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Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce                                         
Tadeusz Zadora                                                                      

Radni Gminy Zembrzyce            

Wójt Gminy Zembrzyce                          
Łukasz Palarski 

Pracownicy Urzędu i Jednostek Gminnych

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
w cieple rodzin, pięknie pachnącej choinki, 
zdrowia i energii na co dzień oraz uśmiechu 
i życzliwości na każdy dzień Nowego Roku

życzą:
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  Ze swej strony pragnę w kilku zdaniach 
przybliżyć Państwu swoją osobę. Mam 33 
lata, prywatnie jestem mężem i ojcem rocz-
nej córki.  Jestem absolwentem  Uniwersytetu 
Śląskiego, na którym to ukończyłem wydział 
prawa uzyskując tytuł magistra powyższe-
go kierunku. Wykształcenie uzupełniłem 
o studia podyplomowe „Rachunkowość  
i Finanse” na Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Krakowie. Od 2008 roku prowadziłem 
własną działalność gospodarczą, którą to 
zakończyłem w bieżącym roku.  Z samorzą-
dem terytorialnym związany jestem od bli-
sko 9-u lat. Byłem radnym Gminy Zembrzyce  
w kadencji 2006-2010 oraz 2010-2014. W mi-
nionej kadencji pełniłem zaszczytną funkcję 
Przewodniczącego Rady Gminy Zembrzyce. 
Od wielu lat swoje zainteresowania  i pasje 
na stałe związałem z funkcjonowaniem lo-
kalnych organizacji pozarządowych.  Jestem 
związany z  Orkiestrą Dętą RYTM Zembrzyce, 
której to przez ostatnie lata byłem członkiem 
zarządu z funkcją koordynatora projektów 
unijnych. Byłem jednym ze współzałożycieli 
Stowarzyszenia Bractwo Zbójników spod 

Babiej Góry, gdzie powierzono mi funkcję 
skarbnika.  Byłem pomysłodawcą i jednym 
ze współzałożycieli stowarzyszenia Lokalna 
Inicjatywa Społeczna NASZA GMINA, które 
swoją działalnością wspiera miejscowe dzieci 
i młodzież. Posiadam również tytuł Honoro-
wego Członka Stowarzyszenia Koła Gospo-
dyń Wiejskich MARCOWIANKI uzyskany za 
pomoc przy współtworzeniu tego podmiotu.    

   W dniu 28 listopada, składając uroczyste 
ślubowanie, przyjąłem z woli mieszkańców 
funkcję Wójta Gminy Zembrzyce. Pierwszą 
decyzją zrealizowaną podczas Sesji Inau-
guracyjnej było złożenie za pośrednictwem 
radnych wspierających moją kandydaturę 
wniosku o obniżenie wynagrodzenia Wójta. 
W moim zamiarze fakt ten ma rozpocząć pro-
ces porządkowania gospodarki finansowej.  
W okresie pierwszych najbliższych tygodni 
pragnę dokonać analizy funkcjonowania 
Urzędu Gminy oraz jednostek podległych 
pod kątem możliwości wprowadzenia no-
wych rozwiązań pozwalających na podnie-
sienie jakości usług na rzecz mieszkańców 

oraz  wsparcia referatów odpowiedzialnych 
za najważniejsze inwestycje realizowane na 
terenie gminy.    

   Objęcie funkcji Wójta Gminy Zembrzyce 
jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem i mo-
tywacją do pracy na rzecz wspólnego dobra 
publicznego.  Dołożę wszelkich starań aby 
kredyt zaufania jakim mnie Państwo obda-
rzyli przyczynił się do jak najlepszego wyko-
rzystania najbliższych czterech lat. 

Łukasz Palarski

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom Naszej gminy 
za bardzo liczny udział w wyborach samorządowych w dniu 16 listopada 
2014 r.

Spotkania Świąteczne     

Już od  lat spotykają się miesz-
kańcy Gminy Zembrzyce na opłat-
kach organizowanych w każdej 
miejscowości.

Spotkania  te to okazja do wspólnego 

przeżywania Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Nowego Roku. Radosna, życzliwa 
i rodzinna atmosfera towarzyszyła spo-
tkaniom opłatkowym zorganizowanym 
w tym roku. W Tarnawie Górnej spo-
tkanie dla mieszkańców przygotowały 
Panie z KGW REDZ.  W Tarnawie Dolnej,  
w Śleszowicach  i  Marcówce  spotka-
nia okolicznościowe dla mieszkańców 
przygotowały miejscowe szkoły przy 
współpracy z Gminnym Centrum Kul-
tury i  Czytelnictwa w Zembrzycach.   
W Zembrzycach  spotkanie z okazji 
świąt odbyło się w zali OSP.   W spotka-
niach uczestniczyli mieszkańcy,  przed-
stawiciele samorządu, szkół, i organi-
zacji pozarządowych.  Obejrzeli oni  
przygotowane przez uczniów programy  
o tematyce świątecznej.  Wszyscy jak na 

spotkanie opłatkowe przystało podzielili 
się opłatkiem i złożyli sobie ciepłe życze-
nia.

Wójt Gminy Zembrzyce – Łukasz Pa-
larski życzył wszystkim spokojnych Świąt 
Bożego Narodzenia, zdrowia i pomyślno-
ści w Nowym Roku.

 Po części oficjalnej uczestnicy uro-
czystości zostali poczęstowani symbo-
licznym posiłkiem wigilijnym. Każda 
miejscowość ma specyficzny klimat  
i każda oferuje coś pięknego od siebie. 
Oby takie spotkania były kontynuowa-
ne przez kolejne lata, integrując ludzi  
i sprawiając, by w ten jeden dzień chciało 
się im wyjść z domu i spotkać w szerszym 
gronie, by moc zobaczyć, ile piękna i do-
brej energii jest wokół nas.

GCKiCZ
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Symbolicznego przecięcia wstęgi do-
konali Witold Sumisławski – Prezes Kra-
jowego Zarządu RZGW, Józefa Majerczak  
- Członek Zarządu PKP PL SA, Sławomir 
Cebo – Dyrektor Skanska SA i Małgorzata 
Owsiany – Dyrektor RZGW w Krakowie.

Ponadto w uroczystościach wzięli 
udział Senator Andrzej Pająk, Posłanka 
Joanna Bobowska, Poseł Józef Lassota, 
Członek Zarządu Województwa Małopol-
skiego Jacek Krupa  oraz samorządowcy  
z powiatu suskiego i wadowickiego. Gmi-
nę Zembrzyce reprezentowali Łukarz Pa-
larski – Wójt Gminy Zembrzyce i Tadeusz 
Zadora – Przewodniczący Rady Gminy.

Poświęcenia nowego szlaku kolejo-
wego dokonał ksiądz Jan Kapusta – Pro-
boszcz Parafii w Zembrzycach.

Poświęcił także wybudowaną przez 
inwestora kapliczkę Św. Katarzyny Alek-
sandryjskiej – patronki kolejarzy. 

Oddany fragment linii kolejowej to 9 
kilometrowy odcinek między Zembrzyca-
mi i Stryszowem. Zmiana trasy kolejowej 
była niezbędna bowiem dotychczasowa 
linia przebiegała po terenach, które zo-
staną zalane podczas napełniania zbior-
nika „ Świnna Poręba”. Dla wybudowania 
tego odcinaka torowiska na dnie przy-
szłego zbiornika wykonano tzw. nasyp 

hydrotechniczny, do którego zużyto 
2 mln m3 kruszywa. Wybudowano dwa 
potężne mosty kolejowe. Większy z nich  
- siedmioprzęsłowy o konstrukcji łukowej  
w Zembrzycach jest największym mostem 
kolejowym w Polsce o długości 400 m  
i przyporach wysokości 24 m.

Inwestycja pochłonęła ponad 514 mln, 
co stanowi ¼ kwoty budowy całego zbior-
nika i zapory w raz z inwestycjami towa-
rzyszącymi i była niezbędna aby dokoń-
czyć realizację zbiornika na Skawie.

 
GCKiCZ

Uroczyste Otwarcie Linii Kolejowej Zembrzyce – Stryszów  
Oficjalne otwarcie trasy kolejowej relacji Stryszów – Zembrzyce miało miejsce 12 grudnia bieżącego roku. 

Zaproszeni na uroczystość goście przyjechali specjalnym pociągiem z Suchej Beskidzkiej do Zembrzyc gdzie 
odbyła się oficjalna uroczystość. 
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W dniu 11 grudnia 2014 r. w sali OSP 
w Zembrzycach odbyło się spotkanie pod-
sumowujące drugi etap realizacji projektu. 
Organizatorem spotkania był Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Zembrzycach.  
W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście 
na czele z Wójtem Gminy Zembrzyce p. Łu-
kaszem Palarskim, a także 39 beneficjentów 
biorących udział w projekcie latach 2013  
i 2014.

Celem spotkania było podsumowanie 
projektu i rozdanie certyfikatów uczestni-
kom. Uroczystego wręczenia dyplomów 

poświadczających uzyskane kwalifikacje 
dokonali Kierownik GOPS w Zembrzycach 
p. Barbara Żmudka wraz z Wójtem, którzy 
podziękowali uczestnikom za aktywny 
udział oraz zespołowi projektowemu GOPS 
za inicjatywę oraz sprawne przygotowanie 
i przeprowadzenie projektu przez wszyst-
kie lata. 

W trakcie spotkania prowadzący P. An-
drzej Sapikowski zaprezentował  zebranym 
przebieg projektu oraz przedstawił rezul-
taty podejmowanych działań. Głównym 
celem Projektu było podniesienie aktywno-

ści społecznej i zawodowej osób nieaktyw-
nych zawodowo, bezrobotnych, rolników, 
osób wychowujących dziecko niepełno-
sprawne lub długotrwale chore poniżej  
18 roku życia – zagrożonych wykluczeniem. 

W 2013 roku w projekcie wzięło udział 
20 osób, w tym 19 kobiet i 1 mężczyzna, 
natomiast w roku 2014 kolejne 19 osób,  
w tym 16 kobiet i 3 mężczyzn.

Działania podejmowane w projekcie 
poprzedzone były indywidualną diagno-
zą, w trakcie której beneficjenci projektu 
przedstawili swoje potrzeby i oczekiwania.

Podsumowanie projektu „Aktywność –mój atut” w Gminie Zembrzyce za 
lata 2013-2014 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Zembrzycach, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Od pięciu lat Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach realizuje projekt „Aktywność mój atut”. Projekt 
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Pod-
działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt realizowany 
jest nieprzerwanie od 2010 r. i wzięło w nim udział łącznie 73 osoby z naszego terenu.

