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Oddając w  Państwa 
ręce niniejszy Kwar-
talnik Samorządowy 
pragnę dokonać krót-
kiego sprawozdania za 
ostatnie sześć miesięcy 
sprawowanego urzę-
du. Jako Wójt patrzę 
na naszą społeczność 
lokalną z  perspektywy 
obecnych potrzeb do-
tyczących  jakości życia 
poszczególnych miesz-
kańców, jak również 
podejmuję działania,  
które wytyczą  kierunek 
rozwoju gminy w  przy-
szłości.

Przygotowania do nowych inwestycji
 Rok 2015  jest rokiem przygotowań do realizacji projektów z na-

stępnego okresu finansowania Unii Europejskiej. Na szczeblu regio-
nalnym i krajowym ustalane są zasady realizacji projektów z wyko-
rzystaniem środków UE z okresu finansowania 2014-2020. 

W tym zakresie również gmina przygotowuje szereg dokumenta-
cji projektowych niezbędnych do realizacji inwestycji w następnych 
latach. 

Obecnie trwają prace projektowe w zakresie modernizacji drogi 
powiatowej do Marcówki, która obejmować będzie wykonanie no-
wej nawierzchni na odcinku 1755 m, wykonanie chodnika, roboty 
odwadniające oraz oświetlenie. 

Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji pod 
chodnik wzdłuż drogi powiatowej na odcinku przebiegającym 
przez wieś Tarnawa Górna. W  tej też miejscowości rozpoczęliśmy 
również prace projektowe pod plac zabaw i parking przy Świetlicy 
Wiejskiej.                   

Gmina Zembrzyce jest również w trakcie opracowania dokumen-
tacji projektowej pod inwestycję pn. „Centrum Rekreacji w  Zem- 
brzycach”, które przewiduje budowę kompleksu sportowo-rekre-
acyjno-turystycznego obejmującego takie obiekty jak: boisko pił-
karskie ze sztuczną murawą, boiska wielofunkcyjne z możliwością 
przekształcenia w lodowisko w okresie zimowym, duży plac zabaw, 
park fitness, zaplecze lekkoatletyczne, zagospodarowanie budyn-
ku Pawilonu Sportowego pod centrum turystyczne i  rekreacyjne. 
Lokalizacja tego przedsięwzięcia planowana jest w centrum Zem-
brzyc (teren stadionu i teren OSP wraz z przyległymi terenami). 

Obecnie jesteśmy w trakcie aktualizacji dokumentacji związanej 
z  termomodernizacją Przychodni Zdrowia w  Zembrzycach, która 
obejmuje również budowę nowej konstrukcji dachowej oraz wy-
mianę systemu grzewczego. 

Kontynuujemy prace dokumentacyjne związane z  rozbudową 
urzędu gminy o  parterowy obiekt, w  którym mieścić się będzie  
duża sala z  przeznaczeniem na sesje rady gminy, śluby cywilne, 
spotkania z mieszkańcami oraz organizowania ważnych wydarzeń 
dla lokalnego samorządu. Planowana rozbudowa urzędu gminy,  
w tym remont starej jego części ma na celu przede wszystkim po-
prawić jakość obsługi mieszkańców gminy. 

W zakresie infrastruktury drogowej jesteśmy na ukończeniu do-
kumentacji projektowej na budowę łącznika drogowego na Zarębki 
Skawieckie. Oczekujemy także na końcową opinię geologiczną, któ-
ra warunkować będzie ubieganie się o środki finansowe na budowę 
drogi alternatywnej dla Zarębek Skawieckich.  

Rozpoczęliśmy również prace nad wytyczeniem nowych kie-
runków rozwoju Gminy poprzez przystąpienie do zmiany studium 
uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego. 
W tym zakresie pragniemy poszerzyć strefę przemysłową oraz wy-
znaczyć nowe miejsca dla usług publicznych oraz usług sportowo 
– rekreacyjnych. 

W  2015 roku kończy się ważność Strategii Gminy Zembrzyce, 
która była opracowana na lata 2009 – 2015.  Wiele z zadań ujętych 
w  niej zostało zrealizowanych, a  równocześnie pojawiły się nowe 
wyzwania, szanse i  jest potrzeba uwzględnienia w nowej strategii  
zmian społeczno – gospodarczych dokonujących się w naszej gmi-
nie i jej otoczeniu.

