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Złote Gody w Gminie Zembrzyce w dniu 8 października 2014 r. obchodziło 9 par, które zawarły związek mał-
żeński przed 50-ciu laty. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kaplicy Ośrodka Wypoczynkowo-Reko-
lekcyjnego Totus Tuus w Zembrzycach, którą odprawił w intencji Jubilatów ks. Zbigniew Piwowar dziekan 
i proboszcz Parafi i w Tarnawie Dolnej. W koncelebrze mszy byli ks. Jan Kapusta proboszcz Parafi i Zembrzyce 
i ks. Jacek Kaznowski proboszcz Parafi i Śleszowice. 

Część ofi cjalna uroczystości Złotych 
Godów odbyła się w sali kameralnej 
Ośrodka – Totus Tuus. Jubilatów i przy-
byłych gości powitał Wójt Gminy Zem-
brzyce Eugeniusz Stypuła. 

Na uroczystość przybyli: czcigodni 
księża proboszczowie, przedstawiciele 
władzy samorządowej-Przewodniczący 
Rady Gminy Zembrzyce, Sekretarz Gmi-
ny Zembrzyce, Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego w Zembrzycach, Dyrektor Ze-
społu Szkół w Zembrzycach, przedstawi-
ciele mediów, goście. 

Złote Gody Małżeńskie przeżywali 
w tym roku Jubilaci: Zofi a i Jan Borys, 
Janina i Wojciech Grela, Danuta i Wiktor 
Matuszyk, Janina i Jan Matuszyk, Floren-
tyna i Leszek Łuczak - wszyscy z Tarnawy 
Dolnej, Halina i Józef Huber oraz Ludmiła 
i Franciszek Pływacz ze Śleszowic, Maria 
i Józef Kopacz z Zembrzyc oraz Genowe-
fa i Tadeusz Krupa z Marcówki. 

Wójt skierował do Jubilatów następu-
jące słowa: „Dziękuję Wam za to, co zro-
biliście dla siebie nawzajem, dla swoich 
rodzin, ale również dla społeczeństwa 
naszej gminy. Serdecznie dziękuję za to, 
że swoją miłością dzielicie się Państwo ze 
sobą i z innymi. To prawdziwy skarb na-
szej gminy. Proszę, abyście na Medale za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie patrzyli 
zawsze z dumą i pogodą serca, której 
także dziś Państwu nie brakuje”. Tymi 
słowami podkreślił jak ważna w życiu 
człowieka jest rodzina i jak ważną rolę 
spełnia w społeczeństwie.

Po tych słowach nastąpiła uroczysta 
chwila odznaczenia jubilatów „Medala-
mi Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” 
przyznanymi przez Prezydenta RP - Bro-
nisława Komorowskiego oraz wręczenie 
listów gratulacyjnych, kwiatów i upo-
minków. 

Wójt Gminy Zembrzyce w imieniu Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej, władz 
Gminy Zembrzyce, w imieniu własnym 
złożył gratulacje i życzenia Jubilatom na 
następne lata wspólnego życia, by były 
pełne szczęścia, zdrowia i spokoju. 

Wszyscy odśpiewali Jubilatom trady-
cyjne sto lat. Były kolejne życzenia i gra-
tulacje.

W czasie uroczystości zostały złożone 
podpisy uczestników w księdze pamiąt-
kowej Urzędu Stanu Cywilnego. 

Uroczystość uświetnił występ mło-
dzieży ze Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum w Zembrzycach przygotowany 
przez Panią Barbarę Cyganik oraz zespo-
łu muzycznego „Fantazja” pod przewod-
nictwem Pana Edwarda Stopy. 

Po ofi cjalnej ceremonii wręczenia od-
znaczeń przy wspólnym poczęstunku 
były wspomnienia minionych lat oraz 
kolejne życzenia doczekania diamento-
wych godów. 
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Jak piszą twórcy rankingu prace nad 
jego stworzeniem trwały kilka miesięcy,  
a brał w nich udział zespół analityków. 
Ranking ma pokazać, jak gminy (a jest 
ich 2479) rozwijały się przez ostatnie 
cztery lata. Ranking ma być obiektywny, 
bo pokazuje jak realnie władze samorzą-
dowe wpłynęły na gminę w kwestiach 
fi nansów, gospodarki, infrastruktury 
i społecznej. 

Gmina Zembrzyce zajęła 1254 miejsce, 
Sucha Beskidzka uplasowała się na 1974 
pozycji i następnie Budzów – 2026 po-
zycja, Stryszawa – 2077 pozycja, gmina 
Jordanów – 2143 pozycja, Bystra Sidzina 
2287 pozycja, Maków Podhalański zajął 
2412 miejsce i Zawoja uplasowała się na 
szarym końcu – 2478 

Autorzy raportu stwierdzili we wnio-
skach: Wydawać by się mogło, że najwięk-
sze zmiany w poziomie rozwoju społeczno 
– gospodarczego będą charakteryzować 
duże miasta i gminy, które poprzez swoje 
położenie, potencjał fi nansowy czy społecz-

ny uznawane są za jednostki strategiczne, 
napędzające rozwój polskiej gospodarki. 
Z wyników rankingu ogólnego uwzględnia-
jącego wszystkie obszary badania wynika 
jednak, że w okresie ostatniej kadencji naj-

większe zmiany zaszły w jednostkach zupeł-
nie przeciwnym charakterze – realizują po-
litykę rozwojową z myślą o mieszkańcach, a 
nie popularności.

Gmina Zembrzyce najlepsza w Powiecie 
w ogólnopolskim rankingu gmin

Samorządowe pismo Wspólnota opublikowała ogólnopolski ranking gmin, w którym wyróżniono najszyb-
ciej rozwijające się gminy w latach 2010-2014.  W rankingu tym dobrze wypadła Gmina Zembrzyce, która 
wśród gmin i miast Powiatu Suskiego zajęła najwyższe miejsce. Ranking umieszczony został w raporcie 
"Podsumowanie kadencji 2010-2014".

Został zbudowany most drogowy oraz 
przeprowadzono remont drogi gminnej 
o długości 263 mb. nad potokiem Śle-
szówka. Inwestycja ta zapewnia miesz-
kańcom osiedla „Bogacze” w Tarnawie 
Dolnej dojazd do swoich posesji także 
w czasie podwyższonego poziomu wody 
na zbiorniku „Świnna Poręba”. Całość 
kosztów w wysokości 200.294.84 zł. zo-
stała pokryta ze środków RZGW. 

Ponadto RZGW przebudowało odci-
nek drogi gminnej „Pod Porębskiego” 
w Tarnawie Dolnej, została poszerzona 
jezdnia i pobocza, wybudowano chodnik 
oraz odwodnienie. Koszt przedsięwzięcia 
to 229.229.26 zł, w całości sfi nansowane 
przez RZGW.

Obecnie prowadzone są prace przy 

przebudowie drogi gminnej „Do osiedla 
Starczały II” w miejscowości Tarnawa Dol-
na wraz z remontem zjazdów i urządzeń 
odwadniających drogę oraz budową 
zjazdów indywidualnych. Koszt inwesty-
cji to kwota 338.424.59 zł (fi nansowane 
z RZGW). Prace zostaną zakończone koń-
cem listopada 2014 r. Inwestycja ta jest 
realizowana na podstawie umowy w ra-
mach uzbrojenia terenu dla osób prze-
siedlonych z czaszy zbiornika „Świnna 
Poręba”.

RZGW przeprowadziło przetarg i wyło-
nioło wykonawcę połączenia Stryszowa 
z Zembrzycami. W listopadzie ruszy bu-
dowa drogi klasy L łączącej „Zarębki Ska-
wieckie” z obwodnicą Zembrzyc, wraz 
budową mostu na potoku Paleczka od 

km 0+000 do km 0+895. Pierwszy etap 
obejmuje budowę mostu na Paleczce 
i drogi od Zarębek Skawieckich do daw-
nej drogi wojewódzkiej 956 (kolejowa) 
Drugi etap obejmuje budowę drogi od 
dawnej wojewódzkiej 956 do włączenia 
się do drogi na wale w stronę mostu na 
obwodnicy Zembrzyc.  Koszt przedsię-
wzięcia to 10.864.779,43 zł brutto (fi -
nansowanie z RZGW). Termin realizacji 
30.09.2015 r. 

Współpraca Gminy Zembrzyce z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej

Dzięki staraniom Wójta Gminy w ramach budowy Zbiornika Świnna 
Poręba zrealizowano w tym roku szereg inwestycji bardzo ważnych dla 
mieszkańców naszej gminy.

ZEMBRZYCE
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W ramach zadania przeprowadzono renowacje 4.452 mb 
drogi, gruntowny remont trzech mostów, budowę chodnika 
od „Bielowej Grapy” do mostu przy drodze „Pod Zapadle” oraz 
remont istniejącego chodnika przy Szkole Podstawowej w Tar-
nawie Dolnej. Koszt zrealizowanego zadania to 3.385.582,00 zł 
(wkład gminy 710.972,00zł). W najbliższych dniach odbędzie 
się odbiór prac.

Prace realizowane na terenie Gminy Zembrzyce w ramach współpracy 
ze Starostwem Powiatowym w Suchej Beskidzkiej

Zgłoszone zostało zakończenie prac przy drodze po-
wiatowej w Tarnawie Dolnej i Śleszowicach. Prace 
mogły być zrealizowane dzięki uzyskaniu dofi nan-
sowania do 50% w ramach „Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych” – Etap II Bezpieczeń-
stwo – Dostępność i Rozwój” oraz wkładu własnego 
Starostwa Powiatowego i Gminy Zembrzyce.

W Marcówce wyremontowana została droga transpor-
tu rolnego „Na Zarębek” której koszt to 43.122,85 zł z czego 
21.561,42 to dofi nansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Po-
nadto wykonano zarurowanie odcinka istniejącego rowu od-
wadniającego przy drodze „Na Dąbrowy” to kwota 10 239,45 zł. 
Przeprowadzono remont drogi gminnej „Pindele – Janikówka” 
o wartości 43.165,66 zł.

W Zembrzycach udało się sfi nalizować remont drogi tzw. 
„Do Pajora”, przykryć biegnący na całym odcinku drogi rów 
melioracyjny i położyć asfalt. Koszt tego przedsięwzięcia to 
69.752,68 zł. Zakryto również kanał na drodze Słowackiego, ca-
łość prac kosztowała 48.469,41 zł. Dodatkowo dobudowany zo-
stanie nowy odcinek tego kanału od posesji Kopaczów, prosto 
do tzw. ul Kościelnej. Zostanie też wyremontowana droga za 
pocztą w Rynku, obecnie trwają prace z tym związane. 

W trakcie realizacji wykonywana jest dokumentacja geolo-
giczno-inżynieryjna dla zadania: „Budowa drogi alternatywnej 
w rejonie osuwiska „Zarąbki Nad Skawcami” w Zembrzycach. 
Koszt zadania: 84.747,00 zł (dofi nansowanie: 67.797 zł). Doku-

mentacja ma ocenić możliwość budowy drogi alternatywnej 
we wskazanym miejscu.

Remonty i modernizacja dróg
Zakończono prace przy drodze „Sitarzówka” w Śleszowicach koszt inwestycji 183 281,82 zł z czego 173.614 zł. 
to środki powodziowe z Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Wykonano odwodnienie drogi „Biele-Pająki” 
koszt 9 975 zł. Obecnie trwają prace przy budowie drogi transportu rolnego „Żmije” koszt 40 000 zł, z czego 
30 000 zł do dofi nansowanie. Ponadto trwają prace przy zabezpieczeniu korpusu drogi gminnej Basiówka, 
koszt 16 000 zł, prace zostaną zakończone niebawem.