Ruszyła budowa nowej drogi  wraz  z  mostem

W listopadzie wykonawca  firma Berger Bau Sp. z. o. z Wrocławia rozpoczęła budowę drogi klasy  L wraz z mostem na 
potoku Paleczka. 

Wykonane są już  pale wielkośred-
nicowe pod podpory  stanowiące posa-
dowienie przyszłego mostu.  Zaawanso-
wane są roboty zbrojarsko – ciesielskie 
na wszystkich podporach. Prace trwają 
w godz. od 700 do 2000. Rozpoczęto 
też usuwanie warstwy ziemi urodzajnej 
i roboty związane z  budową kanaliza-
cji deszczowej w obrębie tej inwestycji. 
Równocześnie trwają prace przy budo-
wie drogi łączącej „Zarębki Skawieckie”  
z obwodnicą Zembrzyc. Na pewno są one 
utrudnieniem dla korzystających z prze-
jazdu drogą Kolejową niemniej jednak 
należy w tym rejonie zachować szcze-
gólną ostrożność. Realizowany nowy ciąg 
komunikacyjny, który ma być ukończony 
30.09.2015 r. na pewno ułatwi przejazdy 
na terenie gminy.                             GCKiCZ
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W dniu 16 listopada 2014 roku 
wybieraliśmy radnych do rady gmi-
ny, powiatu i województwa oraz  
przeprowadzone zostały wybory 
wójta. 

Spośród 31 kandydatów do Rady Gmi-
ny Zembrzyce wybranych zostało 15 rad-
nych. 

Wybranym na radnego został również  
Łukasz Palarski Wójt Gminy Zembrzyce. 

Zgodnie z przepisami prawa w takim 
przypadku jego mandat jako radnego 
wygasa i koniecznym jest przeprowadze-
nie wyborów uzupełniających, by wybrać 
jednego radnego. 

Wybory uzupełniające zostaną prze-
prowadzone zgodnie z Zarządzeniem 
Wojewody Małopolskiego w dniu 8 mar-
ca 2015 r. 

Wybory zostaną przeprowadzone tyl-
ko w okręgu wyborczym  nr 7, który sta-

nowi część sołectwa Zembrzyce (obszar 
obejmujący m.in. drogę gminną Na Za-
wsie, Słowackiego, Krasińskiego, Mickie-
wicza). Do głosowania będą uprawnieni 
tylko wyborcy zamieszkali w Zembrzy-
cach na terenie okręgu wyborczego nr 7.

Kalendarz wyborczy dostępny jest na 
stronie internetowej UG i na tablicach 
ogłoszeń. 

UG

Wybory uzupełniające w jednym z okręgów wyborczych

Każdy uczestnik projektu zgodnie  
z oczekiwaniami i predyspozycjami został 
objęty minimum trzema instrumentami 
aktywnej integracji. Osoby usamodziel-
niane ukończyły szereg kursów,  w tym 
zawodowych: „Wizażu i stylizacji”, „Opie-
kunek  osób starszych” oraz „Pracowników 
ochrony mienia”. Beneficjenci brali udział 
w treningach kompetencji rodzicielskich 
i w warsztatach kształtowania kompeten-
cji społecznych. Podnoszono także kom-

petencje poruszania się po rynku pracy. 
Uczestniczy projektu brali też udział w cy-
klu indywidualnych spotkań doradczych  
z psychologiem.

Dzięki realizacji projektu 39 osób zdo-
było nowe umiejętności społeczne i za-
wodowe, pozwalające na odbudowanie 
swojej pozycji zarówno na płaszczyźnie 
społecznej, zawodowej jak i życia rodzin-
nego. Końcowa diagnoza wskazuje, że 
szkolenia w pełni spełniły oczekiwania 

uczestników projektu, nie tylko podnieśli 
swoje kwalifikacje, ale również na nowo 
odbudowali wiarę we własne siły i możli-
wości.  

Po obejrzeniu prezentacji podsumo-
wującej poszczególne działania projektu 
był czas na wymianę informacji, wspo-
mnienia i rozmowy o bliższych i dalszych 
planach. Spotkanie zakończyły wzajemne 
życzenia świąteczne. 
               GOPS
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Urząd Gminy w Zembrzycach 
przypomina o obowiązku wymiany 
dowodów osobistych, które straciły 
lub wkrótce stracą swoją ważność. 
Wymiana dowodu osobistego jest 
konieczna w następujących przypad-
kach:

- zmiany danych, które zamieszcza się w do-
wodzie osobistym /np. zmiany nazwiska, 
adresu/

- uszkodzenia dowodu osobistego lub za-

istnienia innej okoliczności utrudniającej 
ustalenie tożsamości osoby,

- upływu terminu ważności dowodu osobi-
stego,

- utraty dokumentu.
Termin ważności dowodu osobistego 

można sprawdzić w prawym dolnym rogu 
strony ze zdjęciem. 

Wniosek o wymianę dowodu osobiste-
go należy złożyć najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczas 
posiadanego dowodu osobistego.

Wniosek o wydanie dowodu osobi-
stego, wraz z wymaganymi załącznikami, 
składa się osobiście w Urzędzie Gminy  
w Zembrzycach. Nie jest możliwe złożenie 
wniosku oraz odbiór dokumentu za po-
średnictwem pełnomocnika, czy też pol-
skiego konsula poza granicami kraju. 

Dowody osobiste są wydawane bezpłatnie.

UG

Przypomnienie o obowiązku wymiany dowodu osobistego

Urząd Gminy w Zembrzycach informuje, że na mocy ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391- tekst jednolity) właściciele posesji położonych bezpośrednio przy granicy 
pasa drogowego zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych 
wzdłuż nieruchomości.

Ponadto informujemy i prosimy mieszkańców o nie pozastawianie pojazdów na drogach, które są odśnieżane. Pozostawienie pojazdu 
na drodze powoduje nieprawidłowe odśnieżanie oraz może doprowadzić do uszkodzenia pozostawionego pojazdu.

UG

Informacja o odśnieżaniu

ODPADY KOMUNALNE W GMINIE ZEMBRZYCE 
Terminy zbiórek odpadów 

komunalnych w 2015r. 

Styczeń 12, 26

Luty 9,23

Marzec 9, 23,

Kwiecień 13, 27

Maj 11, 25

Czerwiec 08, 22

Lipiec 06, 20

Sierpień 03, 17

Wrzesień 07, 21

Październik 05, 19,

Listopad 09, 23

Grudzień 07, 21

30 marca oraz 26 października 2015r. 
zostanie przeprowadzona mobilna zbiór-
ka odpadów wielkogabarytowych oraz 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

Terminy wnoszenia opłat za gospo-
darowanie odpadami:

- do 15 marca
- do 15 czerwca
- do 15 września
- do 15 grudnia

Opłatę można wnosić na rachunek 
bankowy Urzędu Gminy Zembrzyce  nr  
81 8128 0005 0000 0462 2000 0020,  
u inkasenta (sołtys) lub w kasie Urzędu 
Gminy.  Wysokość opłat nie ulega zmia-
nie. 

Prosimy o terminowe dokonywanie 
wpłat, ponieważ wpłaty dokonane po 
terminie skutkują naliczeniem dodat-
kowych kosztów, które często są wyższe 
niż kwota samych opłat.

Worki z odpadami komunalnymi na-
leży wystawić w dniu zbiórki do godz. 
800  rano w granicy nieruchomości lub 
bezpośrednio przy ogrodzeniu przed 
posesją, w miejscu łatwo dostępnym dla 
prowadzących działalność w zakresie usu-
wania odpadów w sposób nie powodu-
jący uciążliwości dla mieszkańców i osób 
trzecich. Zaleca się aby worki z odpadami 
komunalnymi były zapełnione co najmniej 
w 80%. 

Przypominamy o naklejaniu 
naklejek z kodami kreskowymi, które 

jednoznacznie identyfikują właściciela 
odpadów komunalnych.

Dodatkowe naklejki z kodami. 
W razie wykorzystania wszystkich 

naklejek z kodami kreskowymi należy 
zgłosić się do Urzędu Gminy (pok. nr 13),  

wówczas zostaną wydane dodatkowe 
kody kreskowe.

Rozdawanie worków na odpady 
komunalne.

Firma odbierająca odpady komunalne 
podczas zbiórek odpadów będzie zosta-
wiać przed każdą nieruchomością worki  
w ilości odpowiadającej odebranym wor-
kom z odpadami komunalnymi.

Kiedy należy złożyć deklarację  
o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami?
Urząd Gminy Zembrzyce przypomina, 

że w przypadku zmiany danych będących 
podstawą ustalenia wysokości należnej 
opłaty za gospodarowanie odpadami za-
wartych w deklaracji należy złożyć nową 
deklaracje w terminie 14 dni od dnia na-
stąpienia zmiany.  Deklarację  zmienia się 
w przypadku: śmierci osoby zadeklaro-
wanej, narodzin dziecka oraz dłuższej 
udokumentowanej  nieobecności danej 
osoby poza miejscem zameldowania. 

UG



7

nr IV /2014
ZEMBRZYCE

Festiwal pieśni patriotycznych    
„TO POLSKA – MOJA OJCZYZNA”     

Po raz  kolejny przedstawiciele naszej Gminy wzięli udział w Festiwalu 
Pieśni Patriotycznych  zorganizowanym na Zamku Suskim, pod patrona-
tem Starosty Suskiego, Burmistrza Suchej Beskidzkiej i Dyrektora MOK  
w Suchej Beskidzkiej.

W dniu 3 listopada br. Komisja Kon-
kursowa przesłuchała 19 zespołów i 19 
solistów w trzech kategoriach wieko-
wych.  Jury  oceniło wrażenie estetyczne  
wykonawców, a także  tematykę prezen-
towanych  utworów, dykcję, intonację, 
zgodność rytmiczną oraz zaangażowanie 
i ekspresję wykonania. 

Wyniki komisji przesłuchującej były 
dla naszych uczestników bardzo pomyśl-
ne i kształtowały się następująco:

I miejsce w kategorii dziecięcej  – 
soliści -  zajęła Angelika Sobaniak z Tarna-

wy Dolnej – instruktor Barbara Sobaniak.
II miejsca /ex aequo/  przypadły – 

Alicji Wilczyńskiej z Zawoi – instruktor 
Wojciech  Wilczyński  i  Antoninie Stopie  
z Zespołu Szkół w Zembrzycach –  in-
struktor Edward Stopa.