Obecnie dużym wyzwaniem przed jakim stoimy jest konieczność 
ograniczenia zanieczyszczenia powietrza. Jakość powietrza bez-
pośrednio wpływa na zdrowie mieszkańców i decyduje o atrakcyj-
ności naszych miejscowości. Działania w tym obszarze muszą być 
podjęte na wielu płaszczyznach przy współpracy z sąsiednimi gmi-
nami i powiatem, przy zastosowaniu różnorodnych instrumentów, 
dzięki którym zmniejszy się ilość zanieczyszczeń wydzielanych do 
powietrza. 

Aktualnie opracowywany jest Program Ograniczenia Niskiej Emi-
sji dla Gminy Zembrzyce,  który będzie uwzględniał szeroką gamę 
możliwych działań, m.in. brana jest pod uwagę dopłata do wymia-
ny kotłów na energooszczędne, dopłata do termomodernizacji bu-
dynków, montaż solarów. Przyjęcie Programu Ograniczenia Niskiej 
Emisji dla Gminy Zembrzyce  planowane jest jesienią tego roku. Re-
alizacja programu, o tym jakie działania będą realizowane w pierw-
szym etapie oraz zasady ich finansowania  uzależniona będzie od 
możliwości pozyskania środków finansowych na dany rodzaj dzia-
łań ujętych w programie.

inwestycje realizowane w 2015 r.
W bieżącym roku realizowane są w szczególności te inwestycje, 

na które gmina otrzymała dofinansowanie.  Wykonana została in-
westycja związana z budową części kanalizacji w Tarnawie Dolnej za 
ponad  1,7 mln. zł. W tym miejscu serdecznie dziękuję mieszkańcom 
na terenach, których realizowana była inwestycja za wyrozumiałość 
i  cierpliwość. Konsekwentna realizacja projektu pozwoliła na po-
zyskanie na ten cel z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 dofinansowania w blisko 75% wartości zadania. Jednocześnie 
zdecydowaliśmy o wykonaniu dodatkowych prac związanych z od-
tworzeniem, niektórych odcinków dróg które nie były planowane 
w ramach prac kanalizacyjnych. W wyniku czego odtworzono 748 
mb. dróg za kwotę 148 168,22  zł.

Obecnie realizowana jest modernizacja dróg gminnych w  ra-
mach uzyskanej w lutym 2015 roku promesy na kwotę 400 000 zł 
z  Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wytypowane zostało 5 
dróg uszkodzonych w  2014 r. w  wyniku klęsk żywiołowych. Dofi-
nansowanie otrzymała: droga Janikówka i   droga Pindele w  Mar-
cówce, droga na Cmentarz w  Zembrzycach, droga Sadki i  droga 
Tarnawska Góra w Tarnawie Dolnej. Koszt modernizacji powyższych 
dróg po przeprowadzonym przetargu publicznym wyniósł 516 853 
zł, w  tym z  uzyskanej promesy pokryte będą koszty w  wysokości 
299 018 zł. Oszczędności przetargowe pozwolą jeszcze w tym roku 
na wykonanie kolejnych remontów na innych odcinakach. Pozyska-
liśmy również dofinansowanie w wysokości 50 % kosztu robót na 
remont drogi rolniczej na „Stawcu” w Zembrzycach.   

W porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad 
udało się odtworzyć ciąg komunikacyjny bez zaangażowania środ-
ków finansowych gminy w postaci odcinka chodnika wzdłuż drogi 
krajowej 28 prowadzącego do osiedla Ruski i Grygle, która na etapie 
projektowania i uzgodnień w 2012 roku nie była  przewidziana.  

W tym też roku wykonane zostanie oświetlenie uliczne na osiedlu 
„Śmiechówka” w Śleszowicach.     

sPrawozdanie wÓjta gMiny
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rozstrzygnięty został gMinny konkurs  
„na najPiękniejszy ogrÓd PrzydoMowy oraz na 

najPiękniejsze obejście w gosPodarstwie rolnyM”

Najbliższe miesiące to również szerokie prace budowlane 
w  obiektach szkolnych w  tym przede wszystkim termomoderni-
zacja budynku ZS w Zembrzycach. Na ten cel pozyskaliśmy w tym 
roku dofinansowanie (40% wartości zadania)  z  Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej. Planujemy 
również remont w  SP w  Śleszowicach gdzie dokonamy wymiany 
pieca oraz przeprowadzimy prace związane z odwodnieniem bu-
dynku i jego zabezpieczeniem przed permanentnym zalewaniem.

W  miesiącach maj i  czerwiec przeprowadziliśmy przy szerokim 
udziale Komisji Gospodarczej i Rozwoju Rady Gminy przegląd dróg 
gminnych. W  ramach posiadanych środków w  bieżącym budżecie 
zleconych zostało szereg prac zabezpieczających i  poprawiających 
gminną infrastrukturę drogową. Posiadane na ten rok środki finanso-
we nie pozwolą jednak na wykonanie wszystkich wymaganych prac. 

