów i Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej (RZGW) na terenie Gminy Zembrzyce. Wizyta 
dotyczyła realizowanej inwestycji „Budowa zbiornika wodnego 
Świnna Poręba”.

W wizycie wzięli udział: Posłowie Tadeusz Arkit i Ireneusz Raś, wi-
ceminister Ministerstwa Środowiska Stanisław Gawłowski, Dyrektor 
RZGW Joanna Ślusarczyk, dyrektor RZGW Stefan Sawicki oraz Wójt 
Gminy Zembrzyce Eugeniusz Stypuła, Wójt Gminy Mucharz – Wacław 
Wądolny i przedstawiciele Gminy Stryszów.

Pomyślnie zakończyły się rozmowy dotyczące zapewnienia 
dojazdu do Amalu – ważnego zakładu pracy i pozostałych nieru-
chomości zlokalizowanych wzdłuż starodroża drogi krajowej nr 28 
w Tarnawie Dolnej. Optymalnym rozwiązaniem będzie połączenie 
drogi do Amalu bezpośrednio z drogą krajową 28.

Trwają jeszcze rozmowy na temat budowy chodnika wzdłuż 
drogi krajowej 28, który jest konieczny, by umożliwić pieszym 
przejście z Tarnawy Dolnej, Śleszowic i Tarnawy Górnej do instytucji 
mieszczących się w Zembrzycach. 

 Stoją od lewej: poseł T. Arkit, Dyrektor RZGW Stefan Sawicki, 
dyrektor RZGW Joanna Ślusarczyk, 

Wójt Gminy Zembrzyce Eugeniusz Stypuła, 
wiceminister Ministerstwa Środowiska Stanisław Gawłowski, 

poseł Ireneusz Raś, 

Projekty, Inwestycje i Remonty

Wizyta przedstawiciela Ministerstwa Środowiska 
na terenie Gminy Zembrzyce

W miesiącu czerwcu Gminny Zespół Obsługi Finansowej Szkół  
w Zembrzycach wypłacił II transzę pomocy materialnej o cha-
rakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 
Zembrzyce za okres I-VI 2013r. Koszt całkowity zadania wyniósł 
59  600,00 zł, z czego kwota dotacji z Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej wyniosła 47 673,00 zł, środki z budżetu Gminy to 11 927,00zł.  
Z pomocy skorzystało 117 uczniów.

Pomoc materialna przyznawana jest na rok szkolny. Termin na-
boru wniosków na rok szkolny 2013/2014 upływa 15 września 2013 
roku. Warunkiem przyznania pomocy jest nie przekroczenie docho-
du na członka rodziny w wysokości 456,00 zł miesięcznie.

Wszelkich informacji udziela Gminny Zespół Obsługi Finanso-
wej Szkół w Zembrzycach, tel. 33 8746732.

GZOFS

Pomoc materialna dla uczniów

UG
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Aby ułatwić nam segregację odpadów 
Gmina Zembrzyce z inicjatywy Wójta, złożyła 
wniosek o przyznanie pomocy w ramach dzia-
łania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki 
i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 
2007-2012, tytuł operacji „Zakup zestawów do 
selektywnej zbiórki odpadów.” 

Wszystkie gminy miały możliwość skorzy-
stania z w/w projektu. Nasza Gmina jako jedna 
z nielicznych złożyła wniosek i otrzymała dofi-
nansowanie. Dzięki temu zakupiono 1000 ze-
stawów do segregacji. Każdy zestaw składa się 
z 1 stelaża na 3 worki i 1 pojemnika 120 l prze-
znaczonego na odpady niesegregowalne.  
Z projektu skorzystało 1000 gospodarstw 
domowych zlokalizowanych na terenie Gmi-
ny Zembrzyce. Zestawy z pewnością ułatwią 
mieszkańcom segregację odpadów. Ograni-
czyły również wydatki, gdyż zostały użyczone 
mieszkańcom całkowicie bezpłatnie. Wysokiej 
jakości zestawy, sprawdzają się zarówno w 
domu jak i na zewnątrz. Segregowanie będzie 
wygodne i higieniczne. 

Dzięki zmianie systemu skończy się wy-

rzucanie śmieci w lasach itp. Wszyscy śmie-
cimy, więc wszyscy płacimy. Dla tych, którzy 
zdecydowali się na selektywną zbiórkę odpa-
dów, pojemniki z pewnością przyczynią się do 
efektywniejszego segregowania. 

Terminy zbiórek odpadów komunalnych 
obowiązujące 

od 1 lipca 2013 do 31 grudnia 2013 r.
Lipiec – 8, 22

Sierpień – 5, 19
Wrzesień – 9, 23 

Październik – 14, 28
Listopad – 12, 25
Grudzień – 9, 23

21 października 2013 r. zostanie prze-
prowadzona mobilna zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych oraz sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego. 

Gminny Punkt Odpadów Problemo-
wych znajduje się w Zembrzycach na 
ul. Kolejowej 131 (Baza Wizan), rozpoczął 
działalność 01.07.2013 r. 

Godziny otwarcia punktu:  poniedziałek 
– piątek 800 - 900 oraz w każdą drugą i czwar-
tą sobotę miesiąca od godz. 900 - 1200.

Gminny Punkt Odpadów Problemo-
wych przyjmuje nieodpłatnie: przeter-
minowane leki, zużyte baterie i akumula-
tory, chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, 
odpady ulegające biodegradacji, odpady 
zielone. Odpady budowlane i remontowe 
pochodzące z drobnych remontów w ilości 
do1 m3 rocznie od jednego gospodarstwa 
domowego.

