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MARCÓWKA  ŚLESZOWICE  TARNAWA DOLNA  TARNAWA GÓRNA  ZEMBRZYCE

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 
składamy najserdeczniejsze życzenia spokoju, radości,  

miłych spotkań w gronie najbliższych 
oraz nadziei w życiu i wiary w dobro. 
Niech tegoroczne Święta Wielkanocne  

staną się dla nas wszystkich czasem  
okazywania sobie miłości i szacunku.

Przewodniczący 
Rady Gminy Zembrzyce

Tadeusz Zadora

Wójt Gminy Zembrzyce
Łukasz Palarski



SołtySi naSzej gminy

W dniach 1 i 8 lutego odbyły się wybory sołty-
sów i rad sołeckich. Sołtys i rada sołecka  wybie-
rani są w głosowaniu tajnym przez uprawnionych 
mieszkańców danego sołectwa na zebraniu wiej-
skim co cztery lata.

Nie było niespodzianek, na kolejną kadencję 
zostały wybrane cieszące się dużym zaufaniem 
i  poważaniem wśród mieszkańców dotychczas 
pełniące te funkcję Panie Sołtys. 

W  Zembrzycach funkcję sołtysa pełni od 8 lat 
Pani Maria Kuś. Na członków rady sołeckiej zo-
stali wybrani: Jan Kadela, Kazimierz Czaicki, Iwo-
na Pawlica, Stanisława Talaga, Marian Żmudka 
i Edward Talaga.

W Tarnawie Dolnej po raz 6 na sołtysa została 
wybrana Pani Barbara Kiepura, pełni tę funkcję 
już od 20 lat. Członkami rady sołeckiej zostali wy-
brani: Franciszek Niziński, Lucyna Biedrawa, Piotr 
Nosal i Zbigniew Bogunia.

W Tarnawie Górnej funkcję sołtysa piastuje od 
20 lat Pani Zdzisława  Mikołajek i ponownie zo-
stała wybrana na sołtysa kolejnej kadencji. Na-
tomiast w  skład rady sołeckiej Tarnawy Górnej 
weszli: Józef Mikołajczyk, Stanisław Pacek, Gibas 
Tadeusz i Barbara Palus.

W Marcówce od 1978 roku nieprzerwanie soł-
tysem jest Pani Helena Porębska. W  skład rady 
sołeckiej Marcówki wchodzą: Józef Trączyk, Woj-
ciech Korczak, Marian Pilch oraz Maria Pilch.  

W  Śleszowicach po raz 3 została wybrana na 
sołtysa Pani Halina Ziomek. Na członków rady so-
łeckiej zostali wybrani: Bożena Świętek, Ryszard 
Czaicki, Anna Gąsiorek Rezler i Jolanta Gałuszka.

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Zembrzyce 
Wójt Gminy – Łukasz Palarski oraz Przewodniczą-
cy Rady – Tadeusz Zadora pogratulowali wybra-
nym Paniom Sołtysom objęcia funkcji oraz wrę-
czyli listy gratulacyjne i kwiaty.

Paniom Sołtys, a także wspierającym ich Radom 
Sołeckim życzymy dobrych pomysłów, sukcesów 
w ich realizacji oraz uznania wśród mieszkańców.

Sołtys jest przedstawicielem lokalnej społecz-
ności. Funkcja ta ma długą tradycję sięgającą 
XII wieku. W dawnych czasach sołtys sprawował 
władzę na wsi. Miał prawo do pobierania opłat od 
mieszkańców i miał również władzę sądowniczą.

Warto wiedzieć, że w Polsce obchodzi się Świę-
to Sołtysa w dniu 11 marca. 

W  tym roku,  z  okazji tego święta Pani Halina 
Ziomek - Sołtys Śleszowic zorganizowała uroczy-
ste spotkanie z mieszkańcami sołectwa.

Święto Sołtysa w  Śleszowicach połączone zo-
stało z  symbolicznym otwarciem przez Wójta 
Gminy – Łukasza Palarskiego wraz z Panią Sołtys 
Haliną Ziomek  i radnymi Emilią Pilarczyk i Zdzisła-
wem Pływacz,  nowo wyremontowanego lokalu. 
Przestronna, odnowiona sala z  pewnością przez 
długie lata będzie służyć mieszkańcom. Uroczy-
stość ta była okazją by wspólnie porozmawiać na 
tematy związane z dalszym rozwojem Śleszowic.

UG
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remont dróg
Gmina Zembrzyce otrzymała promesę z  Minister-

stwa Administracji i  Cyfryzacji na dofinansowanie  
z  rezerwy celowej budżetu państwa remontu dróg 
gminnych, które zostały uszkodzone w wyniku dłu-
gotrwałych opadów  deszczu w 2014r.

Dotacja w kwocie 400 tys. zostanie przeznaczona 
na częściowy remont  następujących dróg:

Marcówka – „Pindele”, „Janikówka”
Tarnawa Dolna – „Sadki” i „Tarnawska Góra”
Zembrzyce – „Do cmentarza”.
Obecnie przygotowywana jest dokumentacja pro-

jektowa dotycząca remontu w/w  dróg gminnych, 
która pozwoli na ogłoszenie przetargów i niezwłocz-
ne zlecenie realizacji tych zadań.

Ponadto złożono wniosek do Urzędu Marszałkow-
skiego w  ramach zadania pn.  „Budowa i  moderni-
zacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”, na 
remont drogi rolniczej „Na Stawcu” w Zembrzycach. 

UG

informacja o przyznaniu dotacji  
dla organizacji pozarządowych

Wójt Gminy Zembrzyce przyznał w 2015 roku dotacje na realizacje za-
dań publicznych dla siedmiu stowarzyszeń. Dotacje na realizację zadań  
z zakresu wpierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu otrzymały:                                                                                                                 

- LKS „BŁYSKAWICA” Marcówka – kwota dotacji 26 tys. zł.
- LKS „TARNAWIANKA” Tarnawa Dolna – kwota dotacji 26 tys. zł
- LKS „GARBARZ” Zembrzyce – kwota dotacji 43 tys. zł

Dotacje na realizacje zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa na-
rodowego otrzymały: - Stowarzyszenie Muzyczne Śleszowice  - 10 tys. zł

- Orkiestra Dęta „Rytm” Zembrzyce 10 tys. zł  
-  Zembrzyckie Koło Gospodyń „MIODUSZYNA” – 4,8 tys. zł.

Dotacje na realizację zdań z zakresu promocji i ochrony zdrowia otrzy-
mał Caritas Archidiecezji Krakowskiej w kwocie 20 tys. zł. , dzięki czemu 
mieszkańcy Gminy Zembrzyce będą mogli skorzystać ze świadczonych 
przez ośrodek  usług rehabilitacyjnych.

                                                             UG

rada gminy zembrzyce w pełnym Składzie
W dniu 08 marca 2015 r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy Zembrzyce w okręgu nr 7.  Wybranym został Pan 

Janusz Fujak. Nowo wybrany radny złoży ślubowanie na najbliższej Sesji Rady Gminy Zembrzyce i od tego momentu rozpocznie 
sprawowanie funkcji radnego. Gratulujemy wyboru i życzymy owocnej pracy na rzecz lokalnej społeczności.              UG

SyStem informacji przeStrzennej
Do końca roku opracowany zostanie System Informacji Przestrzennej Gminy Zembrzyce, za pośrednictwem którego udostęp-

nione zostaną w Internecie plany zagospodarowania przestrzennego gminy, numery ewidencyjne działek, punkty adresowe oraz 
inne przydatne dla mieszkańców informacje.

W ramach podpisanej w marcu 2015r. umowy przeprowadzona 
będzie m.in.  wektoryzacja planów miejscowych, wdrożona zo-
stanie aplikacja „Wypis i Wyrys” oraz program „Turysta” służący do 
promowania walorów turystycznych regionu oraz umożliwiający 
powiązanie obiektów turystycznych z mapą.

System Informacji Przestrzennej pozwoli mieszkańcom na szybki 
i łatwy dostęp z dowolnego miejsca do zamieszczonych w Interne-
cie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu błyskawicznie będzie można wyszukać daną 
działkę i odczytać przykładowo jej przeznaczenie w planie miejsco-

wym. Będzie to znacznym ułatwieniem przy podejmowaniu decyzji 
dotyczących wyboru lokalizacji inwestycji lub nabycia nieruchomo-
ści.

Poprzez przyspieszenie procedur przygotowywania dokumen-
tów planistycznych opracowywany System Informacji Przestrzen-
nej wpłynie również na usprawnienie obsługi mieszkańców, in-
westorów i  innych zainteresowanych stron. Jeżeli zaistnieje taka 
potrzeba system może być w trakcie funkcjonowania rozbudowy-
wany o kolejne dane przestrzenne.

UG

Urząd Gminy Zembrzyce informuje, że dyżury leśniczego  dot. 
lasów prywatnych z terenu  Gminy Zembrzyce  pełnione  są: 

- w biurze nadleśnictwa  w każdy roboczy poniedziałek  
i środę w godzinach od 1000 do 1200

- w Urzędzie Gminy Stryszawa  w każdy roboczy poniedziałek 
miesiąca w godzinach od 800 – 1000. 

