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Nasze spotkania  
z Biskupem Karolem Wojtyłą i Papieżem 

Z zapisów w księgach parafialnych 
wynika, że pierwszą parafią, którą ofi-
cjalnie wizytował Ks. Bp Karol Wojtyła 
Sufragan Krakowski, była parafia pw. 
Św. Jana Kantego w  Tarnawie Dolnej 
było to w dniu 28-29 maja 1959 r., wy-
padło to w dzień Bożego Ciała i w pią-
tek w dniu następnym. W czasie wizy-
tacji udzielił bierzmowania 341 młodym 
ludziom, poświęcił polichromię i  wi-
traże okienne. W  tym samym czasie 
30-31  maja J.E.Ks Bp Karol Wojtyła 
w towarzystwie Ks Prałata z Mucharza 
odbywa wizytacje kanoniczną w Zem-
brzycach, gdzie przybył około godz. 16. 
Powitano go przy bramie kościelnej de-
klamacjami. W powitaniu brała udział 
orkiestra i chór z Zembrzyc, który od-
śpiewał „Ecce sacerdos”. Ks Biskup na-
wiązując do czci Matki Boskiej bardzo 
serdecznie przemawiał. Później odbyła 
się procesja żałobna, katechizacja 
i bierzmowanie. Właściwie dzieci 
lepiej umiały niż wyszło to przy 
katechizacji. Wieczorem w kapli-
cy parafialnej na plebanii odbyło 
się spotkanie z  młodzieżą szkół 
średnich i  wyższych, byli także 
obecni niektórzy nauczyciele. Na 
drugi dzień, a była to niedziela Ks. 
Biskup odprawił Mszę Św. o godz. 
7 i wygłosił kazanie o Matce Bo-
żej Królowej Świata. Przed sumą 
odbyła się katechizacja i  dalszy 
ciąg bierzmowania. Sumę odpra-
wił Ks. Andrzej Fidelus, proboszcz 
z Niepołomic, rodak z Zembrzyc. 
Kazanie wygłosił Ks. Franciszek 
Żak, wikariusz z Suchej. Było wie-
lu księży z okolicy. W czasie obia-
du był obecny kierownik szkoły 
i  miejscowy lekarz. Ks. Biskup 
odwiedził dzieci w  przedszkolu 
i kilku chorych, a  także rodziców 
księży i kleryków. Po południu pa-
rafia pożegnała Ks. Bp Wojtyłę.

Kolejny zapis podaje: „28.IV.1966 r. 
w dniu pogrzebu Ks. Prałata S. Wilka sumę 
żałobną celebrował J.E.Ks. Metr. Karol Woj-
tyła, a kazanie żałobne wygłosił J.E.Ks.Bp 
Julian Groblicki. Po pogrzebie rozwinął się 
bardzo długi kondukt pogrzebowy w asy-
ście 180 kapłanów i około 2 tys. wiernych.

Kolejna wizyta miała miejsce z okazji 
uroczystości Nawiedzenia Matki Boskiej 
Częstochowskiej. „6.VI.1968 r. w sobotę 
o  godz. 19-tej przyjazd delegacji z  Ja-
chówki z Ks. Janem Sidełko, który przy-
wiózł świecę symboliczną Nawiedzenia 
Duchowego Matki Bożej. Na cmentarzu 
kościelnym w Zembrzycach przed figurą 
Matki Bożej był przygotowany ołtarz 
polowy, przed którym najpierw odbyły 
się hołdy delegacji z Jachówki, po czym 
były hołdy miejscowych parafian, z każ-
dego stanu kilka osób z przemówieniem 
miejscowego proboszcza Ks. J. Ptaka. 

Następnie o godz. 20-tej Kardynał Karol 
Wojtyła wygłosił naukę i celebrował uro-
czystą Mszę Św. W obecności Ks. Bp Jana 
Pietraszki i 40 kapłanów”.

Zapewne są mieszkańcy, którzy te 
wydarzenia dokładnie pamiętają. Więcej 
oficjalnych wizyt w księgach parafialnych 
nie odnotowano. Często można było spo-
tkać Arcybiskupa krakowskiego na kal-
waryjskich dróżkach, w  czasie odpustu 
sierpniowego, w Wielki Piątek. Corocznie 
mieliśmy okazję spotykać J.E. na Skałce, 
gdzie uczestniczył w  uroczystościach, 
ku czci Św. Stanisława. 16 października 
1978 roku zostaje wybrany Papieżem. Wie-
lu z nas uczestniczyło w inauguracji jego 
pontyfikatu, pamiętamy dane nam wów-
czas przesłanie „Nie lękajcie się, otwórzcie 
drzwi Chrystusowi”. Dla nas to szczególny 
czas na stolicy piotrowej zasiada nasz Pa-
pież. Wsłuchujemy się w jego nauki, sta-

ramy się odczytać jego przesłanie, 
żyć według jego wskazówek. Miesz-
kańcy naszej gminy niejednokrotnie 
uczestniczą w pielgrzymkach do Wa-
tykanu, spotykają się z Ojcem Świę-
tym w czasie jego wizyt w ojczyźnie. 
Dzieci zembrzyckie ślą do Rzymu 
listy z życzeniami świątecznymi, na 
które osobiście odpisuje, żegnają 
go na lotnisku w Krakowie w czasie 
oficjalnego pożegnania po wizycie 
w kraju. Młodzież spotyka się z nim 
na Skałce i pod oknem na Francisz-
kańskiej w Krakowie. 

To dla nas wszystkich szczególny 
czas i na pewno w każdym z nas po-
zostawił ślad. 

Po 26 latach kierowania Kościo-
łem Katolickim otwiera drzwi do 
Królestwa Wieczności. 27 kwietnia 
br. na pewno nie zabraknie przed-
stawicieli naszej społeczności na 
uroczystościach kanonizacyjnych 
Jana Pawła II na Placu Św. Piotra.

GCKiCZ

Zapewne wielu z nas ma osobiste wspomnienia ze spotkania z osobą, Kapłana, Biskupa, Kardynała i Ojca 
Świętego, który niebawem zostanie wyniesiony na ołtarze. Jest to rzecz niecodzienna. Cieszymy się wszyscy, że 
żył i pracował wśród nas. Ksiądz Karol Wojtyła w 1958 r. został mianowany Biskupem Pomocniczym Krakowa. 
Już w dniu 17 maja 1959 roku spotkał się z mieszkańcami wsi Śleszowice przy kapliczce z obrazem Matki Boskiej 
Częstochowskiej podczas wizytacji duszpasterskiej na Mucharzu. Wydarzenie to upamiętnia tablica na fasadzie 
kaplicy.

Pielgrzymka parafialna z Zembrzyc 1981 r.

Pogrzeb Księdza S. Wilka 1966 r.
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Nowa droga z chodnikami w Tarnawie Dolnej i Śleszowicach 
Wkrótce ruszy remont drogi powiato-

wej K1702 w Tarnawie Dolnej i Śleszowi-
cach. 

Powiat Suski wraz z Gminą Zembrzyce 
usilnie zabiegał o renowację tej drogi, po-
nieważ jest to główny trakt komunikacyjny 
mieszkańców Tarnawy Górnej, Śleszowic 
i Tarnawy Dolnej. 

Droga będzie remontowana dzięki uzy-
skaniu dofinansowania do 50 % w ramach 
„Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Do-
stępność i Rozwój”. 

W 2012 i 2013 roku pomimo przygoto-
wania bardzo dobrze opracowanych wnio-

sków o dofinansowanie remontu tej drogi, 
nie udało się pozyskać środków na ten cel, 
ponieważ na cały program przeznaczano 
zbyt małe środki finansowe.

Dopiero w 2014 roku znalazły się fun-
dusze dzięki dofinansowaniu budowy dróg 
lokalnych ze środków finansowych jakie 
Budżet Państwa pozyskał od Lasów Pań-
stwowych. 

Wstępnie szacuje się, że koszt całego 
projektu będzie wynosił około 5 mln. zł. Z 
czego budżet państwa będzie finansował 
około 2,5 mln zł, Gmina Zembrzyce zabez-
pieczyła jako wkład w budowę około 1mln 
zł, a pozostałą część w wysokości około 1,5 
mln zł pokryje Powiat Suski.

W ramach prac planowana jest reno-
wacja 4 452 mb. drogi, gruntowny remont 
trzech mostów, budowa chodnika od „Bielo-
wej Grapy” do mostu przy drodze „Pod Zapa-
dle”. Ponadto w ramach prac przeprowadzo-
ny zostanie remont istniejącego chodnika 
przy Szkole Podstawowej w Tarnawie Dolnej.

Całość ma być wykonana w 2014 roku.
Równocześnie Gmina Zembrzyce podjęła 
działania mające na celu budowę chodnika 

przy drodze powiatowej K 1702 w miejsco-
wości Śleszowice, od skrzyżowania do gra-
nicy z Tarnawą Dolną. By pozyskać środki 
na ten cel gmina złożyła wniosek do LGD 
„Podbabiogórze” na realizację projektu pn. 
„Utworzenie placu szachowego w miej-
scowości Śleszowice wraz z budową chod-
nika”. Zadanie przewiduje budowę chodni-
ka z odwodnieniem o długości 1013 mb oraz 
powstanie placu szachowego w miejscowo-
ści Śleszowice obok kółka rolniczego. Wstęp-
nie szacowana wartość projektu wynosi 
około 1 mln. zł. Część kwoty zostanie dofi-
nansowana z funduszy Unii Europejskiej, po-
została część ma być pokryta z budżetu Po-
wiatu Suskiego i budżetu Gminy Zembrzyce. 
Aktualnie projekt został zatwierdzony przez 
LGD „Podbabiogórze” i podlega ocenie mery-
torycznej w Urzędzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Małopolskiego.

Realizacja powyższych inwestycji 
w  znacznym stopniu przyczyni się do 
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, 
poprawi estetykę gminy i uatrakcyjni tury-
stycznie nasz region.

UG

GMINA ZEMBRZYCE INWESTUJE

W Gminie Zembrzyce w 2014 roku plano-
wana jest realizacja następujących inwestycji:
1. Docieplenie i odrestaurowanie zabyt-

kowego budynku szkoły w Zembrzy-
cach w ramach realizacji projektu pn. 
„Rewitalizacja części budynku Zespołu 
Szkół w Zembrzycach”.

2. Wykonanie termomodernizacji pawi-
lonu sportowego w Zembrzycach, wy-
miana źródła ciepła i montaż instalacji 
solarnych, a ponadto wykonanie insta-
lacji solarnych w Zespole Szkół w Zem-
brzycach i w Zespole Szkół w Tarnawie 
Dolnej w ramach projektu pn. „Wyposa-
żenie obiektów użyteczności publicz-
nej w instalacje solarne wraz z termo-
modernizacją i modernizacją kotłowni 
budynku LKS Garbarz w Zembrzycach”.

3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowe-
mu – etap II.

4. Budowa chodnika w przy drodze po-
wiatowej w  Śleszowicach (od skrzy-

żowania do granicy z Tarnawą Dolną), 
inwestycja będzie realizowana przy 
współpracy z Powiatem Suskim.

5. Przeprowadzenie gruntownego re-
montu drogi powiatowej w Tarnawie 
Dolnej wraz z budową części chodnika 
– inwestycja będzie realizowana przez 
Powiat Suski, Gmina Zembrzyce prze-
każe dotację na współfinansowanie tej 
inwestycji.

6 Zagospodarowanie terenu rekreacyj-
nego z  miejscem do gry w  szachy 
w miejscowości Marcówka.

7. Zagospodarowanie terenu rekreacyj-
nego z miejscem do gry w szachy w re-
jonie przychodni zdrowia w Śleszowi-
cach.

8. Remont drogi gminnej o nazwie Sita-
rzówka nr 0026 w miejscowości Śleszo-
wice.

9. Modernizacja drogi do Borysa w Tarna-
wie Dolnej.

Ponadto końcem stycznia 2014r. pod-
jęta została decyzja o  przystąpieniu do 
realizacji  przez Gminę Zembrzyce projek-
tu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w  miejscowości Tarnawa Dolna”, plano-
wana inwestycja miałaby być realizowana 
w latach 2014- 2015, wartość inwestycji to 
2 410 000 zł.

