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Święto Samorządu w Gminie Zembrzyce

 Świętowanie rozpoczęło się uroczystą 
mszą świętą w intencji zmarłych i o zdrowie 
oraz pomyślność dla żyjących samorządow-
ców w Kościele Parafialnym w Zembrzycach, 
odprawioną przez księży z parafii Gminy Zem-
brzyce. 

Po mszy świętej samorządowcy, probosz-
czowie i zaproszeni goście przybyli bardzo 
licznie do reprezentacyjnej sali OSP w Zem-
brzycach. Przybyłych powitał Wójt Gminy Eu-
geniusz Stypuła, który w swoim wystąpieniu 
nakreślił rolę i znaczenie samorządu lokalnego. 

W 1989 r. rozpoczęły się zmiany w naszym 
kraju, które zapoczątkowały reformę samorzą-
du terytorialnego. W 1990 r. powstał niezależ-
nie od władzy państwowej samorząd gminny. 
Gmina Zembrzyce chociaż mała, posiadająca 
niewielkie dochody stale się rozwija. Budo-
wane są drogi, mosty, rozbudowano szkoły, 
wybudowano sale sportowe, oczyszczalnię 
ścieków i częściowo kanalizację oraz wodocią-
gi. Dzięki pozyskiwanym funduszom unijnym 
i krajowym nasza „Mała ojczyzna” zmienia się 
na korzyść i staje się miejscem coraz bardziej 
atrakcyjnym dla mieszkańców i przyjaznym 
gościom. Dobra, rzetelna współpraca władz 
i mieszkańców pozwoli na jej dalszy rozwój.

Uroczyste spotkanie miało na celu podzię-
kowanie i docenienie tych wszystkich, którzy 
podejmowali i podejmują wyzwania, angażu-
jąc się w sprawy ważne dla ogółu mieszkań-
ców.

Włodarz naszej gminy złożył serdeczne 
życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności 
w życiu rodzinnym oraz satysfakcji z pracy 
zawodowej – radnym wszystkich kadencji, 
kierownikom jednostek, osobom zaanga-
żowanym w działania gminy, pracownikom 
samorządowym i wszystkim wspierającym 
działania na rzecz Gminy Zembrzyce. Gratula-
cje zasłużonym złożył również Przewodniczą-
cy Rady Gminy P. Łukasz Palarski. W imieniu 
uhonorowanych podziękowali Pan Profesor 
Tadeusz Paleczny i Pani Emilia Szewczyk. 

 Przedstawiona prezentacja multime-
dialna zobrazowała zmiany jakie zaszły na 
przestrzeni lat w naszej gminie. Następnie 
w niepowtarzalny nastrój wprowadziła nas 
poezja śpiewana przez P. Barbarę Cyganik 
przy akompaniamencie P. Edwarda Stopy, 
zaś na swojską nutę śpiewała i przygrywała 
kapela P. Tadeusza Wojtanka. Gościom też 
zaprezentowała swoje opowiadanie, odno-
sząca sukcesy w konkursach miejscowa ga-
wędziarka P. Maria Heldt.

Z inicjatywy i na wniosek Wójta Gminy 
uhonorowano 19 osób tytułem „Zasłużony 
dla Gminy Zembrzyce” jako wyraz podzięko-
wania i uznania dla zasług dla naszej lokalnej 
społeczności. Uchwały w sprawie przyzna-
nia tytułu „Zasłużony dla Gminy Zembrzy-
ce” podjęła Rada Gminy Zembrzyce w dniu 
28.05.2014 r.

Wyróżnionym oraz wszystkim Samorzą-
dowcom naszej gminy życzymy satysfakcji 
z pracy, w pełnieniu tak ważnej społecznie 
roli, trafnych decyzji i akceptacji ich działań 
przez społeczność lokalną.  

GCKiCz

Po raz pierwszy samorządowcy naszej gminy tak uroczyście obchodzili Dzień Samorządu Terytorialnego. 
Święto to zostało ustanowione przez Sejm dla upamiętnienia daty pierwszych w pełni demokratycznych wybo-
rów samorządowych do rad gmin i miast, które odbyły się 27.05.1990r. Okazją do świętowania była również 40 
rocznica utworzenia Gminy Zembrzyce, na mocy dekretu Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie i 25 lecie 
działalności gminy w wolnej, niepodległej Polsce.

 Wyróżnienie to otrzymali: 

	Marta	Błaszkowska
	Andrzej	Hrycaj
	Józef	Karlak
	Barbara	Kiepura
	Jan	Kopacz
	Janina	Koziołek
	Stanisława	Łagosz	–	Mirocha
	Adam	Łasak
	Mikołajek	Zdzisława
	Tadeusz	Paleczny
	Emilia	Pilarczyk	
	Helena	Porębska
	Emilia	Szewczyk
	Tadeusz	Wojtanek
	Jan	Woźniak	
	Stanisława	Wrona
	Władysław	Wrona	
	Zbigniew	Wróbel
	Tadeusz	Zadora
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Modernizacja boiska sportowego
Gmina Zembrzyce dokona renowacji boiska sportowego w Tarnawie Dolnej. Wójt Gminy dzięki swoim dłu-

gotrwałym staraniom otrzymał zapewnienie finansowania inwestycji z środków zewnętrznych w wysokości do 
699.200 zł.

Od wielu miesięcy Wójt Gminy Zem-
brzyce czynił starania mające na celu 
zapewnienie finansowania inwestycji 
polegającej na poszerzeniu i wymianie 
murawy boiska sportowego w miejsco-
wości Tarnawa Dolna. Gmina Zembrzyce 
otrzymała zapewnienie finansowania 
przedmiotowej inwestycji ze środków Re-
gionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Krakowie, w ramach budowy Zbiorni-
ka Wodnego Świnna Poręba w wysoko-
ści 550.000 złotych, pozostałe 149.200 

złotych zapewnił Sejmik Województwa 
Małopolskiego w ramach Wieloletniego 
Programu Rozwoju Bazy Sportowej. 

Na sesji Rady Gminy Zembrzyce 
w dniu 26.06.2014r. obecny był dyrektor 
ds. inwestycji RZGW - Pan Stefan Sawic-
ki, który symbolicznie przekazał Wójtowi 
Gminy dokument potwierdzający przy-
znanie Gminie Zembrzyce kwoty 550 000 
zł na modernizację boiska w Tarnawie 
Dolnej. Przedstawiciele LKS „Tarnawian-
ka” podziękowali dyrektorowi za pomoc 

w doprowadzeniu do modernizacji boiska, 
na którym grają zawodnicy miejscowego 
klubu sportowego. Obecnie został ogło-
szony przetarg nieograniczony na wybór 
wykonawcy robót. Główne roboty budow-
lane zostaną przeprowadzone w tym roku, 
pozostałe prace pielęgnacyjne potrwają 
do połowy 2015 roku. Gmina opracowuje 
montaż finansowy dla budowy trybuny, 
która mamy nadzieję, że powstanie równie 
szybko jak odnowiona murawa.

 UG

Powstanie parking przy Zespole Szkół w Tarnawie Dolnej

O tym, że parking w Tarnawie Dolnej 
jest potrzeby, wiemy wszyscy od wielu 
lat. Szczególnie jest to widoczne w cza-
sie dowozu dzieci do szkoły przez rodzi-
ców. Szkoła znajduje się przy ruchliwej 
drodze powiatowej. Zatrzymujące się 
wzdłuż drogi samochody utrudniają 
przejazd innym uczestnikom ruchu dro-
gowego, a czasami uniemożliwiają wy-
jazd mieszkańcom z sąsiednich posesji. 
Stan ten znacznie pogarsza bezpieczeń-
stwo poruszania się osób i samochodów 
na tym odcinku.

Do tej pory parking nie był budowany, 
ponieważ gmina nie posiadała odpowied-
niego terenu, który mogłaby przeznaczyć 
na jego budowę. 

Pertraktacje z właścicielami działek, na 
których pierwotnie planowano budowę 
przeciągały się i w efekcie zakończyły się 
fiaskiem.

Wtedy powstała koncepcja budowy 
parkingu w innym miejscu, obok sali gim-
nastycznej. W maju gmina stała się właści-
cielem działek przyległych do szkoły na 
zasadzie zamiany nieruchomości. Obecnie 
parking jest już projektowany, a Wójt Gmi-
ny Zembrzyce podejmuje starania o uzy-
skanie dofinansowania do budowy tego 
obiektu z funduszy Unii Europejskiej.

Wójt Gminy złożył wniosek o dofinan-
sowanie tego zadania w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 Leader, 
projekt został wstępnie zatwierdzony przez 
Radę Lokalnej Grupy Działania "Podbabio-
górze".

Wykonanie parkingu przy szkole w Tar-
nawie Dolnej planowane jest w 2015 roku. 

UG
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Prace RZGW na rzecz Gminy Zembrzyce
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (RZGW) w ramach 

realizacji inwestycji „Budowa zbiornika wodnego Świnna Poręba” realizuje 
inwestycje, z których będą korzystać mieszkańcy naszej gminy.

Trwają prace przy wykonywaniu 
drogi „Pod Porębskiego” w Tarnawie 
Dolnej. W ramach prac planowane jest 
poszerzenie tej drogi, by samochody 
mogły się swobodnie mijać oraz budo-
wa odcinka chodnika. Prace te znacznie 
poprawią bezpieczeństwo ruchu dro-
gowego. Całość prac jest finansowana 

przez Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Krakowie. 

Wkrótce ruszą roboty związane 
z przebudową drogi gminnej do osiedla 
Starczały II . Aktualnie RZGW ogłosiło 
przetarg. W ramach prac planowana 
jest przebudowa drogi na długości 300 
m i szerokości 3,5 m wraz z poboczami, 
remontem zjazdów i urządzeń odwad-
niających drogę. Wartość szacunkowa 
zamówienia to 396 019,98 zł netto. 
Całość finansowana jest również przez 
RZGW. 