UG

Od lipca 2013 r. worki na odpady będą bezpłatnie udostęp-
nione dla mieszkańców Gminy Zembrzyce przez firmę odbie-
rającą odpady komunalne. Wykonawca będzie sprawdzał stany 
worków otrzymanych i oddanych przez mieszkańców. Bardzo waż-
ne jest by worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych służyły wyłącznie do tego celu i nie były wykorzysty-
wane w inny sposób. 

Wszystkie zakupione worki wcześniej (stare) można wykorzy-
stać w kolejnych zbiórkach odpadów komunalnych, na każdym 
worku powinien być naklejony kod identyfikujący właściciela 
odpadów. Prosimy o naklejanie kodu po napełnieniu worka, przed 
samym wystawieniem go w miejscu odbioru. 

Worki na odpady komunalne będzie można odebrać: w Zembrzy-
cach ul. Kolejowa (Baza Wizan) od poniedziałku do piątku w godz. od 
800 – do 1200. 

Sołectwo Tarnawa Górna – 03.08.2013, 05.10.2013, 07.12.2013  
w godz. od 800 do 1100 Klub Rolnika w Tarnawie Górnej .

Sołectwo Śleszowice - 03.08.2013, 05.10.2013, 07.12.2013 w godz. 
od 1115 do 1415 plac przy Kółku Rolniczym w Śleszowicach. 

Sołectwo Tarnawa Dolna - 03.08.2013, 05.10.2013, 07.12.2013  
w godz. od 800 do 1100 plac przy Straży Pożarnej w Tarnawie Dolnej.

Sołectwo Marcówka - 03.08.2013, 05.10.2013, 07.12.2013  
w godz. od 1115 do 1415 plac Szkole Podstawowej w Marcówce. 

UG

W miesiącu czerwcu 2013 r. zakończono realizację projektu „In-
dywidualizacja” procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III 
szkół podstawowych w Gminie Zembrzyce trwającego od IX 2012 
roku. Docelowo projekt był realizowany w czterech szkołach na te-
renie Gminy Zembrzyce. Głównym celem projektu było wsparcie 
indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych, u 
których zdiagnozowano dodatkowe potrzeby edukacyjne. Wspar-
ciem zostało objętych 126 uczniów, w tym 59 dziewczynek i 67 
chłopców. Na jednego ucznia przypadł więcej niż jeden rodzaj 
wsparcia. Ostatecznie 208 uczestników wzięło udział w zajęciach, 
tworząc 35 grup. Realizacja projektu objęła we wszystkich szko-
łach prowadzenie następujących zajęć: zajęcia logopedyczne dla 
dzieci z zaburzeniami mowy, zajęcia matematyczno-przyrodnicze, 
rozwijające uzdolnienia, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia 
wspomagające czytanie i pisanie ze zrozumieniem. Koszt zajęć, 
dowozu i wstępu na basen wyniósł 48.218 zł. Szkoły zostały rów-

nież zaopatrzone w pomoce dydaktyczne niezbędne w realizacji 
ww. zajęć na kwotę 64.380 zł. W Zespole Szkół w Tarnawie Dolnej 
zrealizowano łącznie 270 godzin zajęć. 
W Zespół Szkół Zembrzyce zrealizowano łącznie 330 godzin zajęć. 
W Szkole Podstawowej w Śleszowicach zrealizowano łącznie 270 
godzin zajęć.
W Szkole Podstawowej w Marcówce zrealizowano łącznie 270 go-
dzin zajęć.
Zajęcia były prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę nauczy-
cielską.
Całość dofinansowania projektu była planowana na kwotę 120tys. 
zł. jednak w wyniku przeprowadzonych przetargów na usługi edu-
kacyjne i zakup pomocy dydaktycznych kwota dofinansowania 
wyniosła 112.598 zł., co nie spowodowało jednak zmian jakości  
i ilości materiałów dydaktycznych i ilości zajęć. 

GZOFS Zembrzyce

Zestawy do selektywnej zbiórki zostały rozdane

Harmonogram rozdawania worków na odpady komunalne

INDYWIDUALIZACJA
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W tym roku parafia w Zembrzycach 
obchodzi szczególny jubileusz, miano-
wicie, równo 100 lat temu, 2 lutego 1913 
r., miało miejsce poświęcenie nowego, 
murowanego kościoła, który zastąpił do-
tychczasową drewnianą świątynię. Warto 
więc przypomnieć kilka najważniejszych 
wydarzeń z życia zembrzyckiej parafii.

Zembrzyce pierwotnie należały do ko-
ścioła w Mucharzu, który był z kolei własno-
ścią klasztoru Norbertanek na Zwierzyńcu w 
Krakowie. W 1530 r. Jan Zembrzycki postano-
wił ufundować i uposażyć kościół parafialny. 
Sama parafia została erygowana już 5 XI 
1533 r. przez biskupa krakowskiego Piotra 
Tomickiego, który po gruntownym zbadaniu 
sprawy przez swojego kanclerza, kanonika 
Grzegorza Myszkowskiego, zezwolił na odłą-
czenie Zembrzyc i Suchej od macierzystej 
parafii na Mucharzu, erygując tym samym 
nowa parafię. Pierwszy kościół ufundowa-
ny przez Jana Zembrzyckiego w roku 1530 
był bardzo mały i ubogi. Jak podają akta 
wizytacyjne z 1598 r., kościół był niewielkich 
rozmiarów, posiadał trzy drewniane ołtarze  
i ubogie wyposażenie w naczynia do sprawo-
wania liturgii.