I miejsce  w kategorii zespoły dzie-
cięce –  przyznano zespołowi „Fantazja”  
z Zespołu Szkół w Zembrzycach – instruk-
tor  Edward Stopa. Wyróżnienie  w tej ka-
tegorii przypadło – zespołowi „Jagódki”  
z Marcówki – instruktor Jolanta Fidelus.

I miejsce  w kategorii: dorośli - ze-

społy -  otrzymało  Zembrzyckie Koło 
Gospodyń MIODUSZYNA z  Zembrzyc  – 
instruktor Barbara Cyganik

Wszyscy laureaci  zaprezentowali się 
w koncercie finałowym w dniu 11 listo-
pada  w Sali Rycerskiej Zamku w Suchej 
Beskidzkiej i odebrali przyznane im na-
grody i podziękowania.

GCKiCz

Święto Niepodległości
11 listopada obchodziliśmy rocznicę  najważniejszego w historii naszego kraju wydarzenia jakim jest  odzy-

skanie przez Polskę Niepodległości.                

Losy Święta Niepodległości były nie-
mal tak zawiłe, jak samo jej odzyskanie. 
Dopiero prawie 20 lat po jej odzyskaniu 
dzień 11 listopada ustanowiono świętem 
narodowym. 

W całej Polsce i również w Naszej Gmi-
nie jest ono obchodzone uroczyście.

Uroczystość rozpoczęła o godz. 900 
mszą świętą w intencji Ojczyzny, w ko-
ściele w Zembrzycach, odprawioną przez 
ks. Proboszcza  Jana Kapustę. Wygłosił on  
okolicznościowe kazanie i  przewodniczył  
w modlitwach,  za wszystkich,  którzy oddali 
życie za Ojczyznę. Następnie poczty sztan-
darowe i oficjalne delegacje,  gminnych   
i powiatowych władz samorządowych 
przeszły pod pomnik upamiętniający na-

szych rodaków walczących o wolność. Pod 
pomnikiem odbyła się inscenizacja patrio-
tyczna w wykonaniu młodzieży  z Zespołu 
Szkół w Zembrzycach poświęcona wyda-
rzeniom dającym Polsce wolność.

Złożono kwiaty, odczytano apel pole-
głych i pomordowanych za Ojczyznę.

Wysłuchano  Mazurka Dąbrowskie-
go odegranego przez Orkiestrę „Rytm”  
z Zembrzyc pod batutą pana Kazimierza 
Gromady. Zembrzyckie Koło Gospodyń 
„MIODUSZYNA” zaprezentowało również 
swój festiwalowy repertuar.

Uroczystości  zakończyły się koncer-
tem  melodii wojskowych w wyśmienitym 
wykonaniu  Orkiestry Dętej „Rytm”  z Zem-
brzyc. 
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Konkurs  mający już spore  tra-
dycje,  został zorganizowany  przez 
Gminny Ośrodek Kultury  w Strysza-
wie wspólnie ze Starostwem Powiato-
wym w Suchej Beskidzkiej, Urzędem 
Gminy w Stryszawie, OSP w Strysza-
wie oraz Powiatowym Zespołem Do-
radztwa Rolniczego w Suchej Beskidz-
kiej.                      

Do tegorocznej rywalizacji konkursowej 
stanęło szesnaście ekip,  reprezentujących 
Koła Gospodyń Wiejskich,  stowarzyszenia 
i szkoły.  Naszą gminę reprezentowały trzy 
zespoły: KGW REDZ z Tarnawy Górnej, „Gaź-
dziny” z Marcówki   i  „Ojcowizna” z Tarnawy 
Dolnej.            

Celem konkursu była popularyzacja 
i promocja tradycji kulinarnych regionu 
Podbabiogórza, oraz  integracja i wy-
miana doświadczeń między gospody-
niami działającymi na terenie powiatu 

suskiego. Dzięki  takim spotkaniom  po-
zyskiwane są stare przepisy naszych babć  
i przekazywane młodemu pokoleniu, 
by dawne smaczne potrawy wciąż go-
ściły na naszych stołach.  Potrawy  prze-
pięknie udekorowane prezentowały 
gospodynie w strojach regionalnych.                                                                                                                 
Na stołach  królował drób, bo to właśnie da-
nia z drobiu były tematem tegorocznej edy-
cji konkursu. Obok dań na stołach tradycyj-
nie pojawiły się też nalewki, które również 
podlegały ocenie. Oceny dokonywały dwie 
niezależne komisje.  Smakołyków wszelkich 
była cała masa,  różne dania z gęsi, kaczek, 
kurczaków, indyków, a nawet z gołębi za-
chwycały zarówno członków komisji jak  
i gości biorących udział w degustacji.

Komisje nie miały łatwego zadania oce-
niając poszczególne kulinarne i nalewko-
we wyroby, bo każda z ekip wykazała się 
niemałym kunsztem. Komisje obradowały  
więc dosyć długo, a czas oczekującym na 

wyniki umilała muzyka w wykonaniu stry-
szawskiej kapeli „Spod Jałowca”.

W tegorocznej edycji konkursowej   
„O Złotą Warzechę” nasze zespoły zdobyły 
następujące  miejsca:

 Kategoria – potrawy typowo  
regionalne:  

III miejsce – KGW „Redz” Tarnawa Górna 
za gołębie faszerowane.                           

 
Kategoria – nalewki:

III miejsce – Gaździny przy Bractwie 
Zbójników spod Babiej Góry z Marcówki 
za nalewkę z płatków róży.

Ponadto Stowarzyszenie „Bractwo 
Zbójników spod Babiej Góry” przyznało 
wyróżnienia:
- Stowarzyszeniu „Ojcowizna” z Tarnawy 

Dolnej za nalewkę różaną.

GCKiCZ

XIV Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych o Złotą Warzechę

W obchodach uczestniczyli  mieszkań-
cy, młodzież szkolna i dzieci. Dziękujemy za 
tak liczny udział w uroczystościach, bo 11 
listopada to dzień szczególny dla wszyst-

kich Polaków. Serdeczne podziękowania 
dla uczniów i  nauczycieli Zespołu Szkół 
w Zembrzycach,  zwłaszcza Pani Elżbie-
cie Kiepura , która jest inicjatorką spotkań 

niepodległościowych pod pomnikiem 
oraz przygotowuje corocznie scenariusz 
uroczystości.

GCKiCZ
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Marcówka ma bogate tradycje zbó-
jeckie. Ze względu na swoje położenie 
pomiędzy Lanckoroną i Suchą Beskidz-
ką, usytuowanie w paśmie górskim 
pomiędzy Chełmem i Starowidzem 
(Łysą Górą), leżała nieco na uboczu, ale  
w pobliżu szlaków kupieckich do Kal-
warii i Krakowa.

W Marcówce żyli mężczyźni bitni, har-
dzi, skorzy do bójek i sięgania po ciupagę 
w sytuacjach konfliktowych. Dla kultywo-
wania tych dobrych, pozytywnych stron 
form zbójowania, powstała pięć lat temu 
na Marcówce grupa inicjatywna do po-
wołania Bractwa, w celu kultywowania  
i podtrzymywania obyczaju zbójnickiego. 
Bractwo stanowi odpowiedź na potrzebę 
integracji członków wszystkich środo-
wisk twórczych, organizacji społecznych, 
samorządowych wokół wartości związa-
nych z rodzimą kulturą Podbabiogórza. 
Bractwo mające status stowarzyszenia 
użyteczności publicznej formalnie zare-
jestrowane zostało w 2011 roku, lecz jego 
początki są znacznie dłuższe. Nieformal-
nie działająca grupa ludzi, rozproszona 
po różnych gminach starostwa, Zawoi, 
Stryszawy, Zembrzyc, Budzowa, Makowa 
Podhalańskiego i Suchej Beskidzkiej, od 
wielu lat szukała formuły organizacyjnej, 
która połączyła by ludzi o różnym statu-
sie społecznym w działalności na rzecz lo-
kalnej społeczności. Przyświecała im idea 
społeczeństwa obywatelskiego, zasada 
podmiotowości i aktywnego, czynnego 
uczestnictwa w kształtowaniu kultury  
i zasad budowania więzi międzyludzkich. 
Wśród założycieli Bractwa, w grupie ini-
cjatorów jego powstania znaleźli się dwaj 
przedsiębiorcy, ksiądz, profesor uniwersy-
tecki, animator kultury, działacz samorzą-
dowy, ludowi twórcy kultury. Grupkę kil-
kunastu ludzi połączyła chęć wniesienia 
do lokalnej społeczności nowej, opartej 
jednak na wielowiekowej i głębokiej tra-
dycji jakości i sposobu działania dla pod-
trzymywania rodzimej kultury. Pierwszy 
Zarząd, składający się z sześciu osób, 
tworzyli Piotr Jezutek (Zawoja), Andrzej 
Peć (Stryszawa), Stanisław Sala (Marców-
ka, Zembrzyce), Michał Sala (Marcówka, 
Zembrzyce), Łukasz Palarski (Zembrzyce) 
i Tadeusz Paleczny (Marcówka, Zembrzy-
ce). Zarząd, działający wcześniej jako 
grupa inicjatywna z udziałem Arkadiusza 
Hornika, Tadeusz Wojtanka, Władysława 
Mirochy, Lecha Parchańskiego i Andrzeja 

Parchańskiego, opracował statut Stowa-
rzyszenia, stworzył i przyjął tekst przy-
sięgi zbójnickiej, przyjął zespół rozpo-
rządzeń, regulujących formalno-prawny 
status Bractwa. W trakcie dotychczasowej, 
krótkiej, aczkolwiek bujnej i intensywnej 
działalności Bractwa, podjęto szereg róż-
nego rodzaju przedsięwzięć kulturalnych, 
artystycznych, zorganizowano szereg im-
prez. Sztandarowym dla Bractwa, sym-
bolicznym wyrazem celów i metod jego 
działania stała się Rombanica, cykliczne, 
coroczne święto zbójnickie organizowa-
ne od 2012 roku w Bacówce „Harnasia”  
w Marcówce. Wcześniej z kultywowania 
tradycji zbójnickiej wyrosła Kubajka, także 
coroczna, organizowana przez Koło Go-
spodyń Wiejskich „Marcowianki” impreza  
ludowa, o charakterze ludycznym, odby-
wająca się od czterech lat w Marcówce. 