Ponadto RZGW wykonało drogę 
dojazdową do prywatnej posesji obok 
drogi „Pod Porębskiego”. Zostało to 
wykonane na podstawie zawartego 

porozumienia między osobą fizyczną 
a RZGW. Gmina nie uczestniczyła w re-
alizacji tego zadania. 

UG

Modernizacja dróg
W pierwszej połowie bieżącego roku zakończono prace związane z remontem dwóch lokalnych dróg „Na 

Koźle” i „ Do Borysa”.

W ramach prac wykonano nową 
nawierzchnię asfaltową i odwodnienie 
dróg.
Koszt wykonania drogi gminnej „Na 
Koźle” w miejscowości Zembrzyce 
to 63 663,15 zł. Natomiast droga „Do 
Borysa” w miejscowości Tarnawa Dolna 
kosztowała gminę 76 047,43 zł.
Rozpoczęły się prace budowlane 
na drodze powiatowej w Tarnawie 
Dolnej i Śleszowicach. W obecnej 
chwili prowadzone są prace związane 

z gruntowym remontem mostów oraz 
rozpoczęła się budowa chodnika na 
wysokości „Bielowej Grapy”. 
Całość realizowana jest w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych. Planowany termin 
zakończenia całości zadania do 
listopad 2014 roku. W trakcie prac 
prosimy o zachowanie bezpieczeństwa 
i przepraszamy za utrudnienia, które 
potrwają do listopada 2014 roku.

 UG
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Modernizacja sieci wodociągowej
Rozbudowa osiedli mieszkalnych i zwiększenie zapotrzebowania na wodę spowodowały konieczność moderni-

zacji części sieci wodociągowej w Tarnawie Dolnej. Z powodów technicznych takich jak nieszczelność, która miała 
wpływ na jakość dostarczanej wody zlikwidowano wyeksploatowany zbiornik na osiedlu „ Biki”. Wodociąg został 
połączony z siecią wodociągową z ujęcia SUW Leskowiec. Poprawi to znacznie jakość wody pitnej w Tarnawie Dolnej.

Modernizacja ma na celu usprawnienie 
działania, zwiększenia niezawodności, 
przystosowanie sieci do nowych 
zadań i wpłynie na obniżenie kosztów 
eksploatacji. Drugim etapem modernizacji 

jest montaż reduktora ciśnienia na 
wodociągu głównym Leskowiec – Tarnawa 
Dolna i połączenie linii ze zbiornikiem 
u  „Kaszyckich” na osiedlu Starczały. 
Modernizacja spowoduje zwiększenie 

niezawodności systemu dystrybucji wody, 
zwiększenie ilości dostarczanej wody, 
zmniejszenie strat hydraulicznych w sieci 
oraz podwyższenie stabilizacji ciśnienia 
w sieci.                  GZWiK

Remont drogi do Marcówki i budowa chodnika

Mieszkańcy Marcówki od lat starają się o moderniza-
cję drogi powiatowej prowadzącej do ich miejscowości. 
Jest to droga, którą dojeżdżają codziennie do szkoły i do 
zakładów pracy. Wymaga ona gruntownego remontu.

Wójt Gminy Zembrzyce i radni z Marcówki od dawna zasta-
wiają się jak rozwiazać ten problem. Droga do Marcówki jest 
drogą powiatową, zaś Powiatu Suskiego nawet przy współpracy 
z Gminą Zembrzyce nie stać na gruntowny remont tej drogi, bez 
wsparcia finansowego z zewnątrz.

Jedynym źródłem, gdzie można by było szukać funduszy 
jest Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. W ramach 
tego programu jest realizowany w 2014 roku remont drogi po-
wiatowej w Tarnawie Dolnej i Śleszowicach. 

By zakwalifikować się do wsparcia w ramach tego programu 
koniecznym jest spełnienie wielu warunków. W szczególności 
promowane są remonty dróg, których efektem jest znaczna 
poprawa bezpieczeństwa ruchu. W związku z tym Wójt Gminy 
Zembrzyce podjął inicjatywę zaprojektowania chodnika przy 
drodze do Marcówki na odcinku od mostu do przystanku auto-
busowego przed szkołą. Aktualnie trwają prace nad projektem.

Budowa chodnika połączona z remontem drogi będzie dzia-
łaniem znacznie poprawiającym bezpieczeństwo ruchu drogo-
wego, dzięki czemu będzie szansa na zakwalifikowanie tej drogi 
do inwestycji realizowanych w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych. 

Zrealizowanie tego planu oprócz poprawy bezpieczeństwa 
na drodze, wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej Mar-
cówki i poprawi znacznie jakość życia mieszkańców. 

UG

UWAGA - TRAWY NIE WRZUCAMY DO WORKÓW!
Nadszedł sezon letni, wielu mieszkańców naszej gminy przeprowadza w przydomowych ogrodach prace  

porządkowe i zabiegi pielęgnacyjne.

W związku z tym, Urząd Gminy przy-
pomina, iż wszelkiego rodzaju odpady 
zielone ulegające biodegradacji nale-
ży w miarę możliwości kompostować 
w przydomowych kompostownikach. 
Osoby nie posiadające przydomowych 
kompostowników prosimy przekazywać 
odpady zielone takie jak: skoszona tra-
wa, zgrabione liście, połamane gałęzie 
do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów 
Problemowych, który znajduje się przy 
ul. Kolejowej 131 w Zembrzycach.

Zabrania się umieszczania skoszonej 
trawy w czarnych workach. Firma 
odbierająca odpady komunalne nie 

będzie odbierać sprzed posesji worków 
czarnych wypełnionych trawą !!!

Równocześnie prosimy, nie wywoźmy 
śmieci do lasu, nie zaśmiecajmy brzegów 
rzek! Utrzymujmy w ładzie i czystości  
przyległe  do posesji rowy, korytka  
i chodniki oraz okoliczne łąki i lasy. Nie 
zatruwajmy powietrza  rakotwórczymi 
związkami  powstającymi podczas 
spalania śmieci!!!

 UG

Godziny otwarcia punktu:

poniedziałek – piątek 
od godz. 800 - 900 
oraz każdą drugą i czwartą sobotę 
miesiąca od godz. 900 - 1200.
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TROSKA O OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Szczególną troską władz Gminy Zembrzyce objęte 
są osoby dotknięte niepełnosprawnością, a zwłaszcza 
dzieci. W ostatnim okresie gmina podjęła szereg dzia-
łań mających na celu pomoc dla tych osób.

Dzięki realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu na terenie Gminy Zembrzyce” 36 osób niepełno-
sprawnych może korzystać z darmowego Internetu i markowego 
sprzętu komputerowego w swoich domach.

W ramach pomocy rodzicom opiekującym się dziećmi nie-
pełnosprawnymi realizowany był w 2013 roku przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach projekt pn. „Ak-
tywność – mój atut” skierowany do rodziców wychowujących 
dzieci niepełnosprawne. Dzięki realizacji projektu 20 osób zdo-
było umiejętności pozwalające na odbudowanie swojej pozycji 
na płaszczyźnie społecznej, zawodowej jak i życia rodzinnego. 
Uczestnicy projektu na nowo odbudowali wiarę we własne siły 
i możliwości.

W 2013 r. Gmina Zembrzyce podjęła współpracę z Polskim 
Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
- Koło w Zawoi, oddając mu w dzierżawę na okres 25 lat budynek 
po byłej szkole podstawowej w Tarnawie Górnej, z przeznacze-
niem na działalność ośrodka rehabilitacyjno – edukacyjno - wy-
chowawczego. Jest to niepubliczna, specjalistyczna placówka 
oświatowa. Przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 3 do 25 lat, 
które potrzebują kompleksowej, wielodyscyplinarnej pomocy 
świadczonej przez specjalistów w odpowiednich warunkach do-
stosowanych do stanu wychowanków.

Z uwagi na starania Stowarzyszenia, by od września bieżą-
cego roku uruchomić Ośrodek w Tarnawie Górnej - Wójt Gmi-
ny Zembrzyce zaangażował się w zaadoptowanie budynku do 
stanu pozwalającego na otwarcie placówki. Gmina Zembrzyce 
przeznaczyła na ten cel kwotę 20 000 zł i równocześnie otrzy-
mała dotację od Gminy Budzów w wysokości 5000 zł, od Gmi-
ny Stryszawa w wysokości 5000 zł, od Miasta Sucha Beskidzka 
6000 zł i od Powiatu Suskiego 50 000 zł. W najbliższym czasie 

zostanie wyremontowany i dostosowany do potrzeb dzieci 
niepełnosprawnych parter obiektu. Dzięki czemu od września 
2014 r. dzieci z Budzowa, Stryszawy, Suchej Beskidzkiej i Zem-
brzyc dotychczas dojeżdżające do Juszczyna będą miały zajęcia 
w fili Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno- Wychowawczego 
w Tarnawie Górnej.

Na terenie Gminy Zembrzyce istnieją Warsztaty Terapii Za-
jęciowej oraz istnieje Ośrodek Rehabilitacyjny Caritas, których 
działalność ubogaca wszystkich. W ośrodku tym mieszkańcy 
gminy mają możliwość korzystania z usług rehabilitacyjnych fi-
nansowanych przez gminę. W Zembrzycach corocznie odbywa 
się „Karuzela Twórczości”. Impreza ta jest organizowana dla osób 
niepełnosprawnych i przy ich aktywnym udziale, została ona 
wpisana do kalendarza imprez gminnych. Wszystko to świadczy 
o tym, że jesteśmy otwarci na osoby niepełnosprawne i staramy 
się aby czuły się tutaj dobrze.

Mamy nadzieję, że wyżej wymienione działania gminy przy-
czyniają się do poprawy życia osób dotkniętych niepełnospraw-
nością. Mimo wielu ograniczeń, osoby te chcą żyć aktywnie, a ich 
rodzice i opiekunowie potrzebują pomocy i wsparcia przy reali-
zacji tego trudnego zadania.