Pierwszym, który podjął inicjatywę bu-
dowy nowego kościoła był ks. Stanisław 
Heumann. 14 II 1897 r. zorganizował pierw-
szą na ten cel zbiórkę pieniędzy. W roku 
1902, dziedziczka Zembrzyc Teofila Zna-
mięcka, tuż przed swoja śmiercią dokonała 
zapisu ogromnej, jak na owe czasy, kwoty 
na budowę kościoła tj. 20 000 koron, pod 
warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych  
w przeciągu 15 lat. W przeciwnym ra-
zie suma ta miała zostać przeznaczona 
na kościół św. Józefa przy klasztorze p.p. 

Bernardynek w Krakowie. Po ks. Heu-
mannie probostwo w Zembrzycach objął  
ks. Władysław Włodyga, który także odnosił 
się z życzliwością do planów budowy no-
wego kościoła. Pragnął on również, jak jego 
poprzednik, aktywnie włączyć się w akcję po-
zyskiwania środków na budowę i późniejsze 
wykańczanie świątyni. W tym celu powołał 
Komitet Budowy Nowego Kościoła, które-
mu przewodniczył wójt Andrzej Kopacz. 
Członkami komitetu byli ponadto: Jan 
Mirocha, Michał Talaga, Jan Fidelus, Jan 
Miklaszewski, Wojciech Borawski.

Plan nowego kościoła sporządził archi-
tekt Mączyński, a budowę przeprowadziła 
firma Korn z Bielska. Nad całością budowy 
czuwał inż. Merenda, późniejszy szwagier 
ks. Włodygi. Nowo wzniesiony, przez ks. Wło-
dygę, kościół został wykończony i uzupeł-
niony w swym wnętrzu przez ks. Stanisława 
Kobyłeckiego. 28 V 1922 r. sporządzono akt 
fundacyjny i poświęcono nowy ołtarz, sfi-
nansowany przez Jana Zawiłę, reemigranta 
z Ameryki.

W nowym kościele znalazła się również 
znaczna część wyposażenia z nieistniejącej 
już starej świątyni. Są nimi m.in.: trzy wcze-
snobarokowe ołtarze boczne tj.: Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa, św. Józefa oraz Jezusa 
Ukrzyżowanego w tzw. kaplicy garbarskiej, 
mszał, chrzcielnica, krzyż z XVI w., siedem-
nastowieczne Księgi Bractwa Szkaplerza, 
a także dwa obrazy Matki Bożej z końca  
XVIII w.

Kalendarium
1530 – Jan Zembrzycki postanawia ufundo-

wać kościół
1533 – erygowanie parafii

1806 – przeniesie cmentarza na tzw. „Górkę”
1855 – poświęcenie kaplicy na cmentarzu
1913 – poświęcenie nowego, murowanego 

kościoła
1922 – poświęcenie ołtarza
1926 – malowanie ścian świątyni
1957/8 – zamontowanie centralnego ogrze-

wania i powtórne przemalowanie 
kościoła

1966 – przyłączenie Marcówki do zembrzyc-
kiej parafii

1981/3 – ponowne przemalowanie kościoła, 
wymiana ławek, odnowienie złoceń

1995 – poświęcenie kaplicy fatimskiej
2005/6 – wymiana pokrycia dachu
2008/10 – remont ogrodzenia i chodnika 

wokół kościoła
2012/13 – remont prezbiterium (nowy ołtarz 

oraz wymiana posadzki), ponowne 
przemalowanie ścian świątyni

Krzysztof Grochot

Chlubna rocznica

Gmina Zembrzyce w 2012 r. zawarła po-
rozumienie z Powiatem Suskim w sprawie 
realizacji projektu „Sieć podbabiogórskich 
infokiosków it.” 

W ramach projektu zostanie zamonto-
wany w rynku w Zembrzycach infokiosk z 
dostępem do informacji turystycznej.

Realizacja projektu jest współfinanso-

wana ze środków Europejskiego Funduszu 
Regionalnego w ramach Współpracy Trans-
granicznej Rzeczpospolita Polska – Republi-
ka Słowacka 2007-2013.

Sieć podbabiogórskich infokiosków it

Jeden Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej  
– dwie przychodnie

Po przeprowadzonych przekształ-
ceniach aktualnie w Gminie Zembrzyce 
istnieje jeden Samodzielny Gminny Za-
kład Opieki Zdrowotnej. W skład tego 
zakładu wchodzą dwie przychodnie: 
Przychodnia Zdrowia w Zembrzycach i 
Przychodnia Zdrowia w Śleszowicach.

Mieszkańcy Gminy Zembrzyce 
mogą korzystać z usług obu przy-
chodni. 

Od 01 czerwca 2013 roku kierowni-
kiem Samodzielnego Gminnego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej jest lek. med. Janusz 
Lenartowicz, doświadczony, ceniony le-

karz i sprawny menadżer. Przez wiele lat 
zarządzał Szpitalnym Oddziałem Ratun-
kowym w Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
w Suchej Beskidzkiej. 

Życzymy sukcesów na nowym stano-
wisku. 

UG

UG
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Bacówka – wiersz po-
chodzący z 2 tomiku autor-
stwa Tadeusza Palecznego 
–kulturoznawcy, profesora 
i wykładowcy Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego, na co 
dzień działającego w Brac-
twie Zbójników spod Babiej 
Góry pielęgnującym babio-
górską i kliszczaczką spu-
ściznę przodków.