Planowana budowa obejmuje 4300 mb. 
sieci kanalizacyjnej,  z której korzystać 
będzie ok. 380 mieszkańców z ok. 70 bu-
dynków mieszkalnych. W skład wniosko-
wanego działania wchodzą osiedla: Sita-
rzówka, Konasówka, Zadorówka, Pająki 

i Storczały. Są to osiedla położone bez-
pośrednio na obszarze graniczącym ze 
zbiornikiem Świnna Poręba. Wniosek zo-
stał pozytywnie zaopiniowany i zatwier-
dzony. W miesiącu październiku 2014 r. 
zostaliśmy poinformowani o przyznaniu 

środków fi nansowych na realizacje ope-
racji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Tarnawa Dolna”. Cała 
inwestycja zostanie w 75% sfi nansowa-
na ze środków unijnych. Gminny Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji jest obecnie 
w trakcie przygotowywania procedury 
przetargowej na wykonanie powyższe-
go zadania, które będzie realizowane od 
5.01.2015 r. 

Kanalizacji ciąg dalszy
Gmina Zembrzyce w 2014 r. wystąpiła z wnioskiem o przyznanie po-
mocy w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013dotyczacy budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miej-
scowości Tarnawa Dolna.

ZEMBRZYCE
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Termomodernizacja – instalacje solarne

W ramach tego przedsięwzięcia wyko-
nane zostały nowoczesne instalacje so-
larne służące do ogrzewania wody użyt-
kowej w trzech obiektach użyteczności 

publicznej: w budynku na stadionie spor-
towym LKS „Garbarz” w Zembrzycach, 
w Zespole Szkół w Zembrzycach oraz 
w Zespole Szkół w Tarnawie Dolnej. 

Zmodernizowano kotłownię w obiekcie 
LKS Garbarz , gdzie wymieniono kocioł 
węglowy centralnego ogrzewania oraz 
ciepłej wody na piec gazowy, wymienio-
no również wewnętrzną instalację tych 
sieci w całym budynku. Wykonano ter-
moizolację budynku dzięki czemu obiekt 
posiada odnowioną estetyczną elewa-
cję. Czystsze powietrze, wykorzystanie 
potencjału odnawialnych źródeł energii 
oraz poprawa stanu środowiska natu-
ralnego to założenia inwestycji, ale nie 
tylko bo równie ważne jest zmniejszenie 
kosztów utrzymania obiektów mienia ko-
munalnego. Wszystkie podjęte działania 
miały na celu zmniejszenie zużycia gazu 
i energii elektrycznej. Planowana jest 
również adaptacja tego budynku do 
nowej funkcji jaką ma pełnić. W budyn-
ku będzie się mieścić Gminne Centrum 
Rekreacji, Kultury i  Sportu. Ma to być 
miejsce gdzie będą organizowane różne 
przedsięwzięcia kulturalne, spotkania or-
ganizacji pozarządowych, czy po prostu 
miejsce gdzie mieszkańcy mogą się spo-
tkać i spędzić wolny czas. W następnym 
etapie gmina starać się będzie o pozyska-
nie środków na dostosowanie wnętrza 
obiektu do nowych potrzeb. Obecnie 
przygotowana jest już dokumentacja pro-
jektowa tego zadania.

Urząd Gminy Zembrzyce informuje, że w ramach działania 7.2 Popra-
wa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źró-
deł energii Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2007-2013 (MRPO) realizuje projekt pn. „Wyposażenie obiektów 
użyteczności publicznej w instalacje solarne wraz z termomoderni-
zacją i modernizacją kotłowni budynku LKS Garbarz w Zembrzycach” 
wartość projektu to 681.488,39 zł, z czego kwota dofi nansowania 
to 540.473,65 zł zgodnie z umową o dofi nansowanie.

Aktualnie trwają prace przy budowie 
chodnika po lewej stronie jezdni od gra-
nic Śleszowic do CERWAX, a następnie 
po prawej, aż po skrzyżowanie z drogą 
powiatową. W ramach tego projektu 
wykonana zostanie również kanalizacja 
deszczowa na tym odcinku, przebudo-
wa przepustów, umocnienie skarp dro-
gowych i przebudowa zjazdów indywi-
dualnych. Przy budynku OSP powstanie  
teren rekreacyjny tzw. „szachowisko” 

wraz ze ścieżką dydaktyczną. Budowany 
ciąg komunikacji dla pieszych pozwoli 
mieszkańcom bezpiecznie poruszać się 

w kierunku przystanku autobusowego, 
przychodni zdrowia oraz placówek han-
dlowych, a zwłaszcza zapewni uczniom 
komfort i bezpieczeństwo  w drodze do 
szkoły. Inwestycja stworzy też warunki 
do rekreacji co pomoże zaktywizować 
mieszkańców zwłaszcza młodzież i dzieci 
do aktywnego spędzania wolnego czasu.

„Utworzenie placu szachowego w Śleszowicach wraz z budową chod-
nika” to projekt realizowany również w ramach PROW przez naszą gmi-
nę. Wartość realizowanego zadania to 698.961 zł, w tym 365.627 zł to 
dofi nansowanie UE.

Budowa chodnika wraz z terenem rekreacyjnym w Śleszowicach

ZEMBRZYCE
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W ramach tego projektu w niewyko-
rzystywanym do tej pory ogrodzie wy-
konano ścieżki, dojścia, schody, plac, 
zamontowano stolik szachowy i ławecz-
ki. Dodatkowo uatrakcyjniono miejsce 
instalując oczko wodne na istniejącym 
cieku wodnym. Miejsce to przeznaczone 
jest do wypoczynku na świeżym powie-
trzu, aktywnego spędzania wolnego cza-
su i jest ogólnodostepne.

Nowy teren rekreacyjny w Śleszowicach
W Śleszowicach w tym roku re-
alizowany jest projekt współfi -
nansowany ze środków PROW 
pn. „Zagospodarowanie terenu 
rekreacyjnego z miejscem do gry 
w szachy w rejonie Przychodni 
Zdrowia w Śleszowicach” war-
tość robót budowlanych około 
55.000 zł w tym dofi nansowanie 
24.950 zł.

W zakresie tego działania było od-
restaurowanie części budynku szkoły 
w Zembrzycach wpisanego do rejestru 
zabytków. 

W ramach prac wykonano ocieplenie 
ścian zewnętrznych budynku z estetycz-
nym, kolorowym , trwałym tynkiem akry-
lowym oraz roboty towarzyszące. Kwota 
robót budowlanych realizowanego zada-
nia to 97.006 zł, w tym dofi nansowanie ze 
środków Unii Europejskiej 62.000 zł. 

Dzięki przeprowadzonym zabiegom, 
obiekt zyskał estetyczny wygląd.

Odnowiona szkoła prezentuje się zna-
komicie, a efekt modernizacji docenią 

korzystający z niej po nastaniu zimo-
wych chłodów. 

Nowy wygląd budynku Zespołu Szkół w Zembrzycach

Zrealizowany został projekt dofi -
nansowany z UE w ramach środ-
ków z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2013-2014 
w ramach działania „Odnowa 
i rozwój wsi”, o nazwie „Rewita-
lizacja części budynku Zespołu 
Szkół w Zembrzycach wpisanej 
do ewidencji zabytków położo-
nego na działce nr ewidencyjny 
2966/12 poprzez wykonanie do-
cieplenia ścian zewnętrznych”. 

ZEMBRZYCE
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Zamontowano elementy małej archi-
tektury w postaci stolika do gry w szachy 
tradycyjne i szachy dla trojga, ławeczki 
oraz tablice informacyjną zawierającą 
instruktaż gry w szachy. Miejsce to prze-
znaczone jest zarówno dla ludzi młodych 
jak i dla osób starszych. Wykonana inwe-
stycja pn. „Zagospodarowanie terenu re-
kreacyjnego z miejscem do gry w szachy 
w miejscowości Marcówka „w ramach 
„Małych Projektów” Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
będzie kosztowała 45.096 zł z tego 
24.950 zł to unijne dofi nansowanie. 

Miejsce do gry w szachy w Marcówce
W Marcówce zagospodarowano 
teren przy szkole podstawowej 
i  utworzono miejsce do aktywne-
go wypoczynku.

Zamysł doczekał się realizacji w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007 -2013. „Odnowa i rozwój wsi”, 
pt. „Budowa parkingu w miejscowości Tar-
nawa Dolna wraz ze zjazdem publicznym 
z DP nr 1702 K, kanalizacją deszczową oraz 
nasypem umocnionym i nieumocnionym.”

Ogłoszony został przetarg i niebawem 
zostanie wyłoniony wykonawca, który 
przystąpi do realizacji zadania. Całość 
prac wyceniona została na 300.000 zł. 
Parking powstanie jeszcze w tym roku. 

SPŚ  

Parking w Tarnawie Dolnej powstanie w tym roku!

O tym, ze parking przy ruchliwej drodze w centrum Tarnawy Dolnej przy Zespole Szkół jest niezbędny ze 
względu na bezpieczeństwo dzieci szkolnych i mieszkańców, pisano już wiele. 

Planowana inwestycja będzie zlokalizo-
wana nad Paleczką poniżej istniejącego 
mostu. W ramach tego projektu planuje 
się wybudować plac rozrywki dla dzieci, 
miejsce do plażowania, teren rekreacyjny 
i miejsce do biwakowania z zadaszonym 

wyznaczonym miejscem do grillowania. 
Znajdzie się tam również miejsce do wy-
poczynku na świeżym powietrzu, ławeczki 
dla spacerujących, wielofunkcyjny fi tness 
pod chmurką, altany, boisko rekreacyjne, 
mini golf, budynek centrum informacyjne-

go, toalety dla turystów, parking. Zamie-
rzeniem jest też budowa i oznaczenie ście-
żek rowerowych i szlaków turystycznych 
z odpowiednią infrastrukturą towarzyszą-
cą. Projekt realizowany będzie przez naszą 
Gminę w ramach porozumienia wspólnie 
z gminami: Mucharz, Budzów, Lanckorona, 
Stryszów w ramach Małopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego skąd bę-
dzie można pozyskać fundusze.

Teren rekreacyjno-sportowy nad Paleczką
W ramach projektu pn. „Podniesienie jakości usług publicznych wokół 
zbiornika Świnna Poręba” opracowana jest wstępna koncepcja budo-
wy Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Zembrzycach.   

ZEMBRZYCE
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Wyznaczając w planie zagospoda-
rowania teren pod boisko kierowano 
się między innymi lokalizacją z dala od 
zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz 
możliwością pozyskania tych terenów. 
Obowiązujące przepisy nie dopuszczały 
lokalizacji innej niż wyznaczona w pla-
nie zagospodarowania. Prace związane 
z budową nowego boiska rozpoczęto 
w 2003 r. Dokonano wykupu działek, 
opracowano dokumentację budowlaną 
oraz zrealizowano następujące obiek-
ty: most, drogę dojazdową. Rozpoczęto 
prace związane z budową płyty boiska. 
W roku 2003 na w/w inwestycję wydat-
kowano kwotę 488.600 zł z tego środki 
z RZGW w kwocie 211.000 zł. Pozostała 
kwota została pokryta ze środków po-
chodzących ze sprzedaży „starego” bo-
iska oraz „powodziówki”.

Gdy Wójtem w 2011 r. został Pan Eu-
geniusz Stypuła podjął starania by po-
zyskać środki od RZGW, na dokończe-
nie budowy boiska w Tarnawie Dolnej. 
Udało się pozyskać fundusze na ten 
cel, ale tylko dzięki dużej determinacji 
i argumentowi, że przyczyną likwida-
cji dawnego boiska w Tarnawie Dolnej 
była budowa zbiornika Świnna Poręba. 

W 2014 roku RZGW zobowiązał się do 
przekazania Gminie Zembrzyce środków 
na dostosowanie obiektu do wymaga-
nych obecnie standardów boiska spor-
towego. W ramach modernizacji wyko-
nano odwodnienie boiska, nawierzchnię 
trawiastą, miejscowe poszerzenie płyty 
boiska. Od strony południowej płyty zo-
stanie zamontowana 3 rzędowa trybuna 
z zadaszeniem. Inwestycja została sfi nan-
sowana w 79% w ramach budowy zbior-

nika wodnego Świnna Poręba i 21% ze 
środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
Cały zakres powyższych robót sfi nanso-
wany został ze środków pozyskanych 
z RZGW w wysokości 550.000 zł oraz 
Ministerstwa Sportu i Turystyki w wyso-
kości 149.000 zł. Modernizacja nie jest fi -
nansowana ze środków własnych Gminy. 