Sprawy lasów prywatnych  prowadzi pan Mariusz Wiech nr 
tel. 606 297 365. 

Wnioski właścicieli lasów przyjmowane będą również kore-
spondencyjnie na adres nadleśnictwa. Niezbędne druki są do 
pobrania ze strony internetowej nadleśnictwa. 

dyżury leśniczego
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Gmina Zembrzyce ponownie pozyskała środki na realizację pro-
jektu „Umiem pływać”.  Pozaszkolne zajęcia z nauki pływania rozpo-
częły się 2 lutego i trwać będą do końca 2015 roku. Projekt będzie 
realizowany w dwóch terminach tj. od stycznia do czerwca 2015 
roku –   dzieci klas I – II  szkół podstawowych  i od września do grud-
nia 2015 roku – dzieci które przyjdą do klasy I.

Będzie utworzone 12 grup, maksymalna liczba w grupie to 15 
uczestników, w sumie skorzysta z projektu 175 uczniów . Zajęcia 
odbywać się będą oddzielnie dla każdej grupy średnio jeden raz 
w tygodniu. Dla każdego ucznia przewidziano 20 godzin zajęć 
według treści programowych zgodnych z metodyką nauki pływa-
nia.  Uczniowie mają zapewniony transport oraz opiekę nauczycieli 
podczas dowozu. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych 
instruktorów, którzy uczą od podstaw nauki pływania. Do głów-
nych założeń projektu należą: nabycie podstawowych umiejętno-
ści pływania, upowszechnienie aktywności fizycznej wśród dzieci, 
przeciwdziałanie i korygowanie wad postawy oraz edukacja w 
zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.  Gmina 
Zembrzyce na realizację projektu pozyskała środki z Ministerstwa 

Sportu i Turystyki w wysokości 27 094 zł . Całość projektu szacowa-
na jest na 54 199 zł.                                                                                                               

Projekt realizowany jest przez Gminny Zespół Obsługi Finanso-
wej Szkół w Zembrzycach.                                                                       

 GZOFS

funduSz Sołecki 
Na podstawie ustawy o funduszu sołeckim poszczególne sołec-

twa mogą decydować o przeznaczeniu środków finansowych wy-
dzielonych na rzecz swojej miejscowości.

Od kilku lat mieszkańcy poszczególnych wsi na zebraniach wiej-
skich zwoływanych we wrześniu decydują na co przeznaczyć środki 
z funduszu sołeckiego w następnym roku.

W  ramach tych środków w  2014  roku w  Marcówce dokonano 
częściowego ocieplania sali gimnastycznej przy szkole podstawo-
wej, dokończono ogrodzenie boiska sportowego, ponadto część 
środków przeznaczono na organizację imprez kulturalnych na te-
renie sołectwa. W 2015 roku planowane jest dalsze ocieplenie sali 
gimnastycznej, prace remontowe przy budynku LKS, dofinansowa-
nie imprez kulturalnych. 

W  Zembrzycach z  funduszu sołeckiego w  2014 roku zadbano 
o kwiaty na rynku, zakupiono sprzęt do ćwiczeń na wolnym powie-
trzu, tzw. siłownie zewnętrzne oraz zamontowano monitoring przy 
placu zabaw. Natomiast w tym roku w Zembrzycach planowana jest 
w ramach funduszu sołeckiego organizacja imprez kulturalno-rekre-
acyjnych, upiększenie terenów zielonych rynku, wykonanie zadasze-
nia nad ławkami na placu zabaw i zakup tablic informacyjnych.

W 2014 r. Tarnawa Dolna wykorzystała środki funduszu na zakup 
korytek, klińca i kratek przeznaczonych do remontu dróg,  organiza-
cję imprez kulturalnych, zakup tablic ogłoszeniowych i zakup moni-
toringu na boisko przyszkolne. W tym roku również fundusz sołecki 
będzie przeznaczony na remonty cząstkowe dróg gminnych, orga-
nizację imprez kulturalnych, a także zakup urządzeń i wyposażenia 
do pielęgnacji płyty boiska.

W Śleszowicach z funduszu sołeckiego w poprzednim roku wy-
remontowana została sala w  budynku byłego Kółka Rolniczego. 
W bieżącym roku z tych środków zakupione już jest wyposażenie 
odnowionej sali (stoły i krzesła) , a ponadto odmalowany zostanie 
dach na Szkole Podstawowej w Śleszowicach i planowany jest za-
kup tablicy pamiątkowej.

W Tarnawie Górnej planuje się przeznaczyć w 2015 r. fundusz so-
łecki na zakup korytek, klińca i krat na remont dróg, zakup luster 
w  celu poprawy bezpieczeństwa na drogach, a  także organizację 
imprez kulturalnych. Rok temu również fundusz był przeznaczony 
na naprawy dróg, organizację imprez kulturalnych dla mieszkań-
ców, a  także zakupiono tablice ogłoszeń i  przeprowadzono ze-
wnętrzne malowanie świetlicy.                   UG

program „umiem pływać” po raz kolejny  
w gminie zembrzyce



5

nr I/2015

nowe miejSca do zabawy dla najmłodSzych

Oddano do użytku przyszkolne place zabaw  w  Tarnawie Dolnej, Marcówce i Śleszo-
wicach. Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu PO KL pn.  „Oddziały przed-
szkolne na miarę potrzeb”. 

Na placach zabaw znajdują się kolorowe, bezpieczne zestawy urządzeń do zabaw 
dla dzieci przedszkolnych, tj. wieże ze zjeżdżalnią, różnego rodzaju bujaki sprężynowe, 
lokomotywy, baszty oraz statki małego pirata. Zestawy  zamontowano na bezpiecznej 
trawiastej nawierzchni. Zostały one wyprodukowane z wysokiej jakości materiałów, 
posiadają wszelkie niezbędne atesty i certyfikaty. Całość zadania była finansowana 
w ramach w/w projektu. Gmina nie dofinansowywała zadania.

Nowe place zabaw z pewnością dostarczą  dzieciom dużo radości i umożliwią aktywne 
spędzanie czasu na świeżym powietrzu.  

GZOFS

zmiany w dowodach oSobiStych oraz w urzĘdzie 
Stanu cywilnego

1 marca 2015 r. weszły w życie nowe ustawy: Prawo o aktach 
stanu cywilnego, ustawa o  dowodach osobistych oraz ustawa 
o  ewidencji ludności. Wprowadzają one zmiany, które docelowo 
mają ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw w urzędzie. Zmiany 
te docelowo mają być dla klientów korzystne, ale w początkowym 
okresie funkcjonowania nowych rozwiązań czas załatwiania spraw 
może się wydłużyć. Ma to związek z nowym, wciąż modyfikowanym 
systemem informatycznym. 

Nowy dowód osobisty. Co się zmieniło? Od 1 marca 2015 r. 
obowiązuje nowy wzór dowodu osobistego obsługiwany przez 
nowy System Rejestrów Państwowych. 

Co nowego zawiera dowód osobisty? Pojawiło się szereg no-
wych zabezpieczeń. M.in. dwukrotnie powtórzone zdjęcie posia-
dacza, mikrodruki, tłoczenia i specjalne farby. Dzięki temu znacznie 
trudniej jest go sfałszować. Na dowodzie znajdują się informacje 
o polskim obywatelstwie i opisy pól po angielsku. Dowód osobisty 
jest ważny przez 10 lat od daty wydania, z wyjątkiem dokumentu 
wydawanego dzieciom poniżej 5 roku życia, który jest ważny przez 

okres 5 lat.
Czego nie 

zawiera do-
wód osobisty? 
Zrezygnowano 
z  wszelkich da-
nych, które nie 
są niezbędne 
albo polegają 
na subiektyw-
nej ocenie oby-
watela lub urzędnika. Dowód osobisty nie zawiera: adresu zamel-
dowania, koloru oczu, wzrostu ani skanu podpisu posiadacza. 

Nowa fotografia do dowodu. Fotografia, która jest wykorzysty-
wana w dowodzie osobistym to taka sama jak ta, która obowiązuje 
w paszportach. Zdjęcie dołączone do wniosku powinno być wyko-
nane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. 

Wniosek o nowy dowód złożymy w dowolnej gminie Dowód 
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W marcu 2015 w naszej gminie roz-
poczęła się po raz kolejny Ogólnopol-
ska Kampania „Postaw na rodzinę”. 
Proponowana profilaktyka skupia się na 

tym, co najważniejsze – rodzinie. Według specjalistów nie ma lep-
szego sposobu na ochronę dzieci i  młodzieży jak zdrowa rodzina.