Członkowie Bractwa wielokrotnie brali 
udział z pokazami swoich tradycji, kape-
lami złożonymi z członków Stowarzysze-
nia w różnorodnych formach aktywności,  
w licznych imprezach, prezentując zbój-
nickie, pasterskie, lokalne formy tradycji 
kulturowej.  Pośród członków Bractwa są 
czynni muzycy, twórcy ludowi, anima-
torzy kultury, ksiądz, poeta, naukowiec, 
senator RP, starosta i wicestarosta, wój-
towie, radni gmin. Bractwo liczy ponad 
pięćdziesięciu członków. Dzięki pomocy 
grantowej uzyskanej ze środków Unii Eu-
ropejskiej Bractwo uszyło zachowując tra-
dycyjne zasady wzornictwa, kroju, szycia, 

zdobień 25 kompletnych strojów zbój-
nickich. Przy Bractwie działa żeńskie Koło 
Gaździn, wspierających bardzo aktywnie 
wszelkie imprezy zbójnickie. Dodać nale-
ży, że jedną z członkiń Koła Gaździn jest 
nowo wybrana radna gminy Zembrzyce 
Małgosia Góralik. Zaś jednym z braci zbój-
nickiej, i to wcale niepoślednim, jest nowy 
Wójt Gminy Łukasz Palarski. 

Tradycje zbójeckie w Marcówce od-
żywają dzięki działalności Bractwa, ale 
także przy wsparciu i udziale Kół Gospo-
dyń Wiejskich „Mioduszyna”, „Marcowian-
ki”, „Redz” Zbójowanie było i pozostaje  
w tożsamości lokalnej zajęciem obciążo-
nym podwójnymi, ambiwalentnymi cha-
rakterystykami. Z jednej strony chłopcy 
z ciupagami, „nase zbóje” byli chlubą  
i wizytówką góralskości, jurności oraz nie-
złomności męskiej w surowych, górskich 

warunkach bytowania. Z drugiej wiązało 
się z przemocą, użyciem siły, łamaniem 
prawa, choć nie „nasego”, lecz „inksego”, 
„ichniego”. Było i jest w tradycji ludowej 
wartościowane pozytywnie, jako zwią-
zane z lokalnymi społecznościami, zjawi-
sko  znane, „swojskie”, naturalne i ciągłe. 
Zbóje były „zawse”, a zbójowanie było 
codziennym i odświętnym składnikiem 
beskidzkiego pejzażu kulturowego i spo-
łecznego. Zbójnicy wyróżniali się wieloma 
pozytywnymi cechami. Były to „chopy śle-
bodne, bitne, honorne, śwarne i gramot-
ne”. Cechy te podtrzymują i kultywują 
członkowie Bractwa Zbójników spod Ba-

O Bractwie Zbójników spod Babiej Góry     
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Dnia 20 listopada b.r. klasa IV wraz z rówieśnikami ze 
Szkoły Podstawowej z Baczyna wyjechała na wycieczkę do 
Krakowa i Wieliczki. 

Na początku uczniowie obejrzeli bardzo wzruszający film pt. 

„Bella i Sebastian”, opowiadający o przyjaźni małego chłopca z psem 
w czasie II wojny światowej.

Następnie wyruszyli do Kopalni Soli w Wieliczce. Nie było to jed-
nak zwykłe zwiedzanie podziemnych komnat i skarbów kopalni. 
Uczniowie przebrani    w robocze stroje, kaski, lampy i pochłaniacze 
zjechali w podziemia najstarszym istniejącym w Wieliczce szybem 
górniczym Regis. Nad wyprawą czuwał doświadczony przewodnik 
zwany przodowym, który prowadził naszych uczniów po labiryncie 
dotąd nieudostępnianych komór i korytarzy. Przodowy każdemu 
uczestnikowi ekspedycji przydzielił górniczy zawód oraz zadanie do 
wykonania. Uczniowie mieli szansę samodzielnie mierzyć poziom 
stężenia metanu, wyszukiwać i transportować sól, wyznaczać drogę 
i badać nieznane sobie komory. Dzięki tej niesamowitej ścieżce edu-
kacyjnej poznali nie tylko w praktyce codzienność podziemnego 
życia, ale także tajniki górniczych tradycji i obrzędów.  Na zakończe-
nie, każdy otrzymał dyplom, poświadczający zdobycie pierwszych 
szlifów w zawodzie górnika.

SPM

WYCIECZKA DO KOPALNI SOLI W WIELICZCE

Z ŻYCIA SZKOŁY W MARCÓWCE

Z okazji Święta Górniczego 
– BARBÓRKI, zaprosiliśmy do 
naszej szkoły pana Zbigniewa, 
który przybył do nas w galo-
wym, górniczym stroju.

Pan Zbigniew, to emery-
towany górnik KWK Brzesz-
cze. Na kopalni przepracował 
27 lat. Bardzo ciekawie opo-
wiadał nam o swojej pracy,  
o różnych niebezpiecznych 
zdarzeniach, na  które na-
rażony jest górnik „na dole” 
w kopalni. Opowiedział także 
legendę o Skarbniku, z której 
płynęła dla nas nauka, iż warto 
być uczciwym. Zaproszony gość 

z ochotą odpowiadał również 
na licznie zadawane przez dzie-
ci pytania. Mówił, jak ważna jest 
solidarność wśród górników. 
Wszyscy oni tworzą wielką ro-
dzinę, dlatego zawsze z ochotą 
spotykają się i cieszą z tego, że 
szczęśliwie dotrwali do emery-
tury. Dziękują przy tym św. Bar-
barze – patronce górników, za 
opiekę nad nimi.

BARDZO DZIĘKUJEMY  
P. ZBIGNIEWOWI 

ZA OBECNOŚĆ W NASZEJ 
SZKOLE.

SPM

WYJĄTKOWY GOŚĆ                                            

biej Góry, nawiązując do tych atrybutów 
zbójeckiego fachu, który kojarzy się nie 
tyle z przemocą, rabunkiem, łamaniem 
prawa, co przestrzeganiem zbójeckiego 
etosu, pasterskiego, góralskiego kodeksu, 
wioskowego, lokalnego obyczaju. Zbójów 
spod Babiej Góry, a było ich w ostatnich 
kilkuset latach sporo, wyróżniała z jednej 
strony ciężka strona ich położenia i za-
jęcia, jakim się parali, z drugiej legenda, 
mit, upatrujący w nich obrońców wolno-
ści, ludzi swobodnych, strzegących wła-
snych wiosek, krewnych, sąsiadów i siebie 
samych przed uciskiem ze strony obcych 
ciemiężycieli. Zbóje byli i są częścią lokal-
nej społeczności i kultury. Co więcej, nie 
marginalnym, ale centralnym, ważnym 
składnikiem folkloru, stylu życia, społecz-

nej hierarchii i lokalnej struktury. Zbóje 
byli i są stąd, tu urodzeni, znający wszyst-
kie ścieżki i uroczyska leśne. Znani i zna-
jący mieszkańców, identyfikowani jako 
członkowie rodzin, sąsiedzi, swoi, bliscy, 
tutejsi. Zbójowanie nie zawieszało pokre-
wieństwa, nie unieważniało sąsiedztwa, 
nie wykluczało z wioskowej społeczności. 
Przeciwnie, zbóje, jeżeli decydowali się na 
wejście na zbójecki szlak, byli chronieni, 
szanowani, dawano im dach nad głową, 
jedzenie, wsparcie. Zbójnicy spod Babiej 
Góry byli niepokornymi, wolnymi bojow-
nikami przeciwko nierówności i niespra-
wiedliwości społecznej i politycznej. Nie 
atakowali ludności miejscowej, nie ranili  
i nie walczyli ze swojakami, lecz z obcymi: 
policją, żandarmami, stróżami i wysłan-

nikami dworskiej i państwowej władzy. 
Rabowali bogatych, napadali na obcych 
kupców, wyprawiali się „na zbójowanie” 
daleko poza granice regionu. 

Dobrze się stało, że centrum tradycji 
zbójeckiej, lokalnego folkloru paster-
skiego i ludowej, wiejskiej obrzędowości 
stała się Marcówka i gmina Zembrzyce. 
Szczególne podziękowania za wsparcie  
i pomoc należą się poprzedniemu Wój-
towi Gminy, panu Eugeniuszowi Stypule, 
który choć sam ma w sobie trochę z do-
brych stron zbója, do Bractwa nie wstąpił 
i się nie „łodzioł” i nie „oposoł”. Ale ciupagę 
dostał i godnie dzierżył.

Tadeusz Paleczny
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W MARCÓWCE  
ZAPACHNIAŁO ŚWIĘTAMI

W Szkole Podstawowej w Marcówce odbył się miko-
łajkowy kiermasz świąteczny, podczas którego dzieci 
sprzedawały własnoręcznie wykonane ozdoby.

Choinki, bombki, aniołki – to wszystko zostało wykonane 
podczas warsztatów plastycznych, zorganizowanych przez 
nauczycieli. Uczniowie poznali również nowe techniki zdo-
bienia, m.in. decoupage.            

                                                                                                SP M

XV EDYCJA TURNIEJU PIŁKARSKIEGO „Z PODWÓRKA NA STADION”  
Największy Turniej w Europie "Z Po-

dwórka na Stadion o Puchar Tymbarku" 
to rozgrywki piłkarskie dla dzieci, w któ-
rych do tej pory wzięło udział ponad 700 
tyś dziewcząt i chłopców z całego kraju. 

Zakończenie turnieju jest wyjątko-
we, bo mecze finałowe  rozgrywane są 
na Stadionie Narodowym w Warszawie. 
Do przeżycia niezapomnianej piłkarskiej 
przygody w turnieju "Z Podwórka na Sta-
dion o Puchar Tymbarku" zachęca znany 
piłkarz – Zbigniew Boniek.

Uczniowie z kl. I-III, pod opieką  
p. J. Fidelus, dnia 12 listopada uczestni-
czyli w półfinale powiatowych rozgrywek 
grupy chłopców U-10, który odbył się na 
Orliku w Baczynie. W skład naszej drużyny 
wchodzili: Dawid Marek, Dawid Porębski, 
Szymon Wróbel, Szymon Fijałkowski, 
Mateusz Porębski, Michał Wadowski, 
Bartłomiej Wrona, Kacper Zgudziak oraz 
Mateusz Stanowski. Każdy z zawodników 
otrzymał pamiątkowy dyplom za udział 

w Turnieju. Dziękujemy wszystkim, którzy 
pomogli nam w zorganizowaniu wyjazdu 
na zawody.