UG

Modernizacja boiska LKS „Tarnawianka” 
Stare boisko w Tarnawie Dolnej zlokalizowane było nad Skawą poniżej starego mostu – „Na Kuligu”. Boisko 
to zostało zniszczone w wyniku powodzi, zaś jego teren znajdował się w czaszy zbiornika wodnego Świnna 
Poręba. Teren ten został przejęty przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZDW). RZGW w podpisa-
nej umowie zadeklarowało odbudowę boiska w nowym miejscu, wskazanym przez Gminę. Teren pod nową 
lokalizację został wyznaczony w planie zagospodarowania w roku 1993.

Od lat zwiększa się liczba zmotoryzowanych odwiedzających 
groby i zatrzymujących się przed wejściem aby wygodnie było 
wejść osobom starszym, wyładować ziemię, kwiaty, znicze.                                                           
Wójt Gminy Eugeniusz Stypuła podjął starania by w przyszłym 
roku można było zbudować parking. Jest zgoda prywatnych 
właścicieli działek, na ich zbycie. Rada Gminy przeznaczyła na 
ten cel stosowne środki. Wojewódzki konserwator Zabytków 
wyraził zgodę na rozbiórkę stodół drewnianych znajdujących 
się na terenie działek pod inwestycję. Obecnie sporządzana jest 
dokumentacja geodezyjnego podziału działek, aby możliwe 

było ich nabycie. Kolejnym etapem będzie sporządzenie pro-
jektu budowlanego i uzyskanie stosownych pozwoleń na jego 
wykonanie, co jest niezbędne aby możliwe było wnioskowanie 
o środki unijne na jego realizację.

Cmentarz w Zembrzycach będzie miał parking
Parking przy cmentarzu jest konieczny, dotychcza-
sowy z którego korzystają kierowcy jest tak mały, że 
zmieści się na nim tylko kilka samochodów. Pozosta-
li parkują więc wzdłuż drogi dojazdowej powodując 
ogromne utrudnienie dla pieszych poruszających 
się tą drogą. 

ZEMBRZYCE
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Wyremontowano dach, pomieszcze-
nia OSP, pomieszczenia z których korzy-
sta orkiestra, węzeł sanitarny i zaplecze 
socjalne. Ocieplono obiekt i położono 
kolorowe tynki zewnętrzne. Obecnie re-
montowana jest duża sala , która ma być 
do dyspozycji mieszkańców sołectwa. 
W sali też będą mogły się odbywać różne 
spotkania i imprezy kulturalne. Zapew-
nienie dogodnych warunków lokalo-
wych będzie sprzyjało także działalności 
lokalnych stowarzyszeń. 

Wykonano już nowe ogrodzenie wo-
kół obiektu w ramach konkursu „Mało-
polskie Remizy”. Na budowę ogrodzenia 
wokół remizy OSP Śleszowice uzyskano 
dotację  w kwocie 22 958,00 złotych. Po-
zostałe środki wygospodarowała Gmina. 
Wykonano też przebudowę istniejącego 
rowu odwadniającego. Ogrodzenie remi-
zy przyczyni się do poprawy bezpieczeń-
stwa w tym rejonie oraz jest elementem 
wspomagającym zapewnienie porządku 
wokół budynku.

Remonty w Śleszowicach
Cały budynek w którym mieszczą się pomieszczenia OSP i I Stowarzy-
szenia Muzycznego Śleszowice, od lat wykorzystywany na cele sołec-
twa powoli zmienia swój wygląd.

Wójt Gminy przychylił się do propozycji 
i zorganizował w tej sprawie spotkanie. 
Uczestniczyli w nim: Ks. Proboszcz Jacek 
Kaznowski, radni Emilia Pilarczyk, Zdzi-
sław Pływacz, Państwo K. S. Gąsiorkowie, 

pracownik UG Danuta Strączek, geodeta 
P. J. Byrski. Na spotkaniu właściciele dzia-
łek wytypowanych na parking, wyrazili 
zgodę na ich zbycie. 

Postanowiono wydzielić działkę o po-

wierzchni ok. 10 arów na długości 100 m 
i szerokości 10 m, których koszt wykupu 
poniesie Gmina. Prace geodezyjne zwią-
zane z podziałem działki, zostaną wyko-
nane jeszcze w tym roku.

Planowana jest również budowa par-
kingu przy świetlicy w Tarnawie Gór-
nej. Przesprowadzone zostały wstępne 
uzgodnienia i wytyczono teren za budyn-
kiem świetlicy.

Parking w Śleszowicach i Tarnawie Górnej
Radni na zebraniu wiejskim Sołectwa Śleszowice wnioskowali o pilną 
potrzebę wybudowania parkingu w centrum wsi w rejonie szkoły, ko-
ścioła. Parkujące wzdłuż drogi samochody zawężają przejazd na coraz 
bardziej ruchliwym odcinku drogi powiatowej.

Zgodnie z umową do kwietnia 2015 r. wykonawca ma oddać 
budynek w stanie surowym otwartym. Inwestycja obejmować 
będzie podpiwniczenie budynku w którym znajdzie się garaż 
i pomieszczenie gospodarcze. Na parterze znajdzie się sala na-
rad, gdzie odbywać się będą sesje Rady Gminy w których po-
mieszczą się radni sołtysi i zaproszeni goście. Dotychczas sesje 
odbywały się poza urzędem z uwagi na brak właściwej sali obrad. 
Budynek zostanie dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych. 
Rozbudowa obiektu znacznie poprawi komfort obsługi miesz-
kańców, a także  usprawni jakość pracy w urzędzie. 

Radni wyjdą z piwnicy
Rozpoczęto rozbudowę, przebudowę i remont bu-
dynku Urzędu Gminy Zembrzyce. W ramach prac 
zostanie wybudowany jeden dach na starej i nowej 
części budynku, jest to bardzo ważne ponieważ ak-
tualnie dach przecieka, a prowadzone remonty do-
raźne nie są skuteczne.

ZEMBRZYCE
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Do byłej szkoły w Tarnawie Górnej 
uczęszcza 16 wychowanków z terenu 
okolicznych gmin (Zembrzyce, Budzów, 
Stryszawa oraz z Suchej Beskidzkiej). Na 
terenie ośrodka funkcjonują 4 grupy, 
w tym 2 grupy rewalidacyjno wycho-
wawcze, 1 grupa edukacyjno-terapeu-
tyczna oraz 1 grupa przedszkolna. Dzieci 
i młodzież dotknięte wieloraką niepełno-
sprawnością na terenie placówki objęte 
są kompleksową i specjalistyczną opieką 
pracującego tam zespołu specjalistów tj.: 
nauczyciel – oligofrenopedagog, neuro-

logopeda, psycholog oraz fi zjoterapeuci. 
Podczas pobytu w ośrodku wychowan-
kowie mają możliwość uczestnictwa w 
zajęciach z dogoterapii. Na terenie OREW 
realizowane są również zajęcia z zakre-
su wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka, w tej chwili dla 6 dzieci. Podczas 
pobytu w placówce wychowankowie 
zdobywają i rozwijają umiejętności ko-
munikacyjne, odpowiednio wspomagani 
pracują nad poprawą rozwoju ruchowe-
go, społecznego oraz intelektualnego. 
Poprzez odpowiednie działania dążą do 

osiągnięcia jak najwyższego poziomu 
rozwoju adekwatnie do swoich indywi-
dualnych możliwości. 

Otwarcie ośrodka było możliwe dzię-
ki pomocy Starostwa Powiatowego oraz 
gmin: Zembrzyce, Budzów, Stryszawa 
i miasta Sucha Beskidzka. Dzięki ich po-
mocy można było wyremontować parter 
budynku. Konieczny jest montaż windy, 
która umożliwi otwarcie kolejnych dwóch 
poziomów budynku dla wychowanków 
oraz pozwoli rozszerzyć zakres działań 
OREW-u.             

JT

OREW w byłej Szkole Podstawowej w Tarnawie Górnej 
Od września 2014 r. w Tarnawie Górnej funkcjonuje placówka Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wycho-
wawczego, którego główna siedziba mieści się  w Juszczynie. Obie placówki prowadzone są przez Polskie 
Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zawoi (PSOUU).

Zakończono etap cyfryzacji przychodni 
w Śleszowicach i Zembrzycach, obecnie 
praktycznie 99% recept wypisywana jest 
komputerowo. Zakupiono komputery 
i drukarki o standardzie niezbędnym do 
korzystania z oprogramowania NFZ.

Wykonano malowanie części pomiesz-
czeń wymagających renowacji w Przy-
chodni Zdrowia w Zembrzycach.

Aby pogłębić diagnostykę pacjenta, 

skrócić czas oczekiwania na badania za-
kupiono nowoczesny 12 kanałowy apa-
rat EKG, który jest podstawowym narzę-
dziem diagnostyki chorób serca.

Największe inwestycje poczyniono 
w wyposażeniu w poradni ginekologicz-
nej, gdzie zakupiono nowoczesny aparat 
USG Sono Scape S20. Nabyty ultrasonograf 
wyposażony jest w szereg nowoczesnych 
technik zapewniających wysoką jakość 

obrazu i intuicyjną obsługę. Szereg inno-
wacyjnych rozwiązań, intuicyjna obsługa 
i duży ekran dotykowy to atuty tego nowo-
czesnego urządzenia. Aparat SonoScape 
S20 otrzymał w 2011 r. prestiżową nagrodę 
organizacji Reddot. Jest to jedna z najważ-
niejszych nagród na świecie, przyznawana 
w kategorii wzornictwa przemysłowego

Zakupiono także nowoczesny kolpo-
skop. Badanie kolposkopowe pozwala 
w ciągu kilku minut ustalić rozpoznanie 
schorzenia, podjąć odpowiednie decyzje 
dotyczące terapii i w niektórych przy-
padkach przystąpić od razu do leczenia. 
Badanie to umożliwia wykrycie przedkli-
nicznych postaci raka szyjki macicy, może 
także służyć pobraniu wycinka celowego, 
określeniu zakresu zabiegu przed plano-
waną operacją chirurgiczną oraz ocenie 
po interwencji chirurgicznej czy zmiana 
chorobowa została usunięta w całości.

Część zakupów (USG) dokonano w for-
mie lesingu, pozostałe ze środków Gmin-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Działa-
nia te pozwolą podnieść standard świad-
czonych przez placówkę usług zdrowot-
nych dla rosnącej liczby pacjentów. 

KPZ

Działalność Przychodni Zdrowia
W Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach w 2014 r. w skład którego wcho-
dzi Przychodnia Zdrowia w Zembrzycach i Przychodnia Zdrowia w Śleszowicach poczyniono wiele inwesty-
cji związanych z poprawą funkcjonowania zespołu jak również w zakresie poprawy jakości świadczonych 
usług zdrowotnych.

ZEMBRZYCE
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Życzenia pracownikom oświaty złożył 
Wójt Gminy Eugeniusz Stypuła dziękując 
za pracę i zaangażowanie całej społecz-
ności szkolnej, za aktywność społeczną 
w dobie ciągłych zmian w systemie szkol-
nictwa. Były również życzenia zdrowia 
i pogody ducha dla emerytów i renci-
stów którzy kształtowali wiele pokoleń 
uczniów, ich doświadczenie pedagogicz-
ne i wieloletni staż pracy z młodzieżą są 
bezcenne i ubogacają naszą społecz-
ność. Uczniowie przygotowali wiersze, 
piosenki, inscenizacje i dedykowali je 
swoim nauczycielom i wychowawcom. 