Powyższe inwestycje nie wchodzą 
w skład inwestycji Realizowanych przez Re-
gionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. Szereg 
dodatkowych inwestycji będzie realizowa-
nych na podstawie umowy z Gminą Zem-
brzyce przez Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej. Tym sposobem będzie realizowana 
między innymi największa z inwestycji – bu-
dowa drogi od Zarębek Skawieckich wraz 
z nowym mostem na Paleczce do nowego 
mostu na obwodnicy Zembrzyc.

UG

W budżecie Gminy Zembrzyce na 2014 rok, aż 24,2% stanowią wydatki prze-
znaczone na inwestycje. W przeliczeniu na mieszkańca wydatki inwestycyjne 
wynoszą 733 zł na osobę. Daje to Gminie Zembrzyce pierwszą pozycję spośród 
gmin wiejskich w powiecie suskim  zgodnie z opracowaniem Pana Wojciecha 
Ciomborowskiego /Kronika Beskidzka Nr 6(167)/
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INWESTYCJA W WOLNY CZAS!

Z racji tego, Gmina od dłuższego czasu 
próbuje pozyskiwać pieniądze z zewnątrz, 
na rozbudowę miejsc, w  których przede 
wszystkim młodsi mieszkańcy mogliby miło 
i aktywnie spędzić czas. Takimi miejscami na 
pewno są zbudowane przez nas place za-
baw, czy też przyszkolne boiska sportowe. 
Inwestycje te, zostały mile przyjęte przez 
mieszkańców, a dowodem na to jest ilość 
dzieci i młodzieży, która tam przebywa gra-
jąc i bawiąc się z rówieśnikami. 

Mówiąc o  aktywności, o  sporcie, nie 

możemy zapominać o piłce nożnej, która 
w Gminie Zembrzyce od lat jest ważną dys-
cypliną. Na naszym terenie działają bowiem 
trzy kluby sportowe: „Garbarz” w Zembrzy-
cach, „Tarnawianka” w Tarnawie Dolnej oraz 
„Błyskawica” w  Marcówce. Kluby te mają 
wieloletnią tradycję i wychowują sportow-
ców, dla których piłka nożna jest ogromną 
pasją. Sportowcy ci, wkładają wiele swojego 
wysiłku i serca w treningi, mecze, które jak 
wszystkim wiadomo są jedną z rozrywek dla 
większości mieszkańców. Aby zachęcić tych 

młodszych i  starszych 
do gry i oczywiście do 
treningów, Gminie uda-
ło się pozyskać środki 
finansowe z  zewnątrz, 
aby móc oświetlić bo-
iska treningowe wie-
czorami. O tym, iż jest 
to niezmiernie ważne 
wiedzą na pewno sami 
zainteresowani. Trenin-
gi bowiem odbywają 

się późnymi popołudniami, po zajęciach 
szkolnych, czy też po pracy, a dzięki oświe-
tleniu boisk sportowcy mogą trenować bez 
przeszkód nawet gdy jest ciemno. 

Wszystkim mieszkańcom, tym młodszym 
i starszym, życzmy aktywnego spędzania cza-
su. W naszej Gminie na pewno nie brakuje 
miejsc, w których możemy spacerować, czy 
też uprawiać różnego rodzaju sporty. Obiecu-
jemy, że dołożymy wszelkich starań aby móc 
dalej inwestować w Wasz wolny czas! .

UG

Ogrodzenie terenu wokół budynku OSP w Śleszowicach
Gmina Zembrzyce przystąpiła do kon-

kursu w  ramach organizowanego przez 
Województwo Małopolskie projektu „Mało-
polskie Remizy”. W ramach tego konkursu 
możliwe jest uzyskanie dofinansowania na 
remonty, prace budowlane czy zagospo-
darowanie terenu wokół remiz strażackich 
(max do 50% dofinansowania wartości pla-
nowanego zadania).

W 2012 roku w ramach tego konkursu 
został wykonany remont remizy OSP w Tar-
nawie Dolnej(wymiana drzwi, wykonanie 
posadzki, malowanie ścian), a  w  2013 r. 
wymieniono bramy garażowe oraz od-
malowano pomieszczenia w remizie OSP 
w Zembrzycach.

W 2014 roku w ramach projektu będzie 
budowane ogrodzenie wokół budynku OSP 

w Śleszowicach. Ogrodzenie będzie wypo-
sażone w automatyczną bramę. Wstępnie 
koszt inwestycji szacowany jest na kwotę 
57397,84 zł., w  tym Województwo Mało-
polskie dofinansuje kwotę 22958,00 zł. Bu-
dowa ogrodzenia uporządkuje teren wokół 
budynku, poprawi bezpieczeństwo, a także 
wpłynie na estetykę wsi Śleszowice. 

 UG

Gmina Zembrzyce otrzyma dotacje w wysokości  
340 000 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W dniu 18 lutego 2014 roku Eugeniusz 
Stypuła Wójt Gminy Zembrzyce odebrał 
promesy na kwotę 340 000 zł. W ramach 
usuwania skutków klęsk żywiołowych 
przewidziane jest dofinansowanie dwóch 
zadań. Zadanie pierwsze pn. „ Remont drogi 
gminnej „Sitarzówki” nr 0026 w miejscowo-
ści Śleszowice”,wysokość dotacji na ten cel 
wynosi 220 000 zł.

Drugim zadaniem dofinansowanym 
z Budżetu Państwa jest wykonanie doku-
mentacji geologiczno- inżynierskiej dla 
zadania „ Budowa drogi alternatywnej 
w rejonie osuwiska Zarąbki Nad Skawcami 
w Zembrzycach”. Wysokość dotacji na ten 
cel będzie wynosić 120 000 zł.

UG

Za oknem piękna pogoda, dzień coraz dłuższy, ludzie chętniej spacerują lub jeżdżą na rowerach, a dzieci i młodzież łatwiej 
jest w tym czasie odgonić od komputerów. Wiosna jest czasem, kiedy mamy większą ochotę na aktywność.
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Informacja o przyznaniu dotacji organizacjom pozarządowym na wsparcie realizacji zadań publicznych 
 na terenie Gminy Zembrzyce w 2014 roku. 

Kto zgasił lampy?!
Większość mieszkańców Gminy zapew-

ne dostrzegło, iż w niektórych miejscach 
całkowicie wyłączono lampy uliczne w go-
dzinach nocnych (tj. od 0.00 do 3.30), nato-
miast niektóre lampy są lekko przyciemnia-
ne od godziny 22.00. Gmina zauważyła, że 
w związku z tym rodzi się wśród mieszkań-
ców wiele pytań i zastrzeżeń. Dochodzą do 
nas głosy pytające o to, dlaczego akurat „te 
a nie tamte” lampy zostały zgaszone. Aby 
rozwiać wszelkie wątpliwości po krótce 
przedstawimy cel naszych działań związa-
nych z oświetleniem. 

Całkowite oświetlenie uliczne niesie 
za sobą duże wydatki z  budżetu Gminy  

(tj. 200 tys. złotych rocznie). Dzięki środkom 
finansowym, uzyskanym z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie, udało nam się zrealizo-
wać prace, które znacznie zmniejszą wydatki 
ponoszone na oświetlenie ulic. Zembrzyce są 
miejscowością o zwartej budowie, dlatego 
światła potrzeba dużo. W związku z tym, że 
przy jednym transformatorze podpiętych 
jest dużo lamp, można było zamontować re-
gulatory mocy i zastosować przyciemnianie 
światła w godzinach nocnych, co zmniejsza 
koszty związane z użyciem energii o poło-
wę. W pozostałych miejscowościach lampy 
zostają wyłączone w godzinach od 0.00 do 

3.30. Wyłączanie oświetlenia nocnego jest 
stosowane od dłuższego czasu w  innych 
Gminach i niesie za sobą ogromne oszczęd-
ności. Naszej Gminie jako pierwszej udało się 
pozyskać środki z zewnątrz na prace związa-
ne z wymianą oświetlenia oraz na regulatory 
mocy, dzięki którym możliwe jest przyciem-
nianie lamp w Zembrzycach.

Poprzez takie rozwiązanie, znacz-
nie zmniejszą się wydatki ponoszone na 
oświetlenie ulic oraz na konserwację lamp, 
a dzięki zaoszczędzonym pieniądzom Gmi-
na będzie mogła inwestować w inne prace, 
takie jak choćby w modernizację dróg. 
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W Gminie Zembrzyce wymieniono oświetlenie uliczne, dzięki któremu 
maleją opłaty za zużycie energii. Takie rozwiązanie już przynosi korzyści, 
mianowicie koszty związane z konserwacją oświetlenia (np. naprawa lamp) 
zmalały o 50%.

W 2014 roku Wójt Gminy Zembrzyce 
przyznał dotacje z na realizację zadań z za-
kresu wspierania i upowszechniania kul-
tury fizycznej i sportu. Dotacje otrzymały: 
- Klub Sportowy „BŁYSKAWICA” Mar-

cówka - kwota dotacji 26 000 zł; 
- Klub Sportowy LKS „TARNAWIANKA” Tar-

nawa Dolna – kwota dotacji 26 000 zł

- Klub Sportowy LKS „GARBARZ” Zem-
brzyce – kwota dotacji 43 000 zł. 

 Dotacje na realizację zadań z zakresu 
kultury i  ochrony dziedzictwa naro-
dowego zostały przyznane następu-
jącym organizacjom pozarządowym: 

- I Stowarzyszenie Śleszowice - kwota 
dotacji 7 000 zł.

- Orkiestra Dęta „RYTM” Zembrzyce - 
kwota dotacji 7 000 zł.

- Zembrzyckie Koło Gospodyń „MIODU-
SZYNA” – kwota dotacji 4 800 zł. 
Dotację na realizację zadań z zakresu 

promocji i ochrony zdrowia otrzymał – Ca-
ritas Archidiecezji Krakowskiej w kwocie 
20 000 zł.

Gmina Zembrzyce zakwalifikowała się 
do realizacji projektu pn. „Oddziały przed-
szkolne na miarę potrzeb”.

Celem projektu jest podniesienie jakości 
pracy oddziałów przedszkolnych w trzech 
szkołach podstawowych Gminy Zembrzyce 
poprzez ich doposażenie w celu dostoso-
wania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich. 

Projekt będzie realizowany w  Szkole 
Podstawowej w Tarnawie Dolnej, w Mar-
cówce i w Śleszowicach.

Szkoła w Zembrzycach nie zakwalifikowa-
ła się do projektu, ponieważ w Zespole Szkół 
w Zembrzycach funkcjonuje przedszkole.

Całkowita wartość projektu: 261 810 zł.
Dofinansowanie ze środków Unii Euro-

pejskiej: 261 810 zł – 100 % wartości pro-
jektu

Planowany termin realizacji - rok szkol-
ny 2014/2015.

W ramach realizacji projektu przewi-
dziane jest:
1. Zakup wyposażenia. Dla szkół objętych 
wsparciem w ramach projektu zostaną za-
kupione m.in.: meble do oddziałów przed-
szkolnych, szatni; meble wypoczynkowe 
dla dzieci; zabawki, pomoce dydaktyczne 
i artykuły plastyczne, sprzęt m.in: laptopy 

z  oprogramowaniem, drukarki, ekrany 
projekcyjne, projektory multimedialne, te-
lewizory, radia z odtwarzaczem CD, tablice 
interaktywne, kserokopiarki, doposażenie 
kuchni i  punktów wydawania posiłków, 
urządzenia do utrzymania czystości;
2. Organizacja placów zabaw. W szkołach 
objętych wsparciem zostaną wykonane 
place zabaw z trawiastą nawierzchnią, wy-
posażone w zestawy urządzeń do zabaw 
dla dzieci przedszkolnych.
3. Dostosowanie pomieszczeń. W dwóch 
szkołach podstawowych zostaną zmoder-
nizowane toalety dla dzieci i dla personelu.