„Poznajmy się lepiej!” – to hasło tegorocznej kampanii. W  no-
wej edycji „Postaw na rodzinę!” pomagamy rodzicom, dzieciom  
i  nauczycielom, by umieli ze sobą rozmawiać i nawiązywać prawi-
dłowe relacje.  Z przekazem kampanii chcemy dotrzeć do wszyst-
kich – dzieci, młodzieży, młodych mam oraz rodziców trochę 

starszych dzieci. Mamy nadzieję, że profilaktyka w takiej formie 
uchroni młodych przed używkami w późniejszym wieku. 

Projekt „Postaw na rodzinę!” od lat cieszy się ogromnym zainte-
resowaniem szkół. Materiały są dużą pomocą dla nauczycieli, któ-
rzy mogą je wykorzystać podczas lekcji wychowawczych, a ulotki, 
które trafiają do uczniów, utrwalają pozytywny przekaz.

Czy znamy nasze dzieci? Na to pytanie pomogą nam odpowiedzieć 
materiały dla szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych  zawarte  
w  kampanii między innymi ulotki dla rodziców „Jak rozmawiać  
z dzieckiem?”.                  

GOPS

można wyrobić w najbliższym urzędzie gminy, niezależnie od mel-
dunku. Dotychczas mogliśmy to zrobić tylko w urzędzie właściwym 
dla naszego miejsca zameldowania. Nasz nowy dokument odbie-
rzemy w tym samym urzędzie, w którym złożyliśmy wniosek. Wnio-
sek o  wydanie dowodu osobistego złożymy na nowym, bardziej 
przejrzystym wniosku. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności 
do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do 
czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego 
wniosek składa jeden rodzic lub opiekun prawny.

Obowiązek dostarczania przez wnioskodawcę dodatkowych 
dokumentów, w  formie aktów stanu cywilnego, został ograniczo-
ny wyłącznie do przypadku niezgodności danych wskazanych we 
wniosku, z  informacjami istniejącymi w  posiadanych przez organ 
rejestrach. 

W  sprawie odbioru dowodu osobistego. W  przypadku, gdy 
wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną, chorą, nie wychodzą-
cą z domu wprowadzono możliwość działania przez pełnomocnika.

Czy musisz wymienić stary dowód Nie! Dotychczasowe dowo-
dy osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich okre-
ślonych. Nie ma konieczności wymiany dokumentów. Przypomina-
my, iż obowiązek meldunkowy został zachowany, a jego zniesienie 
ustawa przewiduje z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Urząd Stanu Cywilnego w Zembrzycach jest właściwy, jak do-
tychczas dla rejestracji zdarzeń z zakresu rejestracji urodzeń, mał-

żeństw i zgonów, które następują na terenie gminy Zembrzyce. 
Odpisy aktów stanu cywilnego:
W  nowej ustawie określono, iż odpisy aktów stanu cywilnego 

pobrać można w każdym urzędzie stanu cywilnego, niezależnie od 
tego, gdzie nastąpiło urodzenie, zgon czy zawarcie małżeństwa. 
Jest to odmiejscowienie wydawania odpisów z aktów stanu cywil-
nego.

UWAGA: Aby otrzymać odpis aktu stanu cywilnego znajdujący 
się w rejestrach wymagane jest, zgodnie z ustawą odczekanie kilku 
dni, potrzebnych na  wprowadzenie do centralnego rejestru stanu 
cywilnego aktu, przez właściwy urząd stanu cywilnego. 

Zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywil-
nego: Ustawodawca rozszerzył możliwość zawarcia związku mał-
żeńskiego poza urzędem stanu cywilnego. Dotyczy to nie tylko 
osób w  stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo pozbawionych 
wolności, ale także narzeczonych, którzy wskażą miejsce zawarcia 
małżeństwa zapewniające zachowanie uroczystej formy jego za-
warcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych na uroczystości. Opłata 
dodatkowa na rzecz gminy wynosi jednak 1000 zł. 

Wszelkie wątpliwości związane z  nowym stanem prawnym 
i wskazówkami w powyższych sprawach można doczytać logując 
się na stronę internetową: plid.obywatel.gov.pl.                          

 UG

kampania „poStaw na rodzinĘ”

turnuSy opiekuŃcze
Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-

nej w Zembrzycach przypomina o re-
alizacji pilotażowego programu opie-
ki krótkoterminowej nad osobami 
chorymi, starszymi i niepełnospraw-
nymi pn.: „Wsparcie rodzin i opie-
kunów długotrwale zajmujących 
się osobami niezdolnymi do samo-
dzielnej egzystencji ze względu na 
wiek, chorobę lub niepełnospraw-
ność i wymagających stałej opie-
ki, mające na celu odciążenie ich  
w codziennych obowiązkach po-

przez zapewnienie podopiecznym 
okresowego pobytu w ośrodkach 
wsparcia lub podobnych placów-
kach świadczących usługi opie-
kuńcze”.

Turnusy są dwutygodniowe , trwać 
będą do czerwca 2015 r. Istnieje 
możliwość dofinansowania kosztu 
pobytu. Liczba miejsc ograniczona. 
Szczegółowe informacji nt. progra-
mu można uzyskać w siedzibie tut. 
Ośrodka lub pod nr tel. 33 8746400.   
             GOPS

punkt konSultacyjny  
dla ofiar przemocy  

w rodzinie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzy-

cach przypomina o działalności Punktu konsul-
tacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie, który 
oferuje fachową pomoc, wsparcie psychologiczne, 
konsultacje i doradztwo w sytuacji kryzysowej. 

Punkt czynny jest w pierwszą i trzecią środę mie-
siąca w godzinach od 1430 do 1630  w siedzibie tut. 
GOPS. Informacje i porady można także uzyskać  te-
lefonicznie pod nr tel. 33 8746400.                                                                                                         

GOPS
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Spalanie plastikowych butelek, folii, różnego rodzaju tworzyw 
sztucznych oraz śmieci niesie za sobą ogromne zagrożenie dla śro-
dowiska naturalnego, a przede wszystkim dla zdrowia ludzi. Spala-
nie odpadów to uwalnianie się do atmosfery gazów i pyłów w tym 
dwutlenku węgla i metali ciężkich.

Spalanie w warunkach naturalnych (w niskich temperaturach 
– paleniska domowe) odpadów takich jak płytki PCV, plastikowe 
wiadra czy miednice prowadzi do powstania m.in. furanów i diok-
syn, które są najbardziej trującymi chemicznymi syntetykami zna-
nymi człowiekowi, natomiast 1kg poliuretanów, występujących 
m.in. w gąbkach, uszczelkach czy 
podeszwach daje 30 do 50 litrów 
cyjanowodoru, czyli tzw. kwasu 
pruskiego, a wiec jednej z najsil-
niejszych trucizn.

Powstające podczas spalania 
plastików dioksyny są związkami 
chemicznymi, które nawet w śla-
dowych ilościach są niebezpieczne 
– są one 10 tys. razy bardziej tru-
jące od cyjanku potasu. Związki te 
są rakotwórcze, działają mutagen-
nie, naruszają strukturę kodu ge-
netycznego, obniżają odporność 
immunologiczną, osłabiają proces 
wzrostu i powodują zaburzenia 
neurologiczne i hormonalne, po-
wodują poronienia i wysypki alergiczne.

Toksyczne działanie tych związków polega na powolnym uszka-
dzaniu wielu narządów wewnętrznych tj. wątroba, nerki, rdzeń krę-
gowy i kora mózgowa.

Ponadto wytwarzane podczas spalania plastików dioksyny opa-
dają na glebę, pola uprawne i wodę, przedostają się do wód grun-
towych, a tym samym do łańcucha pokarmowego. Stwierdzono, 
że ponad 50% dioksyn przenika do naszego organizmu z pożywie-
niem, głównie w postaci produktów mięsnych, mleczarskich i ryb. 

Związki te są niezwykle trwałe z uwagi na to, że w glebie rozkła-
dają się około 10 lat, natomiast w organizmie ludzkim odkładają się 

w tkance tłuszczowej oraz w wątrobie i działają tam bardzo destruk-
cyjnie.

Spalając różnego rodzaju odpady z tworzyw sztucznych powodu-
jemy przenikanie dioksyn do naszego otoczenia, wsiąkanie ich w ścia-
ny domów, w glebę, organizmy ludzi i zwierząt. Najbardziej zagrożeni 
są ci, którzy przebywają najbliżej źródła skażenia, a więc osoby, które 
w sposób „oszczędny” pozbywają się odpadów i ich najbliżsi sąsiedzi. 
Uświadomienie sobie jak bardzo szkodliwe jest wprowadzanie 
do atmosfery substancji pochodzących ze spalania odpadów 
w nie przystosowanych do tego urządzeniach, ostrzeżenie in-

nych, może nas wszystkich uchro-
nić przed najgorszym – zachoro-
waniem na nieuleczalną chorobę. 
Naprawdę nie musimy zatruwać 
naszego pięknego otoczenia, tym 
bardziej, że butelki plastikowe, jak 
inne odpady są wywożone z naszych 
posesji przez firmy wywozowe, pro-
wadzące działalność w tym zakresie. 
Wystarczy je tylko zbierać do przezna-
czonych na ten cel pojemników.