W Śleszowicach świętowano w tym 
roku wyjątkowo, gdyż przypomniano 
chwile sprzed dwudziestu lat, kiedy od-
dano do użytku nowy budynek z nadzie-
ją, że będzie on sprzyjał twórczej, efek-
tywnej nauce i mądremu wychowaniu. 
Pani Dyrektor Katarzyna Targosz w swoim 
wystąpieniu podkreśliła rolę i zaanga-
żowanie śleszowickiego społeczeństwa 
w powstanie nowego budynku szkoły. 
Przypomniała nazwiska osób działają-
cych w Społecznym Komitecie Rozbudo-
wy Szkoły (Janina Kuśnierz, Stanisława 
Kubasiak, Ewa Starowicz, Halina Ziomek, 
Jerzy Gęsikowski, Edward Gancarczyk, 
Czesław Szczygieł oraz nieżyjący Józef 
Gąsiorek i Wiesława Biel) Następnie wrę-
czyła zaproszonym Gościom pamiątkowe 
statuetki. Szczególnie ciepłe słowa skiero-
wała do Pani Zofi i Kuśnierz, która wniosła 
bardzo duży wkład najpierw w organiza-
cję ośmioklasowej szkoły (1987 r.), później 
w budowę i wyposażenie nowego budyn-

ku (oddanego do użytku w 1994r.). 
Podziękowania na ręce Pani Kuśnierz 

(zasłużonej dla śleszowickiej oświaty) 
złożył Wójt Gminy Zembrzyce. Zespole 
Szkół w Tarnawie Dolnej Dzień Edukacji 
Narodowej świętowano na wesoło. Przy-
byłych gości, nauczycieli oraz pracowni-
ków szkoły w dobry nastrój wprowadzili 
młodzi artyści, którzy zaprezentowali gro-
teskowy pokaz mody, następnie ukazali 
żartobliwą wizję ,,szkoły przyszłości”. Po 
zakończeniu części artystycznej odbył się 
,,Konkurs Mody i Wiedzy Ekologicznej”.

W szkole w Marcówce po ofi cjalnej czę-
ści sala gimnastyczna, tego dnia, zamie-
niła się w scenę teatralną, na której pre-
zentowali swój kunszt aktorski uczniowie, 
przedstawiając zebranym bajkę pt. „Brzyd-
kie kaczątko”. Spektakl przygotowany był 
przez panie – J. Fidelus i M. Bączek, a dzieci 
prezentowały się znakomicie w strojach 
dopracowanych w każdym szczególe. Na-
uczyciele Zespołu Szkół w Zembrzycach 
otrzymali z tej okazji nagrody i medale. 
Nagrodzeni nauczyciele to: Pan Kazimierz 

Surzyn – Nagroda Kuratora Oświaty w Kra-
kowie, Pani Elżbieta Kiepura nagrodzona 
Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę 
oraz Pan Marian Prorok nagrodzony Meda-
lem Komisji Edukacji Narodowej.

„Najcenniejszym i najtrwalszym poda-
runkiem jaki można dać dziecku – jest 
wykształcenie”. W podzięce za trud wło-
żony w edukację, młodych ludzi życzymy 
wszystkim pracownikom oświaty zdro-
wia, samych radości, sukcesów i wzoro-
wych uczniów.                           

GCKiCz

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
W ramach obchodów Dnia Edukacji Narodowej odbywały się uroczystości we wszystkich szkołach Gminy. 
świętowano w miłej, serdecznej pełnej wdzięczności atmosferze, nie zabrakło wyrazów uznania i szacunku 
dla pracy nauczycieli i wychowawców, były życzenia i nagrody.

ZEMBRZYCE
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W ramach realizacji projektu zakupiono 
wyposażenie dla szkół m.in.: meble do od-
działów przedszkolnych, do szatni; meble 
wypoczynkowe dla dzieci; zabawki, po-

moce dydaktyczne i artykuły plastyczne,  
sprzęt m.in.: laptopy z oprogramowaniem, 
drukarki, ekrany projekcyjne,  projektory  
multimedialne, telewizory, radia z odtwa-
rzaczem CD, tablice interaktywne, kseroko-
piarki, doposażono kuchnie i punkty wyda-
wania posiłków oraz zakupiono urządzenia 
do utrzymania czystości. 

 W dwóch szkołach tj. w Marcówce i w Śle-
szowicach zostały zmodernizowane  toalety 
dla dzieci i personelu. Powstaną również 
place zabaw z trawiastą nawierzchnią wy-
posażone w zestawy urządzeń do zabaw dla 
dzieci przedszkolnych.

Planowane zakończenie realizacji projek-
tu to 30.12.2014 r. 

GZOFS

Oddziały przedszkolne na miarę potrzeb
Celem projektu jest podniesienie jakości pracy oddziałów przedszkol-
nych w trzech szkołach podstawowych Gminy Zembrzyce poprzez ich 
doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich. Pro-
jekt realizowany jest w Szkole Podstawowej  w Tarnawie Dolnej, w Mar-
cówce i w Śleszowicach. Całkowita wartość projektu:  261. 810 zł.

Projektem, który realizowany jest od 01 
września do 05 grudnia 2014 r. objęci zostali 
uczniowie klas III szkół podstawowych Gmi-
ny Zembrzyce. W projekcie weźmie udział 
43 uczniów.

Uczniowie będą uczestniczyli w 20 godzi-
nach zajęć na Krytej Pływalni w Suchej Be-
skidzkiej. Uczestnicy projektu są podzieleni 
na grupy 14-15 osobowe, ćwiczą pod okiem 
specjalistycznej kadry i mają zapewniony 

transport oraz opiekę nauczycieli podczas 
dowozu. Gmina Zembrzyce na realizację 
projektu pozyskała środki z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki w wysokości 6 450,00 zł. 
Całość projektu szacowana jest na 13 444,00 
zł. Projekt jest fi nansowany z Funduszu Za-
jęć Sportowych dla Uczniów w ramach 
konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki. 

GZOFS

Projekt powszechnej nauki pływania pn. „Umiem Pływać”

Kolejny projekt nauki pływania jest propozycją uczestniczenia w do-
datkowych, bezpłatnych zajęciach nauki pływania dla uczniów, którzy 
chcą podejmować aktywność fi zyczną również poza obowiązkowymi 
zajęciami wychowania fi zycznego. 

Projekt zakładał udzielenie wsparcia 
uczniom szkół podstawowych, gimnazjów 
oraz szkół ponadgimnazjalnych z rodzin wie-
lodzietnych, wychowujących przynajmniej 4 
dzieci, w których wszyscy członkowie mający 
status ucznia zamieszkują na obszarze woje-
wództwa małopolskiego. 

W Projekcie wzięły udział 81 osoby 
z 27 rodzin zamieszkujących na terenie 

Gminy Zembrzyce. Przyznano zasiłki w wy-
sokości po 150,00 zł na ucznia. Udzielo-
no wsparcia fi nansowego w wysokości 
ogółem 12 150,00 zł. przeznaczonego na 
dofi nansowanie zakupu artykułów edu-
kacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, 
w szczególności podręczników wymaga-
nych według programu szkoły podstawo-
wej, gimnazjum lub ponadgimnazjalnej 

w roku szkolnym 2014/2015. Benefi cjenci 
projektu przedłożyli do tutejszego Ośrod-
ka rachunki/faktury za zakupione artykuły 
szkolne na które otrzymali dofi nansowa-
nie. Wsparciem zostały objęte wszystkie ro-
dziny z Gminy spełniające kryteria udziału 
w projekcie. 

GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach zakończył reali-
zację projektu Samorządu Województwa Małopolskiego, który miał na 
celu wsparcie w zakresie zwiększania szans edukacyjnych dzieci z ro-
dzin wielodzietnych.

PIERWSZY DZWONEK

Projekt realizowany ze wsparcia fi nansowego 
województwa małopolskiego

Projekt „Pierwszy dzwonek” dla uczniów 
z rodzin wielodzietnych 4+

Gmina Zembrzyce realizuje projekt pn. „Oddziały przedszkolne na miarę potrzeb”

ZEMBRZYCE
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Ta folklorystyczna impreza odbyła się 
w malowniczej scenerii Bacówki u Harna-
sia w Marcówce. Jej motywem przewod-
nim  były góralskie tematy. Dla najmłod-
szych zorganizowano konkurs plastycz-

ny, w którym dzieci miały przedstawić  
wizerunek harnasia, zbójnika.  Wszystkie 
dzieci biorące udział w konkursie otrzy-
mały  upominki i nagrody.  Dzieci rów-
nież  licznie gromadziły się przy zagrodzie 

bacy.  W koszarze przy szałasie  były au-
tentyczne owieczki, barany  i kozy.  Licznie 
przybyłym czas umilały zespoły regional-
ne  „Kapela spod Jałowca”, „Ziemia Suska”  
i „Mioduszyna”.  Do tańca przygrywała 
Kapela Tadeusza Wojtanka „ Kusica”.  Po-
między występami muzycznymi przepro-
wadzano liczne  konkursy miedzy innymi 
młócenie snopków cepami, zjazd na nar-
tach po trawie dla trzech osób, dojenie 
kozy.  Każdy kto zechciał się bawić mógł 
wziąć udział  w konkursach i zawodach. 
Można było posilić się góralskim jadłem 
i napitkiem. Dużym  wzięciem cieszyły 
się moskole - kołacze pieczone na płycie 
kuchennego pieca. Częścią kulminacyjną 
imprezy  było  zbójnickie zaprzysiężenie. 
Grono braci zbójeckiej się rozrasta, przy-
jęto 4 nowych członków.  Zaprzysiężenie 
rozpoczęło się przemarszem korowodu  
zbójników.   Następnie  nowo wstępujący 
w szeregi zbójników na kolanach  przed 
Harnasiem  powtarzali słowa  roty przysię-
gi. O zmroku dali swój koncert trębacze, 
a jest to nie lada sztuka o czym przeko-
nali się śmiałkowie chętni do dmuchania 
w tubę. Przepiękna aura i urok miejsca 
sprawiły, że zabawa trwała do białego 
rana, a  biorący w  niej udział  powrócą tu 
również licznie za rok. 

GCKiCz

ROMBANICA
„Rombanica” podbabiogórskie zbójowanie, odbyło się już po raz 
trzeci. Zorganizowało je Bractwo Zbójników spod Babiej Góry z Gaź-
dzinami.

INFORMACJA O ZBIÓRCE PUBLICZNEJ
Zarząd Bractwa Zbójników spod Babiej Góry pragnie poinformować,  iż w związku z przeprowadzoną zbiórką publiczną 

w dniu 19.08.2014 r. podczas imprezy plenerowej „ROMBANICA” zebrano kwotę 951,50 zł. Zebrana kwota zostanie przeznaczo-
na na zakup elementów stroju regionalnego oraz organizację imprez promujących nasze stowarzyszenie. 

Od godziny 1500 na scenie koncerto-
wały orkiestra Dęta „Hejnał” z Budzowa 
oraz wspólnie orkiestry z Zembrzyc i Stry-
szowa, następnie prezentowały się zespo-
ły regionalne „Zobielsko Gromada” z Białki 
oraz „MIODUSZYNA” z Zembrzyc.

Odbywały się konkursy nawiązujące do 
tradycji ludowych między innymi kosze-
nie trawy, ubijanie masła, młocenie zboża 
cepami. Konkursy te cieszyły się dużym 
zainteresowaniem i były niemałą atrakcją 
dla ich uczestników i obserwatorów.

Dla dzieci przygotowane zostały dmu-
chane atrakcje oraz wiele konkursów 
i zabaw prowadzonych przez wodzireja. 
Wszyscy biorący udział w konkursach 
otrzymali dyplomy i drobne upominki.

Panie z koła KGW „Marcowianki” przygo-
towały dla uczestników swojskie jadło. Był 
to: bigos, kiełbaski i kaszanka z grilla. Przy-
gotowały też stoisko regionalne, z własno-
ręcznie wykonanymi produktami. 