Doposażenie oddziałów przedszkolnych szkół Gminy Zembrzyce 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu IX, 
Działania 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 
Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

GZOFS

UG
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Gmina Zembrzyce informuje, że 
z dniem 19 grudnia 2013 r.  zawarła umo-
wę z  Zarządem Województwa Małopol-
skiego na dofinansowanie projektu pn. 
„Wyposażenie obiektów użyteczności 
publicznej w instalacje solarne wraz z ter-
modernizacją i  modernizacją kotłowni 
budynku LKS Garbarz w  Zembrzycach” 
w ramach Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-
2013 Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura 
ochrony środowiska, Działanie 7.2. Popra-
wa jakości powietrza i zwiększenie wyko-

rzystania odnawialnych źródeł energii, 
z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego i Budżetu Państwa

Projekt przewiduje :

a)  wykonanie termomodernizacji, wy-
mianę źródła ciepła i instalację solarną 
w budynku klubowego stadionu spor-
towego w Zembrzycach,

b)  wykonanie instalacji solarnych w Zespo-
le Szkół w Zembrzycach w odnawialne 
źródła energii,

c)  wykonanie instalacji solarnych w Zespo-
le Szkół w Tarnawie Dolnej w odnawial-
ne źródła energii.
Realizacja projektu przewidziana jest 

w roku 2014. 
Projekt został dofinansowany kwotą: 

777.192,38 zł co stanowi 85% wydatków 
kwalifikowanych w ramach Projektu.

„Projekt współfinansowany przez Unię 
Europejską w  ramach Małopolskiego Re-
gionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2007-2013”

Wyposażenie obiektów użyteczności publicznej w instalacje solarne wraz z termodernizacją 
i modernizacją kotłowni budynku LKS Garbarz w Zembrzycach

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Zembrzyce – etap II

Gmina Zembrzyce informuje, że 
przystąpiła do realizacji projektu pn. 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfro-
wemu na terenie Gminy Zembrzyce 
– etap II” w ramach Programu Opera-
cyjnego Innowacyjna Gospodarka na 
lata 2007-2013.

Projekt przewiduje budowę sieci szero-
kopasmowej zapewniającej bezpłatny do-
stęp do Internetu dla 120 gospodarstw do-
mowych i jednostki organizacyjnej gminy.

Realizacja projektu przewidziana jest na 
lata 2014-2015.

Projekt został dofinansowany kwocie 
579.284,00 zł co stanowi 100% wydatków 
kwalifikowanych w ramach projektu. 

Projekt współfinansowany przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w  ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Go-
spodarka.

Darmowe usługi rehabilitacyjne
Mieszkańcy Gminy Zembrzyce 

mają możliwość korzystania z bezpłat-
nych usług wykonywanych w  Domu 
Wczasowo – Rehabilitacyjnym w Zem-
brzycach prowadzonym przez Caritas 
Archidiecezji Krakowskiej. By móc sko-
rzystać z usług wystarczy skierowanie 
od lekarza. 

Dzięki rehabilitacji osoby schorowane, 
po urazach poprawiają swoją sprawność fi-
zyczną i wracają do zdrowia. Usługi świad-
czone przez wykwalifikowany personel 
Caritas oceniane są bardzo wysoko przez 

pacjentów, ponadto dostępność usług 
sprawia, że z usług korzysta wielu miesz-
kańców. 

W poprzednich latach mieszkańcy 
Zembrzyc korzystali z dobrej woli Caritas 
Archidiecezji Krakowskiej, który w ramach 
dobrej współpracy, pomimo iż nie otrzymy-
wał środków finansowych na ten cel z Na-
rodowego Funduszu Zdrowia, wykonywał 
bezpłatne usługi rehabilitacyjne dla miesz-
kańców naszej gminy.

Od połowy 2013 roku Caritas ogranicza-
jąc swoje koszty zakończył tę praktykę. 

W związku z  licznymi wnioskami 
mieszkańców, o  potrzebie zapewnienia 
świadczeń rehabilitacyjnych w Zembrzy-
cach z uwagi na ich wysoką jakość i do-
stępność dla osób schorowanych, Wójt 
Gminy Zembrzyce zdecydował o  finan-
sowaniu tego zadania. Zlecono Carita-
sowi Archidiecezji Krakowskiej realizacje 
zadania publicznego polegającego na 

świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla 
mieszkańców naszej gminy.

Obecnie Dom Wczasowo – Rehabilita-
cyjny w Zembrzycach realizuje usługi reha-
bilitacyjne dla mieszkańców Zembrzyc na 
podstawie powierzenia tego zadania przez 
Gminę Zembrzyce. W 2013 roku Gmina 
Zembrzyce przekazała na realizację tego 
zadania dotację w  wysokości 10  000  zł, 
a w 2014 roku 20 000 zł. 

UG
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Terminy wnoszenia opłat:
- do 15 marca za I kwartał 
- do 15 czerwca za II kwartał
- do 15 września za III kwartał 
- do 15 grudnia za IV kwartał 

Istnieje możliwość zapłaty od razu w ca-
łości opłat za cały rok. 

Opłatę można wnosić na rachunek ban-
kowy Urzędu Gminy Zembrzyce nr 81 8128 
0005 0000 0462 2000 0020, u inkasenta 
(sołtys) lub w kasie Urzędu Gminy. 

Osoby, które nie uiszczają opłat 
w  terminie będą ponosić dodatkowe 
koszty egzekucyjne, które czasami prze-
wyższają koszty samych opłat.

Odpady komunalne niebezpieczne 
Do odpadów komunalnych niebez-

piecznych zaliczamy: 
- lampy fluorescencyjne (świetlówki, rtę-

ciówki, itp.), 
- akumulatory, 
- baterie, 
- oleje przepracowane (silnikowe, hy-

drauliczne, itp.), 

- filtry olejowe, paliwowe i powietrzne,
- detergenty 
- przeterminowane lekarstwa, igły i strzy-

kawki 
- środki ochrony roślin,
- rozpuszczalniki, 
- farby i lakiery, 
- zużyte urządzenia elektryczne i elektro-

niczne, 
- potłuczone szkło

Uprzejmie prosimy o nie wyrzucanie 
do worków na odpady komunalne odpa-
dów niebezpiecznych a w szczególności 
igieł i  strzykawek. Tego typu odpady 
stanowią zagrożenie dla osób segregu-

jących odpady na liniach sortowniczych. 
Zużyte i przeterminowane artykuły me-

dyczne można oddać do Gminnego Punktu 
Odpadów Problemowych, który znajduje 
się w Zembrzycach, ul. Kolejowa 131. Po-
nadto do GPOP można oddać: zużyte bate-
rie i akumulatory, chemikalia, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, odpady wielko-
gabarytowe, odpady ulegające biodegra-
dacji i odpady zielone, odpady budowlane 
i remontowe. 

Godziny otwarcia punktu:
- poniedziałek – piątek 800 – 900 oraz w drugą 
i czwartą sobotę miesiąca od godz. 900 – 1200 
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Kiedy zmieniamy deklarację śmieciowe?
Urząd Gminy Zembrzyce przypomina, że w przypadku zmiany danych będących podsta-
wą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami zawartych w de-
klaracji należy złożyć nową deklaracje w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. De-
klarację zmienia się w przypadku: śmierci osoby zadeklarowanej, narodzin dziecka oraz 
dłuższej udokumentowanej nieobecności danej osoby po za miejscem zameldowania. 

Pomimo tego, ze każdy płaci za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi nadal 
zwyczaj wyrzucania śmieci do lasu i przy-
drożnych rowów nie zaniknął. Każde „dzi-
kie wysypisko śmieci” jest potencjalnym 
źródłem wielu rozmaitych zanieczyszczeń. 
Wywiezione śmieci ktoś musi posprzątać. 
„Dzikie wysypiska” śmieci (zwłaszcza ko-
munalne i  wielkogabarytowe) znacznie 

obniżają walory estetyczno-krajobrazowe 
terenów, na których są nielegalnie składo-
wane. Pozostawiane na obrzeżach dróg 
odpady w znaczny sposób obniżają walory 
estetyczne krajobrazu. 
Wywożenie śmieci ze swoich domów na 
inne tereny świadczy o braku kultury i wy-
obraźni tych osób. Równocześnie informu-
jemy, że to właściciel działki odpowiada za 

czystość na swojej działce. W przypadku 
gdy na działce zostanie zlokalizowane dzi-
kie wysypisko, a osoba wyrzucająca śmieci 
nie zostanie złapana, teren będzie musiał na 
własny koszt posprzątać właściciel działki. 
Nie bądźmy obojętni wobec zaśmiecania 
naszej Gminy, gdyż czyste środowisko to 
przyszłość nasza i naszych dzieci! 
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Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Dbajmy o środowisko! Problem „dzikich wysypisk”

Urząd Gminy Zembrzyce przypomina o konieczności uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawki 
opłat nie uległy zmianie w przypadku segregacji opłata od jednej osoby zamieszkałej wynosi 4 zł, w przypadku braku segregacji 
stawka opłaty od jednej osoby zamieszkałej wynosi 10 zł. 

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi działa już od lipca 2013 r. Mieszkańcy aktywnie włączyli się w sor-
towanie odpadów komunalnych. W roku 2012 odpady posortowane stanowiły 24,5 % a w 2013 r. stanowiły aż 68 %. Wynik 
taki świadczy o tym, że przeważająca większość mieszkańców sortuje śmieci w swoich gospodarstwach. Niestety zdażają się 
przypadki nie tylko niesortowania, ale wyrzucania śmieci do przydrożnych rowów i do lasu. 

WAŁĘSAJĄCE SIĘ PSY 
Przypominamy, że posiadanie psa 

wiąże się z poważnymi obowiązkami jakie 
nakłada prawo na właściciela czworonoga. 
W ostatnim czasie nasilił się problem wałę-
sających się psów, które stwarzają zagroże-
nie dla otoczenia. Apelujemy do właścicieli 
psów o nie wypuszczanie swoich pupili na 
teren publiczny bez dozoru właściciela. 

Do sprawowania należytej kontroli nad 
naszym pupilem zobowiązuje nas Kodeks 
wykroczeń. Wskazuje on, w art. 77, że: „Kto 
nie zachowuje zwykłych lub nakazanych 
środków ostrożności przy trzymaniu zwie-
rzęcia, podlega karze grzywny do 250 
złotych albo karze nagany.”

Wychodząc na spacer z psem musimy 

być wyposażeni w smycz i w zależności od 
rasy psa, również kaganiec. Bardzo ważnym 
obowiązkiem, jaki spoczywa na właścicie-
lu jest także dopilnowanie zwierzęcia, aby 
było jak najmniej uciążliwe dla otoczenia. 

Niedopuszczalnym jest wypuszcza-
nie psa bez dozoru na teren publiczny. 

UG
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CIEPŁE POSIŁKI 
DLA POTRZEBUJĄCYCH DZIECI

Dzięki wyżej wymienionym działaniom 
możliwe jest uzyskanie dotacji finansowej 
w wysokości 80% ze środków budżetu Woje-
wody, a 20 % ze środków gminnych. Koordy-
natorem zadania jest Wójt Gminy, a realiza-

torem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
przy współpracy z dyrektorami szkół.

Obecnie w ramach Programu ciepły po-
siłek zapewniany jest dla 110 dzieci z terenu 
Gminy.

Szczegółowych informacji na temat 
pomocy w  tym zakresie można uzyskać 
w  siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Zembrzycach.

 GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach 
informuje, że w roku 2014 działa 

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE 
który oferuje fachową pomoc, wsparcie psychologiczne, konsultacje i doradztwo w sytuacji kryzysowej. 

Punkt czynny jest w pierwszą i trzecią środę miesiąca, w godzinach od 1430 do 1630, 

budynek Przychodni Zdrowia I piętro, obok siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach.