Skutki oraz zagrożenia dla środo-
wiska i zdrowia ludzi są zatrważają-
ce.  Coraz częściej stosowaną meto-
dą oszczędzania węgla jest spalanie 
śmieci w domowych piecach. Naj-
częściej spalaniu ulegają odpady 

typu: papier, kartony, mieszane materiały z opakowań (tworzywa 
sztuczne – plastik, folia; metal – puszki po napojach), stare umeblo-
wanie. W procesach spalania ważną rolę odgrywa temperatura spa-
lania, gdy jest niewłaściwa (zbyt niska) w emitowanych spalinach 
powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko 
naturalne i zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe. Spalanie różnego 
rodzaju materiałów w paleniskach domowych odbywa się właśnie 
w niskich temperaturach (200–500°C). Procesowi temu towarzy-
szy emisja zanieczyszczeń do atmosfery, takich jak: pył (suchy), 
związki organiczne oznaczone jako węgiel całkowity, tlenek węgla 
(CO), nieorganiczne związki chloru oznaczone jako HCL, nieorga-
niczne związki fluoru oznaczone jako HF, tlenki azotu jako NOx, 
dwutlenek siarki (SO2), a także metale ciężkie zaliczane do klasy I 
(kadm, rtęć, tytan), II (arsen, kobalt, nikiel, selen), III (ołów, chrom). 
W odniesieniu do zanieczyszczeń emitowanych przez domowe 
kominy szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi nio-
są tlenki azotu (głównie NO i NO2), dwutlenek siarki (SO2), tlenek 
węgla (CO), a także drobny pył zawierający związki metali ciężkich 
(zwłaszcza toksycznego ołowiu i kadmu).

Za ich szkodliwością przemawia także fakt, że są one emitowa-
ne z tzw. źródeł emisji niskiej, czyli niskich kominów domostw lub 
ewentualnie małych lokalnych kotłowni. W sytuacji takiej unie-
możliwione zostaje wyniesienie zanieczyszczeń na duże odległości  
i ich rozproszenie przez wiatr, czego efektem jest lokalny wzrost 
substancji zanieczyszczających w powietrzu atmosferycznym. 
Stan ten szczególnie nasila się w okresie grzewczym  jesienno-zi-
mowym, co sami  zresztą odczuwamy, a wyniki przeprowadzonych  
badań w  Zembrzycach biją na alarm.  Pora aby zmienić naszą men-
talność, zadbać o czyste powietrze, o nasze zdrowie. 

Jeśli nie przemawiają do wszystkich aspekty zdrowotne, to warto 
wiedzieć że są również aspekty prawne: „Kto, wbrew przepisowi 
art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpa-
dów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo 
grzywny.” (art. 191 ustawy o odpadach - Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.)
Kara może wynieść od 50 zł do 5.000 zł.       
                                                                                                                                             

lek. med.  Janusz Lenartowicz

dożywianie dzieci  
w Szkole

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach  
w roku 2015 realizuje dożywianie w ramach wieloletniego 
programu wspierania finansowego gmin w zakresie doży-
wiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dzięki podjęciu przez Radę Gminy Zembrzyce Uchwały  
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego 
w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” 
na lata 2014-2020 zwiększone zostało kryterium dochodowe 
umożliwiające udział w programie większej liczbie osób. 

Wsparciem w formie ciepłych posiłków objęte są m.in dzie-
ci uczęszczające do przedszkoli, szkół podstawowych, gim-
nazjów, a także szkół ponadgimnazjalnych. 

Program finansowany jest ze środków budżetu państwa 
dzięki funduszom przekazanym od Wojewody Małopolski,  
a także z budżetu Gminy Zembrzyce. Szczegółowe informa-
cje nt. programu można uzyskać w siedzibie GOPS lub pod 
numerem telefonu 33 8746400. 

GOPS

Stop dla Spalania śmieci !
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Z najnowszych badań czytelnictwa, przeprowadzonych przez 
Bibliotekę Narodową, wynika, iż w zeszłym roku 41,7 %  Polaków 
przeczytało przynajmniej jedną książkę. To lepiej niż w latach po-
przednich, bo w 2012 roku niemal 61% rodaków nie sięgnęło po 
żadną. 

W liczbie godzin spędzanych nad słowem pisanym przodują 
mieszkańcy Indii – podczas siedmiu dni, zgłębiają oni wszelkiego 
rodzaju teksty przeciętnie przez 10 godzin i 42 minuty. Ankietę 
przeprowadzono wyłącznie wśród osób potrafiących czytać, a kraj 
ten jest światowym liderem również pod względem liczby doro-
słych analfabetów, która sięga tam 287 milionów osób. W  Europie 
prym wiodą Czesi.  Amerykanie spędzają na lekturze niespełna 

sześć godzin tygodniowo. Sześć i pół godziny Polaków odpowiada 
średniej światowej. 

Polacy czytają tym rzadziej im są starsi, przy czym najmniej czy-
tają emeryci, co przeczy tezie, że na przeszkodzie czytaniu stoi brak 

czasu i obowiązki zawodowe. Jednak młodych też nie ciągnie do 
książek. Lektura dla większości młodych jest przykrym obowiąz-
kiem szkolnym. A przecież jest tyle wspaniałych książek, którymi za-
czytywaliśmy się w młodości, gdy nie było telewizorów i kompute-
rów.  Nie muszę tu chyba przekonywać o wyższości czytania i jego 
wpływu na język, słownictwo, wyobraźnię, inteligencję i wiedzę.

A jak to jest w Zembrzycach?
Biblioteka działająca w ramach Gminnego Centrum Kultury i Czy-

telnictwa w Zembrzycach cieszy się dużą popularnością. Ilość zare-
jestrowanych czytelników w 2014 wynosiła 426  (tendencja utrzy-
muje się od lat). Biblioteka ma grono wiernych czytelników, którzy 
po książkę przychodzą przynajmniej raz w miesiącu, by właśnie  
w taki sposób zregenerować siły i spędzić czas wolny. Roczna liczba 
wypożyczeń wynosi  11345 woluminów. 

Oferta placówki jest różnorodna, znaleźć można pozycje książko-
we dla dzieci, młodzieży, lektury szkolne, powieści dla kobiet, książ-
ki popularnonaukowe.

Wskaźnik zakupu książek na 100 mieszkańców wynosi 7,27. Sys-
tematyczne zakupy nowości to najistotniejszy czynnik decydujący 
o satysfakcji i zadowoleniu osób korzystających ze zbiorów, jak 
również wpływający na liczbę  czytelników.

Dużą popularnością cieszą się wszelkie nowości wydawnicze, 
znajdujące się na rynku księgarskim, kryminały skandynawskie min.
(Czarna seria),cykl S. Larssona „ Millenium „ oraz książki C. Lackber-
ga , sagi  V. C. Andrews , powieści historyczne (I. Falcones, S. Berry,  
P. Gregory, J. Sack), cykl  „Pięćdziesiąt odcieni”.

Powodzeniem cieszy się również literatura polska min. M. Gutow-
skiej – Adamczyk, M. Ulatowskiej, B. Rybałtowskiej, M. Nurowskiej.                                                                    

 GCKiCz

czytaSz i wiĘcej wieSz...

karnawał w przedSzkolu
Milusińscy naszego przedszkola wzięli udział w karnawałowym 

balu. Przez wiele tygodni czekali na możliwość zaprezentowania 
się w wymarzonym, bajkowym przebraniu. Muzyka płynąca z gło-

śników inspirowała do zabawy. Pełni pozytywnej energii pląsali  
w parach, w kole i w korowodach prowadzonych przez wodzireja.  
Z uśmiechem na ustach śpiewali znane przeboje, podskakując, po-
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teniS Stołowy  
W dniu 8 grudnia 2014 r. odbyły się zawody gminne, zorganizowane 

przez p. Tadeusza Fidelusa, w których wyłoniono mistrzów naszej 
gminy w tenisie stołowym.

Indywidualnie najlepszymi zawodniczkami i zawodnikami okaza-
li się uczniowie SP Śleszowice i SP Zembrzyce dzieląc się miejscami 
na podium.

Wśród chłopców najlepszymi okazali się:
Gałuszka Jakub – SP Śleszowice
Szczygieł Tomasz – SP Śleszowice
Wojewodzic Szymon – SP Sleszowice
Hrapkowicz Mikołaj – SP Zembrzyce
wśród dziewcząt:
Szczerbak Maria – SP Zembrzyce
Gaździcka Izabela – SP Zembrzyce
Giza Patrycja – SP Zembrzyce
Gibas Aleksandra – SP Śleszowice

Uczniowie, którzy zajęli miejsca 1-4, reprezentowali naszą 
szkołę w zawodach powiatowych, które odbyły się 11.12.2014 
r. w Lachowicach.

Najlepiej zaprezentowała się Izabela GAŹDZICKA, która 
zajmując V miejsce w powiecie uzyskała prawo udziału w za-
wodach wojewódzkich w Nowym Targu.