Atrakcją wieczoru był koncert Sobo-
wtóra Elvisa Presleya, zebrani z zachwy-

tem wysłuchali najpiękniejszych przebo-
jów ikony XX wieku.

Wszystko to złożyło się na wyjątkową 
atmosferę spotkania: było radośnie i ko-
lorowo, a dzięki sprzyjającej aurze tego-
roczna „Kubajka” osiągnęła rekord ilości 
pragnących dobrze się bawić.

GCKiCz

„KUBAJKA”
Przy pięknej, słonecznej pogodzie Święto „KUBAJKI” obchodzono po 
raz czwarty. Impreza odbyła się na boisku sportowym w Marcówce 
i zgromadziła bardzo liczne grono mieszkańców i zaproszonych gości. 
Uczestnicy mieli możliwość posłuchania regionalnej muzyki i śpiewu.

ZEMBRZYCE
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Barwny korowód z wieńcami i bukietami zielnymi, w takt ryt-
mów wygrywanych przez orkiestry z Zembrzyc i Śleszowic prze-
maszerował na plac przy remizie OSP. Przybyłych powitał włodarz 
naszej Gminy Eugeniusz Stypuła i przedstawił Starostów Dożynek 
P. Halinę Ziomek i Ryszarda Czaickiego. W uroczystościach dożyn-
kowych udział wziął P. Andrzej Pająk Senator RP, Radni Powiatowi, 
Radni Gminy Zembrzyce z Przewodniczącym Gminy P. Łukaszem 
Palarskim, Sołtysi, Dyrektorzy placówek gminnych i przedstawi-
ciele licznie działających na terenie gminy stowarzyszeń. Dożynki 
uświetniły koncerty orkiestr z Zembrzyc i Śleszowic, występy Zem-

brzyckiego Koła 
Gospodyń „Miodu-
szyna” i młodzieży 
szkolnej ze Śleszo-
wic. Dużą popular-
nością cieszył się 
konkurs na najpięk-
niejszy bukiet ziel-
ny. I miejsce i nagrodę główną Wójta Gminy zgarnęła P. Stanisława 
Trzop ze Stowarzyszenia „Ojcowizna” II miejsce zajęła P. Jadwiga 
Sękacz, a III miejsce przypadło P. Agnieszce Pilarczyk. W konkursie 
Wiedzy Rolniczej zorganizowanym w formie testu przez P. Ryszar-
da Czaickiego Prezesa Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie, na-
grody ufundowane przez organizatora przypadły następującym 
uczestniczkom: I miejsce P. Anna Mrowiec – nagrodą był kaczor, 
II miejsce – P. Marta Kominko- Hanuszewska – nagrodą była para 
kurek zielononóżek, III miejsce P. Alicja Burczak – która otrzymała 
królika rasy nowozelandzkiej czerwonej. W konkursie o tematyce 
wsi udział wzięli najmłodsi uczestnicy imprezy. Wszyscy startujący 
w konkursie otrzymali sprzęt sportowy ufundowany przez Staro-
ścinę Dożynek. Dodatkowymi atrakcjami tegorocznych dożynek 
były stoiska promocyjne, MIR w Krakowie, lokalnych producentów 
i rękodzieła, atrakcje dmuchane dla dzieci.

GCKiCz

Dożynki to dziękczynienie za zebrane plony, radość z owoców pracy rąk 
ludzkich oraz szacunek dla tradycji.  W dniu 16.08.2014 r. w Śleszowicach 
odbyły się uroczyste obchody Dożynek Gminnych. Uroczystość rozpoczę-
ła się msza świętą w kościele parafi alnym. Mszę świętą odprawili Ks. Prałat 
Jan Marcisz i Ks. Proboszcz Jacek Kaznowski, który poświęcił plony i wy-
głosił okolicznościową homilię. 

Dożynki Gminne w Śleszowicach

Jako, że w dniu tym odbyła się akcja 
Narodowego Czytania Wójtowie Gmin 
odczytali fragmenty „Potopu” Henryka 
Sienkiewicza. Włodarz naszej Gminy od-
czytał fragment z II tomu „Potopu” cha-
rakteryzujący polskie XVII wieczne społe-
czeństwo. Każda z gmin zaprezentowała 
występy sceniczne zespołów działających 
na ich terenie. Na stoiskach eksponowa-
no produkty lokalne i rękodzieło: wyroby 
z drewna, wyroby z wikliny papierowej, 
kwiaty z materiału i z bibuły, zabawki  
biżuterię, rzeźby, wyroby koronkarskie, 
hafty. Swoje produkty eksponowały na 
stoiskach Stowarzyszenia KGW „Marco-
wianki” i „Ojcowizna”. Nie zabrakło stoisk 

z różnorodnymi potrawami do degustacji. 
Nasze Panie z „Mioduszyny” przygotowa-
ły beczkę ogórków , chleb ze smalcem, 
drożdżowe, tradycyjne wypieki. Modelki 
z „Mioduszyny” i z KGW „Marcowianki” 
wzięły także udział w pokazie strojów re-
gionalnych . Imprezę prowadził Pan Piotr 
Jezutek, okraszając ją gwarą i żartami. 
Stowarzyszenie ZKG MIODUSZYNA zapre-
zentowało swój repertuar pieśni dawnych 
i sławiących piękno naszej okolicy. Brac-
two Zbójników spod Babiej Góry prezen-
towało się znakomicie promując swoją 
działalność na terenie powiatu wado-
wickiego. Nasza ekipa samorządowców 
w składzie Radna Cecylia Szeląg, Halina 

Ziomek Sołtys ze Śleszowic i Radny Zdzi-
sław Pływacz, w nie dała szans rywalom 
w konkursie na najlepsze placki ziemnia-
czane, choć stosowali wymyślne przy-
prawy, nasze placki z prawdziwkami były 
najlepsze. Nagroda główna kolacja w Re-
stauracji „Spichlerz Smaków” ufundowa-
na przez Hotel SPA „Młyn Jacka” przypadła 
ekipie Gminy Zembrzyce. 

Dziękujemy wszystkim przygotowu-
jącym imprezę, oraz licznie przybyłym 
samorządowcom mieszkańcom naszej 
gminy na pierwszą integracyjną imprezę 
promującą region budowanego na Ska-
wie zbiornika wodnego. 

GCKiCz

Młyński Festiwal Doliny Skawy
W sobotę 6 września odbyła się otwarta impreza plenerowa „Młyński 
Festiwal Doliny Skawy”. Współorganizatorami imprezy były gminy: 
Budzów, Lanckorona, Mucharz, Stryszów i Zembrzyce, LGD Podbabio-
górze”, LGD „Gościniec 4 żywiołów”. Organizatorzy prezentowali swoje 
rzemiosło, rękodzieło, zespoły wokalne i taneczne.

ZEMBRZYCE



15

III / 2014

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą 
dziękczynną w kościele parafi alnym p.w. 
Matki Boskiej Opiekunki Rodzin. Podczas 
nabożeństwa poświecono wieńce, chle-
by dożynkowe, owoce. Po czym barwny 
korowód, poprowadzony przez starostów 
dożynek i orkiestrę dętą przemaszero-
wał na plac przy estradzie „Makowianka”. 
Według obyczaju starostowie dożynek 
przekazali na ręce Starosty Suskiego i Bur-
mistrza bochny chleba. Po ich pokrojeniu 
gospodarze podzielili się nimi z wszystki-
mi zgromadzonymi. Gospodarz dożynek 
podziękował  tym, którzy jeszcze gospo-

darują na ziemi, na co dzień wykonując 
ciężką i żmudna pracę, której efekty nie 
zależą tylko od rolnika, ale także od wa-
runków atmosferycznych. W uroczysto-
ściach dożynkowych uczestniczyli oprócz 
gospodarzy m.in. senator Andrzej Pająk,  
posłanka na Sejm RP Joanna Bobowska, 
Wicewojewoda Andrzej Harężlak Wice-
starosta Suski Jan Woźny, burmistrzowie 
i wójtowie gmin z terenu powiatu suskie-
go, członkowie Zarządu Powiatu, radni 
powiatowi i gminni oraz przedstawiciele 
szeregu innych instytucji, organizacji.  Od-
czytano list skierowany przez Ministra Rol-

nictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego  
do uczestników dożynek.

Na dożynki przybyło 11 delegacji wień-
cowych ze wszystkich gmin naszego po-
wiatu. Gminę Zembrzyce  reprezentowały 
delegacje z Marcówki i Tarnawy Górnej. 
Panie przygotowały przepiękne wieńce 
i wspaniale się zaprezentowały ośpiewu-
jąc je przy akompaniamencie akordeoni-
stów. Członkinie KGW „Redz” zajęły II miej-
sce w kategorii wieńców współczesnych, 
a gospodynie ze Stowarzyszenia KGW 
„Marcowianki” w kategorii wieńców tra-
dycyjnych III miejsce. Serdecznie im gra-
tulujemy i  dziękujemy za trud włożony 
w przygotowanie wieńca i prezentacji.

Wójt Gminy Eugeniusz Stypuła odebrał 
od Burmistrza Makowa Podhalańskiego 
Pawła Sali , gospodarza tegorocznych do-
żynek symboliczny bukiet polnych kwia-
tów, bowiem w przyszłym roku Powiato-
we Dożynki odbędą się na terenie Gminy 
Zembrzyce.

Prezes Małopolskiej Izby Rolniczej Ry-
szard Czaicki, wręczył wyróżnienia zasłu-
żonym rolnikom. Z naszej Gminy nagro-
dzony tym wyróżnieniem został  rolnik 
z Tarnawy Dolnej Stanisław Sitarz, który 
już wiele lat prowadzi wzorowe gospo-
darstwo rolne.

Wręczono również nagrody w rozstrzy-
gniętym konkursie LGD „Podbabiogórze” 
na „Produkt Lokalny Podbabiogórza” .

GCKiCz

Dożynki Powiatowe za rok w Zembrzycach!
Organizatorem tegorocznego Święta Plonów było Starostwo Powiato-
we w Suchej Beskidzkiej oraz Urząd Miasta Maków Podhalański.   

ZEMBRZYCE
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Dokładne ustalenie losów obrazu Matki Bo-
skiej Zembrzyckiej jest zadaniem niezwykle 
trudnym i skomplikowanym. Informacje bowiem 
zawarte w materiałach archiwalnych, jeśli już w 
ogóle są, to najczęściej skąpe i nieprecyzyjne. Sy-
tuację dodatkowo komplikuje fakt istnienia kilku 
obrazów przedstawiających MB Zembrzycką, co 
niejednokrotnie prowadziło do wielkich niepo-
rozumień.

Pierwszą wzmiankę o tym słynącym łaskami ob-
razie spotykamy w dokumentach wizytacyjnych 
biskupa Oborskiego z roku 1662. Pisze on, iż w oł-
tarzu głównym znajduje się cudowny obraz Matki 
Bożej, przez co kościół jest wsławiony1. Jak czytamy 
w aktach kolejnej wizytacji biskupiej z 1729 r. obraz 
ten znajduje się w ołtarzu głównym i jest przyozdo-
biony w złocistą sukienkę wysadzaną diamenta-
mi oraz srebrne korony2. W roku 1785 Austriacy, 
według wcześniej sporządzonego spisu splądrowali doszczętnie gali-
cyjskie kościoły z ich kosztowności. Tego losu nie uniknął także kościół 
w Zembrzycach, który utracił większość kielichów, monstrancji i innych 
kosztowności w tym i tych, które przyozdabiały cudowny obraz NMP3. 
Sam obraz zaś popadł w zapomnienie, do tego stopnia iż kolejna wizy-
tacja z 1838 r. o obrazie Matki Bożej Zembrzyckiej, zupełnie milczy4. Mu-
siało minąć przeszło 100 lat, kiedy to za sprawą ówczesnego proboszcza 
ks. Stanisława Heumanna w roku 1888 obraz „odnalazł się” i odrestau-
rowany w pełnej chwale wrócił na swoje pierwotne miejsce5. 