Natomiast dzień później, tj. 13 listo-
pada rozegrane zostały mecze eliminacji 
powiatowych w kategorii U12. Szkołę 
Podstawową w Marcówce, pod opieką  
p. P. Zadrożnego, reprezentowali ucznio-

wie z kl. IV-V:  Konrad Krzystoń, Patryk 
Wróbel, Konrad Mirek, Krystian Mirocha, 
Filip Głuc, Mateusz Kos, Mirocha Adrian 
oraz Jakub Urbański. Drużyna zajęła II 
miejsce. Po zakończeniu rozgrywek pa-
miątkowy dyplom otrzymała szkoła i każ-
dy zawodnik drużyny.    

SPM

Wielkimi krokami zbliżają 
się jedne z najpiękniejszych 
i najbardziej lubianych przez 
dzieci świąt – Boże Narodzenie. 
Uczniowie naszej szkoły mieli 
okazję na własne oczy ujrzeć 
proces produkcji baniek choin-
kowych, bez których bożonaro-
dzeniowa choinka nie wygląda-
łaby tak ładnie. 

 W czwartek 27 listopada 
uczestniczyli w wycieczce dy-
daktycznej do fabryki baniek 
„Armar”. Najpierw dzieci wzięły 

udział warsztatach plastycznych 
podczas, których własnoręcznie 
ozdabiali  bombki. Powstały 
niepowtarzalne ozdoby choin-
kowe, które uczniowie zabrali 
do domu. Następnie pani prze-
wodnik oprowadziła ich po fa-
bryce i zapoznała z kolejnymi 
etapami powstawania bombek. 
Na koniec udaliśmy się do fir-
mowego sklepiku, aby obejrzeć 
i ewentualnie zakupić produko-
wane   w fabryce ozdoby.

SPM

WYCIECZKA DO FABRYKI BANIEK
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Z życia Zespołu Szkół w Zembrzycach  
W dniach 16-23 października w gim-

nazjum w klasach 1-3 została przeprowa-
dzona ogólnopolska akcja pt.  „Tydzień 
dobrego chleba i zdrowego stylu życia”.  
Miała ona na celu zdobycie wiedzy na te-
mat zrównoważonego rozwoju, wpływu 
środowiska na zdrowie, wartości odżyw-
czych chleba i jego właściwości zdrowot-
nych, a także podkreślały konieczność sza-
cunku dla chleba oraz przybliżały wartość 
chleba, także w ujęciu tradycyjnym.

 W ramach akcji zostały przeprowa-
dzone lekcje biologii, chemii oraz religii, 
które miały na celu przedstawienie wa-
lorów odżywczych chleba wypiekanego  
z naturalnych składników przede wszyst-
kim na zakwasie, poznanie różnych ga-
tunków chleba pszennego, żytniego oraz 

mieszanego z wyraźnym naciskiem na 
duże walory odżywcze chleba wypiekane-
go z mąki razowej oraz znaczenia chleba 
w religii.

Zostały przeprowadzone także dwa 
konkursy:
1. Plastyczny „Od ziarenka do bochenka”
2. Konkurs literacki „Chlebie nasz”- 

Wszyscy uczestnicy zostali wyróżnieni, 
wszystkie wiersze były na wysokim po-
ziomie.
Uczniowie przygotowali także gazet-

kę nt. zdrowego trybu życia, oraz przy-
gotowano degustację różnych gatunków 
chleba, część z nich upiekli sami uczniowie  
a część szkoła otrzymała z pobliskiej pie-
karni „Machaczka”.

opiekun akcji : mgr Gabriela Świerk

TYDZIEŃ DOBREGO CHLEBA  
I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

ROZŚPIEWANA PRZERWA
Jednym z priorytetów w naszej szko-

le jest wychowanie patriotyczne dzieci  
i młodzieży poprzez organizację aka-
demii z okazji świąt narodowych, po-
pularyzowanie tradycji śpiewania pie-
śni patriotycznych oraz pielęgnowanie 
kulturowego dziedzictwa narodowego. 

W środę, 12 listopada, uczniowie naszej 
szkoły uczestniczyli w III edycji Ogólnopol-
skiej Akcji ,,Rozśpiewana Przerwa - Patrio-

tyczne Śpiewanie”.  W tym dniu w czasie 
przerwy na korytarzu zamiast rozmów  
i hałasów miło było posłuchać i włączyć się 
do wspólnego śpiewania polskich pieśni 
patriotycznych.

W dniach 29, 30 października ucznio-
wie klas 0-VI odwiedzili Ochotniczą Straż 
Pożarną w Marcówce. Pan Józef Poręb-
ski zapoznał dzieci ze sprzętem strażac-
kim, który częściowo nawet obsługiwały.  
Z wielkim zaciekawieniem wysłuchały po-

gadanki o trudnej, odpowiedzialnej i nie-
bezpiecznej pracy strażaka oraz akcjach 
ratowniczo – gaśniczych. Uczniowie mieli 
możliwość wejścia do wozu strażackiego  
i przymierzenia hełmu strażaka. 

Na zakończenie spotkania przypo-
mniały sobie również numer alarmowy 
112 oraz 998 – niezbędne w sytuacjach 
zagrożenia numery do Straży Pożarnej.

SPM

ŻYWA LEKCJA HISTORII

W dniu 13 listopada 2014 r. odbył się 
długo oczekiwany przez wielu uczniów 
wyjazd do Teatru Współczesnego w Kra-
kowie. Obejrzeli tam spektakl pt. „Wy-
spa skarbów” i wzięli udział w warsz-
tatach prowadzonych przez aktorów, 
co pozwoliło im poznać kulisy pracy  
w teatrze.

W dniu 23 października o godz.9:00 
uczniowie klas IV-VI wzięli udział w ży-
wej lekcji historii pt. „Opowieść o Żydach 
polskich” transmitowaną za pośrednic-
twem Internetu. Zajęcia prowadzone były  
z wystawy stałej Muzeum Historii Żydów 
Polskich POLIN w Warszawie przez dwóch 
braci pochodzenia żydowskiego. 

Uczniowie poprzez udział w tej lekcji 
poznali: tradycje, zwyczaje, obrzędy co-
dzienne życie Żydów w Polsce. Zdobytą  
w ten sposób wiedzę wykorzystali wy-
konując zadania zamieszczone na karcie 
pracy „Polska – dom Żydów od 1000 lat”.

SPM

Z WIZYTĄ W TEATRZE
W dniu 13 listopada 2014 r. odbył się 

długo oczekiwany przez wielu uczniów 
wyjazd do Teatru Współczesnego w Kra-
kowie. Obejrzeli tam spektakl pt. „Wy-

spa skarbów” i wzięli udział w warsz-
tatach prowadzonych przez aktorów, 
co pozwoliło im poznać kulisy pracy  
w teatrze.

Celem tego przedsięwzięcia było wdra-
żanie uczniów do uczestnictwa w kulturze 
poprzez umożliwienie im kontaktu z dzie-
łem sztuki teatralnej.                                 SPM
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Z życia Zespołu Szkół w Tarnawie Dolnej  
TYTUŁ EKO LIDERZY 2014  

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
DLA ZESPOŁU SZKÓŁ-SZKOŁY POD-

STAWOWEJ  I GIMNAZJUM  
W TARNAWIE DOLNEJ

W ramach działań ekologicznych na-
sza szkoła zgłosiła swój udział  w konkursie 
pod hasłem „EKO LIDERZY2014 wojewódz-
twa małopolskiego”. Warunkiem udziału  
w rywalizacji było przygotowanie prezen-
tacji elektronicznej dokumentującej dzia-
łania proekologiczne szkoły prowadzone  
w roku 2013. W dniu 10 grudnia w Krako-
wie odbyła się uroczysta Gala Finałowa  

i my też tam byliśmy. Przygotowana pre-
zentacja spotkała się z aprobatą i została 
doceniona przez komisję konkursową.  
W czasie gali w Krakowskim Centrum Kon-
ferencyjnym pani Dyrektor Ewa Dębińska 
odebrała dyplom i podziękowania dla na-
szej szkoły. Mamy zatem motywację, aby  
w następnym roku podejmować dalsze działa-
nia w tym zakresie i propagować wśród dzieci 
i młodzieży wiedzę oraz działania wspierające 
ochronę środowiska. Nad realizacją projektu 
czuwali nauczyciele i wychowawcy: Katarzyna 
Danek, Anna Zadora, Elżbieta Ficek, Bogusła-
wa Michałek i Justyna Rymarczyk.

Uroczystości szkolne
Uczniowie Zespołu Szkół w Tarnawie 

Dolnej tradycyjnie,  jak co roku, angażują 
się w organizację uroczystości szkolnych. 
I tak 14 X uczniowie klasy III gimnazjum, 
pod czujnym okiem wychowawcy, przy-
gotowali uroczystą akademię z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. Po części oficjalnej 
reprezentanci poszczególnych klas wzięli 
udział w szkolnym konkursie pod hasłem 
EKO-MODA na najciekawszy strój ekolo-
giczny. Celem nadrzędnym pomysłu było 
promowanie działań recyklingowych, po-
przez wykonanie strojów z materiałów prze-

Wicemistrzynie w koszykówkę
W dniu 18.11.2014 r. odbył się finał powiatowy Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej w mini koszykówce dziewcząt.

Zespół naszej szkoły w składzie: Sobaniak Angelika, Szczer-
bak Maria, Gaździcka Izabela, Giza Patrycja, Kubas Oliwia, Włoch 
Lidia, Stopa Antonina, Mirocha Emilia, Wiatrak Kornelia, Mote-
jadded Daria, prowadzony przez p. Tadeusza Fidelus, wywalczył 
tytuł WICEMISTRZOWSKI. Brak skuteczności w meczach finało-
wych, a przede wszystkim  w pierwszym meczu, zadecydował 
o zajętym przez zespół dziewcząt  2 miejscu.

TF

Osiągnięcia uczniów gimnazjum  
w konkursach kuratoryjnych: 

Uczniowie gimnazjum, którzy zakwali-
fikowali się do etapu rejonowego konkur-
sów kuratoryjnych:
Korczak Natalia  konkurs matematyczny – 

opiekun mgr inż. Marian Prorok
Weronika Fidelus konkurs biologiczny – 

opiekun mgr Gabriela Świerk
Polak Krzysztof konkurs geograficzny – 

opiekun mgr Elżbieta Fidelus
Dawid Pajor  konkurs wiedzy o społeczeń-

stwie – opiekun mgr Kazimierz Surzyn

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE  

Uczennice Kubas Oliwia oraz Poręb-
ska Natalia zajęły III miejsca w Powiato-
wych Biegach Przełajowych, a uczeń Tala-
ga Jakub zajął VI miejsce . 