 UG

Karta Dużej Rodziny
Od 16 czerwca 2014r. rodziny wielodzietne, w których jest troje i więcej 

dzieci (bez względu na dochód) mogą składać w tutejszym urzędzie wnio-
ski o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Karta ta przyznawana będzie na wnio-
sek członka rodziny wielodzietnej przez 
wójta i będzie wydawana bezpłatnie. 
Warunki jakie musi spełniać rodzina to 
m.in. troje dzieci w wieku do ukończenia 
18 roku życia, a w przypadku, gdy dziec-
ko uczy się do ukończenia 25 roku życia. 
Ograniczenia wiekowe nie dotyczą dzieci 
legitymujących się orzeczeniem o umiar-
kowanym i znacznym stopniu niepełno-
sprawności.

Karta umożliwi członkom rodzin wielo-
dzietnych korzystanie ze zniżek oferowa-
nych przez podmioty publiczne i niepu-
bliczne przystępujące do programu m.in. 
niektóre muzea, teatry, sklepy, parki naro-
dowe, rezerwaty przyrody, PKP Intercity, 
Przewozy Regionalne. Składając wniosek 
o przyznanie Karty Dużej Rodziny należy 
okazać oryginały lub odpisy dokumentów 
potwierdzające stanowienie rodziny wie-
lodzietnej. Karta Dużej rodziny przyzna-

wana jest każdemu członkowi rodziny, 
także rodzinom zastępczym i rodzinnym 
domom dziecka. Karta będzie wydawana 
w przypadku dziecka małoletniego – do 
ukończenia 18 roku życia, w przypadku 
dziecka pełnoletniego – odpowiednio do 
końca roku szkolnego lub akademickie-
go, w którym planowane jest ukończenie 
nauki w danej placówce, zgodnie z ter-
minem wskazanym w zaświadczeniu ze 
szkoły lub szkoły wyższej o planowanym 
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terminie ukończenia nauki w danej pla-
cówce, nie dłużej jednak niż do ukończe-
nia 25 roku życia. W sytuacji gdy dziecko 
pełnoletnie posiada orzeczenie o znacz-
nym lub umiarkowanym stopniu niepeł-
nosprawności – karta zostanie wydana 
na okres ważności orzeczenia. Rodzicom 
karta wydawana jest dożywotnio. 

W gminie Zembrzyce zadania wynika-
jące z realizacji rządowego programu dla 
rodzin wielodzietnych realizuje Referat 
Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa. 
Wnioski o wydanie karty można składać 
w godzinach pracy urzędu w pokoju Nr 3.

Wszystkie instytucje i miejsca oferują-
ce zniżki dla rodzin wielodzietnych opa-

trzone będą logo „ Tu honorujemy Kartę 
Dużej Rodziny”. 

Dodatkowe informacje na temat Karty 
Dużej Rodziny oraz aktualną ofertę zniżek 
dla rodzin posiadających kartę można 
znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl

UG

Jubileusz kapłański
22 czerwca br. zembrzycka parafia obchodziła niezwykłą uroczystość- 

srebrny jubileusz kapłaństwa Ks. Krzysztofa Kowalczyka SDS – pochodzące-
go z naszej miejscowości. Jubileuszowa suma odprawiona przez Dostojnego 
Jubilata odbyła się o godz.1130. Kolega ze studiów księdza Krzysztofa w wy-
głoszonym kazaniu nakreślił jego niezwykłą drogę życiową.

Nasz rodak urodził się w 1963 roku 
w Wadowicach. Po maturze zdecydował 
się wstąpić do Zgromadzenia Salwato-
rianów, w którym jest już 32 lata. Po od-
byciu rocznego nowicjatu w 1983 roku 
złożył śluby zakonne. Po 6 latach stu-
diów filozoficzno-teologicznych, z rąk 
kardynała Franciszka Macharskiego 
otrzymał święcenia kapłańskie. Wtedy 
nawet nie spodziewał się, że Bóg prze-
znaczył Mu tak niezwykłą drogę życia 
i karierę zawodową. 

 Pod koniec 1989 roku , posłany 
przez zakon, dotarł do Australii, gdzie 
w Greenmount uczył się języka, a już od 
września 1990 roku pracował tam jako 
wikariusz. Po trzech latach został pro-
boszczem w Bruce Rock. Potem kariera 

Jubilata potoczyła się bardzo szybko. 
Doceniono Jego zdolności i zaangażo-
wanie. W 1997 r. został mianowany su-
periorem i pracował przez kilka miesię-
cy w parafii Balcatta, gdyż w kwietniu 
został wybrany na ekonoma prowincjo-
nalnego przez Kapitułę w Krakowie. Tę 
funkcję pełnił z dużym powodzeniem 
do 2003 r. 

 Jego talenty zostały dostrzeżone 
i docenione przez zakon, bo od 1999 do 
2006 r. był przewodniczącym między-
narodowej komisji finansowej salwa-
torianów z siedzibą w Rzymie. Po tym 
wyczerpującym okresie intensywnej 
pracy dla zgromadzenia przyszedł czas 
na krótką chwilę oddechu dla siebie 
i swojego duchowego ubogacenia.

 Ksiądz Krzysztof najpierw przez 
3 miesiące zastępował duszpasterza 
w Teksasie, następnie pojechał do Zie-
mi Świętej na upragniony kurs biblijny 
od października 2003 do lutego 2004. 
Po tej duchowej uczcie w ojczyźnie 
Jezusa nasz Jubilat wrócił do Australii, 
gdzie był kilka miesięcy proboszczem 
w Carnarvon, a następnie otrzymał 

funkcję magistra nowicjatu do kształto-
wania nowych pokoleń salwatorianów 
w Greenmount.

 W kwietniu 2009 rozpoczął nowy 
etap życia już na Filipinach w New Ma-
nila jako przełożony i ekonom wikaria-
tu Azji Południowo-Wschodniej, rektor 
teologów i dyrektor aspirantów grupy 
językowej oraz odpowiedzialny za bu-
dowę nowego domu salwatorianów.

 Trzeba tu zaznaczyć, że przy tych 
wszystkich licznych obowiązkach

Ksiądz Krzysztof zachowuje pogo-
dę ducha, jest osobą zawsze życzliwą, 
otwartą, gotową do pomocy. W czasie 
Kapituły generalnej w Krakowie w 2012 
roku został wybrany na konsultora ge-
neralnego i od lutego 2012 roku prze-
niósł się do Rzymu, gdzie pełni także 
funkcję prokuratora przy stolicy świętej.

 Jesteśmy dumni z naszego krajana, 
życzymy Jubilatowi zdrowia, sił i opie-
ki Matki Bożej na każdy dzień Jego dal-
szej drogi w dążeniu do świętości przez 
służbę dla Boga i ludzi.

 GCKiC

„Szachowe Dni Gminy Zembrzyce” za nami
W dniach 31.05.2014r – 1.06.2014 r. odbywały się Szachowe Dni Gminy Zembrzyce. 

Pierwszy dzień przebiegał pod hasłem 
sportowej rywalizacji. W sobotę dzieci 
i młodzież szkół z terenu gminy uczestni-
czyli w rozgrywkach sportowych. Rozgry-
wano mecze piłki nożnej, siatkowej i ko-
szykowej. Uczniowie szkół podstawowych 

rywalizowali w biegach na 60 m, a gimna-
zjaliści na 100 m oraz w sztafecie 4 x 100 m 
( osobno dziewczęta i chłopcy). Najmłodsi 
pokonywali tory przeszkód przygotowa-
ne przez poszczególne szkoły i rozgrywali 
mecze w dwa ognie. 

Zawody sportowe rozgrywano na bo-
isku przy Zespole Szkół w Zembrzycach 
oraz na boisku sportowym LKS GARBARZ. 
Dodatkową atrakcją był spektakl teatralny 
„Jaś i Małgosia” oraz dmuchane zjeżdżal-
nie, trampolina i basen z piłeczkami. 
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 Jednak najwięcej zainteresowań 
budził turniej szachowy. Rozgrywano  
go w  trzech kategoriach wiekowych: 
uczniowie klas I-III, klas IV-VI oraz ucznio-
wie gimnazjum. Zawodnicy, uczniowie 
wszystkich szkół gminy, czekali w kolejce 
na miejsce przy szachownicy. Turniej roz-
grywano pod okiem instruktorów Aka-
demii Logicznego Myślenia LOGICUM 
z Krakowa, którzy również zaprezento-
wali szachy przestrzenne , przy pomocy 
których objaśniali zasady gry. Najlepsi za-
wodnicy w poszczególnych dyscyplinach 
otrzymali medale oraz dyplomy.

 Drugi dzień Szachowych Dni Gminy 
Zembrzyce rozpoczęto prelekcją szacho-
wą i zaproszeniem do rozgrywek szacho-
wych o Puchar Wójta Gminy. Największe 
zainteresowanie wzbudzały szachy plene-
rowe, które większość uczestników miała 
okazję zobaczyć po raz pierwszy. Najlepsi 
rozgrywający turniejowe partie szachowe 
otrzymali puchary, dyplomy i medale.

W trakcie imprezy dla najmłodszych 
przygotowano program interaktywny 
,,Bajkowy Świat Smerfów”.

Kto odważny, poddał się zabiegowi 

malowania twarzy, co sprawiło, że dzie-
ciaki wróciły do domu szczęśliwe i ra-
dosne. Czas umilała muzyką miejscowa 
orkiestra Dęta Rytm, pod kierownictwem 
Kapelmistrza Pana Kazimierza Gromady. 
Zainteresowani motoryzacją podziwiali 
samochody wyścigowe, wykonane przez 
uczniów z Zespołu Szkół im. W. Goetla 
w Suchej Beskidzkiej. 

Na scenie prezentował się miejscowy 
zespół tancerek ZUMBY pod kierownic-
twem instruktorki P. Gabrieli Bryndzy. Po-
dziwialiśmy rytmiczny taniec, piękną cho-
reografię i sprawność ruchową tancerek. 
Publiczność nagrodziła zespół gromkimi 
brawami.

Wójt Gminy Zembrzyce wręczył na-
grody i wyróżnienia w związku z konkur-
sem na "Najpiękniejszy ogród przydomo-
wy". 