Rozpoczęliśmy również prace nad Gminnym Portalem Mapo-
wym, w  ramach którego w  jednym miejscu chcemy zgromadzić 

wszystkie niezbędne dane przestrzenne. Ogólnodostępny portal 
oraz będąca w  dyspozycji Urzędu Gminy wewnętrzna aplikacja  
pozwala nie tylko na szybszą obsługę mieszkańca bezpośrednio 
w  urzędzie ale przede wszystkim  stwarza możliwość uzyskania 
danych przestrzennych bez wychodzenia z  domu. Portal dostęp-
ny jest pod adresem www.portal.gison.pl/zembrzyce. W  ramach 
Gminnego Portalu Mapowego przygotowujemy  również interak-
tywną mapę turystyczną, której celem będzie promowanie lokal-
nych walorów  Naszej Gminy.   

Ponadto zaangażowani jesteśmy w budowę drogi wraz z mostem 
na Paleczce od Zarębek Skawieckich do starego mostu na Skawie. 

Wójt Gminy 
Łukasz Palarski

Tytuł „Najpiękniejszy ogród przydomowy gminy Zembrzyce” otrzy-
mał w 2015 r. ogród Pani Barbary Sobaniak, mieszkanki Tarnawy 
Dolnej.

Osłonięty od drogi pięknymi tujami „Smaragd” skrywa przed prze-
chodniami swoje uroki. Jest to wymarzone miejsce wypoczynku i re-
kreacji wśród wielobarwnych rabat kwiatów i krzewów. W ogrodzie 
znajduje się altana i huśtawka, które zatopione w tym pięknym krajo-
brazie zachęcają do odpoczynku i relaksu. Na uwagę zasługuje rów-
nież bardzo dobrze utrzymany o dużej powierzchni trawnik. Ogród 
wyróżnia się dużą estetyką. Poszczególne elementy ogrodu tworzą ze 
sobą spójną całość i wręcz zapraszają do spędzania tutaj czasu. Wi-
dać ogrom pracy włożony przez Panią Barbarę, gdyż cała przestrzeń 
wokół domu jest starannie zagospodarowana, wszystko jest starannie 
utrzymanie, przystrzyżone i  wypielęgnowane.

W konkursie przyznano dwa wyróżnienia dla  ogrodu Pani Haliny 

Piątek, mieszkanki Śleszowic i ogrodu Pani Teresy Elżbieciak, miesz-
kanki Tarnawy Górnej.

Ogród Pani Haliny Piątek wyróżnia się dużą ilością roślin kwitną-
cych. Wielobarwne kompozycje składające się z krzewów, kwiatów  
i bylin zapewniają, że ogród jest piękny cały sezon. Na szczególną 
uwagę zasługuje tutaj bardzo duża ilość wielobarwnych różaneczni-
ków i wielkie pnące róże.  Ogród ten jest malowniczo wkomponowa-
ny pomiędzy budynkami mieszkalnymi i drzewami owocowymi. 

Ogród Pani Teresy Elżbieciak urządzony jest na skarpie, dzięki 
czemu pięknie się prezentuje. Ogród zaprojektowano z dużą pomy-
słowością doskonale łącząc rośliny z elementami architektury. Ogród 
ten jest pełen różnorodnych bylin, traw i krzewów ozdobnych. Za-
chwycają ciekawe ekspozycje kwiatowe. Jako elementy architektury 
ogrodowej zostały tutaj wykorzystane nietypowe, wydawałoby się 
bezużyteczne sprzęty domowe takie jak: pralka „Frania”, która teraz 
jest piękną różową panienką z parasolką, czy stara makutra, w której 
urosły kwiatki.

Widać wielką ilość pracy i pomysłowości jaką Pani Elżbieta włożyła 
w tworzeniu poszczególnych elementów tego ogrodu. 

I miejsce w kategorii „Obejście w gospodarstwie rolnym” przy-
znano Panu Stanisławowi Sala z Marcówki.

Miejsce, które stworzył Pan Stanisław Sala zasługuje na szczegól-
ną uwagę, gdyż widać tutaj niesamowitą pasję i zamiłowanie do kultu-
ry ludowej. „Bacówka u Harnasia”, bo tak nazywa się to obejście składa 
się z dwóch starych budynków, w które Pan Stanisław własnoręcznie 
tchnął drugie życie. Będąc tutaj mamy wrażenie, jakbyśmy się przenieśli 
do czasów sprzed stu lat. Zabudowania umiejscowione są na malowni-
czej polanie, gdzie znajduje się zagroda z owcami i kozami, jak również 
szałas z ogniskiem, gdzie warzone są oscypki. Gospodarstwo usytu-
owane jest na zboczu wzniesienia, a jego oprawę stanowią las, drzewa 
owocowe i donice z kwiatami.                   