„Malowane słowem 
– zbójowanie pod Babią Górą”

Dzień Dziecka połączony z uroczystymi występami z okazji 
Dnia Matki świętowano w Zembrzycach 25 maja 2013r. Mimo 
fatalnej pogody wszystkim zebranym rodzicom, nauczycielom, 
uczniom i przedszkolakom dopisywał wyśmienity humor. Nie za-
brakło konkursów sportowych, które pozwoliły uczestnikom wy-
kazać się w ciekawych konkurencjach. Na potrzeby uczniów szkół 
podstawowych uzdolnionych muzycznie zorganizowano konkurs 
piosenki, w którym jury stanowiła cała widownia. 

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
Grupa młodsza: 
1. Amelia Chrapek
2. Anna Jacosek 
3. Duet Domi - Dorota Wadowska i Emilia Mirocha

 Grupa starsza:
1. Angelika Sobaniak
2. Magdalena Wróbel
3. Gabriela Dragosz / Ewelina Pilszak 
 Ciekawą propozycją okazał się Konkurs Wiedzy o Podbabiogó-

rzu przygotowany dla gimnazjalistów jako pokaz slajdów. Uczniowie 

mieli wykazać się wiedzą o regionie i najbliższej okolicy. Najlepsze wy-
niki osiągnęli: Karolina Uznańska, Michał Rymarczyk, Krzysztof Polak. 

Największą atrakcją dla młodszych dzieci okazało się rozłożenie 
„dmuchańców” na małej sali gimnastycznej. Pod okiem rodziców nie-
strudzone maluchy dawały upust emocjom. Serdeczne podziękowania 
należą się wszystkim, którzy przy-
czynili się do organizacji imprezy, 
szczególnie zaś pani Radnej, Iwo-
nie Pawlicy, koordynatorce im-
prezy z ramienia Rady Rodziców, 
za serce, wytrwałość i uśmiech. 

GCKiCz

Dzień Dziecka 
w Zembrzycach

O tym, że przydrożne kapliczki stanowią stały element polskiego 
krajobrazu nie trzeba nikogo przekonywać. Jako namiastka kościoła 
powstawały w miejscach, w których udział w niedzielnej Mszy był 
poświęceniem wiążącym się z kilkugodzinną podróżą. Przydrożna 
kapliczka, to nie tylko element folkloru, ciekawostka, czasami zaby-
tek kultury. To cząstka naszej historii naznaczonej trudem i znojem 
codziennego dnia i wielką wiarą przodków.

Gmina Zembrzyce jest miejscem, w którym mieszkańcy ze 
szczególnym upodobaniem dbają o wotywną spuściznę. W związku 
z budową Zbiornika Wodnego Świnna Poręba (Jeziora Mucharskie-
go) należało przenieść kapliczkę znajdującą się na granicy Zembrzyc 
i Tarnawy Dolnej, w nowe, bezpieczne miejsce. W nowym otoczeniu 
na tarnawskim osiedlu Nosale kapliczka zadziwia piękną elewacją 
i XVIII- wiecznym posągiem Chrystusa upadającego pod krzyżem. 

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców Tarnawy Dolnej w kapliczce za-
wsze panuje porządek i nie brakuje kwiatów. Dziękujemy wszystkim 
Mieszkańcom gminy, którzy poświęcają swój wolny czas na upięk-
szanie i pielęgnację przydrożnych kapliczek.

GCKiCz

Przeniesiona kapliczka

Bacówka

Ostoja swojskości
harnasiowa dziedzina

pojemna, gościnna otwarta
drewniana kapsuła czasu

osadzona w kamiennym kośćcu ziemi
zawieszona w niewczasie kosmosu

pod naszym niebem
z miejscem dla wszystkich na przyzbie

żarem ognia z kominka
gorącym chlebem z pieca

jak dom
pełna zakamarków, suszonych kwiatów, ziół i wianków

dzieży, cepów, krosienek i wesołych świątków
wypełniona ciepłem ludzi

siedzących za bukowym stołem
z kuchnią jak u babci

skrawek nierzeczywistości
w zapachach, smakach i uśmiechach Gaździn

zbójnicka sadyba
pod Babią przy lesie

ze stodołą i stadem baranów
studnią pod wiekową jabłonią

z dostatkiem cienia w upalne dni
stateczna i błogosławiona

dobrodziejstwem gospodarza
gwarna i strojna w święta

czekająca na spełnienie
nasze kolejne miejsce na ziemi

Tadeusz Paleczny

Odnowiona kapliczka na osiedlu Nosale

Tadeusz Paleczny  
z nowowydanym tomikiem 
poezji „Malowane słowem  
– zbójowanie pod Babią Górą”

Amelia Chrapek 
jako jedyna z uczestniczek 

samodzielnie akompaniowała 
do śpiewanego utworu
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W dniach 11-12 maja 2013 roku odbył się w Osielcu, jak co roku 
w maju, Festiwal Pieśni Maryjnych. Na tę muzyczną imprezę przyby-
wają wykonawcy z różnych stron południowej Polski. W tym roku w 
szranki rywalizacji stanęło  w sumie 58 zespołów, solistów i chórów w 
różnych kategoriach wiekowych. Do konkursu zgłosiły się także Panie  
z zembrzyckiego koła gospodyń „Mioduszyna”. Ich nastrojo-
we wykonanie dwóch pieśni: „Jasnogórska Pani” i „Chciałabym 

być...” w 3-głosowych aranżacjach sprawiło, że zostały zakwa-
lifikowane do kategorii chórów, w której zdobyły III miejsce  
(I miejsca nie przyznano). Jurorami konkursu byli: organista kon-
certmistrz z Krakowa, muzyk - wykładowca Szkoły Muzycznej  
w Nowym Targu oraz kompozytor i aranżer. Gratulujemy!