Informacje i porady można także uzyskać telefonicznie 

pod numerem (33) 874 63 09 oraz od poniedziałku 

do piątku w godz. urzędowania Ośrodka Pomocy Społecznej 

pod numerem (33) 874 64 00.

Gorąco zapraszamy !

Telefon zaufania 
Bezpłatny numer telefonu 

dla osób dotkniętych przemocą funkcjonuje całodobowo. 

0 800 – 120 – 121

Mieszkańców naszej gminy było - 5 618, kobiet 2 860, męż-
czyzn 2758.

Mimo dodatniego przyrostu naturalnego jest to 5 osób mniej 
niż w roku ubiegłym. 

Struktura wiekowa mieszkańców kształtowała się następu-
jąco:

wiek kobiety mężczyźni

2 Tarnawa Dolna  764  725
3 Tarnawa Górna  190  174
4 Śleszowice  430  409
5 Marcówka  350  359

Ogółem  2 860  2 758
Urodzenia i zgony

Lp. Sołectwo Urodzeni zgony
1 Zembrzyce 30 16
2 Tarnawa Dolna 16 18
3 Tarnawa Górna  3  2
4 Śleszowice  8  7
5 Marcówka  9  5

Ogółem 66 48

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach informuje, że w roku 2014 przystąpiono do realizacji Wieloletniego 
Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Podjęto Uchwałę Rady Gminy Zembrzyce o przystąpieniu 
do realizacji Programu osłonowego w tym zadaniu.

AKTUALNE DANE DEMOGRAFICZNE

od 0 – 17 lat  542  559
od 18 – 59 lat  1 615  1 877
od 60 +  703  322
ogółem  2 860  2 758

Struktura mieszkańców gminy wg podziału na sołectwa

Lp. Sołectwo Kobiety mężczyźni

1 Zembrzyce 1 126  1 091

31 grudnia 2013 roku w naszym kraju zamieszkiwało 38 502 000 Polaków, w powiecie suskim było 84 133 osób.
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Wyjaśnienie: zgodnie z  obowiązu-
jącymi przepisami prawa nikt nie może 
zatrzymać dowodu osobistego chyba, że 
możliwość taka wynika z wyraźnego ure-
gulowania zawartego w  przepisach pra-
wa. Powyższe oznacza, że przedsiębiorcy 

nie mają podstawy 
prawnej, aby żądać 
od swoich klientów 
pozostawienia do-
wodu osobistego 
„pod zastaw”. Dzia-
łanie takie nie znaj-
duje umocowania 

w obowiązujących przepisach prawa oraz 
wiąże się z  dużym niebezpieczeństwem 
wykorzystania danych zawartych w dowo-
dzie osobistym (lub innym dokumencie 
tożsamości) klienta przez nieuczciwego 
przedsiębiorcę do popełnienia przestęp-
stwa na szkodę osoby, której dane zostały 
wykorzystane.

UTRATA DOWODU OSOBISTEGO nie-
wątpliwie powoduje stres i niepokój.

Nie należy jednak w takim przypadku 
tracić głowy, ale zgłosić ten fakt niezwłocz-

nie w dowolnym organie gminy/miasta, 
a w przypadku utraty dowodu osobistego 
poza granicami kraju, w urzędzie konsular-
nym. W związku z tym należy udać się do: 
najbliższego konsulatu, jeżeli znajdujemy 
się za granicą bądź urzędu gminy lub urzę-
du miejskiego w  miejscowości, w  której 
aktualnie przebywamy w kraju.

Dokument taki zostanie natychmiast 
unieważniony w  systemie informatycz-
nym, co daje gwarancje bezpieczeństwa 
posiadaczowi dokumentu, że nie zosta-
nie obciążony negatywnymi skutkami 
w przypadku nielegalnego posłużenia się 
dokumentem przez nieuczciwego zna-
lazcę. Dla zwiększenia bezpieczeństwa 
osoby, która utraciła dowód osobisty, fakt 
ten należy zgłosić do dowolnego banku. 
Powyższe zostanie odnotowane w  syste-
mie informatycznym, do którego dostęp 
mają wszystkie banki, co skutkować będzie 
uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowią-
zania przez przestępcę z wykorzystaniem 
danych osobowych poszkodowanej osoby.  
Zawiadomienie o utracie dowodu osobi-
stego należy zgłosić osobiście i na piśmie.

W przypadku dowodu osobistego oso-
by małoletniej zawiadomienie powinien 
złożyć rodzić albo opiekun. W sytuacji gdy 
dziecko czasowo przebywa, np. w związku 
z wypoczynkiem, leczeniem lub nauką, pod 
opieką innej osoby niż rodzic lub opiekun, 
o utracie dowodu osobistego zawiadamia 
opiekun faktyczny, czyli np. wychowawca 
kolonijny. Ponadto, jeżeli osoba która utra-
ciła dowód osobisty nie może z powodu 
choroby, niepełnosprawności lub innej 
niedającej się pokonać przeszkody doko-
nać zawiadomienia może to zrobić jej peł-
nomocnik, po okazaniu upoważnienia 
udzielonego na piśmie. 

Zanim jednak udamy się do któregoś 
z powyższych urzędów, warto nasze pierw-
sze kroki skierować na Policję-szczególnie 
wtedy, gdy jesteśmy pewni, że dowód zo-
stał nam skradziony. Na Policji powinni-
śmy zgłosić fakt utraty dowodu i uzyskać 
pisemne potwierdzenie w formie notatki 
bądź protokołu.
OBYWATELE – KONIECZNIE DBAJCIE 
O DANE DOTYCZĄCE WASZEJ TOŻSAMOŚCI

UG 

LP. RODZAJ 
ALARMU

SPOSÓB OGŁOSZENIA ALARMÓW
AKUSTYCZNY SYSTEM ALARMOWY ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU WIZUALNY SYGNAŁ ALARMOWY

1 Ogłoszenie 
alarmu

Sygnał akustyczny- modulowany 
dźwięk syreny w okresie trzech mi-
nut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź 
słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogła-
szam alarm (podać przyczynę, rodzaj 
alarmu itp.) dla…..

Znak żółty w kształcie trójkąta lub 
w  uzasadnionych przypadkach 
innej figury geometrycznej

2 Odwołanie 
alarmu

Sygnał akustyczny- ciągły dźwięk sy-
reny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź 
słowna:
Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję 
alarm (podać przyczynę, rodzaj alar-
mu itp.) dla ….

LP. RODZAJ KOMUNIKATU SPOSÓB OGŁOSZENIA KOMUNIKATU SPOSÓB ODWOŁANIA KOMUNIKATU
ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU

1 Uprzedzenie o  zagroże-
niu skażeniami

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! 
Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie …. 
Około godz. …. min ….
Może nastąpić skażenie … (podać rodzaj skażenia)
w kierunku …. (podać kierunek)

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: 
Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o  za-
grożeniu …… (podać rodzaj skażenia) dla …. 

2 Uprzedzenie o  zagroże-
niu zakażeniami

Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu 
zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: 
Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o  za-
grożeniu … (podać rodzaj zagrożenia ) dla …..

3 Uprzedzenie o  klęskach 
żywiołowych i zagrożeniu 
środowiska

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Informacja 
o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców 
……… (podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas 
wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: 
Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o  za-
grożeniu (podać rodzaj klęski) dla ….

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU UTRATY DOWODU OSOBISTEGO

Konieczność ochrony swoich danych osobowych  
oraz dokumentów tożsamości 

W ramach szkolenia ludności z powszechnej samoobrony oraz w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycz-
nia 2013r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych 
sprawach (Dz. U. 2013, poz. 96) przedstawiamy aktualnie obowiązujące sygnały alarmowe oraz komunikaty ostrzegawcze. 

RODZAJE ALARMÓW  
I KOMUNIKATÓW OSTRZEGAWCZYCH

RODZAJE 
ALARMÓW  

SYGNAŁY 
OSTRZEGAWCZE

KOMUNIKATY 
OSTRZEGAWCZE
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W ciągu naszego życia spotykamy się z tysiącami ludzi, ale w pamięci pozostają nam tylko niektóre z tych spotkań. Zazwyczaj 
nie zapominamy spotkań z ludźmi znanymi, wybitnymi, ważnymi. Dla wielu z nas jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu były 
spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, nabierają one jeszcze większej wartości w przededniu wyniesienia go na ołtarze. Miło 
mi opowiedzieć o moich osobistych kontaktach z tym niezwykłym człowiekiem Biskupem, Metropolitą Krakowskim, a później Papie-
żem. Czynie to chętnie, bo rzeczywiście spotkania z tym wielkim i świętym człowiekiem zapadły głęboko w sercu i w mojej pamięci.

Wspomnienie o spotkaniu z niezwykłym człowiekiem

Wielu ludzi w naszej archidiecezji, a na-
wet naszej parafii szczyci tym, że Biskup Karol 
Wojtyła, obecnie błogosławiony, a wkrótce 
Święty Jan Paweł II udzielił im sakramentu 
bierzmowania. Moje pierwsze spotkanie Bp. 
Karolem Wojtyłą też miało miejsce w związ-
ku z  sakramentem bierzmowania. Byłem 
wtedy w II klasie szkoły podstawowej, a w na-
szej skawińskiej parafii odbywała się wizyta-
cja kanonicza, którą przeprowadzał Biskup 
Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej Karol 
Wojtyła. Zaledwie dwa lub trzy tygodnie po 
mojej pierwszej Komunii Św. Ks. katecheta 
zapowiedział nam na lekcji religii, że przyj-
miemy jeszcze jeden sakrament-bierzmo-
wanie. Nie było żadnych przygotowań do 
tego sakramentu, bo nie było czasu, a zresz-
tą ośmioletnie dzieci niewiele by zrozumiały 
z  nauki o  tym sakramencie. W tym czasie 
w dużej Archidiecezji Krakowskiej było tylko 
dwóch biskupów i bierzmowanie było za-
zwyczaj udzielane przy okazji wizytacji para-
fii, która odbywała się co około 10 lat. W tym 
samym 1959 roku Ks. Bp. Wojtyła wizytował 
parafię Zembrzyce i w czasie trwającej 2 dni 
wizytacji udzielił sakramentu bierzmowa-
nia 599 osobom (z tego 580 z Zembrzyc). 
Była to prawie ¼ parafii liczącej wówczas 
ok. 2400 wiernych. W dużej parafii jaką była 
Skawina wizytacja trwała cały tydzień. Kilka 
dnia wcześniej przyjęły sakrament bierzmo-
wania moje starsze siostry. Pamiętam, że 
przed bierzmowaniem byliśmy ustawieni 
w dwóch długich szeregach wzdłuż nawy 
głównej i bocznych naw kościoła, a Biskup 
sprawdzał nasze wiadomości z katechizmu. 
Nie pytał oczywiście wszystkich, bo musiała 
by to trwać bardzo długo, ale przechodząc 
przed szpalerami zatrzymywał się co chwilę 
i wyznaczał do odpowiedzi wybrane osoby. 
Zauważyłem, że towarzyszący mu księża 
z parafii przystawali przy dzieciach, co do 
których spodziewali się dobrej odpowiedzi 
i Biskup często wybierał do odpowiedzi jed-
no z nich. Też miałem to szczęście i musiałem 
wyrecytować” Sześć prawd wiary”. Zresztą 
dobrotliwa i uśmiechnięta twarz Ks. Biskupa 
powodowała, że wcale nie miałem tremy.