UG

Do tej pory właściciele domków letniskowych byli zobowiązani 
do zawarcia indywidualnej umowy bezpośrednio z firmą odbierają-
cą odpady i powinni odpady przekazywać tej firmie.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 

z późn. zm.), gminy mają obowiązek objąć systemem odbioru 
odpadów komunalnych także właścicieli domków letniskowych                          
i właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych  na cele re-
kreacyjno – wypoczynkowe. 

W związku z powyższym Rada Gminy Zembrzyce podjęła stosow-

nowe zasady odbioru odPadÓw od właścicieli 
doMkÓw letniskowych
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„budowa sieci kanalizacji sanitarnej  
w Miejscowości tarnawa dolna”

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach zakoń-
czył realizację inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w Tarnawie Dolnej”. Realizacja samej inwestycji kosztowała  1 704 
848,65 zł brutto, z czego około w 75 %  sfinansowane zostało ze 
środków unijnych w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013, a pozostała część została pokryta ze środ-
ków własnych gminy. Wykonana kanalizacja liczy 4,3 km. Inwestycja 
stworzyła możliwość przyłączenia do sieci kanalizacyjnej 56 budyn-
ków i jeden zakład. Część nieruchomości zostało już podpiętych 
do sieci, osoby, które nie zostały jeszcze podłączone proszone są  
o złożenie stosownego wniosku celem przeprowadzenia procedury 
przyłączenia. 

GZWiK

ne uchwały (dostępne do wglądu na stronie http://bip.zembrzyce.
pl w zakładce Rada/uchwały). Zgodnie z w/w uchwałami właścicie-
le domków letniskowych i właściciele innych nieruchomości wy-
korzystywanych  na cele rekreacyjno – wypoczynkowe mieli obo-
wiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami w terminie do 30.06.2015 r. Ryczałtowa roczna opłata 
za gospodarowanie odpadami pobierana od właścicieli domków 
letniskowych, zbieranych w sposób selektywny wynosi 120 zł, a 
w przypadku zadeklarowania, że odpady będą zbierane w sposób 
nieselektywny 240 zł.

Termin wniesienia opłaty do: 31.08.2015 r. 
Opłatę można wnosić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Ze-

mbrzyce  nr 81 8128 0005 0000 0462 2000 0020 lub w kasie Urzę-
du Gminy. 

Odbioru odpadów komunalnych od właścicieli domków letnisko-
wych i właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych  na cele 
rekreacyjno – wypoczynkowe będzie odbywał się w tych samych 
terminach co z nieruchomości zamieszkałych.  

UG

konkurs leonardo
W tym roku mija 20 lat, odkąd Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich 

organizuje Konkurs Wiedzy Ogólnej  „LEONARDO”. Konkurs ten roz-
grywany jest w trzech etapach: szkolnym, gminnym oraz finałowym, 
w  którym udział biorą reprezentanci 14 gmin polskich  i  11 gmin 
słowackich,  popisując się swoją wiedzą ogólną, a zwłaszcza wiedzą 
o najbliższej okolicy.                                                                                                                                         

W  tegorocznej edycji gminnej brało udział 10  uczniów szkół 
gimnazjalnych. Rozwiązywali oni test 
pisemny liczący 33 pytania.  Najlep-
szymi w  tegorocznej edycji konkursu 
w naszej gminie okazali się:  Weronika 
Fidelus  - Gimnazjum Zembrzyce, Pa-
trycja Mikołajek – Gimnazjum Tarnawa 
Dolna, Dawid Pajor – Gimnazjum Ze-
mbrzyce. Dwóch najlepszych  repre-
zentowało Gminę Zembrzyce w finale.                                                                             
Tegoroczny finał odbył się w  miejsco-
wości Zubrohlava na Słowacji w dniu 3 
czerwca.                      