Miejsca pozostałych uczniów: Szczerbak Maria, Giza Patry-
cja: miejsca 9-12, Hrapkowicz Mikołaj: miejsce 17-24.

W dniu 16.12.2014 r. również w Lachowicach odbyły się 
zawody drużynowe w tenisie stołowym, w których ucznio-
wie naszej szkoły zajęli: dziewczęta (I. GAŹDZICKA, P. GIZA) 
IV miejsce, a chłopcy (M. HRAPKOWICZ, M. KARCZ) V miejsce w po-
wiecie.(tf )

Szachy 2015
W pierwszych zawodach szachowych, które od tego roku szkol-

nego stały się częścią współzawodnictwa sportowego szkół w po-

wiecie suskim, wzięło udział 42 uczniów ze szkół podstawowych, 
30 z gimnazjów i 9 ze szkół średnich – wśród nich reprezentanci 
naszej szkoły.

Zawody odbyły się 8.01.2015 r. w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących w Suchej Beskidzkiej. Na pierwsze trójki w każdej kategorii 
czekały nie tylko medale, ale też dyplomy – przepustki do zawodów 
wojewódzkich.

W ramach igrzysk najlepiej z naszych uczniów spisała się Julia 
Wciślak, która zajęła III miejsce i uzyskała prawo udziału w za-
wodach wojewódzkich.

Nieco słabiej spisali się chłopcy, którzy wśród 35 uczniów, zajęli 
następujące miejsca: 
Mikołaj Hrapkowicz 
– 5 (o zajętej lokacie 
zadecydowała porażka  
w ostatnim meczu z póź-
niejszym mistrzem po-
wiatu, w całym turnieju 
uzyskał 4 zwycięstwa  
i 1 remis), Dawid Smo-
lik – 9, Błażej Gołucki 
– 15, Konrad Smolik 
– 24.

Zawody wojewódz-
kie w szachach odbyły 
się 9 lutego w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Ol-
kuszu, w których nasza 
uczennica Julia Wciślak 
po dwóch wygranych 
partiach uplasowała się 
na 41 miejscu najlep-

szych szachistek województwa małopolskiego, z których większość 
stanowią zawodniczki klubów szachowych. 

(tf)

pływanie 2015
Bardzo dobrze spisała się dwójka naszych uczniów w Powiato-

wych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w pływaniu, które odbyły się 
na pływalni w Suchej Beskidzkiej: Maciej Talaga został MISTRZEM 
powiatu suskiego, a Szymon Kaliński został WICEMISTRZEM po-
wiatu suskiego w pływaniu stylem klasycznym. Obaj uczniowie 
uczestniczyli w Wojewódzkim Finale w pływaniu, który odbył się 11 
lutego w Chrzanowie. Najlepiej z zaprezentował się Maciej Talaga, 
który zajął bardzo wysokie 14 miejsce (na 40 startujących zawodni-
ków) – było to najwyższe miejsce uzyskane przez reprezentantów 
powiatu suskiego na tych zawodach.                  

  (tf)

wydarzenia Sportowe zS w zembrzycach

drygując i klaszcząc   z radości. Niezliczone księżniczki,  towarzyszą-
cy im dworzanie, rycerze, strażacy, kowboje oraz wróżki, motylki, 
myszki i żółwie ninja, a także inne postacie z kreskówek opanowały 
na kilka godzin sale przedszkolne.  Nie zabrakło również konkur-
sów, w których chętnie uczestniczyli. Każdy z uczestników otrzymał 

słodką nagrodę. Gdy tancerze poczuli się  zmęczeni, ogłoszono 
przerwę  na przygotowany przez rodziców poczęstunek. Kiedy czas 
zabawy dobiegł końca  najmłodsi z żalem opuszczali bajkowy świat. 

EL
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Już 12 stycznia 2015r. uczennica  klasy IIIa  gimnazjum Weroni-
ka Gołuszka wzięła udział  w etapie rejonowym Małopolskiego  
Konkursu Wiedzy Obywatelskiej. Uczestnicy tego etapu oprócz  
znajomości zagadnień obowiązujących w etapie szkolnym  mu-
sieli między innymi  dokładnie poznać zapisy Konstytucji RP,  
a w szczególności: zasady ustrojowe 
i przejawy ich realizacji, prawa i obo-
wiązki obywatelskie, źródła prawa  
i procedury ich przyjmowania.

23 stycznia 2015r. kolejne dwie uczenni-
ce klasy IIIa: Patrycja Mikołajek oraz Wero-
nika Szczygieł  przystąpiły do rejonowych 
eliminacji Małopolskiego Konkursu Che-
micznego, który odbył się w Andrycho-
wie. Wśród wielu zadań, z jakimi musiały 
się zmierzyć znalazły się  przykłady  na ob-
liczanie stężeń procentowych roztworów, 
masy molowej oraz obliczanie i uzgadnia-
nie równań reakcji chemicznych.

Patrycja Mikołajek  reprezentowała rów-
nież naszą szkołę na szczeblu rejonowym Małopolskiego Konkursu 
Matematycznego, który odbył się 26 stycznia w Zembrzycach.

Styczeń – to także miesiąc szczęśliwy dla naszych mistrzyń pły-
wania. W Zawodach Powiatowych w Pływaniu Indywidualnym dwie 

uczennice klasy VI zajęły II miejsca:  Wiktoria Ćwiertnia – w stylu 
grzbietowym oraz Julia Kachel – w stylu dowolnym.  W eliminacjach 
wojewódzkich Wiktoria zdobyła  22 miejsce, a Julia 36 miejsce.                   

2 lutego   2015r. dla uczniów Gimnazjum w Tarnawie Dolnej  
zostały zorganizowane   gminne zawody sportowe pod nazwą 
,,Piłka siatkowa dla dziewcząt i chłopców”. Drużyna chłopców  
z Gimnazjum w Tarnawie Dolnej  w składzie: : Patryk Boryczko (ka-
pitan), Grzegorz Biel, Marcin Biel, Adrian Matusik, Konrad Wróbel, 

Sebastian Dzidek, Jakub Makówka   oraz zawodnicy rezerwowi: 
Bartłomiej Siwiec, Tristan Targosz, Wojciech Huzior, Konrad Żmija, 
Palichleb Sebastian   pokonała drużynę z Zembrzyc już w dwóch 
pierwszych setach. Ta wygrana zapewniła im  awans do eliminacji 
zawodów  powiatowych.                                             

Z kolei uczniowie klasy II gim-
nazjum wzięli udział w programie 
,,Młody Obywatel”. Jego celem było 
promowanie wiedzy na temat spo-
łeczności lokalnej oraz pokazanie 
sposobów, dzięki którym uczest-
nicy mogliby aktywnie działać 
w swoim najbliższym otoczeniu.  
W ramach programu uczniowie 
wybrali jeden z trzech tematów 
zatytułowany ,,Lokalni architekci”. 
Następnie sprawdzili, jak wygląda 
okolica pod względem użyteczności 
dla mieszkańców, zaprezentowali 
zebrane informacje lokalnej spo-

łeczności oraz zaproponowali wprowadzenie zmian.
5 marca w Nadleśnictwie Sucha Beskidzka odbyła się XIV edycja 

konkursu ,,Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – etap powiato-
wy. Wśród głównych celów, jakie postawili sobie organizatorzy 

znalazły się: zdobywanie i pogłębianie wiedzy doty-
czącej parków krajobrazowych Polski oraz poszerze-
nie wiadomości z zakresu  ekologii, ochrony przyrody    
i ochrony środowiska. Po indywidualnych zmaganiach 
w rozwiązywaniu testów uczniowie reprezentujący 
Gimnazjum w Tarnawie Dolnej tj.: Weronika Szczygieł, 
Ewelina Mikołajek, Weronika Gołuszka, Wojciech Palecz-
ny - zajęli II lokatę w klasyfikacji grupowej.

W pierwszych dniach marca 2015r. poznaliśmy wyniki  
Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego ,,Olim-
pus”. Brali w nim udział uczniowie gimnazjum i szóstej 
klasy szkoły podstawowej. Nasi uczestnicy zajęli bardzo 
dobre lokaty, mieszczące się w przedziale od 19 do 42 
miejsca i otrzymali dyplomy uznania. Warto podkreślić, 
że np. w poszczególnych klasach gimnazjalnych zareje-
strowano średnio około 1300 uczestników.

W dniu 9 marca  odbyły się szkolne eliminacje Kon-
kursu Recytatorskiego. Swoje  ciekawe interpretacje wybranych 
utworów poetyckich i fragmentów prozy prezentowali uczniowie 
wszystkich grup wiekowych. Do etapu gminnego zakwalifikowali 
się: Wiktoria Kwadrans, Karol Nosal (kl. III szk. podst.), Patrycja Strze-
lecka ( kl. ,,0”),   Wiktoria Ćwiertnia, Julia Kachnic (kl. VI), Patrycja 
Szczygieł, Dominika Gałuszka, Natalia Kwak (kl. IIIa gimn.).