 Drugie moje spotkanie – już z Kardyna-
łem Karolem Wojtyłą miało miejsce 10 lat 
później także z okazji wizytacji w parafii ska-
wińskiej. Kończyłem wtedy naukę w Liceum 

Ogólnokształcącym w Skawinie, a właściwie 
trwały już egzaminy maturalne. Uczestni-
czyłem w  kilku nabożeństwach z  udzia-
łem Ks. Kardynała ponieważ należałem do 
służby liturgicznej, a także młodsi koledzy 
prosili mnie na świadka do bierzmowania. 
Chętnie chodziłem na te wszystkie nabo-
żeństwa, mimo czekających mnie jeszcze 
egzaminów, bo byłem zafascynowany 
osobowością Ks. Kardynała. Szczególne 
wrażenie zrobił na mnie w czasie spotkania 
z młodzieżą, które odbyło się w tzw. Małym 
kościółku. Kardynał stworzył w czasie tego 
spotkania miłą, przyjacielską atmosferę, 
opowiadał interesująco i z dużą swobodą 
na pytania – nieraz trudne – zadawane 
przez młodych, wykazując się wszechstron-
ną wiedza na różne tematy. Wtedy po raz 
pierwszy odczułem, że mam do czynienia 
z  osobą niezwykłą, nieprzeciętną, z  kimś 
naprawdę wielkim. Jeszcze w czasie trwa-
jącej wizytacji po zdaniu ostatniego z eg-
zaminów maturalnych wstąpiłem do ko-
ścioła, aby podziękować Panu Bogu. Przed 
kościołem natknąłem się przypadkowo na 
Ks. Kardynała wracającego z miejscowymi 
księżmi z cmentarza po skończonym w ra-
mach wizytacji nabożeństwie za zmarłych. 
Księża zatrzymali mnie i przedstawili Kardy-
nałowi jako kandydata do seminarium du-
chownego. To była moja pierwsza osobista 
rozmowa z Kardynałem Wojtyłą. Wkrótce 
przekonałem się, jak doskonałą pamięć 
miał Kardynał. Miał on zwyczaj zapraszać 
na krótką rozmowę każdego z  kleryków 
przygotowujących się do kapłaństwa. Na 
pierwszym roku przełożeni zapowiedzieli 
któregoś dnia, 
że Kardynał Woj-
tyła odwiedzi 
nas w pokojach 
mieszkalnych. 
Na początku 
tego spotkania 
prosił, aby każ-
dy kleryk mu się 
przedstawił, po-
wiedział z  jakiej 
pochodzi parafii. 
Ja nie musiałem 
się przedsta-
wiać, Kardynał 

wiedział, że jestem ze Skawiny i jak się na-
zywam, pamiętając o naszej krótkiej rozmo-
wie przed skawińskim kościołem.

W seminarium było wiele bliskich kon-
taktów z Kardynałem Wojtyłą. Oprócz roz-
mów „w  cztery oczy” przed święceniami 
diakonatu i  kapłaństwa często uczestni-
czyliśmy w nabożeństwach odprawianych 
przez Metropolitę w Katedrze na Wawelu 
lub innych kościołach krakowskich. Kardy-
nał przybywał też do seminarium kilka razy 
w roku z różnych okazji. Jedną z nich był 
dzień św. Karola Boromeusza 4 listopada. 
Na dzień jego imienin klerycy przygoto-
wywali spektakl poetycki pod kierunkiem 
Mieczysława Kotlarczyka, przyjaciela Kard. 
Wojtyły, z którym w młodości wystawiali 
przedstawienia teatralne, późniejszego Dy-
rektora Teatru Rapsodycznego w Krakowie. 
Pan Kotlarczyk prowadził w seminarium wy-
kłady i ćwiczenia z dykcji. Z okazji imienin 
Kard. Karola Wojtyły klerycy przedstawiali 
zazwyczaj fragmenty z klasyki polskiej lite-
ratury wybrane przez P. Kotlarczyka i w jego 
reżyserii. Pamiętam, że recytowaliśmy m.in. 
Norwida, Słowackiego, Wyspiańskiego. Dla 
mnie najciekawszy był zawsze komentarz 
Ks. Kardynała po przedstawieniu. Nie tylko 
wykazywał w  nim doskonałą znajomość 
polskiej poezji i literatury, ale także poma-
gał odczytać głębiej przedstawiane utwory. 
Kardynał uczestniczył też w mniej poważ-
nych kleryckich imprezach np. tzw. „Pace-
rze” z okazji św. Mikołaja czy w „Jasełkach” 
połączonych z  kolędowaniem, w  czasie 
których wykazywał się dużym poczuciem 
humoru. Bardzo ceniliśmy naszego Bisku-
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pa za mądrość, dobroć, erudycję. Był bardzo 
bezpośredni, naturalny. W kontaktach z nim 
nie odczuwało się dystansu, jaki często daje 
się zauważyć między przełożonymi, a pod-
władnymi. A jednak przy spotkaniach z Kar-
dynałem Wojtyłą wyczuwało się, że jest to 
człowiek nieprzeciętny, wyjątkowy, a przy 
tym człowiek głębokiej wiary. Choć tego 
się głośno nie mówiło, to jednak wielu 
z nas już wtedy dostrzegało w nim cechy 
świętości. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu, 
że przygotowywaliśmy się do kapłaństwa 
w czasach gdy Archidiecezją Krakowską kie-
rował tak wielki Pasterz i z jego rąk otrzyma-
liśmy święcenia kapłańskie 18 maja 1975 r. 
W ostatnich latach pobytu w seminarium 
przekonywaliśmy się, że to nie tylko my 
mamy tak wysokie mniemanie o naszym 
Arcypasterzu, ale, że jest on bardzo znany 
i ceniony w Kościele Powszechnym. Dał się 
poznać jako młody Biskup w czasie Sobo-
ru Watykańskiego II, dzięki kilku ważnym 
wystąpieniom. Z jego zdaniem liczył się 
Papież Paweł VI, o czym świadczy zapro-
szenie Kard. Wojtyły do przeprowadzenia 
rekolekcji w  Watykanie w  marcu 1976 r. 
Bardzo ważną rolę odegrał w czasie Synodu 
Biskupów w Rzymie w 1974r. referując te-
mat „Ewangelizacja współczesnego świata”. 
Pamiętam, że w jednym z pism katolickich 
pisano wtedy, iż był to „synod Kardynała 
Wojtyły”. Po tym wydarzeniu coraz czę-
ściej do Krakowa przybywali kardynałowie 
i biskupi z różnych krajów, aby spotkać się 
z naszym Arcybiskupem. Niektórzy z nich 
mieli także spotkania z klerykami w semina-
rium. Pamiętam jak jeden z amerykańskich 
kardynałów pytał nas, czy zdajemy sobie 
sprawę z tego, jak mądrego mamy Arcypa-
sterza, opowiadał o roli jaką odegrał na Sy-
nodzie Biskupów. Dlatego wbrew temu co 
mówiono i pisano w mediach po konklawe 
w październiku 1978 r. wybór Kard. Karola 
Wojtyły na papieża dla wielu księży krakow-
skich wcale nie był wielką niespodzianką. 
Niektórzy wręcz tego się spodziewali i z nie-
cierpliwością oczekiwali na wiadomości 

z Kaplicy Sykstyńskiej. Po ogłoszeniu wyni-
ków konklawe byliśmy przekonani, że Jan 
Paweł II będzie bardzo dobrym Papieżem.

Wszyscy bardzo przeżywaliśmy pierw-
sza pielgrzymkę Jana Pawła II do Ojczyzny. 
Uczestniczyłem z  pielgrzymami z  parafii 
Kęty, w której wtedy pracowałem w mszach 
św. Papieskich w obozie koncentracyjnym 
w Brzezince i na Błoniach w Krakowie.

Moje pierwsze bardziej osobiste spo-
tkanie z  Ojcem Świętym miało miejsce 
w Rzymie w 1980 r. Czekając na przybycie 
Ojca Świętego na audiencję generalną, któ-
ra wtedy miała miejsce na Placu Św. Piotra, 
zastanawiałem się czy uda mi się być blisko 
Papieża i czy jeszcze będzie mnie pamiętał. 
Od czasu świeceń tak się złożyło, że nie spo-
tkaliśmy się. Na bierzmowanie i uroczystości 
parafialne do Kęt przyjeżdżali inni Biskupi. 
Z  tego okresu przypomina mi się jednak 
wydarzenie, które miało miejsce w czasie re-
kolekcji oazowych na „Wielkiej Polanie” w Si-
dzinie. Uczestniczyły w  nich „Dzieci Boże” 
uczniowie szkół podstawowych. Tego dnia 
odbyły dość męczącą wycieczkę, dlatego po 
kolacji i modlitwach, udały się na wcześniej-
szy odpoczynek. W pewnym momencie za-
uważyłem, że ścieżką, która prowadziła od 
szosy do naszego ośrodka rekolekcyjnego 
wspina się jakiś Ksiądz w sutannie, niosąc 
coś dużego w rekach. Po chwili rozpozna-
łem w nim Kardynała Wojtyłę. Zarządziłem 
„alarm”. Niektóre dzieci już w  piżamach, 
szybko zakładały ubrania. Przywitaliśmy 
niespodziewanego Gościa, śpiewem „Wita-
my Cię, Alleluja”. Było to przemiłe spotkanie, 
które uczestnicy rekolekcji zapamiętali na 
całe życie. Niektórzy wspominali mi o nim 
po wyborze naszego Kardynała na Papie-
ża. Okazało się, że Kardynał przebywając 
w pobliskiej parafii został obdarowany tor-
tem. Pomyślał, że trzeba się z nim podzie-
lić, najlepiej z dziećmi przebywającymi na 
rekolekcjach oazowych. Zawsze intereso-
wał się i popierał tą formę duszpasterstwa, 
wiedział więc, że w pobliżu odbywają się 
rekolekcje. Najdziwniejsze jest to, że każdy 

spróbował po ka-
wałku tortu, a było 
około stu uczestni-
ków i  nikomu nie 
brakło. Ku naszej 
radości Kardynał 
pozostał z  nami 
dłużej, rozmawiał 
z  dziećmi, żarto-
wał, śpiewał. Był 
to najmilszy, choć 
nie planowany 
oazowy „pogodny 
wieczór”. 

Ojciec Święty przed rozpoczęciem au-
diencji przechodził wtedy jeszcze pieszo 
wzdłuż długiego szpaleru wiernych, tłoczą-
cych się za ustawionymi barierkami. Każdy 
chciał być jak najbliżej Papieża, uścisnąć mu 
dłoń. A on jak zwykle, przechodził powoli, 
witał się z pielgrzymami, błogosławił, z nie-
którymi zamienił kilka słów. Stałem blisko 
barierki i gdy Ojciec Święty zbliżył się do 
mnie, zatrzymał się i powiedział „No zaokrą-
gliłeś się”. Nie miałem wątpliwości, że mnie 
poznał. A potem pytał o parafię w której 
pracuję i wspominał kiedy tam był ostatnio. 
Rozmowa trwała kilka chwil, inni księża pa-
trzyli trochę z zazdrością i pytali, skąd mam 
takie znajomości z papieżem.

W kilka dni później miałem okazję spo-
tkać się ponownie z Janem Pawłem II już 
w mniejszym gronie, gdy wraz z kilkoma 
innymi księżmi z Polski zostaliśmy zapro-
szeni do Castel Gandolfo, gdzie mieliśmy 
koncelebrować z Ojcem Świętym Mszę św. 
w prywatnej kaplicy. Było to niesamowite 
przeżycie, szczególnie wrażenie robiło na 
nas kapłanach skupienie, z  jakim Ojciec 
Święty przygotowywał się do Mszy, cele-
brował ją i modlił się po jej zakończeniu. Po 
Eucharystii Papież spotkał się w jednej z sal 
zamku papieskiego z  obecnymi księżmi 
i rozmawiał chwilę z każdym z nas. Okazało 
się, że pamięta nie tylko moją twarz, ale imię 
i nazwisko.

W następnych latach jeszcze kilkakrot-
nie pielgrzymowałem do Rzymu. Szczegól-
ną okazją do bliskiego spotkania z Janem 
Pawłem II dawały pielgrzymki kapłanów 
z okazji rocznicy święceń. Zawsze były to 
niezapomniane przeżycia.

Tak jak większość Polaków i ludzi na ca-
łym świecie, bardzo przeżywałem ostatnie 
dni Jana Pawła II, jego odejście do domu 
Ojca. Najbardziej utkwił w mojej pamięci 
obraz schorowanego Papieża przytulające-
go do swego serca Krzyż w czasie ostatniej 
drogi krzyżowej Koloseum. Przez całe swoje 
życie szedł za Chrystusem Ukrzyżowanym 
i  Zmartwychwstałym, służył mu wiernie 
głosząc jego ewangelię na całym świecie, 
dźwigając krzyż odpowiedzialności za Ko-
ściół i zbawienie świata. 