W Finale wzięło udział łącznie 59 uczniów z Polski i Słowacji. Po 
części pisemnej wyłoniono dwunastkę najlepszych, którzy zmie-
rzyli się w części ustnej czyli finale ścisłym. Poprawność odpowie-
dzi oceniała Komisja w  składzie: Pani Krystyna Szczepaniak, Pan 
Andrzej Sasuła, Pan Maciej Mażul oraz Pan Marcin Leśniakiewicz. 
Każdy z  finalistów odpowiadał na 5 pytań w  wybranej przez sie-
bie grupie, czyli matematyczno-przyrodniczej lub humanistycz-

nej. Tradycyjnie, już od dwudziestu lat, 
nagrodą dla 41 najlepszych finalistów 
jest wycieczka. Do tej pory młodzież 
gimnazjalna z Polski i Słowacji w trakcie 
tych wspólnych wycieczek miała okazję 
zwiedzić najciekawsze miejsca w  swo-
ich Ojczyznach jak również Wiedeń, 
Budapeszt, Lwów. W tym roku zorgani-
zowano  wycieczkę do Krakowa gdzie 
gimnazjaliści zapoznali się między inny-
mi z podziemną trasą wycieczkową pod 
Krakowskim Rynkiem.          GCKiCz

gwiaździsty zlot turystyczny szlakaMi jana Pawła ii
Gwiaździsty Zlot Turystyczny Szlakami Jana Pawła II jest cyklicz-

ną imprezą, która odbywa się w różnych regionach Małopolski. To 
wydarzenie rekreacyjno – edukacyjne połączone z podtrzymywa-
niem pamięci o świętym Janie Pawle II, promujące też potencjał 
turystyczny regionu oparty na dziedzictwie nauki wyniesionego na 
ołtarze papieża. Jak wiadomo, Karol Wojtyła przez całe swoje życie 
miał wielki sentyment do gór i chętnie przemierzał górskie szlaki.

Tegoroczny XVII Gwieździsty Zlot odbył się na terenie  Zembrzyc. 
Organizatorem wydarzenia był  Instytut Tradycji Rzeczpospolitej  
i Samorządu Terytorialnego, Urząd Gminy Zembrzyce, Ośrodek  Wy-
poczynkowo-Rekolekcyjny Totus Tuus im.ks.Karola Wojtyły  w Ze-
mbrzycach oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskie-
go. Patronat nad całością sprawował  Komitet Honorowy na czele 
z Jego Eminencją Kardynałem Stanisławem Dziwiszem Metropolitą 
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Krakowskim, Panią   Karoliną Kaczorowską – małżonką ostatniego 
Prezydenta II Rzeczypospolitej, oraz Panem Markiem Sową – Mar-
szałkiem Województwa Małopolskiego.  

W czasie tej biwakowej imprezy spotkały się osoby różnej profe-
sji i w różnym wieku. Znaczną część uczestników stanowili młodzi 
ludzie, kochający góry i żyjący nauką Jana Pawła II. Byli wśród nich 
uczestnicy z  Tymbarku, Limanowej, Krakowa i Białegostoku.

Przez trzy dni wszyscy obecni na Zlocie wędrowali po okolicy 
zaliczając beskidzkie szlaki. Zdobyli Leskowiec, Groń Jana Pawła II, 
gościli w Bacówce u Harnasia, gdzie próbowali miejscowych przy-
smaków. Pogoda dopisała, uczestnicy  miło spędzali czas, na spo-
tkaniach i zajęciach integracyjnych o tematyce związanej z turysty-
ką i naukami Jana Pawła II. 

Zlot zakończył się uroczystą mszą świętą w kaplicy Ośrodka Wy-
poczynkowo - Rekolekcyjnego Totus Tuus, w której udział wzięli 
przedstawiciele samorządu Gminy Zembrzyce, a oprawę muzyczną 
zapewniła grupa „Pokolenie” z Zembrzyc. Wręczono nagrody i pa-
miątkowe dyplomy ufundowane przez sponsorów i zaproszono do 
udziału kolejnej edycji imprezy, która odbędzie się już w paździer-
niku w Krakowie. 

uroczystości jubileuszowe w Parafii  
w zeMbrzycach

W dniu parafialnego odpustu 21 czerwca br.  w czasie uroczyste-
go nabożeństwa  jubileusz 50 – lecia kapłaństwa obchodził nasz 
rodak ks. infułat Władysław Fidelus. Ksiądz jubilat ukończył wado-
wickie liceum, studiował teologię w Krakowie, gdzie w 1965 roku 
przyjął święcenia kapłańskie. Pracował początkowo w parafii Trze-
binia. W 1968 roku został wikariuszem i katechetą w parafii Naro-
dzenia NMP w Żywcu. W 1976 roku biskup Karol Wojtyła mianował 
go proboszczem tejże parafii, funkcję tę ks. infułat Władysław Fide-
lus  pełni do dnia dzisiejszego. Całe niemal jego życie kapłańskie 
związane jest z miastem Żywcem. Dziękujemy, że przez te wszyst-
kie lata nie zapominał o Zembrzycach i odwiedzając najbliższych, 
uczestniczył w  ważnych w życiu parafii uroczystościach, wygłasza-
jąc zapadające głęboko w naszych sercach homilie.