ZSTD

informacje z zeSpołu Szkół w tarnawie dolnej

nowe wyzwania do pokonania 
Początek roku kalendarzowego 2015  zaobfitował w Zespole Szkół w Tarnawie Dolnej w  wiele ciekawych wydarzeń .
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informacje z Sp w marcówce

projekt „czySta małopolSka”
Nasza szkoła po raz kolejny bierze 

udział w projekcie „Czysta Małopolska”.
W ramach II edycji tego projektu   pt. 

„Ziemię mamy tylko jedną” uczniowie 
wzięli udział w konkursie plastycznym 
„Dbajmy o czyste powietrze, glebę  
i wodę”. Z pośród wykonanych przez 
młodzież prac plastycznych została wy-
typowana najlepsza praca (uczennicy 

klasy VI) i przesłana do Kuratorium - De-
legatury w Wadowicach. Celem projek-
tu jest zwiększenie świadomości ekolo-
gicznej dzieci i młodzieży województwa 
małopolskiego, kształtowanie i prowa-
dzenie proekologicznych zachowań  
w codziennym życiu oraz upowszech-
nianie dobrych praktyk w zakresie dzia-
łalności ekologicznej.

ferie z pomySłem
Podczas ferii dzieci ze Szkoły Podstawowej 

w Marcówce mogły aktywnie spędzać wolny 
czas. Dla chętnych uczniów odbyły się zajęcia 
plastyczne oraz zajęcia rekreacyjno – sportowe. 
W ramach warsztatów plastycznych,  zdobiono 
przedmioty techniką decoupage. Dużą popu-
larnością cieszyły się również zajęcia sportowe. 
Miały one na celu ukazanie sportu jako alterna-
tywnej formy spędzania czasu wolnego z dala 
od telewizora, czy gier komputerowych.

Tuż przed feriami, 11 lutego, odwiedził nas policjant Komendy 
Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej, który przeprowadził pre-
lekcję dotyczącą szeroko rozumianego bezpieczeństwa. 

Podczas spotkania zostało przekazanych uczniom wiele cennych 
informacji dotyczących bezpieczeństwa: 
- w ruchu drogowym, 
- w Internecie,  
- w kontaktach z obcymi,  
- podczas korzystania z telefonu komórkowego,  
- podczas ferii zimowych.

Najwięcej czasu Pan policjant poświecił na omówienie zagadnień 
związanych z Internetem. Jest to wspaniały wynalazek. Korzysta-

ją z niego niemal wszyscy – dzieci i dorośli. Internet jest kopalnią 
wiedzy i informacji, platformą kontaktu z rówieśnikami, miejscem 
nauki, placem zabaw, sklepem, kuźnią kultury. Jednak Internet wy-
korzystywany nieostrożnie, może wyrządzić znaczne krzywdy. Nę-
kanie rówieśników    on-line, wyciek danych osobowych, dostęp do 
treści nieodpowiednich dla młodych ludzi, instalowanie wirusów to 
problemy, które mogą nieść poważne konsekwencje, o czym należy 
pamiętać. Każdy internauta ponosi bowiem odpowiedzialność 
za swoje działania w Internecie.

Podczas spotkania uczniowie mieli okazję do czynnego udziału  
w zajęciach poprzez możliwość zadawania pytań, na które prowa-
dzący prelekcję policjant udzielał wyczerpujących odpowiedzi.

akademia przyjaciół pSzczół

Nasza szkoła została laureatem konkursu Akademii Przyjaciół 
Pszczół, który został przeprowadzony 30 stycznia 2015 r. 

W nagrodę, jako jedna z nielicznych szkół, otrzymaliśmy  wydru-
kowany pakiet materiałów edukacyjnych, z którego  będą korzystać 
uczniowie kl. I-III na zajęciach naszej Akademii. W ramach spotkań 
będziemy realizować cele i założenia V edycji programu „Z Kujaw-

skim Pomagamy Pszczołom”. Wzorem ubiegłego roku, nawiążemy 
współpracę z pobliskim gospodarstwem pasiecznym. Uczniowie 
będą obserwować pracę pszczelarza, życie pszczół. Wzbogacą swo-
ją wiedzę na temat środowiska przyjaznego pszczołom. Zostaną 
przyjaciółmi pszczół.

Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, 
ale przede wszystkim dla Babć i Dziadków. To dzień pełen uśmie-
chów, wzruszeń, łez i radości. 

Babcia i Dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każdego dziec-
ka, dlatego w tym szczególnym dniu uczniowie naszej szkoły pa-
miętali o nich. Licznie przybyli goście z niecierpliwością czekali na 
rozpoczęcie występu swoich wnucząt. Na twarzach dzieci widać 
było ogromną radość oraz skupienie. 

Najpierw wnuczęta wierszem i piosenką złożyli swoim Babciom, 
Dziadkom najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazili wdzięczność za 
ich miłość i oddanie.  Wręczyli im własnoręcznie wykonane upomin-
ki. Następnie zebrani goście obejrzeli przedstawienie pt. „Brzydkie 
kaczątko”. Babcie i Dziadkowie z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, 
które włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej wyrazić swoją mi-
łość i szacunek.

Kulminacyjnym punktem uroczystości była wspólna zabawa ta-
neczna babć, dziadków i wnucząt. Prowadzący ją DJ prezentował 

zarówno największe przeboje 2014 roku,  jak i utwory, które zapro-
szeni gości znali ze swej młodości.

Mamy nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci za-
równo dzieci jak również babć i dziadków!

dzieŃ babci i dziadka

dzieŃ bezpiecznego internetu – Spotkanie z policjantem



12

nr I/20154

kolĘda miSyjna 2014

Zwyczaj kolędowania misyjnego narodził się w krajach niemiec-
kojęzycznych, gdzie kolęduje się z okazji uroczystości Trzech Króli. 
W Polsce kolędnicy misyjni wyruszyli po raz pierwszy w 1993 roku. 
Patronat nad tą inicjatywą objęło Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci.

Dnia 27 grudnia, mali misjonarze z Marcówki wyruszyli po ko-
lędzie głosząc radosną nowinę o zbawieniu oraz przypominając 
jednocześnie o potrzebach milionów dzieci w krajach misyjnych, 
które nie znają prawdy o Jezusie Chrystusie, cierpią biedę duchową 
i materialną.

W każdym domu kolędnicy misyjni prezentowali krótką scenkę  
o tematyce świąteczno-misyjnej oraz zostawiali „gwiazdki” lub „ryb-
ki”, które były formą życzeń i podziękowań składanych w imieniu 
dzieci z krajów misyjnych, dla których przeznaczone były zebrane 
ofiary.

Mieszkańcy, których odwiedzali kolędnicy, przyjmowali ich  
z wielką życzliwością. Szczególnie cieszyli się ludzie starsi, samotni 
i dzieci.

UPRZEJMIE DZIĘKUJEMY ZA SERDECZNE PRZYJĘCIE i złożo-
ne ofiary w wysokości 2014 zł, które przekazaliśmy do Wydziału 
Misyjnego, aby wspomóc dzieci w krajach misyjnych.

SPM

z życia Szkoły w śleSzowicach
Po raz  kolejny w Szkole Podstawowej  

w Śleszowicach obchodzono Dzień Bez-
piecznego Internetu. 

Wszystkie działania podejmowane w ramach 
DBI realizowane były pod hasłem „Razem two-
rzymy lepszy Internet” i miały na celu przede 

wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecz-
nego dostępu dzieci i młodzieży do za-
sobów internetowych, zaznajomienie 
rodziców, nauczyciel i wychowawców 
z problematyką bezpieczeństwa dzieci 
w Internecie oraz nagłośnienie tematy-
ki dotyczącej bezpieczeństwa on-line.

W programie znalazły się następu-
jące działania: 
1. Zajęcia dla dzieci o tematyce związa-

nej z bezpieczeństwem w sieci. 
2. Zajęcia pozalekcyjne - przygoto-

wanie i wystawienie miniatury te-
atralnej o roli Internetu „KASIA I JEJ 
PRZYJACIEL KOMPUTER”. 

3. Konkurs plastyczny: „BEZPIECZNY IN-
TERNET”.

4. Rywalizacja międzyklasowa na najlepszą scenkę z morałem. 
5. Gazetka ścienna. 
6. Lokalna kampania medialna: strona internetowa szkoły, lokalna 

prasa. 
7. Przygotowanie i rozpropagowanie materiałów edukacyjnych dla 

dzieci i ich rodziców. 
8. Spotkanie z policjantem. 

Tradycyjnie dla lokalnych 
organizatorów obchodów 
tego dnia przewidziany 
został konkurs z nagroda-
mi, przygotowanym przez 
organizatorów i partnerów 
DBI w Polsce. 

Nasza szkoła zarejestro-
wała inicjatywę i uzyskała 
zaświadczenie warunku-
jące udział w konkursie 
ogólnopolskim.  Pozostaje 
nam czekać na wyniki.