 Następnie licznie zebranym miesz-
kańcom całej gminy czas umilał Zespół 
„Trojoki”, przedstawiając program ka-
baretowo muzyczny. Ostatnią częścią 
programu był koncert zespołu Klezmer 
Band, który zagrał najpiękniejsze prze-
boje z ostatnich lat. 

Podczas całej imprezy lokalne sto-
warzyszenia i wytwórcy produktów lo-
kalnych prezentowali i promowali swoje 
wyroby.

Tegoroczna aura, chociaż kapryśna, 
pozwoliła wszystkim przybyłym spędzić 
miło czas i skorzystać z przygotowanych 
atrakcji.

GCKiCz

Konkurs na "Najpiękniejszy ogród przydomowy"
W związku z organizowanym Konkursem „Na najpiękniejszy ogród przy-

domowy” w Gminie Zembrzyce pragniemy poinformować o wynikach tego 
konkursu.

Po dokonaniu oględzin wszystkich 
zgłoszonych ogrodów komisja konkur-
sowa postanowiła przyznać I miejsce-
Pani Katarzynie Fidelus z Zembrzyc.

Ogród Pani Katarzyny Fidelus wy-
różnia się dużą estetyką. Poszczególne 
elementy ogrodu zostały tutaj bardzo 
dobrze z sobą skomponowane tworząc 

wielobarwną, malowniczą kompozycję. 
Własnoręcznie zrobiona przez gospo-
darzy altana wraz z oczkiem wodnym, 
w którym pluskają się piękne karasie 
i żółwie wodne zdaje się być swoistą 
oazą spokoju, zatopioną w wielobarw-
nym krajobrazie roślinności. Elemen-
tem zasługującym na wyróżnienie 
jest również oczko wodne z fontanną, 
otoczone starannie wypielęgnowanym 
skalniakiem.

Komisja przyznała również wyróż-
nienia dla dwóch ogrodów.

Wyróżnienie otrzymał ogród Pani 
Anny Fortuna. W ogrodzie tym znaj-
dują się piękne skalniaki i klomby, usy-
tuowane wzdłuż estetycznie urządzo-
nych ścieżek, w otoczeniu nienagannie 

przystrzyżonego trawnika. Widać tutaj  
ogrom pracy i serca jakie Pani Anna 
wkłada w jego piękny wygląd. Każdy 
element wydaje się być na bieżąco 
pielęgnowany. Pani Anna niektórym 
drzewkom nadała nawet imiona człon-
ków swojej rodziny. Cały ogród tworzy 
elegancką i bardzo zadbaną kompo-
zycję, składającą się z wielu gatunków 
pięknie dobranych ze sobą roślin.

Wyróżnienie otrzymał również 
ogród Państwa Teresy i Józefa Wójci-
ga. Ogród ten cechuje bogactwo ele-
mentów ozdobnych, co nadaje mu 
niepowtarzalny charakter. Na uwagę 
zasługuje tutaj przepięknie urządzone 
oczko wodne z fontanną i wielobarw-
nym skalniakiem. Ogród ten charakte-

W kategorii „dzieci do lat 10”  
I miejsce zajął Patryk Gałuszka
II miejsce Magdalena Kulig
III miejsce Paulina Głuszek

W kategorii „ młodzież do lat 18”
I miejsce Piotr Pindel 
II miejsce Dominik Kadela
III miejsce Mikołaj Hrapkowicz

W kategorii „ dorośli” 
I miejsce Adam Leśniak 
II miejsce Porębski Jarosław 

Wyróżnienia otrzymali – Michał Do-
bosz, Dominik Gałuszka, Dominik Morycki, 
Maciej Talaga, Patrycja Gach . 
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Bezpieczne dziecko
14 maja 2014 roku w Szkole Podstawowej w Marcówce odbył się finał akcji „Bezpieczne dziecko”.

W programie uczestniczyło 51 
pierwszoklasistów z naszej gminy. 
Wiedzy o bezpieczeństwie dostarczy-
ły dzieciom książeczki pt.”Bezpieczne 
dziecko” oraz spotkania z policjantami, 
które odbyły się we wszystkich szkołach 
podstawowych w klasach pierwszych. 
Na zakończenie programu zorganizo-
wano konkurs plastyczny dla uczniów 
klas pierwszych pt.”Bezpieczne dziec-

ko w szkole, w domu, w lesie, na wa-
kacjach”. Patronat nad konkursem ob-
jął Urząd Gminy w Zembrzycach oraz 
Komenda Powiatowa Policji w Suchej 
Beskidzkiej. Z każdej szkoły wyróżnio-
ne zostały 3 prace plastyczne, których 
autorzy otrzymali nagrody rzeczowe 
oraz słodycze. Pozostali uczniowie klas 
pierwszych otrzymali drobne upominki 
za udział w konkursie.

Podczas tej uroczystości został rów-
nież rozstrzygnięty konkurs plastyczny 
„Bezpieczna droga do szkoły”, w któ-
rym brali udział uczniowie klas II - III.  
Dyplomy, nagrody rzeczowe oraz słody-
cze otrzymali autorzy 3 najciekawszych 
prac:

- Natalia Cholewa – kl. II SP Śleszowice
- Patrycja Kiełbus – kl. III SP Marcówka
- Jakub Urbański – kl. III SP Marcówka.

SPM

ryzuje się bogactwem gatunków roślin, 
przepięknie ze sobą dobranych na po-
mysłowo urządzonych skalnikach. Na 
uwagę zasługuje tutaj również staw 

z rybami oraz pięknie wkomponowane 
w krajobraz odrestaurowane urządze-
nia rolnicze typu pług. W ogrodzie Pań-
stwa Wójciga nie sposób nie zauważyć 

wkładu pracy i pasji właścicieli. Ser-
decznie gratulujemy i dziękujemy za 
udział w konkursie!

 UG

„Polska biega” w Marcówce
W dniu 8.06 br. w Marcówce w ramach ak-
cji „Polska biega” odbył się VIII BIEG LEŚNY 
koroną gór Marcówki. Tegoroczny bieg 
miał swoje hasło „Pobiegnij rodzinnie – 
bądź zdrowo zakręcony” . Organizatorem 

imprezy byla Szkoła Podstawowa w Mar-
cówce wraz z gronem pedagogicznym 
i rodzicami. Bieg rozpoczął się o godz. 
1430. Na starcie stanęło około 160 uczest-
ników z:Budzowa, Makowa Podhalańskie-

go, Marcówki, Mucharza, Tarnawy Dolnej, 
Stryszowa, Zawoi i Zembrzyc. Uczestnicy 
biegli w różnych kategoriach wiekowych 
i na różnych dystansach, bowiem organi-
zatorzy przygotowali trasy na 4 dystan-
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sach: 0,4 km, 1,3 km, 6,5 km, i 10 km. 
Każdy wybrał trasę stosownie do własnej 
kondycji. 
Poniżej prezentujemy liderów tegorocz-
nej edycji biegów: 
maluchy do 5 lat chłopcy: dziewczęta: 
I miejsce Dawid Porębski Julia Zgudziak 
II miejsce Mateusz Mirocha Marcelina Kot 
III miejsce Hubert Trączyk Maria Franik

uczniowie klas 0-III chłopcy: dziewczęta: 
I miejsce Adrian Mirocha Justyna Pająk 
II miejsce Szymon Wróbel Julia Wciślak 
III miejsce Mateusz Kos Oliwia Trączyk
uczniowie klas IV-VI chłopcy: dziewczęta 
I miejsce Michał Korczak Natalia Porębska 
II miejsce Kamil Trączyk Agnieszka Ogarek 
III miejsce Jakub Franik Wiktoria Kukuc 
młodzież : 6,5 km chłopcy: dziewczęta: 
I miejsce Rafał Maciążka Natalia Korczak 
II miejsce Jarosław Jacosek Anna Koralik 
III miejsce DomikZgudziak Patrycja Fidelus
dorośli: 6,5 km 
I miejsce Łukasz Zając ,
II miejsce Marek Porębski, 
III miejsce Konrad Bebak 
dorośli: 10 km 
I miejsce Mateusz Maciążka, 
II miejsce Wojciech Maciążka,  
III miejsce Jakub Krzystoń 
Najmłodszy z uczestników Kamil Wróbel 

ukończył 1 rok, zaś najstarszy Janusz Su-
wada 55 lat.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom. 
Bieg połączony był z piknikiem rodzin-
nym i FESTYNEM ZDROWIA. W organiza-
cję włączyli się członkowie OSP, Stowa-
rzyszenie KGW „Marcowianki”, Komenda 
Rejonowa Policji w Suchej Beskidzkiej 
i Przychodnia Zdrowia w Zembrzycach. 
Całość uświetniała muzyka, degustacje 
zdrowej żywności i chłopskiego jadła. 
Sportowy charakter imprezy podkreślił 
mecz piłki nożnej ,,Rodzice kontra po-
ciechy”. Było bardzo wesoło, sportowo 
i rodzinnie. 

Dziękujemy organizatorom i wszystkim 
uczestnikom kulturalno - sportowej za-
bawy.

GCKiCz

Dzień Dziecka w Bacówce
W Bacówce u Harnasia Stani-

sława Sali w Marcówce odbyły się  
off-road’owe obchody Dnia Dziecka, 
gdzie gościły dzieci wraz z opieku-
nami, na zaproszenie Beskidzkie 4x4  
i Harnasia.

Podczas imprezy wspólnie bawiły się 
wszystkie dzieci,  oraz goście specjalni, 
podopieczni Fundacji Śląskie Hospicjum 
dla Dzieci (http://www.hospicjumdla-
dzieci-slask.org.pl/).

W trakcie trwania imprezy dzieci  po-
dróżowały  samochodami terenowymi 
po specjalnie przygotowanym torze of-
f-road’owym, a także  podziwiały  pięk-
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Karuzela Twórczości
"Karuzela Twórczości" to Przegląd Form Scenicznych i Wytworów Artystycznych Osób Niepełnosprawnych, któ-

ra 28 maja 2014 r. zakręciła się w Zembrzycach już po raz siódmy. Organizatorem imprezy były Warsztaty Terapii 
Zajęciowej z Zembrzycach, a wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi V-ce Starosta Powiatu Suskie-
go - Jan Woźny, Wójt Gminy Zembrzyce - Eugeniusz Stypuła oraz Dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej –  
ks. Bogdan Kordula, który dokonał oficjalnego otwarcia Karuzeli.