Zajęte miejsca umożliwiły im udział   
w Finale Wojewódzkim , który odbył się na 
lotnisku w Nowym Targu.

Dwa zespoły chłopców ( U-10, U-12) 
oraz zespół dziewcząt U-12 brały udział  
w eliminacjach powiatowych XV turnieju 
piłki nożnej  „Z podwórka na stadion – 
TYMBARK 2014”
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14 listopada 2014r.  uczniowie klas 
IV-VI  wzięli udział w zajęciach  promu-
jących zapomniane sporty  z obszarów  
Niemiec, Turcji, Hiszpanii i Włoch.

Prezentacji dokonali starsi koledzy  
z Zespołu Szkół W. Goetla w Suchej Be-
skidzkiej.  Starodawne, zapomniane spor-
ty okazały się bardzo atrakcyjną formą 
rozrywki.

***
21 listopada 2014r. zaproponowano 

warsztaty fryzjerskie. Uczniowie  wysłu-
chali  wykładu na temat pielęgnacji wło-
sów.  Następnie poznali tajniki stylizacji,  
a także dowiedzieli się o rodzajach fryzur 
młodzieżowych i okolicznościowych. 
Chętni skorzystali z okazji i opuścili pra-
cownię w zupełnie nowym uczesaniu.  
Nad poprawnością wykonanych fryzur 
czuwała Magdalena Młynarczyk,  która 
dostarczyła uczestnikom zajęć wiele ra-
dości.

Z życia Szkoły w Śleszowicach  
CIEKAWE  ZAJĘCIA,  ATRAKCYJNE  WARSZTATY W  SZKOLE   

PODSTAWOWEJ  W  ŚLESZOWICACH  

znaczonych do recyklingu. 
7 XI uczniowie klasy II gimnazjum na uro-

czystym apelu słowno-muzycznym przypo-
mnieli o 96. rocznicy odzyskania niepodle-
głości przez Polskę. 

Sport to zdrowie
Uczniowie najmłodszych klas I-III  

w październiku wzięli udział w turnieju  
„Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbar-
ku”. W tym roku turniej został rozszerzony o 
dodatkowe grupy wiekowe – najmłodsze  
- i dzięki temu w ostatniej XV edycji udział 
w rozgrywkach mógł wziąć każdy uczeń 
szkoły podstawowej. Cieszący się dużą po-
pularnością turniej ma za zadanie promo-
wanie aktywnego trybu życia i wyłanianie 
młodych piłkarskich talentów. 

Uczniowie klas IV-VI z kolei wzięli udział 
w Indywidualnych biegach przełajowych 
dziewcząt i chłopców organizowanych 6 
X w Suchej Beskidzkiej w ramach Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej. Najwyższe dla nas 7. 
miejsce  zdobył uczeń klasy VI Marek Biel.

23 X uczennice Gimnazjum w Tarnawie 
Dolnej  wywalczyły 3. miejsce podczas fina-
łowych rozgrywek powiatowych halowej 
piłki nożnej dziewcząt.

Podróże kształcą 
W ciągu ostatnich trzech miesięcy 

uczniowie Zespołu Szkół wzięli udział w licz-
nych klasowych wycieczkach. We wrześniu 
wychowankowie klas szkoły podstawowej 
uczestniczyli w spektaklu teatralnym pt. „ 
Kot w butach” oraz lekcji teatralnej odsła-
niającej kulisy pracy aktorów. W paździer-
niku uczniowie klasy I i III gimnazjum mogli 
wziąć udział w  wycieczce do Niepołomic. 
Młodzi zwiedzili Młodzieżowe Obserwa-

torium Astronomiczne, Izbę Leśną, Kopiec 
Grunwaldzki, komnaty Królewskiego Zam-
ku oraz spacerowali ścieżkami ekologiczny-
mi, upamiętniającymi ważne wydarzenia 
historyczne. 

Klasa IIa i IIIa w październiku uczest-
niczyła w obowiązkowej lekcji historii  
w Muzeum Pamięci Auschwitz-Birkenau  
w Oświęcimiu, po której udała się zwiedzać 
Muzeum Zamkowe w Pszczynie. 

29 X najmłodsi uczniowie z klas 0, II  
i III poznawali specyfikę pracy strażaków, 
podczas wizyty w Komendzie Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Be-
skidzkiej.

6 XII wychowawcy poszczególnych klas 
zorganizowali mikołajkowy wyjazd do kina 
w Krakowie. Uczniowie poszczególnych 
klas mogli obejrzeć  wybrany przez siebie 

seans filmowy. 
Konkursy   

W naszej szkole dobiega akcja „Góra 
grosza”, czyli zbiórka  drobnych monet (od 
1 gr do 50 gr). Zebrane środki zostaną prze-
słane do fundacji, która niesie pomoc m.in. 
dzieciom wychowującym się poza własną 
rodziną. Uczennice klasy Ia gimnazjum włą-
czyły się do rywalizacji w konkursie ogłoszo-
nym przez Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej pod hasłem „Książki naszych marzeń”. 
Zadaniem uczniów było przygotowanie 
krótkiego filmiku nawiązującego do hasła. 
Popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci  
i młodzieży oraz zachęta do podejmowania 
inicjatyw na rzecz zwiększenia zaintereso-
wania czytaniem książek wśród uczniów – 
to główny cel tego konkursu.

ZSTD
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Zarówno maluchy, jak i dzieci starsze 
mają możliwość uczestnictwa w róż-
norodnych warsztatach plastycznych.  
Szkoła zapewnia niezbędne materiały. 
Nad atrakcyjnością czuwają nauczyciele, 
uczniowie zaś wykazują się aktywnością, 
pomysłowością i zaangażowaniem.  Wy-
soka frekwencja potwierdza zapotrzebo-
wanie na tego rodzaju formy zajęć.

***
Najnowszym pomysłem są tak zwane 

„tenisowe czwartki”. Miłośnikom tenisa 
stołowego umożliwia się aktywne spędza-
nie czasu w godzinach popołudniowych. 

TRADYCJE  I  ZWYCZAJE

27 listopada 2014r.  do Szkoły Podsta-
wowej w Śleszowicach zawitały czarow-
nice oraz liczni czarodzieje. Zrobiło się 
bardzo baśniowo i tajemniczo. Pierwszo-
klasiści wystawili spektakl „Kłopoty małej 
Czarownicy”.  W tym dniu nie mogło za-
braknąć wróżb i tańców.

RATUJEMY  ŻYCIE

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Śle-
szowicach na pewno nie będą gapiami,  
gdy zdarzy się nieszczęście. Nauczyli się 
wzywania i udzielania  pomocy. 17 listo-
pada uczestniczyli w warsztatach: „Ra-
tujemy życie”, prowadzonych przez Ka-
tarzynę Kuśnierz i Przemysława Fluder. 
Forma prowadzonych warsztatów, spra-
wiła, że uczniowie chętnie podjęli ten 
trudny temat  i z dużą świadomością 
podchodzili do kolejnych zadań.

     DZIEŃ  CZYSTEGO  POWIETRZA

Powietrze wywiera istotny wpływ 
na nasze życie i zdrowie. 

Czyste powietrze to dobrze natlenio-
na krew,  lepsze samopoczucie, więcej 
energii, znaczne ograniczenie chorób 

układu oddechowego i krwionośnego. 
To zdrowa gleba, na której uprawia-

my warzywa, owoce, zboże 

oraz czyste środowisko naturalne,  
w którym żyjemy.

MAMY NA TO WPŁYW!
14 listopada obchodziliśmy Dzień 

Czystego Powietrza, który jest najważ-
niejszym wydarzeniem kampanii „Nie 
trujcie", organizowanej od 2005 roku 
przez Fundację Ekologiczną Arka. Kampa-
nia prowadzona jest przeciwko spalaniu 
śmieci w domach. Akcja ta ma edukować 
społeczeństwo. Z jednej strony mówi  
o konsekwencjach palenia odpadów   
w kotłowniach, z drugiej pokazuje, w jaki 
sposób można poprawić jakość powie-
trza, którym na co dzień oddychamy. 

Dzieci ze śleszowickiego oddziału 
przedszkolnego, wzorem poprzednich 
lat, przystąpiły do programu „Czyste po-
wietrze wokół nas”.   Realizacja potrwa do 
czerwca 2015 r. 

SPŚ

Trudna jesień w LKS Tarnawianka
Niedawno zakończona pierwsza 

runda sezonu 2014/15 pokazała jak 
trudno gra się na obcych boiskach, bez 

możliwości korzystania z własnego 
obiektu. 

Prosty przykład to drużyna z Tarna-

wy, która w związku z remontem boiska 
swoje mecze grała i najprawdopodob-
niej jeszcze całą wiosnę będzie grać na 
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LKS ZEMBRZYCE    

LKS BŁYSKAWICA

W GARBARZU  Zembrzyce są obecnie 
cztery drużyny piłkarskie,  które rozgry-
wają  swoje mecze w ligach: - IV Liga 
Małopolski Zachodniej (drużyna senio-
rów),  II Liga juniorów starszych  (drużyna 
juniorów) Liga Trampkarzy oraz Liga Or-
lików (łodzież ur. w roku 2004 i młodsi). 
Kończący się rok 2014 przechodzi do hi-
storii.  Oceniając ten rok pod względem 
sportowym to można powiedzieć, że 
pozostaje pewien niedosyt. Braki i ubytki 
kadrowe w drużynie seniorów  przekła-
dały się na słabszą grę całego zespołu. 
Obecne miejsce w tabeli to 13 pozycja. 
W rundzie wiosennej 2015 pozostaje gra 
o utrzymanie w IV lidze, co jest bardzo 

realne do osiągnięcia biorąc pod uwagę 
wyrównany poziom całej  ligi, małe różni-
ce punktowe pomiędzy drużynami.  Naj-
większą niespodziankę tego roku można 
uznać za grę drużyny Juniorów.  Wiosną  
przez dłuższy czas nasz zespól pozostawał 
w czołówce ligi, a jesienią na półmetku 
rozgrywek jest samodzielnym liderem.  
Drużyna  „Trampkarzy” kończy rok na 5 
miejscu (15 punktów).  Biorąc pod uwa-
gę, że sezon 2013/2014 zakończyła sezon  
na przed ostatnim miejscu z dorobkiem 
6 punktów to można powiedzieć, że jest 
lepiej.  Drużyna „Orlików”  to obecnie  12 
miejsce w tabeli. Dla tych młodych chłop-
ców gra w piłkę nożną to jak na razie do-

bra zabawa. Oba zespoły zagrały na miarę 
swoich możliwości. 
Cały rok zakończyliśmy udziałem drużyn 
młodzieżowych  w turniejach halowych 
(w miesiącach: listopad - grudzień) or-
ganizowanych przez OZPN Wadowice.  
Juniorzy zakończyli swoje zmagania na 
miejscu 3 – pechowym (drużyny z miejsc 
1 -2 awansowały do kolejnego turnieju 
– finałowego, w którym spotka się 6 naj-
lepszych drużyn z powiatów – suskiego  
i wadowickiego). Drużyny zarówno 
Trampkarzy jak i Orlików zajęły odpo-
wiednio miejsca 5 i 5  w swoich katego-
riach wiekowych. 
Aktualne pozycje w tabelach po rundzie 
jesiennej można zobaczyć w gablocie 
klubowej – w rynku w Zembrzycach,  na  
stronie klubowej  www.garbarz.zembrzy-
ce.org  oraz na naszym profilu www.face-
book.com/garbarz.zembrzyce.
Trenerami drużyn w LKS GARBARZ  są: 
drużyny Seniorów – p. Zdzisław Janik, 
Juniorów- p. Filip Kasiński, Trampkarzy  
i Orlików – p. Mariusz Kopacz. 