  SPŚ

i  miejSce dla  zeSpołu  
„jagódki” z marcówki

Brawurowo wystąpiły i zaśpiewały dzieci ze Szkoły  Podstawowej 
w Marcówce w XXII  Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek 
w Ślemieniu.

W swojej kategorii zespołów dziecięcych zdeklasowały liczne 
grono rywali i zajęły  I miejsce.

Prezentowały się na scenie znakomicie ubrane w białe bluzeczki  
i pasterskie serdaczki , a ich śpiew docenili oceniający.

W konkursie wzięły także udział ZKG MIODUSZYNA  i solistka ze 
SP w Marcówce.

Gratulujemy i dziękujemy za promocję Gminy.                
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We wtorek  3 marca 2015 r.  w restauracji „Tequila” w Kukowie, 
odbyła się uroczysta gala podczas której, już po raz czwarty  wy-
różniono i uhonorowano sportowców  i działaczy z powiatu suskie-
go. Przybyli na nią licznie: sportowcy, ich bliscy, działacze, trenerzy, 
sponsorzy oraz samorządowcy. Patronat honorowy objął starosta 
suski – Józef Bałos.

Imprezę sportową poprowadzili: Justyna Tokarz i Maciej Krzy-
sków. Uroczystą galę uświetniły występy ART MUSIC TRIO - zespołu 
o brzmieniu charakteryzującym największych wykonawców muzy-
ki świata i nawiązujący do najlepszych wykonań argentyńskiego 
tanga, muzyki francuskiej, filmowej, standardów jazzowych, utwo-
rów muzyki klasycznej i rozrywkowej. Zaproszeni goście mogli 
również obejrzeć pokaz tańca w wykonaniu  Mateusza Pochopień  
i Joanny Pająk Miss Powiatu Suskiego 2013.

Kapituła konkursu ogłosiła, że najlepszym Sportowcem  Roku 
2014  w Powiecie Suskim  został Grzegorz Guzik. Z kolei czytelnicy 
portalu Sucha24 wybrali swoich faworytów. I tak: Jarosław Gąstala 
został wybrany najpopularniejszym działaczem, z kolei  Sportową 
Nadzieją Powiatu Suskiego2014  został  Adam Dobranowski. Wszy-
scy nominowani otrzymali pamiątkowe statuetki i nagrody ufundo-
wane przez samorządowców.  Wśród  uhonorowanych  znalazł się 

również Michał Kuśnierz  mieszkaniec Śleszowic, który od 2000 roku  
jest pilotem rajdowym, okazał się  najpopularniejszym w głosowa-
niu internautów portalu sucha24.pl gromadząc 647głosy. Odebrał 
gratulacje i nagrodę  rzeczową z rąk Wójta Gminy  Zembrzyce Łu-
kasza Palarskiego. Gratulujemy laureatowi ciekawej pasji i życzymy 
udanych startów rajdowych.                 GCKiCz 

nowy SprzĘt komputerowy  
w Sp w śleSzowicach

Końcem roku udało się wygospodarować środki na zakup 
nowego sprzętu komputerowego dla uczniów szkoły pod-
stawowej. Zakupiono 10 nowych zestawów komputerowych, 
ponadto szkoła wzbogaciła się o laptop i cyfrowy aparat foto-
graficzny. Mamy nadzieję, że doposażona sala komputerowa 
będzie służyć uczniom w zdobywaniu umiejętności informa-
tycznych.                  UG

gala Sportu powiatu SuSkiego

lkS garbarz
Garbarz Zembrzyce (drużyna seniorów –IV liga)  zakończył okres 

przygotowawczy do rundy rewanżowej sezonu 2014/2015. Druży-
na prowadzona przez pana Zdzisława Janika przygotowywała się 
do rundy rewanżowej głównie na terenie Zembrzyc (sala gimna-
styczna Zespołu Szkół w Zembrzycach oraz boczne boisko trenin-
gowe LKS Garbarz). W tym czasie  rozegrano również sześć meczów 
sparingowych zakończonych wynikami: GARBARZ – Strzelec Bu-
dzów 5:0, Garbarz - Naroże Juszczyn 5-1, Garbarz – Wiślanka Gra-
bie 2-4, Garbarz – MKS Alwernia 0:1, Garbarz – Cedron Brody 4:1, 
Garbarz – Wisła Kraków (drużyna Juniorów) 2:2, Garbarz – Podhale 
Nowy Targ 1 -5 oraz Garbarz – Jordan Zakliczyn 0-2. Do drużyny 
dołączyło kilku nowych zawodników, którzy mają pomóc drużynie  
w walce o utrzymanie się w IV lidze co biorąc pod uwagę ilość punk-
tów zdobytych jesienią (1 pkt) i 13 miejsce  w tabeli nie będzie ła-
twą sprawą. Wśród działaczy oraz zawodników panuje jednak pełen 
optymizm. Już nieraz drużyna pokazywała swój charakter w walce 
o cele jakie prze drużyną stawiano przed sezonem.

Drużyny młodzieżowe rozpoczynają swoje zmagania w swo-
ich ligach w miesiącu kwietniu. Obecnie trwają treningi i inten-
sywne przygotowania do rundy rewanżowej. Jako pierwsi za-

czną „Orliki” (8-04-2015 środa) meczem z zespołem z Paszkówki 
na własnym obiekcie. Drużyny „Trampkarzy” oraz „Juniorów” 
swoje mecze zagrają w dniu 11-04-2015. Trampkarze podejmą 
zespół LKS Tarnawianka,  juniorzy w meczu wyjazdowym za-
grają z zespołem MKS Kalwarianka  - Kalwaria Zebrzydowska.  
Garbarz Zembrzyce na obecną rundę wiosenną przygotował nie-
spodziankę   w postaci karnetów meczowych. Wszyscy nabywcy 
karnetów oprócz możliwości obejrzenia meczów ligowych drużyny 
seniorów na naszym obiekcie, wezmą udział w losowaniu cieka-
wych nagród rzeczowych w postaci między innymi sprzętu spor-
towego oraz nagrody głównej jaką jest – rower „górski”. Losowanie 
nagród odbędzie się na festynie  z okazji Dni Gminy Zembrzyce  
w dniu 20.06.2015.

Karnety można nabyć w kasie klubu oraz u osób blisko związa-
nych z klubem. 

Zapraszamy wszystkich kibiców, sympatyków piłki nożnej na 
wszystkie mecze rozgrywane na boisku w Zembrzycach.  W szcze-
gólności zachęcamy do kibicowania rodziców wraz z rodzinami naj-
młodszej grupie piłkarzy -  „Orlików”.    

 WL
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NAZWA  PRZESIĘWZIĘCIA TERMIN

Dzień Ziemi Tarnawskiej – Dzień Rodziny

Data: 23 maj
Piknik rodzinny organizowany przez Zespół Szkół w Tarnawie Dolnej. Impreza integracyjna 
sportowo, kulturalna dla uczniów, rodziców i mieszkańców Tarnawy Dolnej. Ciekawe konkur-
sy, występy uczniów, atrakcje dla dzieci.
Miejsce: Zespół Szkół w Tarnawie Dolnej.

Polska Biega –  piknik rodzinny

Data: 31 maj 
Impreza  sportowa w ramach ogólnopolskiej akcji promująca zdrowy tryb życia, maraton dla 
dzieci w wieku szkolnym, nauczycieli i wszystkich dla których bieganie, jest doskonałą alter-
natywą dla czasu spędzania czasu wolnego.                                                                                  
Miejsce: Stadion LKS BŁYSKAWICA, teren miejscowości Marcówka.

Kadrowicze dla LENKI

Data: 14 czerwiec                                                                  
Impreza charytatywna dla chorej LENKI, z meczem towarzyskim byłych zawodników kadry 
krajowej i Wisły Kraków. Występy lokalnych zespołów i zabawa taneczna. 
Miejsce: Stadion LKS GARBARZ w Zembrzycach.

Zembrzyckie szaflikowanie  - Dni  Gminy  
Zembrzyce

Data: 20/21  czerwiec                                                                    
Dwudniowa impreza plenerowa promująca Gminę Zembrzyce, tradycję  i teraźniejszość, lo-
kalne rzemiosło,  stoiska twórców ludowych, turniej sołectw, liczne konkursy i atrakcje dla 
dzieci, konie huculskie, zagroda Harnasia. Festyn taneczny.
Rejestracja  potencjalnych dawców szpiku kostnego do bazy DKMS.                                                                                            
Miejsce: Stadion LKS GARBARZ w Zembrzycach.

Obchody  X lecia Ośrodka  Caritas 
w Zembrzycach 

Data: 23 czerwiec   
Prezentacja dorobku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zembrzycach. Występy artystyczne.             
Miejsce: Ośrodek Caritas w Zembrzycach.

Powitanie lata

Data: 4 lipiec       
Impreza plenerowa organizowana przez KGW REDZ  z Tarnawy Górnej.  Piknik, stoiska regio-
nalne, występy zespołów wokalno muzycznych.   
Atrakcje dla dzieci. 
Miejsce: teren przy Świetlicy w Tarnawie Górnej.