Historia „odnalezienia” tego obrazu jest dosyć interesująca. Opisu-
je ją w swojej pracy sam ks. Heumann: Był to d. 27 lutego 1888 r. Uda-
łem się wtenczas do miejscowego malarza Józefa Żarnowskiego, aby 
do zakrystyi odpowiedni obraz wymalował. W mieszkaniu malarza, był 
krawiec, Marcin Kłusak, zajęty robotą koło chorągwi. Ten usłyszawszy, 
o co się rzecz rozchodzi, powiada mi, że wczas rano, jeszcze przed Mszą 
św. modlił się w dzwonnicy, i zauważył tamże piękny obraz Matki Naj-
świętszej, co śmiało może zdobić zakrystyą. Był to obraz staroświecki, 
zniszczony, wraz z innemi mu podobnemi, w dzwonnicy umieszczony 
i już na wypoczynek skanzany6. Od tego momentu możemy właści-
wie mówić o rozwoju kultu Matki Bożej Zembrzyckiej. Ks. Heumann 
odnalezieniu obrazu nadał cudowny charakter. Wszystkie dotych-
czasowe plagi i klęski, które nawiedzały Zembrzyce miały być wyn-
ikiem faktu iż obraz leżał zapomniany w kościelnej wieży. Ludność 
przez następne lata zaczęła ofi arowywać przed obraz liczne wota w 
podzięce za otrzymane łaski. Niedługo po tym „cudownym” odkryciu 
obraz został ozdobiony srebrną sukienką, którą wykonał Józef Nałęcz 
Hakowski z Krakowa za sumę 250 złp oraz srebrnymi koronami, 
wysadzanymi cennymi kamieniami i umieszczony w głównym ołtar-
zu7. Tym samym w głównym ołtarzu zembrzyckiego kościoła znaj-

1 Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie (dalej: AKMKr), AVCap 8, s. 213 – 219.
2 AKMKr, AV 23, s. 413 – 417.
3 S. Heumann, Wiadomość o parafi i Zembrzyce, Kraków 1898, s. 62.
4 Z. Fidelus, Dzieje parafi i Zembrzyce w latach 1533-1772, Maszynopis pracy magister-

skiej, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, 1995, s. 54.
5 Ibidem, s. 56.
6 S. Heumann, op. cit., s. 73.
7 Ibidem, s. 74 – 75.

dowały się dwa obrazy Matki Bożej. Pierwotny 
(uznany niesłusznie za kopię) obraz z drewnianą, 
złoconą sukienką służył, jak pisze ks. Fridrich, 
za zasuwę pierwszego (odnalezionego przez 
ks. Heumanna), który był odkrywany tylko na 
większe uroczystości8.

Ów wielki kult i sława cudownego obrazu Mat-
ki Bożej należy zaliczyć także do jednej z głów-
nych przyczyn budowy nowego kościoła. Jak 
pisze jeden z historyków ksiądz Fridrich: powięk-
szono kościół, dawny bowiem nie wystarczał dla 
gromadzącego się tutaj tłumnie ludu wiernego do 
obrazu Matki Najświętszej, niezliczonych bowiem 
na tem miejscu łask od Niej doznawał9. W tradycji 
ustnej mieszkańców do dnia dzisiejszego zach-
owało się wiele cudownych zdarzeń które miały 
mieć miejsce w Zembrzycach przez wstawiennic-
two Matki Bożej, choćby o niemej dziewczynce, 

która podczas Mszy Św. w uroczystość MB Szkapleżnej odzyskała 
mowę10.

Ks. Heumann, który znalazł obraz w dzwonnicy, był przekonany, 
iż odnalazł oryginał, który przez tyle lat leżał w zapomnieniu. Obraz 
ten był bowiem u dołu ramy opatrzony napisem: Czudovny Obraz 
Naswietszey Panny Mariey Zebrzickiey R.P. 167411. W górnej zaś części 
obrazu znajdował się woreczek z relikwiami św. Męczenników oraz 
karteczka z łacińskim napisem: SS. Martyres, Quorum Reliquiae in hoc 
Tabernaculo SSmae M. V. conduntur, intercedite pronobis12. Jednak 
już ks. Kobyłecki w latach 20. XX w. nie dawał wiary „odkryciu” Heu-
manna. Dlatego w nowym ołtarzu na powrót umieszcza obraz Matki 
Bożej („wzięty z Zakrystii”). Ostatecznie jednak w roku 1964 komisja 
złożona z historyków sztuki orzekła, iż to obraz w ołtarzu głównym 
jest starszy. W komisji brali udział dr Józef Lepiarczyk oraz ks. prałat 
dr Bolesław Przybyszewski. 

W 2013 r. przystąpiono do kolejnych badań, tym razem pod kie-
runkiem prof. Małgorzaty Schuster-Gawłowskiej z ASP w Krakowie. 
Istniały bowiem przesłanki, pozwalające twierdzić iż obraz jest star-
szy niż pierwotnie sądzono. Pracowników ASP uderzało podobień-
stwo zembrzyckiego obrazu do dzieła z kościoła oo. Dominikanów 
w Krakowie pochodzącego właśnie z XV w. Prace konserwatorskie 
w 2014 r. ,kontynuowane przez dr Małgorzata Nowalińską, po-
twierdziły te przypuszczenia datując powstanie obrazu na pierwszą 
ćwierć XV w13. Tym samy obraz z zembrzyckiej świątyni należy do 
najstarszych zachowanych przykładów Hodegetrii14 Krakowskiej.

 K. Grochot

8  A. Fridrich, Historie cudownych obrazów NMP w Polsce, Kraków 1904, s. 153.
9 Ibidem., s. 150 – 153.
10 Por. S. Heumann, op. cit., s. 76 – 80; T. Wojtanek, Monografi a Zembrzyc i Marcówki, wyd. 

II, Zembrzyce 2009, s. 314 – 316.
11  S. Heumann, op. cit., s. 74.
12 Tłum. z łac.: Św. Męczennicy, których relikwie w tym przybytku Najświętszej Maryi 

Panny się znajdują, wstawcie się za nami.
13 M. Nowalińska, Dokumentacja z prac konserwatorskich wykonanych przy obrazie Mat-

ka Boska z Dzieciątkiem z początku XV wieku  w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Zem-

brzycach, Kraków 2014, s. 4.

14  Typ ikonografi czny przedstawienia Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus na ręku

W Zembrzycach kult do Matki Bożej ma bardzo długą i bogatą historię. Na przestrzeni wieków, przez Jej wstawien-
nictwo, nasi ojcowie doznawali niezliczonych darów i łask. Szczególną zaś czcią otoczony był obraz Matki Bożej 
z Dzieciątkiem tzw. Zembrzyckiej znajdujący się w głównym ołtarzu. Dotychczas sądzono, że malowidło pochodzi 
z początków XVI w. kiedy to Jan Zembrzycki fundował zembrzycką świątynię (1530–1533). Jednak w świetle naj-
nowszych badań jego powstanie można datować dużo wcześniej, mianowicie na początek XV w. co czyni go bez-
cennym zabytkiem w skali kraju. Obecnie, już po zabiegach renowacyjnych, odnowiony obraz ponownie zawisł 
w ołtarzu głównym. Jego uroczyste odsłonięcie miało miejsce 13 października podczas ostatniego nabożeństwa fa-
timskiego.

Historia obrazu Zembrzyckiej Madonny
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Pobyt na turnusach opiekuńczych jest do-
fi nansowany z budżetu Wojewody Małopol-
skiego, istnieje również możliwość dofi nan-
sowania z Gminy Zembrzyce w postaci zasił-
ku celowego w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Zembrzycach. 

Turnusy będą trwać nieprzerwanie przez 
okres 2 tygodni. Liczba miejsc ograniczona. 
Szczegółowe informacje nt. programu są 
dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej 
lub pod nr tel.  33 8746400.

Turnusy opiekuńcze 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach informuje, że  
rozpoczęta została realizacja programu opieki krótkoterminowej nad 
osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi pn.: „Wsparcie ro-
dzin i opiekunów długotrwale zajmujących się osobami niezdolnymi 
do samodzielnej egzystencji ze względu na wiek, chorobę lub niepeł-
nosprawność i wymagających stałej opieki, mające na celu odciążenie 
ich w codziennych obowiązkach poprzez zapewnienie podopiecznym 
okresowego pobytu w ośrodkach wsparcia lub podobnych placówkach 
świadczących usługi opiekuńcze”.

Uczniowie, nauczyciele i rodzice uczestni-
czyli w Mszach Świętych w intencji całej spo-
łeczności szkolnej. W naszej Gminie pierw-
szy dzwonek zabrzmiał dla 559 uczniów. W 
szkołach odbyły się uroczyste inauguracje 
nowego roku szkolnego w których uczest-
niczyło 177 gimnazjalistów, 298 uczniów 
szkół podstawowych, 84 uczniów zerówek 
oraz 52 przedszkolaków, a także nauczyciele 

i uczniowie. Obecni byli również zaproszeni 
goście: Wójt Gminy Eugeniusz Stypuła, Kie-
rownik GZOFS Elżbieta Paleczna. Po okolicz-
nościowych przemówieniach i powitaniu 
nowego szkolnego wierszem i piosenką 
uczniowie wraz z wychowawcami udali się 
do sal lekcyjnych.

 Nowy rok szkolny 2014/2015 niesie za 
sobą również zmiany w oświacie. W tym roku 

po raz pierwszy uczniowie klas I otrzymali 
darmowe podręczniki. Zmieni się również 
formuła egzaminów końcowych dla szósto-
klasistów. Najważniejszą nowością jest jed-
nak to, że po raz pierwszy obowiązkowo trafi  
do I klasy szkoły podstawowej połowa rocz-
nika sześciolatków, czyli dzieci urodzone od 
1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku. Razem 
z nimi naukę w pierwszej klasie rozpoczną 
też dzieci 7-letnie. Sześciolatki z drugiego 
półrocza (urodzone w okresie od 1 lipca do 
31 grudnia 2008roku) miały możliwość roz-
począć spełnianie obowiązku szkolnego, jeśli 
taka była wola ich rodziców. Natomiast  we 
wrześniu 2015 roku obowiązek szkolny ma 
objąć dzieci 7-letnie, urodzone w okresie od 
1 lipca do 31 grudnia 2008 roku oraz wszyst-
kie dzieci z rocznika 2009 (6-latki).

Czas szkoły!
1 września 2014 roku po dwumiesięcznej wakacyjnej przerwie, odby-
ło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2014/2015 we 
wszystkich placówkach oświatowych Gminy Zembrzyce.

Dzieci mogą korzystać z trzech posiłków: śniadania, obiadu i pod-
wieczorku. Po obiedzie jest pora odpoczynku czyli leżakowanie.

Przedszkole oferuje wiele różnorodnych zajęć: 
• W poniedziałki w godzinach 13.00–13.45 chętne dzieci uczęsz-

czają na zajęcia koła teatralno-tanecznego prowadzonego przez 
nauczycielki mgr Leśniak Elżbietę, mgr Mirochę Władysławę oraz 
mgr Karcz Bogusławę. Na zajęciach tych dzieci poznają świat te-
atru, przygotowują inscenizacje oraz uczą się tańców, które przed-
stawią na uroczystościach przedszkolnych i środowiskowych.

• Prowadzona jest akcja ,,Biały ząbek”. Dzieci codziennie po posił-
kach myją staranne swoje białe ząbki.

• Dbają o swoje zdrowie i kondycję fi zyczną uczestnicząc w zajęciach 
gimnastycznych, spacerach i zabawach na świeżym powietrzu.

• Poza podstawą programową prowadzone są zajęcia religii, 
a w grupach zerowych języka angielskiego.

• 30 września odbyło się spotkanie z policjantem. Dzieci poznały 
jego trudną pracą jak również dowiedziały się o niebezpieczeń-
stwach jakie im zagrażają na ulicy.