 BC

Z okazji Dnia Matki tj. dnia 26 maja o godz. 14.00   dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w Marcówce wystawiły teatrzyk kukiełkowy 
pt. „Kopciuszek”. Reżyserem spektaklu i twórcą kukiełek był opie-
kun Samorządu Uczniowskiego p. Beata Bebak. Pomocą   służyli 
niektórzy rodzice - kukiełkę „macochy” przygotowała p. Barbara 
Błaszczak.  

Również młodsze dzieci uczciły święto swoich rodziców wier-
szem, piosenką i własnoręcznie wykonanym upominkiem. Rodzice 
mieli okazję, po oficjalnej uroczystości, wspierać swoje pociechy do-
pingując je w biegu, a nawet uczestnicząc w nim,   wraz ze swoimi 
dziećmi.

O godzinie 15.00 odbył się VII Bieg Leśny  koroną gór Marców-
ki, w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska biega”. Organizatorami 
akcji byli nauczyciele i rodzice uczniów ze Szkoły Podstawowej w 
Marcówce. Głównym koordynatorem, jak co roku, była p. Katarzy-
na Targosz. Sponsorami nagród byli: lokalni przedsiębiorcy – Pań-
stwo Salowie, Krzystoniowie, Mirochowie, Basiurowie, Wróblowie, 
Lorkowie, J.A. Englot, a także Nadleśnictwo Sucha, Firma Maspex, 
Hurtownia Cytrus, Urząd Gminy w Zembrzycach – Gminne Centrum 
Kultury i  Czytelnictwa. Swoją fachową pomocą służyli również, jak 
co roku – rodzice i strażacy z Marcówki, zabezpieczając trasę biegu 
oraz P. Renata Potoczna – pielęgniarka.

W biegu wzięło udział 107 uczestników m.in. z Tarnawy Dolnej, 
Makowa Podhalańskiego, Stanisławia, Zawoi i Zembrzyc.

Dyplomy, medale, statuetki i puchary wręczali: 
P. Eugeniusz Stypuła – wójt Gminy Zembrzyce, p. Łukasz Palar-

ski – przewodniczący Rady Gminy oraz radni: p. Janina Koziołek i p. 
Jerzy Kulak, którzy aktywnie odpowiedzieli na nasze zaproszenie.

Opracowali Nauczyciele ze Szkoły w Marcówce

Tegoroczny gminny Etap konkursu Wie-
dzy Ogólnej Leonardo 2013 odbył się w 
Zespole Szkół w Zembrzycach. Pytania obej-

mowały tematykę wszystkich przedmiotów 
z zakresu gimnazjum oraz religię i wiedzę 
na temat podbabiogórza. W etapie powiato-
wym, który odbył się 7 czerwca w Budzowie 
Gminę Zembrzyce reprezentowały zdobyw-
czynie 2 pierwszych miejsc, uczennice:

1. Karolina Uznańska - Zespół Szkół 

w Zembrzycach; 
2. Iwona Biel - Zespół Szkół w Tarna-

wie Dolnej.
Wszystkim uczestnikom serdecznie 

gratulujemy!!! 

GCKiCz

24 maja 2013 roku w Zawoi odbyły się 
kolejne już „Podbabiogórskie Posiady” - 
konkurs gawędziarzy, śpiewaków i instru-
mentalistów ludowych.

Gminę Zembrzyce, tradycyjnie już, 
reprezentowały panie z KG „Mioduszy-
na” - w kategorii grup śpiewaczych otrzy-

mały wyróżnienie. Jako gawędziarze  
II miejsce wywalczyli pani Maria Heldt i pan 
Józef Krzak. Ponadto wyróżnienie w kate-
gorii gawędziarzy otrzymała Anna Cyganik  
z Zembrzyc. 

Serdecznie gratulujemy!!!! 
GCKiCz

Festiwal Pieśni Maryjnej Ave Maryja 

Dzień Matki i Akcja Polska Biega w Marcówce

Leonardo 2013

Przybywa gawędziarzy 
w naszej gminie

Bieg Leśny z roku na rok przyciąga coraz młodszych zawodników

Ania Cyganik, podobnie jak babcia – 
Maria Heldt, obdarzona została ogromnym 

talentem gawędziarskim
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Działająca od 2010 roku Świetlica Śro-
dowiskowa w Zembrzycach jest placówką 
pobytu dziennego zapewniającą dzieciom 
możliwość bezpiecznego spędzania cza-
su po zajęciach szkolnych. Pod okiem wy-
kwalifikowanych pedagogów pań: Moniki 
Woźny i Anny Zachury nawet najtrudniej-
sze zadanie domowe zostanie odrobione 
z przyjemnością. O potrzebie istnienia pla-
cówki tego typu mogą świadczyć statystyki 
odwiedzin. W 2012 roku w zajęciach orga-
nizowanych przez świetlicę wzięło udział 

3745 wychowanków. Obecnie do świetlicy 
uczęszcza 37 uczniów, na których czekają 
zajęcia plastyczne, kulinarne, socjoterapeu-
tyczne czy nauka gry na gitarze pod okiem 
pani Basi Fluder. W każdy piątek najmłodsi 
mieszkańcy Zembrzyc mogą skorzystać z 
zajęć dostosowanych do wieku i poziomu 
rozwoju tzw. „maluchowa”. Od 1 lipca w 
godzinach 10.00-14.00 Świetlica zaprasza 
dzieci od 4 roku życia na zajęcia pod ha-
słem „Nasza łąka”. Warto dodać, że Świetli-
ca pracuje przez cały rok we wszystkie dni 

robocze w godzinach 12.00-18.00. Ponadto 
w Gminie Zembrzyce działa również filia 
Świetlicy Środowiskowej zlokalizowana  
w Tarnawie Górnej i połączona ze Świetlicą 
Wiejską. Dzięki zaangażowaniu i kreatyw-
ności pań: Anny Łach, Kazimiery Elżbieciak  
i radnej Cecylii Szeląg nawet przy skromnym 
budżecie można zorganizować ciekawe za-
jęcia i pobudzić wyobraźnię najmłodszych.