W spotkaniu wzięło udział osiem 
ośrodków z całego powiatu. Przyjechali 
do nas reprezentanci : WTZ-u z Kuko-
wa, ŚDS-u z Pewli Wielkiej, ŚDS-u z Jor-
danowa, OREW-u z Juszczyna, DPS-u 
z Makowa Podhalańskiego, WTZ-u z Ze-
brzydowic oraz WTZ-u z Zembrzyc. Każ-
da z placówek przygotowała wystawkę 
prac, które są efektem terapii prowadzo-
nej wśród uczestników zajęć, dzieląc się 
w ten sposób pomysłami i pokazując, że 
osoby z niepełnosprawnością świetnie 
sprawdzają się w dziedzinach artystycz-
nych. Także przedstawienia teatralne, 
których myślą przewodnią był „Mój baj-
kowy świat” prezentowały wysoki po-
ziom artystyczny, zarówno ze względu 
na grę aktorską jak i kreatywność w za-
kresie scenografii i kostiumów. Mnogość 
kolorów na scenie dowodzi trafności od-

zwierciedlenia tematu spotkania. 
Pomiędzy występami można było 

uzupełnić energię w „słodkim kąciku”, 
o który zadbały mamy zembrzyckich 
uczestników przygotowując na tę okazję 
przepyszne ciasta i inne słodkie smako-
łyki. Oprócz słodkości wszyscy uczestni-
cy mogli posilić się smacznym bigosem, 
o który zadbała Gmina Zembrzyce.

Nie mogło też zabraknąć tańców, 
które poprowadził instruktor tańca Ma-
teusz Pochopień i pomimo chwilowego 
deszczu rozgrzał atmosferę rytmem 
makareny. Kolejną atrakcją Karuzeli był 
pokaz Goetlowskich Wyścigów Samo-
chodowych sterowanych radiowo. Przy-
gotowali go uczniowie z Zespołu Szkół 
Mechanicznych w Suchej Beskidzkiej 
wraz ze swoim nauczycielem.

Na koniec wszyscy uczestnicy Karu-

zeli zostali porwani do wspólnej zabawy 
tanecznej przez zespół muzyczny, który 
tworzą Halina Toma, która śpiewała i za-
chęcała do zabawy oraz Robert Pająk, 
który zajmował się oprawą muzyczną. 

W społeczeństwie nadal jest wiele 
oporów w związku z osobami z niepeł-
nosprawnością, a wynikają one głównie 
z niewiedzy. Dlatego wszelakie imprezy 
umożliwiające integrację są niezwy-
kle ważne. "Karuzela Twórczości" jest 
przykładem rehabilitacji społecznej 
osób z niepełnosprawnością, co poka-
zuje zwiększająca się z roku na rok licz-
ba mieszkańców Zembrzyc biorących 
udział we wspólnej zabawie. 

Julita Meller
terapeuta zajęciowy w WTZ Zembrzyce

no Beskidów widzianych z perspektywy 
terenówki podczas turystycznej prze-
jażdżki.

Wszyscy wiemy, że zabawa jest 
dobra tylko wówczas, gdy dziecięce 
brzuszki są pełne, dlatego też przez cały 
czas trwania imprezy do dyspozycji go-
ści udostępniony był grill, ognisko oraz 
kuchnia w bacówce. Dobrzy ludzie, czyli 
sponsorzy Dnia Dziecka, zapewnili kieł-
baski i napoje.  Dziękujemy wszystkim, 
którzy przyczynili się do przygotowania 
poczęstunku i z organizowania imprezy.

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Marcówce włączyli się w organizację 
Offroadowego Dnia Dziecka dla Pod-
opiecznych Fundacji Śląskiego Hospi-
cjum dla Dzieci- nieuleczalnie chorych 
z terenu województwa śląskiego. Chór 
szkolny” Jagódki” /op. J.Fidelus/, przy-
gotował specjalną częśc artystyczną. 
Spotkanie to, było dla naszych uczniów 
wielkim przeżyciem i doświadczeniem 
piękna płynącego z głębi, dzielenia się 
dobrem z innymi.

 I.S.
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Dzień Rodziny w Tarnawie Dolnej

MŁODZI ODKRYWCY Z „MISJĄ PRZYRODA”  
W TATRZAŃSKIM PARKU NARODOWYM

Gmina Zembrzyce zakwalifikowała się do tegorocznej edycji projektu Misja Przyroda skierowanej do szkół pod-
stawowych z czterech województw: małopolskiego, podlaskiego, podkarpackiego oraz zachodniopomorskiego.

Nie było łatwo, gdyż Partnerstwo dla 
Środowiska mogło dofinansować tylko 24 
szkoły (6 z województwa małopolskiego). 
Tym bardziej cieszy fakt, że w ich gronie 
znalazła się Szkoła Podstawowa w Śleszo-
wicach. Beneficjentami byli uczniowie klas 
IV-VI. „Śleszowiccy odkrywcy” do udziału w 
przyrodniczej przygodzie zaprosili czwar-
toklasistów z Tarnawy Dolnej.

Dnia 26 maja, z dobrym humorem, 
bagażem wrażeń oraz sprzętu do obser-
wacji, uczniowie wyruszyli na pięciodnio-
wą przygodę z przyrodą. W ramach  zajęć 
wcielili się w rolę odkrywców i badaczy, 
poznając przy tym walory przyrodnicze 
Tatrzańskiego Parku Narodowego i jego 
najbliższej okolicy. Dzięki atrakcyjnej for-
mule programu łączącej naukę, gry i zaję-
cia terenowe, uczniowie szybciej i chętniej 
przyswajali wiedzę przyrodniczą, budowa-
li świadomość i poczucie odpowiedzialno-
ści za środowisko własnego regionu.

W I etapie programu wspólnie z na-
uczycielami  wyruszyli na wyprawę do 
Parku Narodowego, w którym, korzysta-
jąc z doświadczenia i wiedzy pracowników 
parku oraz jego zasobów, uczestniczyli w 
zajęciach terenowych i doświadczeniach 
przyrodniczych. W programie nie zabrakło 
licznych gier i zabaw sportowych, spotkań 

przy ognisku, warsztatów plastycznych. 
Dużym zainteresowaniem cieszyła się 
zabawa w reporterów gazety „Misja Przy-
rada". Każdego dnia uczestnicy przyrodni-
czej wyprawy zamieszczali swoje relacje 
na specjalnie dedykowanym profilu na 
Facebooku.

 Z najciekawszych wpisów powstanie 
gazetka „Misja Przyroda", którą wyda Fun-
dacja w ramach podsumowania progra-
mu. 

Po powrocie do szkoły uczniowie re-
alizowali projekt promujący bogactwo 
przyrodnicze własnego regionu w formie 

questingu. Zadaniem dzieci było przygo-
towanie ścieżki skarbów przyrody i kultury 
po swojej najbliższej okolicy. Praca wień-
cząca projekt jest grą terenową opartą 
na wierszowanych zagadkach. Można ją 
zobaczyć na stronie internetowej szkoły.

Wspomnienia i przeżycia na długo po-
zostaną w pamięci uczestników zielonej 
szkoły.

Zachęcamy inne placówki do udziału 
w kolejnych edycjach. 

SPŚ
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Talenty z Tarnawy Dolnej

Zespół BLACK OUT istnieje dopiero 
dwa lata. Najpierw składał się z 3 uczen-
nic Zespołu Szkół w Tarnawie Dolnej. Nie-
stety jedna z nich z przyczyn zdrowotnych 
musiała zrezygnować. W pierwszym roku 
swojej działalności już jako Duet BLACK-
OUT - Dominika Mazur i Magdalena Madej 
osiągnęły swój pierwszy sukces jakim było 
II miejsce dla duetu i I miejsce solo dla Do-
minik M. w konkursie „Mam talent” organi-
zowanym przez firmę SUŻYW. Dziewczęta 
bardzo ciężko pracowały. Raz w tygodniu 
ćwiczyły na hali w szkole i oczywiście 
prawie codziennie spotykały się w domu 
i ćwiczyły, ćwiczyły… Choreografię wy-
myślały same, opiekun J. Fidelus czuwała 
tylko nad bezpieczeństwem tańczonego 
układu. Wiele wysiłku, wylanego potu, 
determinacja i udało się. W bieżącym roku 
przyszły sukcesy:
l II miejsce dla Duetu BLACKOUT i I 

miejsce solo dla Dominiki Mazur 
w Ogólnopolskim Festiwalu Tańca 
w Oświęcimiu,

l I miejsce dla Dominiki Mazur 
w Kategorii Hip Hop solo Junior 

19.01.2014r. w Legionowie,
l II miejsce dla Duetu BLACKOUT w Fe-

stiwalu Tańca Nowoczesnego Kęty 
16.02.2014r.

l I miejsce dla Duetu BLACKOUT 
w konkursie „Mam Talent” Sużyw 
12.05. 2014r.

l Nagroda Główna tytuł TALENTU MA-
ŁOPOLSKI 2014 form tanecznych dla 
Duetu BLACKOUT , Dobczyce 16-17 
maja 2014r.

l l miejsce dla Duetu BLACKOUT 
w Ogólnopolskim Amatorskim Tur-
nieju Tańca Nowoczesnego Żywiec, 
24 maja 2014r.

Dziewczęta są zdrowo-tanecznie za-
kręcone. Sukcesy tak zmotywowały je do 
dalszego doskonalenia swojego warszta-
tu tanecznego, że postanowiły zapisać się 
na zajęcia do Krakowskiej Szkoły Tańca  
„WENA”. Wszystkie te sukcesy nie byłyby 
możliwe bez pomocy rodziców zwłaszcza 
Państwa Mazur, którzy jeżdżą z Duetem na 
wszystkie turnieje taneczne . Serdecznie 
im gratulujemy, dziękując przy tym za re-
prezentowanie naszej gminy w tak wielu 

konkursach z tak wysokimi osiągnięcia-
mi. Opiekunce gratulujemy rozbudzenia 
w dziewczętach tak wielkiej pasji do tańca. 