• W październiku odbyła się uroczystość pasowania nowoprzyję-
tych dzieci na przedszkolaków.

• Pod koniec października dzieci ze starszych grup pojadą na przed-
stawienie pt. ,,Księżniczka na ziarnku grochu” do Domu Kultury w 
Wadowicach.
W naszym przedszkolu zapewniamy dzieciom opiekę i bezpie-

czeństwo oraz wszechstronny rozwój intelektualny i fi zyczny, sta-
ramy się wspierać działania wychowawcze i edukacyjne rodziców. 
Dzieci, które nie chodzą do przedszkola serdecznie zapraszamy, jesz-
cze mamy kilka miejsc wolnych. 

EL

Nasze Przedszkole
Przedszkole w Zembrzycach w roku szkolnym 
2014/2015 czynne jest od godziny 6.30 do godziny 
17.00. Dzieci uczęszczające do przedszkola podzie-
lone są na cztery oddziały: oddział I 2,5-3 latków to 
,,Krasnoludki”, oddział II 4-latki to ,,Biedronki”, od-
dział III ,,O” 5 laki to ,,Pszczółki, a oddział IV ,,O” 5-6 
latki to ,,Słoneczka”.
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„MY Z NIEGO WSZYSCY ….”

We wrześniu nasza szkoła włączyła się 
w ogólnopolskie obchody 75. rocznicy 
powstania Polskiego Państwa Podziem-
nego, które są pod patronatem Instytu-
tu Pamięci Narodowej oraz Światowego 
Związku Żołnierzy AK. 

Hasłem tegorocznych obchodów są 
słowa: „My z niego wszyscy…”. Dzień Pol-
skiego Państwa Podziemnego jest świę-
tem państwowym, obchodzonym co roku 
w dniu 27 września. W naszej szkole z tej 
okazji zorganizowano wystawę, która 
miała przybliżyć współczesnemu, młode-
mu odbiorcy, wydarzenia i postacie, które 
odegrały ogromną rolę w odradzaniu się 
struktur niepodległego państwa polskie-
go. Wystawę można było oglądać na dol-
nym korytarzu w naszej szkole w dniach 
od 26-30 września. 

INNOWACJE W NASZEJ SZKOLE

Od 15 września uczniowie Zespołu 
Szkół włączyli się do realizacji innowacji 
pedagogicznych przygotowanych przez 
nauczycieli naszej szkoły. Wśród propo-
zycji innowacji skierowanej do młodzie-
ży gimnazjalnej znalazły się zajęcia pod 
nazwą „Młody inwestor”, które poprzez 
zabawę mają przybliżyć młodym ludziom 
umiejętność poruszania się na rynku fi -
nansowym. Zajęcia składają się z części 
praktycznej – sieciowej gry inwestycyjnej 
oraz części teoretycznej, która wprowa-
dzi uczniów w teorię tajników inwestycji 
giełdowych. Uczestnikami pomysłu są 3-4 
osobowe zespoły uczniów pod opieką na-
uczycieli. 

Dla uczniów ze zdolnościami plastycz-
nymi powołano „Szkolną dekoratornię”. 
Zajęcia te mają za zadanie rozwijanie 
twórczej postawy i wyobraźni uczniów. W 
ramach prac młodzież będzie przygoto-
wywać elementy scenografi i na przedsta-
wienia, apele i inne szkolne uroczystości. 
Dekoratorzy zadbają również o niebanal-
ny wystrój naszej szkoły. 

Na stronie internetowej szkoły pojawi 
się, współredagowana z uczniami, ga-
zetka językowa w formie broszury, za-
mieszczająca treści w języku angielskim 
i niemieckim. W poszczególnych nume-
rach dwumiesięcznika pojawią się bloki 
tematyczne, które są aktualne i ważne na 
każdym etapie kształcenia. 

Dla uczniów przygotowujących się do 
podjęcia decyzji o wyborze dalszej drogi 
edukacyjnej oraz zawodu powstała inno-
wacja, która pozwoli młodym lepiej po-
znać samych siebie, określić swoje mocne 
i słabe strony oraz predyspozycje do wy-
konywania określonych zawodów.

Dla najmłodszych zaproponowano in-
nowację edukacyjną pod hasłem „Bawi-
my się w  teatr”. Zajęcia w ramach tej in-
nowacji są propozycją rozbudzenia zain-
teresowań i poszerzenia wiedzy młodego 
człowieka o teatrze. Dzieci w trakcie jej re-
alizacji zajmą się m.in. reklamą i promocją 
przygotowanej przez siebie inscenizacji. 

Kolejna innowacja adresowana jest 
również do najmłodszych dzieci. Dla 
uczniów oddziału „0” powstał projekt in-
nowacji „Przedszkolne kuchcikowo”. Na 
zajęciach dzieci zdobywają praktyczne 
umiejętności kulinarne, poznają zasady 
zdrowego odżywiania się, niezbędne 
w dorosłym życiu. 

30 września w naszej szkole odbyły się 
wybory do Samorządu Uczniowskiego. 
Akcja została zorganizowana w ramach 
programu „Młodzi głosują” pod patro-
natem Centrum Edukacji Obywatelskiej. 
Uczniowie, przy niewielkim wsparciu 
ze strony nauczycieli, sami przygoto-
wali i przeprowadzili wybory, poznając 
w praktyce ich zasady i znaczenie, a także 
podjęli – po raz pierwszy – ważną aktyw-

ność obywatelską. Najważniejszy w tej 
akcji obok samych wyborów jest proces 
edukacyjny młodego obywatela.

Za udział w w/w projekcie szkoła zo-
stała uhonorowana dyplomem Centrum 
Edukacji Obywatelskiej. 

NOC NAUKOWCÓW

Uczniowie klasy II i III gimnazjum wraz 
z nauczycielami opiekunami w dniu 25 
września wzięli udział w Małopolskiej 
Nocy Naukowców. 

Jest to największa tego typu impreza 
w kraju i jedna z największych 
w Europie. Młodzi naukowcy, przygoto-
wujący imprezę, chcieli pokazać jak waż-
ną rolę odgrywa praca uczonych w na-
szym codziennym życiu. Idea nadrzędna: 
przez rozrywkę do wiedzy. Organizato-
rem imprezy był Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego. 

CERTYFIKATY DLA SZKOŁY

Na koniec należy wspomnieć, że Ze-
spół Szkół w Tarnawie Dolnej pod koniec 
czerwca otrzymał certyfi kat „Szkoła w ru-
chu”, który był uhonorowaniem udziału 
naszych uczniów w ogólnopolskiej akcji 
pod hasłem „Ćwiczyć każdy może” pod 
patronatem MEN-u. Certyfi katy otrzymy-
wały szkoły/ przedszkola, które podjęły 
działania na rzecz aktywności fi zycznej. 

Drugim certyfi katem, który otrzymała 
nasza szkoła był certyfi kat „Lepsza szkoła” 
za uczestnictwo w ogólnopolskim projek-
cie edukacyjnym, który miał na celu bada-
nie efektywności nauczania, ale też pomoc 
w przygotowaniach do egzaminu ze-
wnętrznego. Projekt przygotowany został 
przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

V.M.

Co nowego w szkole w Tarnawie Dolnej?
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Po przyjeździe na miejsce najpierw wzię-
liśmy udział w warsztatach tematycznych 
„Nie święci garnki lepią”. Dzieci poznały 
techniki obróbki gliny, próbowały swoich sił 
w lepieniu i toczeniu na kole garncarskim. 
Zapoznali się z historią garncarstwa w regio-

nie i tradycyjnymi wyrobami garncarskimi.
Następnie wraz z przewodnikiem zwie-

dzaliśmy skansen, w którym podziwiać 
można nie tylko elementy stroju, ale przede 
wszystkim – architekturę i ekspozycje zwią-
zane z życiem codziennym, a wszystko w 

odtworzonym krajobrazie wsi i miasteczka.
Na zakończenie udaliśmy się do karcz-

my „Zagroda” (z połowy XIX wieku), aby 
zjeść małe co nieco.

Uczniowie ze szkoły w Marcówce na wycieczce
W czwartek, 18 września, uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawowej 
w Marcówce uczestniczyli w wycieczce dydaktyczno-turystycznej do 
Muzeum Nadwiślańskiego Parku Etnografi cznego w Wygiełzowie.

Celem Konkursu jest edukacja ekono-
miczna dzieci i młodzieży w zakresie róż-
nych form oszczędzania oraz wyrobienie 
w nich nawyku świadomego oszczędza-
nia, a zwłaszcza:
• szerzenie wiedzy związanej z systema-

tycznym oszczędzaniem,

• wyzwolenie inicjatywy i pomysłowości 
w samodzielnym wypracowywaniu do-
chodów,

• zachęcenie jak największej liczby 
uczniów do przystąpienia do programu 
SKO,

• inicjowanie wydarzeń związanych z po-

pularyzacją oszczędzania,
• edukacja młodzieży związana z wiedzą 

dotyczącą działalności Organizatora,
• wzmacnianie relacji pomiędzy środowi-

skiem szkolnym, lokalną społecznością 
oraz Organizatorem.
Popularyzacją wiedzy związanej 

z oszczędzaniem zajmuje się w naszej 
szkole, już od wielu lat, p. Barbara Rusin.                             

SPM

W Konkursie dla Szkolnych Kas Oszczędności (edycja 2013/2014)
w etapie regionalnym SP w Marcówce otrzymała nagrodę III stopnia

W organizowanym od niemal 50 lat Konkursie dla SKO, PKO Bank Pol-
ski co roku nagradza kilkaset szkół, które w programie SKO wykazały 
się największą aktywnością i pomysłowością.

Na terenie naszej szkoły wolontariuszki do tej pory zorgani-
zowały zbiórkę pieniężną w ramach ogólnopolskiej akcji GÓRA 
GROSZA, zbiórkę żywności i artykułów codziennego użytku 
w ramach akcji SZLACHETNA PACZKA, jak również zachęcały do 
zbiórki nakrętek dla Krzysia – podopiecznego LIMANOWSKIEJ 
AKCJI CHARYTATYWNEJ. 

SPŚ

Zespół wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej w Śleszowicach

Szóstoklasistki ze Szkoły Podstawowej w Śleszowi-
cach połączyła chęć do działania i niesienia pomocy 
potrzebującym. Chcą, aby ludziom wokół żyło się le-
piej. Klub POMOCNA ÓSEMKA działa od października 
2013 roku. Opiekunką grupy jest Pani Anna Wójciga.

W roku szkolnym 2013/2014 w śleszo-
wickiej podstawówce szczególną uwagę 
poświęcono ekologii. Podejmowano róż-
norakie działania, które opisane i zilustro-
wane w prezentacji multimedialnej zosta-
ły docenione w konkursie zorganizowa-

nym w ramach wojewódzkiego projektu 
„CZYSTA MAŁOPOLSKA”.

O jakich przedsięwzięciach mowa? 
Wśród propozycji dla uczniów znalazły się:
• warsztaty ekologiczne „Dobre rady na 

odpady”,

• lekcje w terenie „Na tropie śmieci”,
•  cykl zajęć o selektywnej zbiórce odpa-

dów,
• spektakl teatralny „Baśń o królu Brudzie 

i królowej Czystości” przygotowany 
przez grupę teatralną „Psotki i Śmieszki”, 

• organizacja kącików segregacji śmieci,
• uroczyste obchody Dzień Ziemi,
• projekt „Aktywni dla klimatu”,
• zbiórka elektrośmieci,
• akcja „Sprzątanie lasu z Zieloną Ligą”,
• zielona szkoła: „Misja przyroda w Ta-

trzańskim Parku Narodowym”.

SPŚ

CZYSTA MAŁOPOLSKA
Szkoła Podstawowa w Śleszowicach otrzymała III miejsce w etapie re-
jonowym konkursu na prezentację multimedialną w ramach projek-
tu „Czysta Małopolska” organizowanego przez Kuratorium Oświaty 
w Krakowie.
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Prüfung? – Warum nicht? (Egzamin? – 
Dlaczego nie?) zajęcia pozalekcyjne z języka 
niemieckiego dla uczniów klas gimnazjal-
nych prowadzone przez Panią Monikę Jach.