Pod względem organizacyjnym jest lepiej.  
Odnowiony budynek (wykonana termo-
modernizacja, wyposażenie w instala-
cje solarne oraz modernizacja kotłowni  
wraz z wymianą instalacji CO), wykonana 
nowa część ogrodzenia w pewnym sen-
sie powoduję, że „ klub przestaje straszyć”,   

Dla młodych zawodników LKS Mar-
cówka  choć sezon się skończył, zajęcia 
sportowe trwają. 

Dzieci z Marcówki co piątek busem 
wyjeżdżają na halę do Zembrzyc. Trening 
trwa 2 godziny, a w zajęciach bierze udział 
nawet 30 dzieci. Od nowego roku będą 
prowadzone dodatkowo zajęcia na sali 
w Marcówce. Ze względu na rozpiętość 

wiekową dzieci  podzielone zostaną na 
dwie grupy, tak aby te młodsze- rocznik 
2004 i młodsi mogli ćwiczyć sami. W pla-
nie na styczeń mamy wyjazd do Skotnik 
na sztuczną murawę, pod tzw. balonem. 
Jesteśmy umówieni z byłym reprezentan-
tem Polski Mirosławem Szymkowiakiem, 
który prowadzi prywatną szkółkę piłkar-
ską. Dla dzieci to będzie atrakcja zagrać  

z rówieśnikami,  którzy są przygotowy-
wani, aby w przyszłości zostać zawodow-
cami. W zamian za takie zaproszenie my 
również podejmiemy gości u nas w Mar-
cówce na wiosnę. Wyjazd i możliwość za-
grania na boisku pod balonem to nagroda 
za liczną frekwencję dzieci na treningach.                          

                                                                                                              
  MG

„wyjazdach”. Zarówno działacze klubu 
jak i zawodnicy liczyli się z taką sytuacją, 
jednak oczekiwania, zwłaszcza kibiców, 
były nieco większe. Po kilku „tłustych” la-
tach przyszedł gorszy sezon, a nałożyła 
się na to nie tylko sytuacja z naszym bo-
iskiem, ale również problemy kadrowe 
związane z licznymi kontuzjami naszych 
zawodników. Drużyna zajmuje obec-
nie 8. miejsce w tabeli klasy „B”. Zima to 
czas na odpoczynek, doleczenie kontuzji  

i odbudowanie formy, a co za tym idzie 
i pozycji jaką od dawna zajmował klub 
z Tarnawy w klasie „B”. Optymizmem na-
pawa również zaangażowanie młodych 
adeptów piłki nożnej, trampkarzy, którzy 
ledwo co zakończyli sezon, a już pytają  
o terminy treningów, turniejów halowych 
i najchętniej trenowali by i grali przez cały 
rok. Klub liczy na tych młodych, bo to oni 
są przyszłością. Oby ten zapał nigdy ich 
nie opuszczał, muszą jednak uzbroić się 

w cierpliwość. Póki co zbliżają się świę-
ta Bożego Narodzenia i Nowy Rok, więc 
zarząd klubu LKS Tarnawianka życzy 
wszystkim swoim zawodnikom, ale rów-
nież innym sportowcom Naszej Gminy 
przede wszystkim zdrowia oraz spokoj-
nych, rodzinnych świąt i wielu sukcesów 
w nadchodzącym nowym roku.                                                                                      

ML
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W „RYTMIE” ZEMBRZYCKICH SERC  

Orkiestra Dęta „Rytm” Zembrzyce 
istnieje już od 92 lat i jest nieustannie 
obecna w życiu naszej społeczności lo-
kalnej. 

Została założona przez mieszkańców 
Zembrzyc powracających z emigracji  
i swoją działalność rozpoczęła od grania 
kolęd. W ostatnich latach, idąc z duchem 
nowoczesności, przeszła gruntowną prze-
mianę. Początek rewolucji wyznacza rok 
2009, kiedy to orkiestra zmieniła swój 
status prawny i stała się stowarzyszeniem. 
Jednak rok później nadeszła inna, bardziej 
odczuwalna, zarówna dla muzyków jak  
i słuchaczy, zmiana – funkcję dyrygenta 
powierzono panu Kazimierzowi Gro-
madzie. Niezwłocznie postanowiono 
odmłodzić skład orkiestry, co poskutko-
wało przeprowadzeniem naboru mło-
dych ludzi, którzy rozpoczęli naukę gry na 
instrumentach. „Starszą” część muzyków 
czekało jednak również bardzo dużo pra-
cy. Próby zaczęły odbywać się regularnie, 
rozpoczęły się warsztaty mające za zada-
nie poprawę jakości brzmienia oraz ele-
mentów techniki gry.  

W ramach projektu "W RYTMIE po-
koleń... Kultywowanie lokalnej tradycji 
muzycznej - zakup strojów wyjściowych 
dla orkiestry dętej RYTM", orkiestra zaku-
piła 35 kompletów strojów wyjściowych 
dla wszystkich członków. Prace nad pro-
jektem trwały ponad rok, jednak dzięki 

temu orkiestranci mogą prezentować się 
aktualnie w nowej odsłonie. Realizacja 
projektu "Edukacja muzyczna młodzieży 
szkolnej przynależnej do Orkiestry Dętej 
RYTM”, współfinansowanego ze środków 
pochodzących ze Starostwa Suskiego oraz 
Gminy Zembrzyce, na przestrzeni całego 
2011 roku, przyczyniła się do zdecydowa-
nych postępów w grze na instrumentach 
młodzieży szkolnej i pozwoliła na włącz-
nie ich do składu orkiestry. Zdecydowanie 
zwiększyła się liczba muzyków, a istnie-
jące już sekcje zostały wzmocnione, od 
postaw zostały zbudowane sekcje fletów 
i puzonów, dołączyła nowa perkusistka.  
W 2011 roku zrealizowano również projekt 
pn. "Kultywowanie miejscowych tradycji, 
obrzędów i zwyczajów poprzez zakup 
instrumentów i akcesoriów muzycznych 
dla Orkiestry Dętej RYTM Zembrzyce".  
W wyniku realizacji projektu zakupionych 
zostało 35 szt. pulpitów muzycznych i 7 
instrumentów dętych. Starsze m.in. dwa 
tenory i saksofon tenorowy zostały odno-
wione. Dzięki temu każdy członek stowa-
rzyszenia może koncertować na w pełni 
sprawnym, wysokiej jakości instrumencie, 
co pozwala na ustawiczny rozwój umie-
jętności muzycznych.

W czerwcu 2011 roku orkiestra osią-
gnęła duży sukces -III miejsce na XXXIV 
Małopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych 
„ECHO” odbywającym się corocznie  

w Nowym Sączu. Sukces ten pokazał 
wszystkim muzykom, że ciężka praca 
przynosi efekty i zmotywował wszystkich 
do dalszej pracy.

Mimo coraz lepszej jakości instrumen-
tów i wyższego poziomu artystycznego 
orkiestra ciągle borykała się z wielolet-
nim problemem braku własnego lokum. 
Próby odbywały się w cieplejsze dni  
w pawilonie sportowym LKS „Garbarz”, 
a zimą w Zespole Szkół w Zembrzycach. 
Ciągłe przenosiny z miejsca na miejsce, 
brak stałego miejsca na przechowywa-
nie instrumentów i zaplecza administra-
cyjnego doskwierały członom orkiestry.   
W 2012 roku nastąpił przełom. W kwietniu 
podpisana została umowa, na mocy któ-
rej, Spółka Uprawnionych Mieszkańców 
Wsi Zembrzyce nieodpłatnie udostępni-
ła orkiestrze pomieszczenia nad sklepem 
„Wizan”, znajdującym się w centrum Zem-
brzyc na potrzeby świetlicy muzycznej. 
Drobne prace remontowe, malowanie 
i sprzątanie zostały wykonane własno-
ręcznie przez członków orkiestry. Pierw-
sza próba w nowej świetlicy muzycznej 
odbyła się w czerwcu 2012 r.