Razem z ks. Infułatem obchodził swój jubileusz obecny proboszcz 

Parafii Ks. Jan Kapusta, 
który już pełni posługę 
kapłańską 40 lat z cze-
go ostatnie 10 jest go-
spodarzem zembrzyc-
kiej parafii. Podejmuje 
się tutaj nie prostych 
prac związanych z od-
nowieniem kościoła, 
który ma już ponad 
100 lat. Cieszymy się 
razem z  nim z  każdej 
wykonanej pracy na 
rzecz  funkcjonowania 
i   upiększenia naszej 
świątyni  i  życzymy 
aby wszystkie  potrze-
by i  pomysły w  tym 
dziele zostały zrealizo-
wane.

Obu jubilatom ży-
czenia w  czasie oko-
licznościowego nabożeństwa złożyli przedstawiciele władz samo-
rządowych  i członkowie stowarzyszeń religijnych i kulturalnych. 

Szczęść Boże w dalszej pracy duszpasterskiej. 
                                                                                              GCKiCz.

dzień rodziny w tarnawie dolnej
23 maja w Zespole Szkół w Tarnawie Dolnej w ramach obchodów 

XI Dnia Ziemi Tarnawskiej, po raz kolejny cała społeczność szkolna 
– uczniowie, rodzice i nauczyciele spotkali się, by wspólnie święto-
wać Dzień Rodziny. Zgodnie z tradycją dzień ten obchodzony jest 
w formie rodzinnego pikniku, podczas którego  uczniowie, rodzice i 
nauczyciele świętują dzień mamy, taty i dziecka.

Obchody rozpoczęto mszą świętą o godzinie 8.00, a po niej wszy-
scy zebrani przeszli do budynku szkoły, aby podziwiać, przygotowa-
ne pod opieką nauczycieli, występy artystyczne dzieci i młodzieży. 

Część artystyczną rozpoczął występ najmłodszych dzieci z klas 
I-III, które zaprezentowały wzruszające wiązanki poetyckie, przepla-
tane piosenkami i  układami tanecznymi. Następnie swoje talenty 
taneczne przedstawiły uczennice starszych klas gimnazjalnych, 
które w ciekawych układach choreograficznych prezentowały m.in. 
tańce współczesne, taniec ze wstążką, taniec jazzowy oraz zespoło-
wy układ taneczny chearleaderek.

Po pokazach tanecznych przyszedł czas na prezentacje projektu 
edukacyjnego klasy II gimnazjum pt. „Z chemią przez wieki”. Zebra-
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ni mogli dowiedzieć się, jak chemia rozwijała się na przestrzeni wie-
ków i obejrzeć ciekawe doświadczenia chemiczne. 

Następnie rodzinne świętowanie przeniosło się do klas i na bo-
isko szkolne, gdzie przygotowano szereg konkursów i atrakcji. Zor-
ganizowano pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej, konkurs 
literacko-plastyczny, turniej ping ponga, tor przeszkód i rozgrywki 
sportowe dla młodszych i starszych. Można było zobaczyć wystawę 
ciekawych prac plastycznych uczniów Zespołu Szkół, wziąść udział 
w turnieju szachowym, konkursie karaoke w repertuarze piosenki 
angielskiej lub w warsztatach decoupag`u. Poza szeregiem konkur-
sów dzieci i rodzice mogli skorzystać z poczęstunku przygotowane-
go w szkole przez rodziców. 

Na rywalizujących w rozgrywkach na zakończenie uroczystości 
czekały nagrody i dyplomy. 

ZS TD

akcja „Polska biega”
W niedzielę 31 maja 2015 r. w ramach Ogólnopolskiej Akcji „Pol-

ska biega” odbył się IX BIEG LEŚNY koroną gór Marcówki „BIEGAJ 
Z  NAMI LEŚNYMI SCIEŻKAMI” połączony z  akcją prozdrowotną 
„Z POLA NA STÓŁ – UCZYŃ JEDZENIE BEZPIECZNYM” oraz „NIE PAL 
PRZY MNIE PROSZĘ” . Organizatorami imprezy byli: p. Dyrektor SP 
w Marcówce, Grono Pedagogiczne oraz Rodzice. 