ZSTD

Na początek zaprezentowali się najmłodsi, którzy wystąpili 
ze swoim znakomitym montażem słowno – tanecznym. Nasze 
dzieci dostarczyły dużo emocji. Rodzice byli zachwyceni wy-
stępami swoich pociech. Po najmłodszych głos zabrała mło-
dzież gimnazjalna z klasy II, która pokazała swój olbrzymi ta-
lent aktorsko – reżysersko – scenograficzny, realizując projekt 
edukacyjny pt. ,,Kłopoty na Olimpie”. Po wspólnym poczęstun-
ku rozpoczęła się kolejna część imprezy. Gimnazjaliści odtwo-
rzyli swój repertuar z konkursu ,,Mam Talent”. Równocześnie 
najmłodsi mogli popisać się swoją sprawnością fizyczną na 
torze przeszkód. Zwolennicy ćwiczenia umysłu wzięli udział 

w turnieju szachowym zorganizowanym dla całych rodzin. 
Wrażliwi na piękno żywego słowa pokazali się w maratonie 
czytelniczym, odtwarzając fragmenty epopei narodowej „Pan 
Tadeusz” Adama Mickiewicza. Inna grupa dzieci rozwijała swój 
talent artystyczny w ramach warsztatów Decupage’u. Chętni 
do zabawy mogli również uczestniczyć w animacjach przy-
gotowanych dla klas 0 – IV. Dla trochę starszych dzieci prze-
prowadzony został ciekawy turniej rozwijający sprawność, 
spostrzegawczość i celność ,,Sokole Oko”. Starsza młodzież, 
wraz z rodzicami, mogła uskutecznić swoją wytrzymałość 
i precyzję w turnieju tenisa stołowego oraz innych rozgryw-
kach sportowych. Całość uroczystości uatrakcyjniły pokazy 
baniek mydlanych oraz malowanie twarzy. Dzieci mogły dać 
upust swojej energii na dmuchanych zamkach, zjeżdżalniach 
oraz w basenie z kulkami. Można było również pokazać swoje 
umiejętności taneczne, biorąc udział w dyskotece. 

Impreza zakończyła się o godzinie 16 – tej, wtedy też przez 
Panią Dyrektor Ewę Dębińską oraz Pana Wójta Eugeniusza Sty-
pułę zostały wręczone nagrody. To był bardzo emocjonujący 
dzień pozostawiający dużo pozytywnych wrażeń.

 ZSTD

Kolejny już Dzień Rodziny organizowany przez  
Zespół Szkół w Tarnawie Dolnej bogaty był w różnorod-
ne imprezy kulturalno – artystyczno – sportowe. Sobotę   
14 czerwca 2014 r. rozpoczęliśmy od mszy św. W pod-
niosłym nastroju społeczność lokalna zgromadziła się 
w sali gimnastycznej.
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l Fidelus Weronika – kwalifikacja do eta-
pu rejonowego konkursu kuratoryjnego 
z języka niemieckiego - opiekun Monika 
Jach
l Ogólnopolski konkurs z języka nie-

mieckiego „ Albus” – laureatka 5 miej-
sce uczennica Natalia Talaga - opiekun 
Monika Jach
l Konkurs recytatorski etap powiatowy 

zajęcie III miejsca uczennica klasy I gim-
nazjum Fidelus Weronika kwalifikacje 

do etapu wojewódzkiego – opiekun 
Agnieszka Talaga
l Ogólnopolski Konkurs z języka angiel-

skiego „Panda” – wyróżnienie uczeń kla-
sy I gimnazjum Tomasz Listwan – opie-
kun Mariusz Kopacz
l Ogólnopolski Konkurs Poetycki i Lite-

racki „ O autentyczna wiarę” – II miejsce 
Uczennica klasy II a gimnazjum Justyna 
Pieczara – opiekun Kazimierz Surzyn

l Kuratoryjny konkurs historyczny „ Losy 

Bliskich i Losy Dalekich – życie Polaków 
w latach 1914-1989” – kwalifikacje do 
etapu wojewódzkiego uczniowie: Bar-
tłomiej Bebak kl. IIa, Michał Harańczyk 
kl. II a, Andrzej Kuligowski kl. III a, Julia 
Talaga kl. IIIb. – opiekun Kazimierz Su-
rzyn
l III miejsce w finale powiatowym w ha-

lowej piłce nożnej - chłopcy gimnazjum
 

ZSZ

Osiągnięcia uczniów Gimnazjum w Zembrzycach

Osiągnięcia uczniów  
Szkoły Podstawowej w Zembrzycach

Uczniowie Zespołu Szkół w Zembrzycach jak co roku sprawdzają swoją 
wiedzę i umiejętności uczestnicząc w różnego rodzaju konkursach, powia-
towych, rejonowych kuratoryjnych oraz ogólnopolskich. W roku szkolnym 
2013/2014 również starali się godnie reprezentować szkołę.

l Konkurs recytatorski klasy I-III etap po-
wiatowy – I miejsce uczennica klasy III 
Amelia Chrapek – opiekun Małgorzata 
Palarska
l Udział ucznia klasy VI Franciszka Tala-

gi w etapie rejonowym kuratoryjnego 
konkursu matematycznego - opiekun 
Ewa Porębska 
l Międzynarodowy Konkurs Matema-

tyczny „ Kangur 2014” - zajęcie 4 miej-
sca przez uczennicę klasy V Aleksandrę 
Prorok - opiekun Ewa Porębska 
l Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy 

„Świetlik” – zajęcie 5 miejsca i wyróż-

nienie uczennicy klasy V Aleksandry 
Prorok- opiekun Katarzyna Targosz
l Konkurs recytatorski klasy IV-VI etap 

powiatowy– wyróżnienie dla ucznia 
Michała Dobosza - opiekun Barbara Cy-
ganik

l Ogólnopolski konkurs języka niemiec-
kiego „Pingwin” – 3 miejsce uczeń kla-
sy VI Jakub Gołąbek – opiekun Monika 
Jach

l Wyróżnienie w ogólnopolskim konkur-
sie z języka niemieckiego „Albus” 2014 
uczeń klasy VI Jakub Gołąbek – opiekun 
Monika Jach

l 9 miejsce w powiecie w tenisie stoło-
wym dziewcząt uczennica kl.VI Kata-
rzyna Polak - opiekun Tadeusz Fidelus

l Mistrz Powiatu w pływaniu 50 m stylem 
klasycznym – uczeń klasy V Maciej Tala-
ga brał udział w zawodach wojewódz-
kich

l 4 miejsce w powiecie w pływaniu 50 m 
stylem klasycznym – uczeń klasy V Szy-
mon Kaliński
l 3 miejsce w powiecie piłka ręczna 

dziewcząt- opiekun Tadeusz Fidelus
l 4 miejsce w powiecie piłka ręczna 

chłopcy - opiekun Tadeusz Fidelus

Szkoła Podstawowa w Śleszowicach przystąpiła do projektu ekologicznego 
dotyczącego selektywnego gospodarowania odpadami. W ramach przedsięwzię-
cia promowano ekologiczne postawy wśród dzieci i młodzieży, utrwalano zdoby-
tą wiedzę i umiejętności poprzez systematyczne, praktyczne działania związane 
z selektywną zbiórką odpadów. Do akcji włączyła się grupa teatralna, która wy-
stawiła „Baśń o Królu Brudzie i Królowej Czystości”. Przedstawienie to wskazało 
właściwe zachowania w postępowaniu z odpadami w życiu codziennym.

Wszystkimi działaniami ekologicznymi 
uczniowie pochwalili się na spotkaniu 
z lokalnymi władzami. Prezentację obej-
rzeli: Wójt Gminy Zembrzyce Eugeniusz 
Stypuła, radni Śleszowic Emilia Pilarczyk, 

Zdzisław Pływacz i Tarnawy Górnej Ce-
cylia Szeląg oraz sołtys Śleszowic Halina 
Ziomek. 
Prezentacja multimedialna została zgło-
szona do Konkursu organizowanego przez 

Kuratorium Oświaty w Karkowie, w któ-
rym zajęła III miejsce (etap rejonowy).

SPŚ

„CZYSTA MAŁOPOLSKA”
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Konkurs LEONARDO
Gminny etap konkursu Wiedzy Ogólnej Leonardo 2014 odbył się w dniu 23 maja w Sali Pawilonu Sportowego  

w Zembrzycach.

Pytania przygotowane i dostarczone 
przez Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich  
obejmowały tematykę wszystkich przed-
miotów z zakresu gimnazjum  i wiedzę 
na temat regionu podbabiogórza i re-
ligii. Startowało 10 uczestników, byli to 
uczniowie gimnazjalni z Tarnawy Dolnej 

i Zembrzyc.  Rozwiązywali pisemny test 
składający się 33 pytań. Najlepsi biorący 
udział w eliminacjach gminnych zdobyli 
następujące lokaty:

1.    Klaudia Maciaszek 
2.    Adrian Polak 
3.    Weronika Fidelus

W finale, który odbył się w Jabłon-
ce nasza gminę reprezentowało dwóch 
uczniów z Gimnazjum  w Tarnawie Dol-
nej. W konkursie brało udział łącznie 61 
uczniów z poszczególnych gmin w liczbie 
określonej przez Zarząd Stowarzyszenia 
Gmin Babiogórskich: Gmina Budzów, 
Gmina Bystra Sidzina, Gmina Jabłonka, 
Miasto Jordanów, Gmina Koszarawa, 
Gmina Lanckorona, Gmina Lipnica Wiel-
ka, Miasto i Gmina Maków Podhalański, 
Gmina Stryszawa, Miasto Sucha Beskidzka, 
Gmina Zawoja, Gmina Zembrzyce, Gmina 
Stryszów, Gmina Mucharz oraz Gminy sło-
wackie. 30 uczestników w nagrodę wzięło 
udział w dwudniowej wycieczce na Słowa-
cję, wśród nich znalazł się reprezentant 
naszej Gminy Adrian Polak uczeń Gimna-
zjum w Tarnawie Dolnej. Gratulujemy lau-
reatowi wiedzy i zachęcamy wszystkich do 
poznania naszego regionu. 