Stowarzyszenie kontynuowało pro-
ces doskonalenia również w roku 2012. 
Podpisano umowę z Powiatem Suskim 
na wsparcie finansowe projektu   "RYTM 
łączy pokolenia...”, co pozwoliło na rozpo-
częcie przygotowań do wielkiego jubile-

a staje się wizytówką Zembrzyc w oczach 
kibiców i drużyn przyjezdnych.  Ważną 
sprawą pozostaje jeszcze wykonanie re-
montu wewnątrz budynku (odnowienie 
szatni oraz całego zaplecza będącego 
niezbędnym do prawidłowego funkcjo-
nowania klubu od strony infrastruktury). 
Mamy nadzieję, że już nie długo z tego 
miejsca będziemy mogli również za taki 
remont podziękować.  W tym roku rów-
nież zrealizowaliśmy operację o  nazwie  
„Jestem aktywny – warsztaty sportowo – 
treningowe  piłki nożnej”. Operacja ta była 
działaniem z zakresu „Małych projektów” 
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 z udziałem środków Europej-
skiego Funduszu Rolnego. W warsztatach 
uczestniczyła młodzież urodzona w latach 
2000 - 2004. 
Oceniając cały 2014 rok działalności moż-

na go uznać za udany. Nie był na pewno 
gorszy niż poprzedni .  Warto w tym miej-
scu wspomnieć o ludziach, którzy tworzą 
ten klub ‘GARBARZ’ i im w szczególności 
podziękować . Prezesem od lat jest p. Jó-
zef Karlak, który wraz z współpracowni-
kami działa głównie na rzecz drużyny se-
niorów i ogólnego funkcjonowania klubu. 
Drużynami młodzieżowymi (całą ich or-
ganizacją i utrzymaniem)  od trzech lat 
zajmuje  się grupa ludzi, której zależy na 
prawidłowym funkcjonowaniu klubu, 
 a w szczególności podtrzymania tradycji 
piłkarskich w Zembrzycach. Pamiętać na-
leży, że klub istnieje od 1922 roku i burz-
liwa historia Polski ani na moment nie za-
chwiała jego dłuższego funkcjonowania. 
W tym roku szczególne podziękowania 
należą się panom: Damian Hrapkowicz, 
Janusz Fujak, Marcin Pindel, Piotr Pławny, 
Stanisław Miś, Tomasz Matuszyk, Woj-
ciech Lichański. 

W roku obecnym rozprowadzaliśmy ka-
lendarze klubowe na rok 2015. Kalenda-
rze wciąż można nabyć. Z tego miejsca 
pragniemy wszystkim nabywcom, spon-
sorom podziękować za przyczynienie 
się do rozwoju sekcji młodzieżowych, 
a zarazem całego klubu   LKS GARBARZ  
ZEMBRZYCE. 

Wszystkim sympatykom,  zawodnikom 
(byłym, obecnym i przyszłym) kibicom 
piłki nożnej w Zembrzycach –  składa-
my życzenia WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI   
w  nadchodzącym 2015 roku i do zoba-
czenia na naszym coraz piękniejszym 
stadionie w Zembrzycach już wiosną 
podczas zawodów
sportowych. 

WL
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uszu, jakim było 90-lecie istnienia orkie-
stry. Oprócz przygotowania repertuaru na 
nadchodzące występy, muzycy podjęli się 
dużego logistycznego wyzwania – orga-
nizacji VI Powiatowego Przeglądu Orkiestr 
Dętych, który połączony był z obchoda-
mi  jubileuszu 90 lat działalności. Występ 
Orkiestry Dętej "Rytm" Zembrzyce, który 
przygotowywany był długo i pieczołowi-
cie, (próby odbywały się nawet trzy razy 
w tygodniu), spotkał się z wielkim po-
dziwem i aplauzem. Z okazji jubileuszu, 
przy udziale środków pozyskanych z Unii 
Europejskiej, wydano publikację „W RYT-
MIE pokoleń... Rys historyczny Orkiestry 
Dętej RYTM Zembrzyce" autorstwa pani 
Elżbiety Kiepury. Jest to  swoista po-
dróż w czasie, podczas której czytelnik 
może przybliżyć sobie historię orkiestry, 
jej osiągnięcia, fenomen, który pozwolił  
w tak małej wsi, przez tak wiele lat, dzięki 
wielkim pasjonatom, kultywować trady-
cje muzyczne. Rok 2012 przyniósł także 
kolejny sukces, orkiestra okazała się naj-
lepszą w okolicy wygrywając w Przeglą-
dzie Orkiestr "Echo" w Osielcu.

Kolejne lata upłynęły na realizacji pro-
jektów, współfinansowanych ze środków 
Unii Europejskiej. Projekt "Doskonalenie 
umiejętności gry na instrumentach dę-
tych poprzez organizację warsztatów mu-

zycznych", realizowany był od 01.01.2014 
do 30.06.2014 r. W tym czasie przepro-
wadzono 96 godzin warsztatów mu-
zycznych, podczas których uczestnicy,  
w liczbie 25 osób, mogli doskonalić swo-
je umiejętności gry na instrumentach 
dętych. W tym samym roku orkiestra  
w pełni wyposażyła swoją świetlicę mu-
zyczną, dzięki kwocie 23 796 zł otrzyma-
nej z EFRROW. O ustawicznym rozwoju 
orkiestry mogą świadczyć kolejne sukce-
sy osiągnięte w festiwalach i przeglądach. 
Wyróżnienie na XXXVII Festiwalu Orkiestr 
Dętych „ECHO TROMBITY” było nagrodą 
za pracę wykonaną na przestrzeni ostat-
nich lat. W listopadzie 2014 orkiestra sta-
nęła przed kolejnym wyzwaniem, jakim 
było nagranie pierwszej, debiutanckiej 
płyty. Próby przed nagraniem odbywały 
się dwa razy w tygodniu, nastąpiła wielka 
mobilizacja w szeregach muzyków-ama-
torów. Na płycie pod tytułem „W Świą-
tecznym RYTMie” znalazło się 13 kolęd  
i utwór „White Christmas”. Projekt ten tak-
że dofinansowany jest z Funduszy Unij-
nych.

W latach 2009-2014 orkiestra zrealizo-
wała łącznie 7 projektów finansowanych 
ze środków pozyskanych z Unii Europej-
skiej i 4 wspomagane przez Powiat Suski. 
Łączna wartość wszystkich wynosi ok. 100 

000 tys. złotych. Pieniędzy tych nie uda-
łoby się uzyskać bez wielkiego zaanga-
żowania pana Łukasza Palarskiego, oraz 
pana Mariana Proroka, koordynatorów 
wszystkich projektów. Należy podkreślić, 
że wszystkie projekty unijne zrealizowano 
dzięki pomocy finansowej pana Zbignie-
wa Fidelusa.

Orkiestranci nie zapominają jednak 
o społeczności lokalnej, uświetniają grą 
wszystkie uroczystości państwowe i ko-
ścielne. Nowością był tegoroczny koncert 
patriotyczny, który odbył się 11 listopada, 
jako uzupełnienie Akademii Rocznico-
wej zorganizowanej przez Zespół Szkół  
w Zembrzycach.

 W święta, jak co roku, od 92 lat, or-
kiestranci wyruszą, wraz ze swymi instru-
mentami, na szlak kolędowy. Wszystkie 
starania o podniesienie walorów arty-
stycznych orkiestry, czynione są z myślą 
o Was – mieszkańcach Zembrzyc, aby Or-
kiestra Dęta „Rytm” mogła być powodem 
do dumy. Liczymy, że jeszcze przez wiele 
lat uda się pielęgnować tradycje muzycz-
ne, a jubileusz 100-lecia nie będzie ostat-
nim.

Karolina Uznańska
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W dniu 28 listopada 2014 r. odbyła się 
inauguracyjna sesja nowo wybranej Rady 
Gminy Zembrzyce. Radnymi VII kadencji 
Rady Gminy Zembrzyce zostali:  Gierat  Jan, 
Góralik Małgorzata, Gruszeczka Tomasz, Jó-
zefowski Grzegorz, Kachnic Kazimierz, Bo-
gusława Kalemba – Wanat, Koziołek Janina, 
Łasak Adam, Pilarczyk Emilia, Pływacz Zdzi-
sław, Szeląg Cecylia, Woźniak Jan, Zadora 
Tadeusz, Żmija Jolanta.

Rada Gminy Zembrzyce na pierwszym 
posiedzeniu wybrała Przewodniczącego 
Rady – został nim Pan Tadeusz Zadora. 
Wiceprzewodniczącym Rady został Pan 
Grzegorz Józefowski.

Ustalono również skład osobowy stałych 
Komisji Rady.

1. Skład Komisji Rewizyjnej:
1) Tomasz Gruszeczka Przewodniczący 
2) Cecylia Szeląg  Członek 
3) Adam Łasak  Członek 
4) Jan Woźniak  Członek 
5) Janina Koziołek  Członek 
6)  Zdzisław Pływacz Członek 
7)  Jan Gierat   Członek 

2.  Skład Komisji Rozwoju Gospodar-
czego, Budżetu i Finansów oraz Ochrony 
Środowiska:
1)Kazimierz Kachnic  Przewodniczący 
2) Łasak Adam  Członek
3) Zdzisław Pływacz Członek 
4) Tomasz Gruszeczka  Członek 
5) Grzegorz Józefowski Członek 
6)  Cecylia Szeląg   Członek 
7) Jan Woźniak  Członek 

3.  Skład Komisji Edukacji, Kultury  
i Sportu oraz Spraw Socjalnych :
1) Emilia Pilarczyk  Przewodniczący 
2) Jan Gierat  Członek 
3) Janina Koziołek  Członek 
4) Bogusława  Kalemba – Wanat Członek 
5) Małgorzata Góralik  Członek 
6) Żmija Jolanta  Członek 

Dwóch mieszkańców naszej gminy 
zostało wybranych do Rady Powiatu Su-
skiego, są nimi Pani Joanna Stypuła i Pan 
Piotr Talaga.

Wszystkim wyborcom dziękujemy za 
udział w wyborach, a wybranym radnym 
składamy gratulacje.

Sesja Rady Gminy Zembrzyce

Nowo wybrana Rada Gminy wraz z Wójtem

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu  
oraz Spraw Socjalnych Komisja Rewizyjna Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu  

i Finansów oraz Ochrony Środowiska
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Dzień 6 grudnia to dzień szcze-
gólny. W tym właśnie dniu wszystkie 
dzieci czekają na niezwykłego gościa 
- Świętego Mikołaja. 

Już od samego rana w naszych szkołach 
słychać było piosenki o Mikołaju. Co chwila 
ktoś pytał: kiedy do nas przybędzie? Cały 
czas uczniowie nasłuchiwali, czy nie słychać 
dźwięku dzwonka Świętego Mikołaja, albo 
czy już nie nadjeżdża. 
Pomimo braku białego puchu, udało się 
Mikołajowi dotrzeć na czas. Tym razem to-
warzyszyły mu aniołki, elfy, skrzaty i księż-
niczki, była nawet Pani Mikołajowa. Dzieci 
bardzo się ucieszyły z tej niezwykłej wizyty. 
Było mnóstwo śmiechu i radości. Uczniowie 
powitali gości recytując wiersze i śpiewając 
piosenki. Później nadszedł najbardziej ocze-
kiwany przez dzieci moment – rozdawanie 
prezentów. Każde dziecko odważnie pod-
chodziło do Mikołaja, aby odebrać upo-
minek. Na zakończenie  były pamiątkowe 
zdjęcia.
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