Tak jak w poprzednich edycjach w biegu wystartowali wszyscy, 
którzy lubią biegać bez względu na wiek. Byli to mieszkańcy z: Mar-
cówki, Zembrzyc, Tarnawy Dolnej, Mucharza, Zawoi, Sidziny, Wa-
dowic, Skawiec, Stryszawy, Stryszowa, Skawicy, Makowa Podhalań-
skiego, Budzowa,  Wadowic. W tym roku w akcji wzięło udział 167 

biegaczy /osoby wpisane na listy/, 30 osób zabezpieczających bieg, 
organizatorzy imprezy oraz przybyli goście i  rodziny biegających, 
co łącznie dało około 300 osób.

Wszyscy uczestnicy sportowej rywalizacji otrzymali pamiątkowe 
medale. Zwycięzcom wręczono statuetki, dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe ufundowane przez sponsorów.

Na zakończenie tego pięknego dnia rodzice rozegrali mecz piłki 
nożnej ze swoimi pociechami. Mecz zakończył się remisem, a w rzu-
tach karnych zwyciężyły dzieci.

Uczestnicy, widzowie oraz zaproszeni goście aktywnie i miło spę-
dzili niedzielne popołudnie.

Do organizacji imprezy przyczynili się liczni sponsorzy: Wójt 
Gminy Zembrzyce, GCKiCz w  Zembrzycach, KARTON-PAK s.c.  
K. i K. Krzystoń,  Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warsza-
wie, Stowarzyszenie LIS „Nasza Gmina”, Komenda Powiatowa Policji 
w  Suchej Beskidzkiej, Starostwo Powiatowe w  Suchej Beskidzkiej, 
OSP Marcówka, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Marcówce, 
Garbarnia SZCZAKOWA – P. Wrona, W. Z. Wróbel, Bank Spółdzielczy 
w Suchej Beskidzkiej, PKO BP, PZU oddział w Zembrzycach, Meble 
Tapicerowane AGAT, DRAG - BUD – Dragosz, F.H.U  MAX-BUD s.c. 
A. A. Hrycaj, Przychodnia Zdrowia w  Zembrzycach, Piekarnia MA-
CHACZKA, Piekarnia Wyrobów Regionalnych „BUGIELEK”, Kuracjusz 
Beskidzki, M. i  P. Mirochowie, Zakłady Mięsne WOLAS – KASTELIK 
Wadowice. Patronat Medialny – KRONIKA BESKIDZKA.

Serdecznie wszystkim dziękujemy za okazane wsparcie i pomoc 
przy organizacji imprezy.                            GCKiCz.

iMPreza charytatywna „kadrowicze dla lenki”
W słoneczne, niedzielne popołudnie stadion LKS Garbarz zapełnił 

się aż po same brzegi. Wydarzeniem , które przyciągnęło tłumy kibi-
ców i ludzi o wielkim sercu,  była impreza charytatywna,  z której cały 
dochód został przeznaczony na leczenie i rehabilitację nóżek małej 
Stryszawianki - Lenki Cholewy. Na scenie dla Lenki, która wraz z ro-
dziną wzięła udział w tym wydarzeniu- zaśpiewały dzieci z zespołu 
Jagódki ze Szkoły Podstawowej w Marcówce, a po nich wystąpiła 
grupa „Pokolenie”  z Zembrzyc. Kulminacyjnym punktem imprezy 
był mecz piłki nożnej „Kadrowicze kontra Janusz Team”. W barwach 
wielopokoleniowej reprezentacji Polski wystąpili Maciej Żurawski, 
Łukasz Surma, Łukasz Burliga, Marcin Kuźba, Adam Kokoszka, Ry-
szard Czerwiec, Artur Sarnat, a także zawodnicy, którzy przed laty 
rządzili na polskich murawach – Zdzisław Kapka, Piotr Skrobowski, 
Marek Motyka, Marcin Jałocha, Janusz Nawrocki. Pomysłodawca 
meczu i całego pikniku Janusz Suwada wystawił przeciwko rywa-
lom, zespół złożony z  przyjaciół, którzy niegdyś grali.  W  tej dru-

żynie pojawili się również  wciąż aktywni zawodnicy. Ostatecznie 
pojedynek zakończył się remisem 4:4. W przerwie meczu na płycie 
głównej boiska odbył się wspaniały, energetyczny pokaz zumby. 
Po meczu  odbyła się  licytacja.  Najcenniejszą  rzeczą, jaką można 
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10 lat caritas w zeMbrzycach

było zlicytować była orginalna koszulka aktualnej reprezentacji Pol-
ski , na której autograf złożył selekcjoner- Adam Nawałka oraz cała 
reprezentacja. Można było również wylicytować piłki z autografami 
aktualnych reprezentantów naszego kraju,  z autografami piłkarzy 
Wisły Kraków, Tomasza Hajty  i Tomasza Adamka oraz pamiątkowe 
pierniki wypieczone przez Piotra Grajnego. Między licytacjami moż-
na było potańczyć zumbę oraz wysłuchać Zembrzyckiej Orkiestry 

Dętej „Rytm”. Piknik zakończyła zabawa taneczna do późnych go-
dzin nocnych przy wspaniałej muzyce zespołu Max.