Jak uczestnicy pogrzebu Jana Pawła II, 
którzy na placu św. Piotra trzymali transpa-
renty z napisem „Santo Subito”, byłem od 
dawna przekonany o jego świętości. Cie-
szę się, że już wkrótce będziemy mogli do 
tego, który za życia na ziemi dawał tak wiele 
dowodów swej dobroci i ojcowskiej troski, 
a wierzymy, że teraz w niebie wstawia się za 
nami u Boga, zwracać się słowami: Święty 
Janie Pawle II módl się za nami!

Ks. Jan Kapusta
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Laur Babiogórski
Laur Babiogórski to odznaczenie ustanowione przez Stowarzyszenie Gmin 

Babiogórskich dla zasłużonych dokumentowaniem przeszłości historycznej oraz 
rozwoju i promocji obszaru Babiej Góry. W tym roku na XIV spotkaniu świątecz-
no noworocznym w Lanckoronie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń. 

W kategorii nadzieja - sport szkolny 
nominowani zostali: nasza biegaczka Anna 
Kołata z  Zembrzyc i  łucznik Paweł Sitarz 
z Tarnawy Dolnej. 

W kategorii sportowiec roku znaleźli się 
również nasi zawodnicy

Michał Kuśnierz samochodowy pilot raj-
dowy ze Śleszowic oraz Kamil Talaga piłkarz 
z Zembrzyc. 13 marca br. w sali „Magnolia” 
w Budzowie odbyła się gala uhonorowania 
ich sportowych wyników, wręczenie pa-
miątkowych statuetek i upominków. 

Gratulujemy laureatom i  życzymy 
wszystkim zapału do wytężonej pracy i ko-
lejnych sukcesów sportowych i osobistych. 

GCKiCZ

Plebiscyt na Sportowca Roku Powiatu Suskiego
Aby docenić sukcesy naszych sportowców, którzy systematycznie pracują na swoje osiągnięcia, ale również tych którzy 

swoją pracą i zaangażowaniem wspierają różnorodne formy sportu Portal Sucha 24 przeprowadził plebiscyt na Sportowca 
Roku Powiatu Suskiego.

Z naszej gminy otrzymał laur stopnia 
podstawowego prof. dr hab. Tadeusz Pa-
leczny za dokumentowanie przeszłości 
historycznej Gminy Zembrzyce, opiekę 
merytoryczną nad przedsięwzięciami kultu-
ralnymi i szeroko pojętą działalność promu-
jącą gminę oraz tradycje podbabiogórskie.

Z wnioskiem o uhonorowanie profesora 
wystąpił Wójt Gminy Zembrzyce przekonany 
o konieczności zwrócenia uwagi i docenienia 
szerokiej działalności naszego mieszkańca.

Pan profesor dr hab. Tadeusz Paleczny 
od lat aktywnie promuje rodzimą kulturę. 
Za sprawą Bractwa Zbójników spod Babiej 
Góry, którego jest członkiem, o  kulturze 
Podbabiogórza i tradycji zbójowania mogą 
usłyszeć mieszkańcy coraz bardziej odle-
głych zakątków naszego kraju. Wieloletni 
juror w konkursie na najpiękniejszy wieniec 
dożynkowy na Dożynkach Powiatowych 

i Powiatowych Konkursach Potraw Trady-
cyjnych, znawca potraw i tradycji regionu. 
Jako kierownik Katedry Kulturoznawstwa 
Międzynarodowego oraz Dyrektor Insty-
tutu Studiów Regionalnych na Wydziale 
Studiów Międzynarodowych i Politycznych 
Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie 
Pan prof. dr hab. Tadeusz Paleczny sławi 
piękno podbabiogórskiej przyrody wśród 
studentów i kadry naukowej krakowskiej 
uczelni. Również za sprawą tomików poezji 
jego autorstwa przyczynia się do wzrostu 
zainteresowania naszym regionem. Wy-
dany w  zeszłym roku tomik „Malowane 
słowem”, podobnie jak jego debiutanckie 
„Antyglobałki” zwracają uwagę na piękno 
i spokój podbabiogórskiej wsi. Cechą spe-
cyficzną jego poetyki są regionalizmy ty-
powe dla naszej okolicy. Charakterystyczne 
słownictwo gwarowe sprawia, że poezja ta 

jest jedyna i niepowtarzalna. Wyjątkowość 
potęgują również archaizmy, dawno zapo-
mniane zwroty, nieobecne już w  mowie 
współczesnych mieszkańców Podbabio-
górza. Dbałość o spuściznę przodków, pie-
lęgnacja gwary zasługują na docenienie 
przyznaniem wyróżnienia i  niech będzie 
ono motywacją do dalszych działań pro-
mocji kultury naszego regionu.

GCKiCZ
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Minister Edukacji Narodowej przyzna-
je tytuł „Szkoła w  Ruchu” szkołom albo 
„Przedszkole w Ruchu” przedszkolom, któ-
re podejmą działania na rzecz aktywności 
fizycznej. 

Udział w projekcie daje możliwość wy-
kazania, że szkoła nie tylko uczy, ale rów-
nież dba o aktywny rozwój swoich uczniów. 
Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi 
na konieczność kontrolowania aktywności 
dzieci i młodzieży oraz uświadamiania im, co 

jest dla nich zdrowe. Akcja ma formę konkur-
su promującego najbardziej aktywne szkoły. 
Dzięki włączeniu się w projekt uczniowie ZS 
w Tarnawie Dolnej przekonali się, że zajęcia  
z wychowania fizycznego nie muszą być 
nudne. Dzięki atrakcyjnym lekcjom z gim-
nastyki zapoznali się z  piramidami wielo-
osobowymi, a także gimnastyką artystyczną 
z przyrządami. Zajęcia „My się zimy nie bo-

imy”, są alternatywną formą zajęć wycho-
wania, podczas których uczniowie mogą 
przekonać się, że w zimie i w śnieżnej aurze 
lekcje wychowania fizycznego nie muszą 
odbywać się tylko w szkole na sali gimna-
stycznej. Drugą ciekawą formą ruchu, tym 
razem bardziej „umysłową”, okazały się zaję-
cia z szachowe i miniturniej szachowy. 

Podczas zajęć z  edukacji zdrowotnej 
uczniowie wykonywali plakaty promujące 
aktywność ruchową oraz uwzględniające 

czynniki sprzyjające i zagrażające naszemu 
zdrowiu. Największą popularnością cieszy-
ły się zajęcia na basenie. Zorganizowano 
także wyjazd na lodowisko „Biały Orlik” 
w Suchej Beskidzkiej. Zabawa była przed-
nia Nie brakowało śmiechu, dobrego hu-
moru i ... upadków, ale zgodnie z hasłem 
projektu - „ćwiczyć każdy może” - wszyscy 
opanowali podstawy jazdy na łyżwach. 

Przy niezbyt sprzyjającej zimowej aurze 
16.02.2014, zaraz po feriach, szkolna sala 
gimnastyczna zamieniła się w  wielki tor 
sprawnościowy. Wspólnie z  GCKICZ na-
uczyciele WF w  naszej szkole zorganizo-
wali Walentynkowy Tor Sprawnościowy. 
Nie brakowało zabawy, śmiechu i radości. 
Uczniowie całej szkoły chętnie włączyli się 
w rywalizację. Wspólnie w parach walczyli 
o ciekawe nagrody - niespodzianki. Wyczy-
ny zostały nagrodzone okolicznościowymi 

prezentami i pamiątkowymi dyplomami. 
Zwycięzcy mogli się natomiast pochwalić 
dodatkowymi nagrodami. 

Więcej o  akcji można dowiedzieć się 
na stronie www.szkolawruchu.men.gov.
pl, a obszerniejszą relację z jej przebiegu 
można znaleźć na stronie szkoły http://
zstarnawadolna.superszkolna.pl/ 

ZS TD

Szkoła w Ruchu 
Uczniowie Zespołu Szkół w Tarnawie Dolnej biorą udział w Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej 

 „Ćwiczyć każdy może” w ramach Roku Szkoły w Ruchu, której ambasadorem jest Marcin Gortat.

II MIEJSCE W MAŁOPOLSCE dla Szkoły w Marcówce 
Dnia 26 lutego 2014 r. odbył się Regionalny Finał Konkursu wiedzy 

o życiu Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego pt. „Miał jeszcze 
serce” dla uczniów klas 4-6 Szkoły Podstawowej. Konkurs został zor-
ganizowany w Krakowie. 

Region suski reprezentowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Mar-
cówce: Kamil Trączyk, Natalia Porębska, Magdalena Wróbel i Wik-
toria Kukuc, którzy zajęli II miejsce. Każdy z uczestników otrzymał 
pamiątkowy dyplom i upominki, a zwycięzcy - nagrody. 

Konkurs wpisuje się w realizację projektu „Służyć i wychowywać 
do miłości. Koncepcja wychowania wg bł. Edmunda Bojanowskie-
go”. Do realizacji tego projektu przystąpiły nasze dzieci pod kie-
runkiem s. Alicji.

SPM
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Tegoroczny turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” został podzielony na 
dwa etapy: gminny i powiatowy. Etap gminny odbył się 14 marca na Orliku w Baczynie. 
Uczestniczyły w nim szkoły podstawowe z dwóch gmin: Zembrzyc i Budzowa - łącznie 
12 drużyn dziewcząt i chłopców w kategorii U-10 i U-12. Rozgrywki były nieprzewidywal-
ne i pełne emocji. Po zaciętej walce, zarówno drużyna chłopców do lat 10, jak i do lat 12 ze 
Szkoły Podstawowej w Marcówce, zdobyły awans do powiatu suskiego. 

W dniach 18 i 19 marca rozegrany został powiatowy etap turnieju na Orliku w Makowie 
Podhalańskim. Drużyna „Iskierki” (chłopcy do lat 10) zajęła IV miejsce, natomiast „Iskry” 
(chłopcy do lat 12) – III miejsce. Jest to ogromny sukces małych sportowców. Bardzo dzię-
kujemy trenerowi Januszowi Suwadzie, jak również Rodzicom, za pomoc i zaangażowanie, 
gdyż bez ich udziału ta sportowa zabawa nie doszłaby do skutku. 

SPM  

Teatr odgrywa istotną rolę w życiu dziec-
ka – kształtuje jego osobowość, rozwija 
umiejętności twórczej ekspresji, uczy 
aktywności, otwartości, rozwija emocje 
i wyobraźnię. Właśnie dlatego edukacja 
teatralna w śleszowickiej podstawówce 
zajmuje ważne miejsce. 

Szkolna przygoda  
z teatrem w Śleszowicach

 TURNIEJ „Z PODWÓRKA NA STADION”

EKOszóstoklasistki
Utworzony w  Szkole Podstawo-

wej w Śleszowicach zespół  EKOszó-
stoklasistki dołączył do grona 479 
innych z całej Polski biorących udział 
w  kampanii edukacyjnej „Zmieniaj 
nawyki – nie klimat” organizowanej 
przez Fundację Ośrodka Edukacji 
Ekologicznej.

W ramach podjętych zadań uczennice 
zgłębiają wiedzę o klimacie, poznają formy 
jego ochrony oraz podejmują działania 
w  tej dziedzinie. Priorytetem jest rozpo-
wszechnienie wiedzy na temat zmian kli-
matycznych i metod przeciwdziałania nim 

oraz poszerzenie świadomości społecznej 
w zakresie ekologii.