GCKiCz

15 czerwca 2013 r. już po raz VIII w Zespole Szkół w Tarnawie 
Dolnej zorganizowano Dzień Rodziny w ramach obchodów Dni 
Ziemi Tarnawskiej. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w kościele 
parafialnym. Przybyłych do szkoły Gości powitali najmłodsi ucznio-

wie, którzy zaprezentowali wspaniałą część artystyczną. Zaprosze-
ni mogli również poczuć atmosferę szekspirowskiego teatru po-
przez obejrzenie inscenizacji sztuki Romeo i Julia. Sztuka ta została 
przygotowana w  wersji polsko – angielskiej w  ramach realizacji 
projektu edukacyjnego klas II gimnazjum. 

Czas zabaw i konkursów rozpoczął się poczęstunkiem. Radość 
dzieci była tym większa, że w konkursach plastycznych, sporto-
wych i zręcznościowych towarzyszyli im rodzice. 

W trakcie imprezy odbył się też turniej szachowy dzieci i  do-
rosłych, który poprowadził Pan Adam Madej z Klubu Szachowego 
Wieża Wadowice.

Tłumy kibiców przyciągnął również mecz piłki siatkowej na-
uczyciele – uczniowie. 

Maluchy miały okazję spędzić radosne chwile na dmuchanym 
zamku i zjeżdżalni. Można było popróbować waty cukrowej, schło-
dzić się lodami lub zjeść kiełbaskę z grilla. Zabawę umilał występ 
zespołu Dart.

Na zakończenie imprezy wszystkim zwycięzcom i uczestnikom 
konkursów medale i nagrody wręczyli: pan Eugeniusz Stypuła – 
Wójt Gminy Zembrzyce i pani Ewa Dębińska – Dyrektor Zespołu 
Szkół w Tarnawie Dolnej.

Zespół Nauczycieli z Tarnawy Dolnej

Działalność Świetlicy Środowiskowej 
w Zembrzycach

Bo Rodzina jest najważniejsza…

Gminne Centrum Kultury i Czytelnic-
twa w Zembrzycach ogłasza nabór osób 
pragnących ocalić od zapomnienia sztu-
kę ludową i spuściznę kulturową Gminy 
Zembrzyce.

Pragniemy utworzyć Koło Twórców 
Ludowych trudniących się zarówno zawo-
dowo, jak i hobbistycznie wytwarzaniem 
tradycyjnych wyrobów ludowych. Mile 
widziane osoby podtrzymujące tradycje 
rodzinne, branża dowolna.

Cele:

-  promocja gminy;
-  wydanie folderu reklamowego pro-

duktów lokalnych;
-  organizacja okolicznościowych wystaw 

produktów;
-  organizacja warsztatów i szkoleń twór-

czych;
-  pomoc w zbyciu produktów;
-  organizowanie spotkań z etnografami;

Zgłoszenia:

-  pisemne (gok_zembrzyce@interia.pl), 
telefoniczne (33 874 61 96), osobiste 
(Biblioteka w Zembrzycach);

-  zgłoszenie powinno zawierać: adres 
zamieszkania, telefon, rodzaj twórczo-
ści, opis tradycji,

-  mile widziane zdjęcia wyrobów. 

GCKiCz

Pielęgnujmy 
spuściznę przodków

Gimnazjaliści z ZS w Tarnawie Dolnej 
– główne role w dramacie Romeo i Julia
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W ramach obchodów Dni Gminy Zem-
brzyce w sobotę 22 czerwca 2013 r. odbył 
się Gminny Turniej Piłkarski oraz zawody 
lekkoatletyczne uczniów Gminy Zembrzy-

ce.
Pogoda dopisała, w zawodach sporto-

wych uczestniczyło ponad stu uczniów. W 
rozgrywkach piłkarskich współorganizo-

wanych z LKS Garbarz, LKS Błyskawica 
i LKS Tarnawianka niepokonaną dru-
żyną wśród gimnazjalistów była dru-
żyna z Zembrzyc. Natomiast w grupie 
wiekowej 4-6 najlepszymi piłkarzami 
okazali się zawodnicy z Szkoły Pod-
stawowej z Zembrzyc, drugie miejsce 
wywalczyła drużyna ze Szkoły Podsta-
wowej z Marcówki, a brąz otrzymała 
drużyna z Szkoły Podstawowej z Tar-
nawy Dolnej.

W zawodach lekkoatletycznych w 

poszczególnych dyscyplinach nierzadko 
ci sami uczniowie wywalczyli kilka medali.

Najmłodsi uczniowie z klas I-III brali 
udział w specjalnie dla nich przygotowa-
nych na ten dzień rozgrywkach, było wiele 
zabawy i radości. Wszystkim zwycięzcom 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Składamy serdecznie podziękowa-
nia wszystkim współorganizatorom tej 
imprezy, w szczególności Dyrekcji Szkół, 
Klubom Sportowym LKS Błyskawica, LKS 
Garbarz i LKS Tarnawianka, pani Dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury oraz opieku-
nom dzieci.