 GCKiCz

 Pomoc materialna dla uczniów
Gminny Zespół Obsługi Finansowej Szkól w Zembrzycach przypomina, iż 15 września 2014 roku upływa ter-

min złożenia wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawanym w postaci 
stypendium szkolnego.

Wnioski dostępne będą w Gminnym Zespole Obsługi Finansowej Szkół w Zembrzycach i na stronie internetowej Gminy.
 GZOFS

POSTAW NA RODZINĘ!
W niedzielne popołudnie (15 czerwca) w Szkole Podsta-

wowej w Śleszowicach obchodzono Święto Rodziny. Rodzice 
usłyszeli z ust swoich pociech słowa: „Kocham Cię Mamo, 
Kocham Cię Tato”. Były recytacje, śpiewy i tańce. Ze wzrusze-
niem obejrzano prezentacje wszystkich klas. Po takiej daw-
ce emocji przyszedł czas na słodki poczęstunek i prezenty.

Druga część spotkania przebiegała pod hasłem:   
„Bądźcie z nas dumni!” 

Uczniowie odebrali nagrody za udział w konkursach, turniejach 
i zawodach, za pracę, aktywność i zaangażowanie w ciągu całego roku 
szkolnego. 

Na zakończenie grupa teatralna Psotki i Śmieszki wystawiła baśń 
„Kopciuszek”.

 SPŚ
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LKS TARNAWIANKA
Udany sezon 2013/14 dobiegł końca, zawodnicy i działacze mają chwilę odpoczynku, bo przerwa trwa tylko 

miesiąc. Seniorzy pod opieką trenera Zdzisława Gacka, zakończyli sezon na wysokim trzecim miejscu, podobnie jak 
w ubiegłym sezonie.  Drużyna trampkarzy grająca dopiero pierwszy rok spisała się przyzwoicie, kończąc rozgrywki 
na 7. miejscu zostawiając za sobą drużyny rywali z za miedzy, czyli Garbarza z Zembrzyc i Żurawia z Krzeszowa.

 Wielu myśli już o nadchodzących 
rozgrywkach, które mogą być dla na-
szego klubu trudne, gdyż od dawna 
oczekiwany remont płyty boiska praw-
dopodobnie stanie się faktem, a dru-
żyna będzie musiała rozgrywać swoje 
mecze w rundzie jesiennej na obcych 
obiektach. Dzięki staraniom Wójta Gmi-

ny Pana Eugeniusza Stypuły i Dyrektora 
RZGW Pana Stefana Sawickiego pozy-
skane środki pozwolą na renowację 
boiska w Tarnawie Dolnej. Podczas prac 
modernizacyjnych i pielęgnacyjnych nie 
będzie można korzystać z obiektu. Miej-
my nadzieję, że to zbytnio nie wpłynie 
na wyniki obu naszych drużyn, a zawod-

nicy już w niedługim czasie będą cieszyć 
się wreszcie z nowych, lepszych warun-
ków do gry. Na razie życzę wszystkim 
piłkarzom naszej gminy udanego wy-
poczynku i wysokiej formy w następnym 
sezonie.

 ML

LKS „BŁYSKAWICA”
Mecz ze „Stanisławianką" ze Stanisławia w A klasie, stał się faktem. Niestety, nie udało się utrzymać zajmowanej 

pozycji.

Mecz ten był ciągłą gonitwą o wynik, 
było ciężko, bo przeciwnicy nie odpusz-
czali, będąc w tej samej sytuacji spadko-
wej jak my. W drugiej połowie postawili-
śmy na 3 obrońców, bo chcieliśmy zrobić 
przewagę w przodzie, co w końcowym 
rezultacie skończyło się fiaskiem i poraż-
ką, na tyle bolącą , bo oznacza ona spadek 
do B klasy. 

Skład I drużyny: Jacek Pindel, Marek 
Porębski, Paweł Paczka, Mateusz Fidelus, 
Jakub Pindel, Arek Nosal, Rafał Wrobel, 
Damian Wrobel, Mariusz Paczka, Grzesiek 
Malina, Jacek Rak.

21 czerwca również skończył się sezon 
2013/2014 dla grupy juniorów młodszych, 
był to ostatni mecz grupy. Dobrze wyszko-
lona część zawodników tej grupy zasili 
kadrę I drużyny w następnym sezonie. Po 
weryfikacji wyników sportowych, spad-
ków, awansów, zmian grup wiekowych 
Zarząd klubu podejmie decyzję o ilości 
drużyn młodzieżowych biorących udział 
w rozgrywkach Wadowickiego Podokrę-
gu Piłki Nożnej w sezonie 2014/2015. 
Wszystko to będzie zależało od naboru 
chętnych do gry. W najmłodszej grupie 
wiekowej szkolą się adepci z rocznika od 

2001-2006. W minionym sezonie treno-
wało 23 piłkarzy wśród nich 4 dziewczy-
ny. Grupa ta była bardzo zdyscyplino-
wana i aktywna. Chętnie uczestniczyła 
w sparingach wyjazdowych. Ostatnim 
był wyjazd do Jastrzębi, gdzie miło spę-
dziliśmy czas, byliśmy oczarowani gościn-
nością rodziców małych sportowców, za 
co im serdecznie dziękujemy, a w rewan-
żu gościliśmy ich na własnym obiekcie.  
 

LKS „BŁYSKAWICA”
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LKS GARBARZ

Obie ekipy w rundzie wiosennej 
treningi zaczęły w styczniu na hali 
sportowej w Zespole Szkół w Zem-
brzycach. Młodzi adepci piłki nożnej 
ochoczo brali udział w zajęciach. Tre-
ningi na hali trwały aż do marca. Po 
tak długim okresie widać było u chło-
paków wielką chęć powrotu na zieloną 
murawę i grę na dużym, pełnowymia-
rowym boisku.

 Runda rewanżowa sezonu 2013/2014 
rozpoczęła się w połowie kwietnia. Młodsza 
drużyna, z uwagi na to iż większość druży-
ny jest o dwa, a nawet o trzy lata młodsza 
od zawodników innych drużyn, musiała 
mocno walczyć, żeby zdobyć jakiekolwiek 
punkty. Skończyło się na 6 punktach i 8 
miejscu. Drużyna zdobyła jednak to, co 
w tym wieku liczy się bardziej doświad-
czenie, które może być wykorzystane już 
w następnym sezonie. 

 Drużyna juniorów starszych poczyna-
ła sobie nieco śmielej niż młodsi koledzy. 
Przez większość rundy rewanżowej utrzy-
mywała się na drugiej pozycji. Końcówka 
sezonu jednak była słaba z powodu drob-
nych kontuzji i absencji kilku czołowych 
zawodników. Juniorzy skończyli sezon 
z dorobkiem 31 punktów.

 Oprócz meczów mistrzowskich nasze 
drużyny rozegrały kilka meczów kontro-
lnych. Na początku roku przeciwnikiem 

trampkarzy była „Błyskawica” Marcówka, 
„Tarnawianka” Tarnawa Dolna oraz „Strze-
lec” Budzów. W późniejszym terminie ( już 
na zielonej murawie) trampkarze rozegrali 
dwa mecze z drużyną „Spartaka” Skawce. 
Juniorzy starsi podczas okresu treningów 
na hali rozegrali kilka meczów kontrolnych 
z „Błyskawicą” Marcówka. 

 Podczas trwania rundy wiosennej kilku 
wyróżniających się juniorów zasilało regu-
larnie skład IV ligowej drużyny seniorów (Fi-
cek Wojciech, Bańdura Grzegorz, Sala Do-
minik, Burliga Jonasz, Harańczyk Michał). 

 MK

Drużyna seniorów do udanych 
może zaliczyć zakończony sezon 
2013/2014 w IV ligowych rozgryw-
kach Małopolski Zachodniej. Dru-
żyna seniorów zakończyła sezon na 
dobrym ósmym miejscu okazując się 
przy tym najlepszą drużyną Powiatu 
Suskiego. 

W ostatniej kolejce sezonu GARBARZ 
wygrał mecz wyjazdowy z zespołem MKS 
HALNIAK Maków Podhalański 3-0. Obie 
drużyny to zespoły reprezentujące najwyż-
szy poziom piłki nożnej z pośród wszyst-
kich drużyn z powiatu suskiego (obie gra-
ją w IV lidze). Trenerem niezmiennie od lat 
jest Pan Zdzisław Janik (wieloletni zawod-
nik Wisły Kraków oraz były reprezentant 

Polski). Najlepszym strzelcem zespołu GAR-
BARZA został niezawodny Sławomir Puda 
(brat Łukasza, który również reprezentuje 
barwy GARBARZA). Drużyna juniorów (II 
liga juniorów starszych) zakończyła sezon 
na piątym miejscu. Jeszcze w pierwszych 
tygodniach miesiąca maja była w czołówce 
ligowej tabeli (2 miejsce) z dużymi szansa-
mi na awans do I ligi. Drużyna Trampkarzy 
będąca jedną z najmłodszych rocznikowo 
drużyn zakończyła obecny sezon na ostat-
nim miejscu w swojej lidze. W tych dwóch 
grupach wiekowych na wyniki zajmowane 
w tabeli należy spojrzeć nieco inaczej… są 
nie mniej ważne. W dobie Internetu, tele-
wizji powszechnej dostępności do kompu-
tera, ważny jest wysiłek fizyczny, zostawio-
ne na boisku zdrowe emocje - wnoszone 
przez każdego z tych zawodników, którzy 
regularnie przychodzą na trening, zagrają 
w meczu, pokażą swoją wartość. Trenerem 
jest Pan Mariusz Kopacz. 