EKOszóstoklasitki sporządziły ekolo-
giczną mapę gminy wraz z jej charaktery-
styką. Zaznaczono na niej m.in. :
• punkty selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych,
• punkty, gdzie wykorzystywana jest 

energia solarna, wodna, wiatrowa, oraz 
energia z biomasy,

• tereny zalesione,
• duże zakłady przemysłowe,
• ścieżki rowerowe.
W dniach 10.-11.03.2014r. przeprowadzona 
została zbiórka elektroodpadów. Zebrane 

zostały zepsute lub zużyte sprzęty RTV 
i  AGD, komputery, telewizory, radia, 
lodówki, kuchenki itp. Łącznie zebrano 
1010 kg zużytego sprzętu.

(SPŚ)

Uczniowie przynajmniej dwa razy 
w roku uczestniczą w warsztatach teatral-
nych. Kontakt z prawdziwymi kostiumami, 
rekwizytami, lalkami oraz aktorami wyzwa-
la emocje i sprawia przyjemność. Dla tych, 
którzy sami chcą tworzyć, grać, reżyserować 
organizowane są zajęcia pozalekcyjne zgłę-
biające tajniki sztuki. Najzdolniejsi utworzyli 
grupę teatralną „Psotki i Śmieszki”. 

W tym rok Szkoła Podstawowa w Śle-
szowicach przystąpiła do projektu „In-
ternetowy Teatr TVP dla szkół”. Jest to 
nowatorska telewizyjna inicjatywa wy-
korzystująca nowoczesną technologię 
jako sposób dotarcia ze sztuką wysokich 
lotów do masowej młodej widowni.

Odbiorcą teatralnych wydarzeń są 
uczniowie różnego typu szkół położonych 
daleko od wielkomiejskich ośrodków kul-

turalnych i  artystycznych. Grany na żywo 
spektakl odbierany jest w tym samym czasie 
przez kilkutysięczną uczniowską społeczność 
w całej Polsce za pośrednictwem kodowanej 
transmisji  internetowej. Jedną z większych 
zalet tego pomysłu jest to, że pokazy są bez-
płatne dla uczestniczących szkół. Zapropo-
nowany repertuar obejmuje nie tylko kanon 

lektur szkolnych, ale też adaptacje teatralne 
arcydzieł literatury polskiej i światowej speł-
niające funkcje edukacyjne. Pierwszym 
spektaklem, jaki zobaczyliśmy, była baśń 
„Kot w butach”, wystawiana w Gliwickim 
Teatrze Muzycznym. Uczniowie z niecier-
pliwością czekają na kolejny spektakl.

(SPŚ)

POWITANIE WIOSNY
21 marca to jeden z tych dni w roku, na który wszyscy czekają z wielką niecierpliwością. 

Zgodnie z tradycją, w tym dniu sprzed naszej szkoły, wyruszył wiosenny korowód. 
Towarzyszyły nam przygotowane przez uczniów Marzanny i kolorowe gaiki. 

Słoneczna pogoda sprawiła, że jeszcze bardziej zatęskniliśmy za wiosną i by mieć 
pewność, że ona zagości u nas już na dobre, wrzuciliśmy kukły do pobliskiej rzeki. 

SPM  
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Przedszkolaki poznają zawody 
- rodzice w roli nauczycieli

„Już pływam”

W niecodziennej sytuacji znaleźli się rodzice uczniów oddziału przedszkolnego w Śleszowicach. Wychowawczyni zaplanowała dla 
swoich podopiecznych cykl zajęć, w czasie których poznają różne zawody. I nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie fakt, iż do 
współpracy zaprosiła rodziców. To oni występują w głównej roli. Do tej pory: Pani Agnieszka Matuszyk zdradziła dzieciom tajemnice 
fryzjerstwa, Pani Monika Wojewodzic „zamieniła” przedszkole w bank, a Pani Justyna Janik przeprowadziła warsztaty plastyczne. Maluchy 
czekają na kolejnego gościa.

(SPŚ)

W SKRÓCIE…

Aleksandra Gałuszka – zwyciężczyni Powia-
towego Turnieju Tenisa Stołowego zajmuje 
10 miejsce w Rejonowych Igrzyskach Mło-
dzieży Szkolnej w Nowym Targu.

Uczniowie klasy piątej na pikniku 
EDUSCIENCE.

Młodzi naukowcy uczestniczyli w warsz-
tatach, które pokazały, że matematyką, fizy-
ką, chemią, geografią i biologią można się 
doskonale bawić.

Po raz drugi realizowany jest przez Gmi-
nę Zembrzyce projekt pn. „Już pływam”.

W 2013 roku w zajęciach nauki pływania 
w ramach tego projektu, a także innych pro-
jektów uczestniczyło w sumie 141 uczniów, 
którzy wzięli udział w 220 zajęciach.

Kwota wydatkowana na naukę pływa-
nia w 2013 roku wyniosła 39 181 zł.

Organizacja wyjazdów na basen wyma-
ga dużego zaangażowania dyrekcji szkół 
i  nauczycieli, za co należą się im wyrazy 
szczególnego podziękowania.

W projekcie „ Już pływam” w  2014 r. 
uczestniczą uczniowie z Szkoły Podstawo-
wej w Tarnawie Dolnej, zajęcia rozpoczęły 
się 01 marca 2014 roku.

W ramach projektu realizowane są za-
jęcia nauki pływania dla grupy 15 dzieci. 
Uczniowie uczestniczą w 20 lekcjach pro-
wadzonych przez wykwalifikowanych in-
struktorów nauki pływania. 

Treningi odbywają się na krytej pły-
walni w Suchej Beskidzkiej, bezpośrednio 
po zajęciach szkolnych. Uczestnicy mają 
zapewniony transport i  opiekę nauczy-
cieli. Organizowane zajęcia wyposażają 
uczniów w  umiejętność pływania, która 
będzie im służyła przez całe życie. 

Projekt realizowany jest przy wsparciu 
finansowym Województwa Małopolskiego 
i potrwa do 30 czerwca 2014 roku.

Wartość projektu 5110 zł, wkład własny 
2920 zł.

Jest jeszcze jedna dobra wiadomość !
Sukcesem zakończyły się starania o uzy-

skanie dofinansowania nauki pływania dla 

uczniów naszych szkół z Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki.

Od września do grudnia 2014 roku bę-
dzie realizowany nowy projekt pn. „Umiem 
pływać” adresowany dla uczniów klas III 
wszystkich szkół podstawowych Gminy 
Zembrzyce (wartość projektu 13  444 zł, 
w tym wkład własny gminy 6994 zł). 

GZOFS

Dominik Grygiel – przedszkolak ze Śle-
szowic laureatem Wojewódzkiego Konkur-
su „WYNALAZEK ZMIENIAJĄCY ŚWIAT”.

(SPŚ)

Występ zespołu teatralnego dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Śleszowicach
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LKS „GARBARZ” 
Piłkarska kadra „GARBARZA" od stycznia rozpoczęła przygotowania do wiosennej rundy rozgrywek. Sprzyjająca aura 

i oświetlenie boiska zrealizowane przez Urząd Gminy Zembrzyce, sprawiły że trener Zdzisław Janik mógł zrealizować 
w 100 % plan treningowy. LKS GARBARZ Zembrzyce rozpoczął rundę rewanżową w rozgrywkach IV Ligi Małopolski 
Zachodniej. Cel na ten sezon, to zajęcie jak najwyższego miejsca w tabeli na koniec sezonu gwarantujące utrzymanie  
IV - to ligowego statusu w kolejnym sezonie. 

LKS „BŁYSKAWICA”

Trening juniorów młodszych odbywa 
się razem z seniorami, bowiem od czerwca 
br. po zakończeniu rundy wiosennej nasza 
młodzież zasili kadrę I zespołu. Wychowa-
nek nasz jest również w szerokiej kadrze 
małopolski juniorów. Nadzieje kadrowe 
pokładamy też w piłkarzach grupy „Orli-

ków” rocznik 2001 i młodsi, w tej grupie 
trenuje 20 osób w  tym 3 dziewczyny. 
I w tej grupie nie brak liderów. Grupa ta 
trenowała zimą na dużej hali w Zembrzy-
cach, najpierw zawodnicy czuli się na hali 
zagubieni ale już po pierwszym treningu 
rywalizowali bez kompleksów. Dziękuje-

my, że nasi zawodnicy mogli korzystać 
z  zembrzyckiej hali i  rozgrywać sparin-
gi z  równolatkami z  Zembrzyc, bowiem 
współpraca z klubem „Garbarz” układa się 
bardzo dobrze, a młodzież uczy się zdro-
wej rywalizacji. 

JS

Runda wiosenna LKS Tarnawianka  
w „B – klasie” rozpoczęta

Szczegółowy plan przygotowań spo-
rządzony przez trenera Zdzisława Gac-
ka został zrealizowany tylko częściowo, 
gdyż niektórzy zawodnicy więcej odpo-
czywali niż trenowali, drużyna zaś, wio-
sennej formy szukała głównie w wielu 
zaplanowanych meczach kontrolnych, 
a dzięki sprzyjającej aurze i łagodnej zi-
mie oraz nowo zamontowanemu oświe-
tleniu, zawodnicy „Tarnawianki” mogli 
właściwie od początku marca trenować 
na trawie, co zwykle o tej porze roku było 

nie możliwe. Znacznie lepszą frekwencją 
na treningach może pochwalić się dru-
żyna trampkarzy również prowadzona 
przez trenera Gacka. Ci młodzi chłopcy 
z  wielkim zapałem trenują od dwóch 
miesięcy i z niecierpliwością czekają na 
pierwszy mecz rundy rewanżowej, który 
odbędzie się 26 kwietnia. 

Inauguracja rundy wiosennej, mimo 
problemów kadrowych drużyny, w któ-
rej z powodu żółtych kartek nie mogli 
wziąć udziału kluczowi zawodnicy, wy-

padła całkiem nieźle. Tarnawianie gościli 
u siebie drużynę „Dąb” Sidzina i zwycię-
żyli w tym spotkaniu 2 – 0. Wygrana ta 
pozwoliła na utrzymanie „kontaktu” 
z  czołówką tabeli, co pozwala ciągle 
myśleć o zajęciu drugiego, premiowane-
go awansem miejsca w tabeli. Oby tak 
do końca rozgrywek, bo przecież kiedy 
wrócą do składu wyżej wspomniani po-
winno być jeszcze lepiej, a grać trzeba 
do końca. 

ML 

Zespół seniorów w rundzie wiosennej 
wzmocnili: Adrian Elżbieciak, Tymoteusz 
Chodźko, Wojciech Jurek. Dodatkowo z dru-
żyną seniorów trenuje kilku zawodników 
z drużyny juniorów w tym Grzegorz Bańdu-
ra, który już strzelił swoją pierwszą bramkę 
(mecz z Karpatami Siepraw) w rozgrywkach 
IV ligowych. Trenerem drużyny seniorów 
jest niezmiennie Pan Zdzisław Janik. Pracę 
z młodzieżą zakończył trener Marek Miro-
cha, któremu zarząd serdecznie dziękuję 

za trud i sukcesy naszych młodych piłkarzy. 
Trenerem obu drużyn młodzieżowych jest 
bardzo dobrze znany młodym zawodnikom 
Pan Mariusz Kopacz. Drużyny młodzieżo-
we rozpoczynają swoje rundy rewanżowe 
w miesiącu kwietniu. Pierwszy swój mecz 
rozegra drużyna Juniorów w  Przytkowi-
cach z tamtejszą drużyną „Sokół” Przytko-
wice. Dwa tygodnie później do rozgrywek 
w lidze Trampkarzy, przystąpią najmłodsi 
zawodnicy LKS GARBARZ. Swój mecz ro-

zegrają w  Bieńkówce z  tamtejszym LKS. 
Z tego miejsca pragniemy zaprosić wszyst-
kich mieszkańców Zembrzyc na mecze roz-
grywane na naszym obiekcie. Szczególnie 
zapraszamy całe rodziny oraz koleżanki 
i kolegów najmłodszych zawodników Gar-
barza. O terminach rozgrywanych meczów 
można przeczytać w Zembrzycach w Rynku 
gablocie klubowej naprzeciwko przystanku 
autobusowego.