Edukacja przez teatr i tańce w przed-
szkolu – zajęcia dodatkowe dla dzieci 
objętych edukacją przedszkolną prowa-
dzone przez Panie: Władysławę Mirocha, 
Bogusławę Karcz oraz Elżbietę Leśniak.

W ramach innowacji pedagogicznej 
„Tradycje wsi Zembrzyce – jej miejsce 
w regionie” prowadzone są zajęcia poza-
lekcyjne przeznaczone dla uczniów klas 
II i III szkoły podstawowej przez Panie 
Elżbietę Kuligowską i Aleksandrę Kopacz. 
W ramach lekcji w terenie uczniowie od-
wiedzili Babiogórski Park Narodowy, 
gdzie poznawali rośliny chronione, okre-
ślali ich rodzaj na ścieżce edukacyjnej. 

Zespół wokalno-instrumentalny „Fantazja” 
zajęcia pozalekcyjne wokalno- instrumental-
ne dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawo-
wej prowadzone przez Pana Edwarda Stopę.

Rozwijanie talentów siatkarskich – za-
jęcia pozalekcyjne nauki gry w piłkę siat-
kową dla uczniów klas IV-VI prowadzone 
przez PanaTadeusza Fidelusa.                          

ZSZ 

Wydarzenia Zespołu Szkół w Zembrzycach
W Zespole Szkół w Zembrzycach są zajęcia pozalekcyjne rozwijające 
umiejętności matematyczne przeznaczone dla uczniów klas IV – VI pro-
wadzone przez Panią Ewę Porębską. 

W dniu 21.X.2014 r. w sali narad Sta-
rostwa Suskiego,  świętowali również 
członkowie Koła Polskiego Związku Nie-
widomych w Suchej Beskidzkiej do któ-
rego należą mieszkańcy naszej gminy. 
Na uroczystość przybyli przedstawiciele 
władz samorządowych i instytucji, którzy 
w podziękowaniu za wsparcie otrzyma-
li symboliczną białą różę. Były życzenia 
i ciepłe słowa uznania.  Wójt Gminy Zem-
brzyce Eugeniusz Stypuła podziękował 
Prezes Zarządu Koła P. Marii Borowy za 
zaangażowanie, otwarte serce dla osób z 
problemami wzroku. Stowarzyszenie ZKG 
„Mioduszyna” przygotowało dla wszyst-
kich zebranych słodki poczęstunek oraz 
uświetniło spotkanie śpiewem. Mamy 
nadzieję, że współpraca naszej gminy 
z osobami potrzebującymi pomocy nie 
jest okazjonalna i będzie kontynuowana.

Święto Białej Laski
W tym Dniu ludzie niewidomi przypominają społeczeństwu, że istnieją, że chcą żyć tak jak wszyscy inni 
obywatele kraju: bez ograniczeń. Osoby niewidome w Dniu Białej Laski przypominają o tym, że są, że mają 
prawo do godnego życia i wszechstronnego wsparcia w swoich poczynaniach zarówno ze strony władz, jak 
i pozostałych członków społeczeństwa.     
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27 października  2014r. w czasie Święta 
Odblaskowej Szkoły przedstawiciele ro-
dziców wręczyli  wszystkim uczniom klas 
I-VI kamizelki odblaskowe. Dodatkowo 
dzieci otrzymały odblaski w postaci opa-
sek i emblematów. Po obejrzeniu przed-
stawienia uczniowie przemaszerowali 

przez wieś. Napotkanym osobom wręcza-
ły odblaski.

Więcej na powyższy temat można po-
czytać odwiedzając stronę internetową 
szkoły.

 
SPŚ

Odblaskowa Szkoła Podstawowa w Śleszowicach
W tym roku nasza placówka przystąpiła do Konkursu „Odblaskowa 
Szkoła”, którego celem jest zwiększenie aktywności w zakresie wypo-
sażania uczniów w elementy odblaskowe.  Jednocześnie dzieci mają 
możliwość uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, konkursach i tur-
niejach.

Artyści, zespoły oraz chóry w różnych kategoriach wiekowych 
prezentowały utwory o tematyce religijnej. Festiwal odbywał się 
w budynku Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce.

 Naszą gminę reprezentował zespół „JAGÓDKI” ze Szkoły Pod-
stawowej w Marcówce, zdobywając II miejsce w kategorii ZE-
SPOŁY , CHÓRY I SCHOLE do lat 14. W niedzielę 26 X 2014r. odby-
ła się Gala Finałowa Festiwalu w trakcie której wręczone zostały 
pamiątkowe dyplomy i cenne nagrody.  

Konkurs Piosenki Religijnej
Od 24 do 25 października w Jabłonce odbywały się 
przesłuchania uczestników XVIII Festiwalu Piosenki 
Religijnej na Orawie "Stabat Mater".

Seniorzy rozgrywają mecze w B kla-
sie wadowickiego podokręgu piłki noż-
nej. Po paru kolejkach są w czubie tabeli 
i nieźle sobie pogrywają. Mają bowiem 

nadzieję, po roku banicji w B klasie, awan-
sować o klasę wyżej.

23 osobowa grupa trampkarzy rozpo-
częła rozgrywki w nowej grupie wiekowej 

– rocznik 2000 młodsi. Są to młodzi adep-
ci piłki nożnej. Były obawy czy sobie pora-
dzą w swojej grupie, ponieważ większość 
z nich powinna grać jeszcze w orlikach. 
Obawy minęły po kilku rozegranych me-
czach. Rywalizacja z przeciwnikami wy-
pada nie najgorzej. Ostatni mecz w Bień-
kówce zakończył się wygraną 0:4 . Po me-
czu radość była ogromna, ponieważ były 
to pierwsze punkty dla Błyskawicy w tej 
grupie wiekowej. Warto było zainwesto-
wać w poprawę warunków do ćwiczeń 
i  rozgrywanych sparingów. 

 JS.

LKS BŁYSKAWICA
W Marcówce radość, cieszą się wszyscy, Zarząd i najmłodsi zawodnicy       
z zakupu nowych bramek, które zapewne są wygodne i funkcjonalne, 
ale przede wszystkim zapewniają bezpieczeństwo grającym. Zostały 
zakupione przez Urząd Gminy Zembrzyce, są w pełni profesjonalne 
i posiadają wymagane atesty.
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Drużyna seniorów (trener P. Zdzisław 
Janik) gra obecnie na poziomie IV ligo-
wym. „Seniorzy” zajmują jedno z ostat-
nich miejsc w tabeli na co wpływ miały 
drobne problemy związane z prawidło-
wym funkcjonowaniem zespołu (nagłe 
problemy kadrowe, kontuzje).

Poziom IV ligi w tym sezonie jest jednak 
na tyle wyrównany, że zwycięstwo choć-
by w jednym kolejnym meczu powoduje 
zmianę w ligowej tabeli i to o kilka miejsc. 

Kolejne dwa zespoły to drużyny: Ju-
niorzy starsi (trener p. Filip Kasiński) oraz 
drużyna Trampkarzy (trener p. Mariusz Ko-
pacz). Obie drużyny grają w tych samych 
ligach co w sezonie poprzednim. Obecnie 
zajmują miejsca w pierwszych „trójkach” 
ligowych tabel mając realne szanse na wy-
granie swoich lig. W obu ligach grają dru-
żyny na bardzo podobnym poziomie spor-
towym co powoduje, że każdy mecz jest 
meczem pełnym walki, a wynik jest sprawą 
otwartą do 90 minuty każdego spotkania. 

Czwartą drużyną, a za razem najliczniej-

szą (ponad 20-stu chłopców) zawiązaną 
w tym roku po raz pierwszy od ładnych 
kilku lat, jest drużyna „Orlików” (chłopcy 
urodzeni w latach 2004 – 2006). Większość 
tych młodych piłkarzy to chłopcy – obec-
nie uczniowie II klasy SP w Zembrzycach. 

Dla większości tych młodych chłopa-
ków to pierwszy kontakt z treningiem 
oraz meczem ligowym w którym mogą 
czynnie uczestniczyć. Dla nich przede 

wszystkim liczy się zabawa (i taką ma po-
zostać jak najdłużej). 

Pierwsze wspólne treningi, a raczej zaba-
wy z piłką rozpoczęły się w połowie sierp-
nia. Od tego momentu praktycznie nie ma 
chłopców, którzy by opuścili przynajmniej 
więcej niż jeden mecz lub trening.

Zaangażowanie oraz obecność na tre-
ningach zadziwia w pozytywnym tego 
słowa znaczeniu.

Z tego miejsca ponownie zapraszamy 
na nasz stadion w Zembrzycach do wspól-
nego dopingowania naszych drużyn. 

WL

LKS GARBARZ
GARBARZ Zembrzyce rozpoczął kolejny sezon rozgrywek ligowych. 
W tym sezonie Zembrzyce reprezentowane są aż przez cztery drużyny 
piłkarskie na różnych szczeblach rozgrywek.

Dzięki zaangażowaniu pana Wójta E. 
Stypuły udało się pozyskać odpowiednie 
środki inwestycyjne, a w trakcie komplek-
sowego remontu została wymieniona 
murawa, a niebawem powstanie trybuna. 
W tym czasie piłkarze korzystają z boiska 
w Jaszczurowej, grając tam jako gospoda-
rze. Ta trudna sytuacja sprawia, że zawod-

nicy ciągle nie mogą dobrze wejść w se-
zon i fundują swoim wiernym kibicom 
sinusoidę emocji, przeplatając mecze 
dobre – zwycięskie, z nieco słabszymi – 
przegranymi. Podobne problemy dotyczą 
naszych młodych adeptów piłki możnej, 
którzy walczą w lidze trampkarzy. Ci mło-
dzi piłkarze, nie narzekając trenują na ma-

łym boisku szkolnym przy Zespole Szkół 
w Tarnawie Dolnej i dzielnie walczą w me-
czach ligowych ze swoimi rówieśnikami 
z innych miejscowości. Zarówno młodzi 
piłkarze jak i seniorzy czekają z utęsk-
nieniem na możliwość wejścia na swoje 
boisko, jednak będzie to możliwe praw-
dopodobnie dopiero późną wiosną przy-
szłego roku. Zarówno gra jak i treningi 
na obcym boisku nie pozwalają na opty-
malne przygotowanie się zawodników do 
gry, a czasem nawet powodują problemy 
z formą piłkarską. Miejmy nadzieje, że 
wszystko to się ustabilizuje, a cel jaki zało-
żyli sobie piłkarze i działacze klubu w tym 
sezonie uda się zrealizować, a jest to po-
zycja w środku tabeli dająca spokojne 
utrzymanie w klasie „B”, wszystko ponad 
to w naszej trudnej sytuacji będzie wiel-
kim sukcesem. Zarząd LKS Tarnawianka 
życzy swoim piłkarzom wytrwałości, cier-
pliwości i jak najlepszych wyników w tym 
trudnym dla nas okresie, przypominając 
jednocześnie w nadchodzącej przyszłości 
może być już tylko lepiej.  

ML

LKS TARNAWIANKA
LKS Tarnawianka rozpoczęła jeden z najtrudniejszych sezonów w swo-
jej historii. W związku z szeroko zakrojonym remontem boiska, piłka-
rze z Tarnawy nie mogą korzystać z własnego obiektu zarówno do tre-
ningów jak i do rozgrywania meczów ligowych.
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Modernizacja drogi w Tarnawie Dolnej Modernizacja drogi w Tarnawie Dolnej

Doposazenie oddziałów zerowych

Moderniazacja drogi w Tarnawie Dolnej Ulica tzw. „Słowackiego” w Zembrzycach

Chodnik w Śleszowicach Remont drogi w Tarnawie Dolnej
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