UG

Tegoroczne Gminne Zawody Spor-
towo-Pożarnicze odbyły się 7 lipca w 
Bieńkówce. Współorganizowane z 
Gminą Budzów od lat budzą wielkie 
emocje u wszystkich pasjonatów po-
żarnictwa z okolicy. Członkowie dru-
żyn startujących w zawodach zadbali 
o to, by widzom nie zabrakło rozrywki. 
Wystartowało 5 drużyn, które musiały 
wykonać ćwiczenia bojowe i sztafetę 
pożarniczą 7x50 metrów z przeszko-
dami. Dla niewtajemniczonych należy 
dodać, że wszystkie manewry wyko-
nywane są w pełnym umundurowaniu 
bojowym, co przy wysokiej tempe-
raturze jest nie lada utrudnieniem… 

Pech i awaria pompy pokrzyżowały plany 
drużynie z Zembrzyc. Uroczystego wrę-
czenia dyplomów i pucharów dla drużyn 
z terenu Gminy Zembrzyce dokonał Wójt 
– Eugeniusz Stypuła. Wyniki przedstawiają 
się następująco: 

I miejsce: OSP Marcówka I
II miejsce: OSP Marcówka II
III miejsce: OSP Śleszowice
IV miejsce: OSP Tarnawa Dolna
V miejsce: OSP Zembrzyce
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!! 

Dziękujemy za codzienną gotowość bojo-
wą.

GCKiCz

19 czerwca Zembrzyce po raz kolejny 
gościły uczestników Warsztatów Terapii 
Zajęciowej zaprzyjaźnionych z Zembrzyc-
kim WTZ- em na imprezie plenerowej Ka-
ruzela Twórczości. Jak co roku można było 
obejrzeć piękne rękodzieło wykonane spe-
cjalnie na tę okazję przez podopiecznych, 
którzy również zaprezentowali program 
artystyczny o lekkiej, wakacyjnej tematyce. 
Wśród zaproszonych osób znaleźli się m.in. 
Dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej 
ksiądz Bogdan Kordula, Wicedyrektor Ca-
ritas Archidiecezji Krakowskiej ksiądz An-
drzej Lichosyt, Wójt Gminy Zembrzyce 
Eugeniusz Stypuła, Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie Krzysztof Cie-
żak. Karuzela Twórczości bez wątpienia 

może zostać uznana za imprezę unikatową 
w skali naszego powiatu. Ten jeden szcze-
gólny dzień stawia w centrum uwagi osoby, 
które na co dzień stoją w cieniu, nierzadko 
odizolowane od społeczeństwa i samotne. 
Radość wymalowana na twarzach uczest-
ników Warsztatów Terapii Zajęciowej zgro-
madzonych w Zembrzycach była ogrom-
na. Organizatorzy dziękują wszystkim za 
przybycie i wsparcie. Miejmy nadzieję, że w 
przyszłym roku więcej mieszkańców Zem-
brzyc włączy się do wspólnej zabawy.

GCKiCz

Rozgrywki sportowe w Zembrzycach

Gminne Zawody 
Sportowo-Pożarnicze 2013

Karuzela Twórczości

Podczas Karuzeli Twórczości 
każdy znalazł ciekawe zajęcie
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Sezon 2012/2013 w ligach mło-
dzieżowych dobiegł do końca. Obie 
nasze drużyny (juniorzy oraz młodzi-
cy inaczej „żaczki”) zakończyły swój 
udział solidarnie na 4 pozycjach w 
swoich ligach. Wyniki obu drużyn 
można uznać za przyzwoite. Druży-
na seniorów z zapałem walczyła do 
końca rozgrywek. Wysiłek okupiony 

został sukcesem - 14 miejscem w IV lidze  
i obroną przed spadkiem do V ligi, czego 
niektórzy się obawiali.

Miejmy nadzieję, że z odnowionymi 
siłami, po przerwie zawodnicy Garbarza 
pokażą dawną potęgę drużyny, czego ser-
decznie im życzymy.

(02)

Jednosekcyjne stowarzyszenie jakim 
jest klub sportowy „Błyskawica” w Mar-
cówce kładzie od dawna nacisk na zorga-
nizowanie czasu wolnego najmłodszym 
mieszkańcom Marcówki. Dzięki trener-
skiej działalności pana Junusza Suwady 
najmłodsi piłkarze „Błyskawicy” zakończyli 

rundę wiosenną sezonu 2012/2013 na na-
stępujących pozycjach:

Orliki pozycja 5 (rocznik 2001 i młod-
sze)

Juniorzy młodsi – pozycja 9 (rocznik 
97 i młodsze). Ogromną radością napa-
wa działaczy klubu sportowego z Mar-

cówki fakt, że dzięki pracy z najmłod-
szymi zasilą kiedyś drużynę seniorów 
własnymi zawodnikami. Po ostatnich me-
czach kolejki Seniorzy zajmują pozycję  
6 w A - klasie.

GCKiCz

Podsumowanie sezonu 
– LKS Garbarz Zembrzyce

Podsumowanie sezonu 
w Marcówce

W dniu 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka 
LKS Tarnawianka zorganizował Piknik Ro-
dzinny, który miał na celu przypomnienie 
naszym najmłodszym, że klub pamięta 
nie tylko o swoich zawodnikach, ale rów-
nież o innych dzieciach Naszej miejsco-
wości, jak również o ich rodzicach. Piknik 
mimo niesprzyjającej pogody odbył się,  
a padający czasem deszcz nie odstraszył 
naszych milusińskich.