 WL

„Błyskawica” Marcówka rozpoczęła rundę wiosenną rozgrywając mecz w A klasie ligii wadowickiej z Orłem Wieprz. 
Skład zawodników i szkolący nie zmienili się. W kwietniu rozpoczyna się sezon drużyny młodzieżowej II ligi juniorów 
młodszych. Inauguracja rozgrywek 19.04. br. meczem  „z  Chełmem”  Stryszów na własnym boisku. Zapraszamy wszystkich 
do kibicowania. 

Wreszcie koniec przestoju w naszym małym futbolowym świecie. Przerwa zimowa dla piłkarzy LKS „Tarnawianka” 
to nie tylko czas na odpoczynek, ale również czas przygotowań do rundy rewanżowej sezonu 2013/14. 
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Zapraszamy mieszkańców  
na gminne imprezy

45 LECIE OSP
ŚLESZOWICE

Data: 10 maja
Obchody 45 - lecia OSP Śleszowice. Nadanie jednostce sztandaru
Miejsce: OSP Śleszowice

KARUZELA 
TWÓRCZOŚCI

Data: 28 maj
Impreza plenerowa dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. 
Konkursy sportowe, kiermasz produktów wytwarzanych w przez podopiecznych. 
Prezentacja dorobku Warsztatów Terapii Zajęciowej z powiatu suskiego. 
Wydarzenie ma na celu integrację z osobami niepełnosprawnymi.
Miejsce: Stadion LKS Garbarz 

SZACHOWE 
DNI GMINY 
ZEMBRZYCE

Data: 31 maj / 1 czerwiec
Impreza plenerowa, zawody i turnieje sportowe, rozgrywki szachowe, występy zespołów regionalnych, 
stoiska twórców ludowych, konkursy i atrakcje dla dzieci. Impreza taneczna
Miejsce: Stadion LKS „Garbarz” Zembrzyce

 POLSKA BIEGA Data: 08 czerwiec
Impreza sportowa promująca zdrowy styl życia, maraton dla dzieci w wieku szkolnym, nauczycieli 
i wszystkich dla których bieganie, jest doskonałą alternatywą dla czasu spędzonego przed telewizorem
Miejsce: Szkoła Podstawowa w Marcówce, teren miejscowości Marcówka

DZIEŃ ZIEMI 
TARNAWSKIEJ

Data: 14 czerwiec
Piknik rodzinny organizowany przez Zespół Szkół w Tarnawie Dolnej.
Impreza integracyjna dla uczniów, rodziców i mieszkańców Tarnawy Dolnej. 
Ciekawe konkursy dla dzieci, występy uczniów Zespołu Szkół w Tarnawie Dolnej.
Miejsce: Tarnawa Dolna 

POWITANIE LATA Data:5 lipca
Impreza plenerowa organizowana przez KGW REDZ – piknik, stoiska twórców ludowych, 
występ kabaretu, występy zespołów wokalno – muzycznych.
Miejsce: Tarnawa Górna

ROMBANICA 
W MARCÓWCE

Data: 19 lipiec 
Impreza plenerowa w pięknie położonym miejscu. 
Promocja kultury podbabiogórza - okraszona swojskim jadłem i napitkiem
Miejsce: Bacówka u Harnasia, Marcówka 84

DZIEŃ KUBAJKI Data: 10 sierpień
Zabawa na ludowo. Nawiązanie do spuścizny kliszczackiej, ukazanie dawnych tradycji.
Gry i zabawy zręcznościowe, kiermasze twórców ludowych, rękodzieła
Miejsce: Stadion LKS „Błyskawica” Marcówka

WYŚCIG KOLARSKI
MEMORIAŁ 
IM. H. ŁASAKA

Data 16 sierpień
Miejsce: teren gminy Zembrzyce

DOŻYNKI GMINNE
VII BIESIADA
W ŚLESZOWICACH

Data: 16 sierpień
Uroczystości dożynkowe Gminy Zembrzyce – Msza Święta dziękczynna za plony, korowód dożynkowy, 
prezentacja wieńców, zagrody wiejskiej.
Festyn wiejski organizowany przez członków I Stowarzyszenia Muzycznego Śleszowice. 
Występy zaprzyjaźnionych orkiestr dętych, zabawa taneczna, liczne konkursy i atrakcje dla dzieci.
Miejsce: Teren przy domu Muzykanta w Śleszowicach
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Konkurs recytatorski
Recytatorów oceniała bardzo profesjo-

nalna i rzetelna komisja w składzie:
1. Stefania Frosztęga 
2. Maria Miś
3. Halina Ziomek 

Po wysłuchaniu wszystkich uczestni-
ków jury postanowiło przyznać następujące 
lokaty:

Grupa I-III
1. Amelia Chrapek kl. III - Szkoła Podstawo-

wa Zembrzyce 
2. Wiktoria Kwadrans - Szkoła Podstawowa 

w Tarnawie Dolnej
3. Patrycja Kiełbus - Szkoła Podstawowa 

w Marcówce
Grupa IV-VI

1. Kinga Chowaniec - kl. VI - Szkoła Podsta-
wowa w Śleszowicach

2. Michał Dobosz - kl. VI - Szkoła Podstawo-
wa w Zembrzycach

3. Wiktoria Ćwietnia kl. V - Szkoła Podsta-
wowa w Tarnawie Dolnej
Grupa gimnazjalna:

1. Weronika Fidelus - kl. I - Gimnazjum 
w Zembrzycach

2. Gabriela Garycka - kl. II - Gimnazjum 
w Zembrzycach

3. Katarzyna Pilarczyk - kl. III - Gimnazjum 
w Tarnawie Dolnej
Zadaniem uczestników konkursu było 

przygotowanie do recytacji wiersza i frag-
mentu prozy dowolnego autora. Jurorzy 
przy ocenie recytatorów brali pod uwagę: 
dobór repertuaru, interpretację utworów, 
kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.

Poziom tegorocznych zmagań był bar-
dzo wysoki, a i ocena niezmiernie trudna, 
komisja miała nie lada zadanie, aby wyłonić 
zwycięzców.

Serdecznie gratulujemy laureatom, 
a w szczególności reprezentantce Zespołu 
Szkół w Zembrzycach, Amelii Chrapek któ-
ra zajęła II miejsce w eliminacjach powia-
towych w grupie klas od I – III w Makowie 
Podhalańskim.

GCKiCz

13 marca br. odbył się Gminny Kon-
kurs Recytatorski Szkół Podstawowych 
i Gimnazjalnych, tym razem w Szkole 
Podstawowej w Marcówce.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
W dniu 27.03.2014r. w  Komendzie 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Suchej Beskidzkiej odbyły się elimina-
cje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej , w których naszą gmi-
nę reprezentowali zdobywcy pierwszych 
miejsc w poszczególnych grupach wieko-
wych. 

W kategorii szkół Podstawowych 
uczeń Bartłomiej Pływacz ze Śleszowic 
zajął 5 miejsce, a reprezentant Gimnazjum 
w Tarnawie Dolnej uczeń Dawid Pilarczyk 
uplasował się na 4 pozycji w powiecie. 

Dziękujemy nauczycielom, którzy po-
mogli młodzieży w przygotowaniu się do 
zmagań konkursowych. Wszystkim biorą-
cym udział gratulujemy i życzymy by wie-
dza z zakresu pożarnictwa była ich pasją. 

GCKiCZ 

W dniu 25 lutego 2014r. odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM „ Turniej przepro-
wadzono w Szkole Podstawowej w Śleszowicach . W Komisji zasiadali przedsta-
wiciele OSP z Zembrzyc – Dh. Sławomir Suwada,z Marcówki Dh. Józef Porębski, 
z Śleszowic Dh. Grzegorz Nieciąg oraz pracownik GCKiCz Maria Kus.

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

GRUPA WIEKOWA OD 10 – 13 LAT 

• Bartłomiej Pływacz – SP Śleszowice - I 
miejsce

• Szymon Fidelus – SP Zembrzyce – II 
miejsce

• Mariusz Trączyk - SP Marcówka – III 
miejsce 

• Patrycja Iciek - SP Śleszowice – III miej-
sce 

• Aleksandra Gałuszka – SP Śleszowice – 
wyróżnienie

GRUPA WIEKOWA OD 14 – 16 LAT 

• Dawid Pilarczyk - Gim w Tarnawie Dol-
nej – I miejsce

• Adrian Matusik - Gim w Tarnawie Dolnej 
– II miejsce

• Maciej Talaga – Gim w Zembrzycach III 
– III miejsce 

• Anna Fidelus – Gim w Zembrzycach – 
wyróżnienie

• Korczak Natalia – Gim w Zembrzycach 
– wyróżnienie
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Przedszkole w Zembrzycach zaprasza

Twoje Przedszkole
Remont przedszkola w Zembrzycach okazał się strzałem 

w dziesiątkę! Świadczy o tym fakt, iż coraz więcej rodziców 
posyła do niego swoje pociechy. Zmiana miejsca, przestron-
ne sale, lepsze wyposażenie sprawiło, że zarówno dzieci jak 
i wychowawcy czują się w nim bezpieczniej i wygodniej. 

Dla nas, jako dla Gminy, wielką satysfak-
cją jest kiedy nasze inwestycje okazują się 
sukcesem, tym samym sprawiając miesz-
kańcom ogromną radość. Tak też się stało 
w przypadku podjęcia decyzji przez Wójta 
o przeniesieniu przedszkola w Zembrzy-
cach. Jak wszystkim zapewne wiadomo, 
stare przedszkole mieściło się na pierwszym 
piętrze Szkoły Podstawowej. Posiadało trzy 
małe sale, ciasną szatnię i toalety, które nie 
były przystosowane dla maluchów. Z racji 
tego, iż przedszkole nie było oddzielone od 
reszty szkoły, maluchy nie czuły się swobod-
nie, kiedy na przerwach było głośno i gwar-
no, a pójście na spacer, czy też na stołówkę 
wymagało pokonywanie schodów, co było 
wielkim utrudnieniem. Dzisiaj jest zupełnie 
inaczej. Na parterze wydzielono miejsce 
dla przedszkola, które jest całkowicie od-
izolowane od reszty Szkoły. Są cztery duże, 
odpowiednio wyposażone sale oraz jedna 
mniejsza. Szatnia jest na tyle przestronna, że 
dla każdego przedszkolaka bez problemu 

znajdzie się miejsce na pozostawienie 
swoich rzeczy. Ubieranie, czy też roz-
bieranie dzieci nie musi odbywać się 
już w ciasnocie, a toalety zostały cał-
kowicie zmienione i dostosowane do 
najmłodszych. 

Oprócz prac remontowych podjęta 
została decyzja o wprowadzeniu bogat-
szego programu zajęć dla przedszkolaków, 
bowiem każdemu z rodziców zależy aby 
ich dziecko mogło jak najpełniej korzystać 
z wszelkich możliwości rozwoju. Zapewnia-
my Waszym pociechom nie tylko realizację 
podstawy programowej, ale również m.in. 
zajęcia językowe, muzyczne, plastyczne i ta-
neczne. Nie zabraknie oczywiście zabawy, 

spacerów, koncertów muzycznych i teatrzy-
ków. Wszystko to odbywa się pod okiem wy-
kształconego, doświadczonego i kreatywne-
go zespołu pedagogów, którzy dzięki swojej 
pasji i umiejętnościom zapewniają naucza-
nie i wychowanie na jak najwyższym pozio-
mie. W skład zespołu sprawującego opiekę 
nad dziećmi wchodzą również: pedagog, 
logopeda, oligofrenopedagog, a także na-
uczyciele wczesnego wspomagania.

Dzięki wszystkim dokonanym zmia-
nom coraz więcej rodziców decyduje się 

na posłanie swoich pociech do 
zembrzyckiego przedszkola. 
Niezmiernie cieszymy się, że do-
chodzą do nas tak pozytywne 
i miłe słowa kierowane ze strony 
rodziców i opiekunów, a także ze 
strony tych najmłodszych. Zapra-
szamy do „nowego, ulepszonego” 
przedszkola życząc miłej i owocnej 
nauki! 

UG
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