Wszystkim kibicom, sympatykom klubu 
GARBARZ ZEMBRZYCE, którzy odwiedzają 
regularnie nasz stadion podczas meczów, 
za wsparcie DZIĘKUJEMY. Niebawem ru-
sza kolejny sezon IV-to ligowy oraz drużyn 
młodzieżowych. Zapraszamy wszystkich ki-
biców sympatyków piłki nożnej (nie tylko 
z Zembrzyc) na nasz stadion. 

 WL

W sezonie 2013/2014 w LKS Garbarz Zembrzyce działały dwie drużyny młodzieżowe : trampkarze oraz juniorzy 
starsi. 

Promocja Gminy przez lokalne stowarzyszenia
W niedzielę 15 czerwca br. w Tuchowie koło Tarnowa na rynku odbył się Polski i Słowacki Festiwal Smaku. Wyda-

rzenie to realizowane było w ramach Wdrażania Projektów Współpracy – oś 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013.

Projekt realizowany jest w partnerstwie  
z LGD Podbabiogórze z Suchej Beskidzkiej. 
Podczas Festiwalu można się było zapo-
znać z dziedzictwem obszaru Pogórzań-
skiego Stowarzyszenia Rozwoju, Pod-
babiogórza oraz Babiej Góry. Tereny nie 
bardzo odległe, o zbliżonym położeniu 
geograficznym lecz różniące się kulturo-
wo, posiadające swoją specyfikę. Gminę 
naszą reprezentowały panie KGW „Redz”,  
„Marcowianki” i „Mioduszyna”, które przy-
gotowały rodzime smakołyki bugle, ogór-
ki kiszone, białą kiełbasę ze śliwkami, że-
berka na miodzie, kołoc razowy z serem 

oraz różnego rodzaju ciasta. Na stoiskach 
pokazano również wyroby rękodzieła ha-
fty, koronki, produkty z papieru i bibuły. 
Gospodynie uczestniczyły też w warszta-
tach potraw przygotowywanych i serwo-
wanych na Pogórzu takich jak, mordonie, 
prołzioki, gomółki, kaszę ze śliwkami. Już 
w lipcu będą miały okazje zaprezentować 
nasze kulinaria na Słowacji.

Orkiestra Dęta „Rytm” Zembrzyce 
wzięła udział w XX Przeglądzie Orkiestr 
Dętych w Jordanowie. Zajęła III miejsce 
i zdobyła Puchar Przewodniczącego Rady 
Gminy Jordanów. Uzyskała kwalifikacje 

do Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dę-
tych „Echo Trąbity” . W sobotę 28 czerwca 
br. prezentowała się jako jedna z 37 grup 
muzycznych w Nowym Sączu i zdobyła 
wyróżnienie.

Udział w tym festiwalu to przede 
wszystkim nobilitacja i dowartościowanie 
członków, którzy podnoszą sukcesywnie 
swoje umiejętności, poziom artystyczny 
orkiestry, poszerzają repertuar i zakupują 
nowe instrumenty. Już dziś im gratuluje-
my i dziękujemy za uświetnianie imprez 
w gminie.

 GCKiCz
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ROMBANICA 
W MARCÓWCE

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

DZIEŃ KUBAJKI Data:  9 sierpnia
Zabawa na ludowo. Nawiązanie do spuścizny kliszczackiej, ukazanie dawnych tradycji.
Gry i zabawy zręcznościowe, kiermasze twórców ludowych, rękodzieła
Miejsce: Stadion LKS „Błyskawica” Marcówka

ZAPROSZENIE NA IMPREZY GMINNE

WÓJT GMINY ZEMBRZYCE
 oraz SOŁECTWO ŚLESZOWICE 

zapraszają mieszkańców i gości na 

DOŻYNKI GMINNE 
do Śleszowic w dniu 16.08.2014 r.

Uroczystość rozpocznie Msza Święta w Kościele Parafialnym w Śleszowicach o godz. 1530

 W programie: korowód wieńców dożynkowych, koncert orkiestr dętych, prezentacja koni huculskich, 
bydła hodowlanego, zagroda bacy, stoiska lokalnych twórców, atrakcje dmuchane dla najmłodszych, 
konkursy z nagrodami dla dorosłych i dzieci, tradycyjna biesiada taneczna przy dobrej muzyce.

Zapraszamy również na 

Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze
6 lipca b.r. wszyscy pasjonaci pożarnictwa mogli podziwiać zmagania strażaków podczas Gminnych Zawodów 

Sportowo- Pożarniczych. Tegoroczne zawody, organizowane dla strażaków z gmin Budzów i Zembrzyce, odbyły 
się na boisku w Tarnawie Dolnej.

Gminę Zembrzyce reprezentowały 4 
dorosłe drużyny, które w pełnym umun-
durowaniu musiały wykonać sztafetę 
pożarniczą oraz ćwiczenie bojowe.

Już drugi rok z rzędu pierwsze miej-
sce w zawodach zajęła OSP Marcówka. 

Na drugim miejscu znalazła się OSP Śle-
szowice, trzecie miejsce przypadło OSP 
Zembrzyce.

Uroczystego wręczenia dyplomów 
i pucharów dokonali Wójt Gminy Zem-
brzyce- Eugeniusz Stypuła oraz Prezes 

Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP  
w Zembrzycach – Pan Kazimierz Fortu-
na. 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. 
UG
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Była to okazja do przypomnienia historii, 
przedstawienia działalności i podziękowania 
miejscowym druhom. Podczas uroczysto-
ści jednostka OSP została uhonorowania 
nadaniem brązowego medalu „Za zasługi 
dla Pożarnictwa”. Uroczystość była również 
okazją do nadania indywidualnych medali 
i odznaczeń dla wyróżniających się druhów 
ze Śleszowic.

Uroczystość rozpoczęto Mszą św. pod 
przewodnictwem proboszcza śleszowickiej 
parafii - ks. Jacka Kaznowskiego.

Obchody nadania sztandaru dla jednost-
ki miały uroczysty charakter i przebiegały 
zgodnie z ceremoniałem straży pożarnych. 
Dowódcą uroczystości był kap. Łukasz Bia-
łończyk. Raport przyjął zastępca Komendanta 
Powiatowego PSP w Suchej Beskidzkiej – mł. 
bryg. Krzysztof Okrzesik.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością 
Pan Tadeusz Gancarz Starosta Powiatu Suskie-
go i Prezes Powiatowego Zarządu  ZOSP RP 
w Suchej Beskidzkiej, Pan Antoni Kania  repre-
zentant Prezydium Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP w Krakowie, Wójt Gminy Zembrzyce 
i radni. Dh Antoni Kania w imieniu władz wo-
jewódzkich na ręce Prezesa OSP Śleszowice 
– dh Grzegorza Nieciąg, przekazał jednostce 
sztandar, ufundowany przez mieszkańców 
Śleszowic i Tarnawy Górnej. 

Wójt Gminy Zembrzyce skierował do 
druhów podziękowania za odwagę i oddanie 
podczas niesienia pomocy poszkodowanym 
mieszkańcom,  życzył druhom wszelkiej po-
myślności w życiu osobistym i zawodowym, 
jak również  doczekania kolejnych jubileuszy 
oraz serdecznie pogratulował odznaczonym 
strażakom. Odznaki za wysługę lat otrzymali 
druhowie: Tadeusz Huber, Stanisław Pluta, 
Grzegorz Nieciąg, Wojciech Borys, Krzysztof 
Borys, Krzysztof Michałek, Tomasz Michałek, 
Maciej Kuśnierz, Łukasz Gibas, Józef Oleksa, 
Adam Sitarz, Marcin Szczygieł, Jan Bizoń.

Druhowie dziękują mieszkańcom za 
ufundowanie sztandaru, oraz wszystkim, 
dzięki którym udało się przygotować i prze-
prowadzić tą wspaniałą historyczną uroczy-
stość.

GCKiCz

Ofiarność, trud i poświęcenie 
w  niesieniu pomocy ludziom przez 
lata zostały docenione. 10 maja 2014r. 
w Śleszowicach na placu przy miej-
scowej remizie odbyła się uroczystość 
obchodów jubileuszu 45 – lecia dzia-
łalności Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Śleszowicach oraz nadania sztanda-
ru dla tej jednostki. 

Jubileusz 45 lecia OSP Śleszowice
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Nadszedł długo wyczekiwany mo-
ment dla wszystkich uczniów. W piątek 
27.06.2014r. oficjalnie zakończył się 
kolejny rok szkolny. Dla niektórych był 
on trudny, dla innych pełen wyzwań 
i sukcesów, nowych doświadczeń. Po 
raz ostatni w tym roku szkolnym dy-
rekcja, nauczyciele i uczniowie spotka-
li się w pełnym składzie, aby uroczyście 
zakończyć miniony rok oraz nagrodzić 
tych uczniów, którzy przez dziesięć 
miesięcy ciężkiej pracy zasłużyli na 
wyróżnienie. We wszystkich szkołach odbyły się uroczystości, podczas 

których uczniowie otrzymali świadectwa. Na najlepszych 
czekały wyróżnienia i nagrody. Wójt Gminy Zembrzyce Eu-
geniusz Stypuła złożył podziękowania dla nauczycieli, ro-
dziców i wszystkich pracowników szkół za wyrozumiałość, 
cierpliwość i włożony trud w wychowanie oraz nauczanie 
dzieci i młodzieży. Dziękował również uczniom gratulując 
im sukcesów w nauce i osiągnięć.
Koniec roku szkolnego to także czas pożegnań. Odcho-
dzą ze szkoły najstarsze klasy oraz odchodzą nauczyciele.  
W Zespole Szkół w Tarnawie Dolnej uroczyście pożegna-
no długoletnich pracowników Panią Aleksandrę Mróz - 
nauczyciela języka polskiego i Danutę Kadela nauczyciela 
matematyki. Dziękujemy im za wkład włożony w naukę 
i wychowanie kilku pokoleń młodych ludzi, za życzliwość 
i ciepło.
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ZEMBRZYCE

Dziękujemy wszystkim, których zdjęcia wykorzystaliśmy w NGZ

Rok szkolny za nami

Ży�ymy wszy�kim niezapomnianych wakacyjnych wrażeń i radosnego powrotu do szkoły!