Turniej piłki siatkowej, tenisa
Data: 10, 24 lipiec   
Rozgrywki piłki siatkowej i tenisa o Puchar Wójta Gminy Zembrzyce.                                      
Miejsce: obiekty sportowe Zespołu Szkół w Zembrzycach

Rombanica - Biesiada                
 u Zbójników

Data: 19 lipiec
Impreza plenerowa promująca kulturę Podbabiogórza okraszona swojskim jadłem i napit-
kiem, przy dźwiękach góralskiej kapeli.
Miejsce: Bacówka u Harnasia w Marcówce

Dzień  Kubajki

Data: 1 sierpień                                                                                
Zabawa ludowa, promująca spuściznę Kliszczaków.  Gry i zabawy zręcznościowe, kiermasze 
twórców ludowych, rękodzieła. 
Miejsce: Stadion LKS BŁYSKAWICA 

 Biesiada w Śleszowicach

Data: 15 sierpień   
Festyn wiejski organizowany przez członków 1. Stowarzyszenia Muzycznego Śleszowice. Wy-
stępy zaprzyjaźnionych orkiestr dętych, liczne konkursy i atrakcje dla dzieci i dorosłych. Zaba-
wa taneczna. 
Miejsce: teren przy Domu Muzykanta w Śleszowicach.

17. Memoriałowy Wyścig Kolarski  
MEMORIAŁ  HENRYKA  ŁASAKA

Data: 8 sierpnia , Wyścig kolarski.                                                                          
Miejsce: teren Gminy Zembrzyce

 Dożynki Powiatowe

Data: 6 września                                                                         
Dożynki Powiatowe i Gminne – Msza Święta dziękczynna za plony, korowód dożynkowy, pre-
zentacja wieńców dożynkowych, stoisk regionalnych.  
Miejsce : Stadion LKS Garbarz Zembrzyce                                                                                   

Spotkanie opłatkowe
Data: grudzień                                                                             
Świąteczne spotkania opłatkowe  we wszystkich sołectwach gminy, dla osób samotnych, ren-
cistów i emerytów.

zapraSzamy mieSzkaŃców na gminne imprezy



turniej  wiedzy pożarniczej
Dnia 13 lutego 2015r. odbyły się w Szkole Podstawowej w Śle-

szowicach eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej. W turnieju brało udział  14  uczestników  z dwóch ka-
tegorii wiekowych. Gimnazja  reprezentowało 6 uczniów, szkoły 
podstawowe  8 osób. Uczniowie rozwiązywali test wyboru  liczący 
30 pytań oraz odpowiadali na losowo wybrane 3 pytania ustne. 
W grupie szkół podstawowych wyniki przedstawiały się następu-
jąco:

I  miejsce Aleksandra Nieciąg
II  Tomasz Rezler                                                                                                                
III  Tomasz Szczygieł                                                                                                                                       
Wyróżnienie  Jakub Franik, Emilia Mirocha   
Natomiast w grupie szkół gimnazjalnych:  
1 miejsce  Natalia Korczak                                                                                               
II  Adrian Matusik                                                                                                                
III Szymon Fidelus                                                                                            
Wyróżnienie  Bartłomiej Siwiec, Aneta Mirocha 
Zwycięscy grup będą reprezentowali naszą gminę na Elimina-

cjach Powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, 
który odbędzie się 26 marca w Suchej Beskidzkiej.                                                                                                                              

Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych etapach,  
a wszystkim uczestnikom, opiekunom, współorganizatorom dzię-
kujemy za pracę włożoną w przygotowanie gminnego etapu kon-
kursu.

GCKiCz

11 marca  br. odbył się Gminny Konkurs 
Recytatorski Szkół Podstawowych i Gimna-
zjalnych, tym razem  przeprowadzony zo-
stał  w Szkole Podstawowej w Śleszowicach.                                                                                                             
Recytatorów oceniała  profesjonalna i rze-
telna komisja w składzie:                                

Anna Gancarczyk
Halina Ziomek
Anita Goryl
Wyniki konkursu;
Grupa  klas I-III

1. Wiktoria Kwadrans – kl. III Szkoła Pod-
stawowa Tarnawie Dolnej                                                           

2.  Kamil Łach – kl. I Szkoła Podstawowa 
w Marcówce 

3.  Michał Talaga – kl. III Szkoła Podstawo-
wa  w Zembrzycach

Wyróżnienie – Patrycja Strzelecka kl. „O” 
Szkoła Podstawowa w Tarnawie Dolnej

Grupa  klas  IV-VI
Kinga Chowaniec – kl. VI   Szkoła Podsta-

wowa w Śleszowicach
Amelia Chrapek – kl. IV  Szkoła 

Podstawowa w Zembrzycach
Wiktoria Ćwietnia – kl. VI  Szkoła 

Podstawowa w Tarnawie Dolnej 
Wyróżnienie – Piotr Lubaś  kl. IV 

Szkoła Podstawowa w Zembrzy-
cach

W konkursie powiatowym  
w grupie szkół podstawowych, 
gminę reprezentować będą zdo-
bywcy pierwszych i drugich miejsc. 

Grupa gimnazjalna:
Dominika Gałuszka – kl. III Gimnazjum  

w  Tarnawie Dolnej
Gabriela Garycka – kl. III Gimnazjum  

w  Zembrzycach
Michał Rymarczyk – kl. III Gimnazjum  

w Zembrzycach
Wyróżnienie  Patrycja Szczygieł – kl. III 

Gimnazjum w Tarnawie Dolnej. 
W konkursie powiatowym zaprezentują 

swoje umiejętności laureaci. 
Zadaniem uczestników konkursu było 

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

Dziękujemy wszystkim uczestnikom  
gminnego etapu Konkursu Recytatorskie-
go za udział w imprezie, a nauczycielom  za 
wkład w przygotowanie dzieci i młodzieży 
do konkursu. Członkowie komisji byli zbu-

dowani ciekawie dobra-
nym repertuarem oraz 
wysokim poziomem wy-
konania prezentowanych 
utworów przez  uczniów 
i pragną zachęcić recyta-
torów do kultywowania 
kultury żywego słowa  
i dbałości o  przekaz ję-
zyka literackiego. Laure-
atom życzymy sukcesów  
w konkursie powiato-
wym.                   GCKiCz

konkurS recytatorSki
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Dziękujemy wszystkim, których materiały wykorzystaliśmy w NGZ

Świetlica Środowiskowa w Zembrzycach działa już 
od 5 lat. Została otwarta w dniu 19 kwietnia 2010 roku  
w Zembrzycach, a następnie w kwietniu 2012 r. utwo-
rzona została Filia Świetlicy w Tarnawie Górnej. 

Wychowankowie rozwijają tutaj swoje zdolności, 
zdobywają umiejętności i otrzymują codzienną pomoc  
w odrabianiu lekcji, a także bawią się z rówieśnikami.

Prowadzone zajęcia są nieustannie modyfikowane  
i dostosowane do potrzeb i oczekiwań uczestników. 
Świetlica organizuje przede wszystkim zajęcia grupowe 
mające na celu wspieranie rozwoju podopiecznych, wy-
równywanie dysproporcji edukacyjnych i wychowaw-
czych u dzieci i młodzieży oraz wzmacnianie u wycho-
wanków poczucia własnej wartości.

Jest to miejsce, w którym każdy znajdzie interesują-
ce zajęcie, spotka ciekawych ludzi, a jeśli będzie chciał 
porozmawiać o nurtujących go problemach, to zostanie 
wysłuchany i otrzyma pomóc.                                                                       

Prowadzone zajęcia i konkursy oraz zajęcia tematycz-
ne ukierunkowane są na profilaktykę i pomoc dziecku i 
rodzinie w radzeniu sobie z życiowymi problemami oraz wspieranie 
ich rozwoju.

Placówka współdziała w procesie wychowania z rodziną i szkołą, 
rozwija różnorodne zainteresowania dzieci. Ważnym  jej zadaniem 
jest także wszechstronne wsparcie i integracja na poziomie różno-
wiekowej grupy. Wspólne zajęcia, posiłki, zabawa i praca, pozwalają 
podopiecznym rozwijać się i cieszyć czasem wolnym.  

Świetlica jest ciepłym i przyjaznym miejscem dla dzieci w wieku                     
od  4 do 18 lat. Dzieci i młodzież mogą tutaj spędzać  pożytecznie 

czas wolny. W Zembrzycach placówka jest czynna od poniedziałku 
do piątku w godz. od 1130do 1730, a w okresie ferii i wakacji w godz. 
od 900 do 1500.

Świetlica w Tarnawie Górnej działa w budynku dawnego Klubu 
Rolnika, przez  cztery dni w tygodniu, od wtorku do piątku  w godz. 
od 1400 – 1800, a także w czasie wakacji i ferii.

Świetlica zaprasza wszystkich chętnych na ciekawe zajęcia, w któ-
rych każdy znajdzie coś dla siebie i zostanie mile przyjęty. 

 ŚŚ