Dzieci wzięły udział w towarzyskim 
meczu piłki nożnej, rozegranym pomię-
dzy drużynami młodzików z Tarnawy, a 
zaproszoną przez nas drużyną młodzików 
z Zembrzyc. Walka była bardzo zacięta i 
wyrównana, a doping zebranych rodzi-
ców, mimo deszczu, zagrzewał dzieci do 
gry. Mecz zakończył się minimalną wy-
graną gości z Zembrzyc wynikiem 3 – 2. 
Po meczu nikt już jednak nie pamiętał o 
wyniku, gdyż obie drużyny otrzymały 
nagrody za swój wysiłek. Wszystkie dzie-
ci biorące udział w meczu, dzięki zaan-
gażowaniu działaczy LKS Tarnawianka  
i ludzi dobrej woli, otrzymały wejściówki 
do Parku Miniatur w Inwałdzie, oraz pre-
zenty w postaci gadżetów od firmy Kre-
dyty Chwilówki i Banku Spółdzielczego 
w Suchej Beskidzkiej. Ponadto wszystkie 

dzieci w tym dniu miały zapewnione dar-
mowe lody, napoje oraz kiełbaski z grilla. 
Oprócz meczu przeprowadzono kilka in-
nych konkursów, w których mogli wyka-
zać się najmłodsi i zdobyć fajne nagrody.

Piknik zakończył się kolejnymi emocja-
mi sportowymi, gdyż w tym dniu nasi ju-
niorzy rozgrywali mecz ligowy, ponosząc 
niestety porażkę, czym odrobinę popsuli 
świetną zabawę. 

Zarząd LKS Tarnawianka dziękuje 
wszystkim za udział w zabawie, a firmom 
takim jak: Park Miniatur Inwałd, Kredyty 
Chwilówki, Kabanos, Lód Pol, Bank Spół-
dzielczy w Suchej Beskidzkiej. Aptekom 
Niezapominajka ul. Szpitalna 22 oraz Sana 
pasaż, za bezpłatne udostępnienie wypo-
sażenia apteczki pierwszej pomocy dla LKS 

„Tarnawianka”. 
Obecnie drużyna seniorów LKS Tarna-

wianka, po dzielnej walce, zajmuje 3 miej-
sce w B-klasie. Dla wielu zawodników fakt 
ten jest powodem ogromnego zawodu. 
Wierzymy, że z nowym sezonem i odno-
wionymi siłami szczęście uśmiechnie się 
do drużyny z Tarnawy Dolnej. Podsumo-
wując wiosenne rozgrywki warto wspo-
mnieć, że drużyna tarnawskich juniorów 
znalazła się na zaszczytnym I miejscu 
wśród drużyn grających fair play. Kultura 
osobista młodych zawodników jest powo-
dem do chluby klubu LKS Tarnawianka.

ML/GCKiCz 

Dzień Dziecka  
z LKS Tarnawianka
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W związku z organizowanym przez 
Gminę Zembrzyce konkursem „Na naj-
piękniejszy przydomowy ogród ” przy-
znano I miejsce: p. AGNIESZCE PILAR-
CZYK.

Ogród p. Agnieszki Pilarczyk wy-
różnia się bogactwem i różnorodnością 
gatunków roślin (drzewka owocowe, w 
tym kiwi, różnego rodzaju krzewy, wi-
nogrona, rododendrony, byliny i zioła 
oraz kolorowe kwiaty). Poszczególne 
okazy połączone zostały w wielobarw-
ne kompozycje. Na uwagę zasługuje 
również oczko wodne, wykonane z 
kamienia naturalnego, składające się z 
dwóch części i kaskady, w którym pani 
Agnieszka hoduje różne gatunki ryb 
(pstrąg, sum i in.). Oczko wodne oto-
czone jest odpowiednio dobranymi 
gatunkami roślin, które dodają mu uro-
ku. Ponadto w ogrodzie p. Agnieszki 
zachował się pierwotny ogródek przed 
starą chatą, z tradycyjną rabatką z pięk-
nymi piwoniami i ziołami.

Zwycięzca konkursu otrzymał na-
grodę, którą był przydomowy kompo-
stownik i został zakwalifikował się do 
etapu powiatowego konkursu.

Komisja konkursowa przyznała Wy-
różnienia dla: 

- Pani Zofii Miklaszewskiej. Zapre-
zentowany ogród charakteryzuje się 
bogactwem roślin. Stare drzewa, ko-
lorowe kwiaty i otoczenie lasu tworzą 
klimat tajemniczości. Duże różaneczni-
ki, byliny i kwiaty na skalniaku i wzdłuż 
chodnika tworzą piękne wielobarwne 
kompozycje.

- Pani Joanny Józefowskiej. W 
swoim ogrodzie p. Joanna urządziła 
piękne, pomysłowe rabaty, które two-
rzą ciekawe kompozycje krzewów i 

kwiatów. Ogród ten, to pięknie urzą-
dzona działka rekreacyjna, wyma-
rzone miejscem do odpoczynku.

- Pani Beaty Pływacz. Pani Beata 
stworzyła ogród, który cechują urocze 
kompozycje kwiatowe na tle pięknej mu-
rawy. Uwagę komisji zwróciło pomysło-
we zagospodarowanie skarpy przydroż-
nej oraz piękny kolorowy skalniak, które 
stanowią wspaniałą dekorację domu.
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Orliki z Marcówki w nowych strojach

Dzień Rodziny w Tarnawie Dolnej

Uczestnicy Konkursu Wiedzy Ogólnej Leonardo 2013

Rozgrywki sportowe - Dni Gminy Zembrzyce 2013

Dzień Dziecka w Zembrzycach

Dzień Matki w Marcówce
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