Organizatorzy imprezy „Kadrowicze Lence”, składają serdeczne 
podziękowania za udział  w  tej charytatywnej imprezie. W  czasie 
imprezy udało się zabrać 32 tys. 483 zł i 5 euro.  Środki te zostaną 
wykorzystane na leczenie Lenki.

GCKiCz

Caritas Archidiecezji Krakowskiej to organizacja, której instytucje 
na stałe wpisały się w krajobraz Zembrzyc. Nieprzerwanie od dzie-
sięciu lat funkcjonują w Zembrzycach Warsztaty Terapii Zajęciowej 

oraz Dom Wczasowo – Rehabilitacyjny. Uroczystości jubileuszowe 
tych właśnie placówek odbyły się 23 czerwca 2015, rozpoczyna-
jąc się Mszą Świętą w kościele pod wezwaniem Św. Jana Chrzci-
ciela w Zembrzycach. Poprowadził ją ks. dyr. Caritas Archidiecezji 
Krakowskiej Bogdan Kordula oraz ks. Paweł Rybski dyr. Ośrodka 
Wypoczynkowo – Rekolekcyjnego Totus Tuus. Dalsza część uro-
czystości odbywała się przed DWR-em. Wśród zaproszonych gości 
znaleźli się między innymi Starosta Powiatu Suskiego Józef Bałos, 
Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego Ryszard Hadka, Wójt Gmi-
ny Zembrzyce Łukasz Palarski oraz przedstawiciele Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie z Suchej Beskidzkiej oraz Wadowic. Po 
części oficjalnej odbył się koncert zespołu „Pokolenie” z Zembrzyc 
oraz występ przygotowany przez uczestników Warsztatów Terapii 
Zajęciowej. Nie zabrakło też nuty regionalnej, którą zapewnił Ze-
spół Regionalny „Mioduszyna”. Panie z Koła Gospodyń „Marcowian-
ki” prezentowały też swoje jeszcze ciepłe pieczywo.  

Julita Meller

zeMbrzyckie szaflikowanie
Tegoroczne „Zembrzyckie Szaflikowanie”  Dni Gminy Zembrzyce  

były bez wątpienia rekordowe pod względem odwiedzających nas 
gości. Dla wszystkich przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji. Wszystko 
po to, aby każdy znalazł coś dla siebie. W sobotę na terenie boiska  
LKS GARBARZ rozpoczęto świętowanie  z Kapelą Regionalną Tad-
ka Wojtanka.  Na murawie boiska odbył się pokaz działań ratow-
niczych  zaprezentowanych przez strażaków Państwowej Straży 
Pożarnej z Suchej Beskidzkiej  i Ochotniczej Straży Pożarnej  z Ze-
mbrzyc. Zademonstrowano sprzęt ratowniczy oraz pokaz udzie-
lania pomocy w   wypadku samochodowym. Użyto sprzętu hy-
draulicznego jednostki PSP, ale już na jesieni nasi druhowie dzięki 
środkom z KSRG , Urzędu Gminy, Spółki Uprawnionych Właścicieli 
Wsi Zembrzyce oraz swoim własnym, staną się posiadaczami takie-
go sprzętu. Na murawie boiska rywalizowały ze sobą dwie drużyny 
piłkarskie „Ogóry i „Skóry”, składające się z mieszkańców Zembrzyc. 
W rytmy taneczne wprowadził  obecnych pokaz „ZUMBY”. Następ-
nie  przy dźwiękach muzyki nasze boisko stało się jednym wielkim 
parkietem do tańca, gdzie wszyscy chętni mogli pląsać do woli. 
A  to nie były wszystkie atrakcje! Pod namiotem zorganizowano 
wystawę  pt. „Dawniej w Zembrzycach”, przedstawiającą  życie  i za-
jęcia mieszkańców w ubiegłym wieku. Była też  multimedialna pre-
zentacja zdjęć z dawnych lat, która cieszyła się wśród mieszkańców 
ogromnym powodzeniem. 

W  niedzielę zaś prezentowały się wszystkie sołectwa naszej 
gminy. Przygotowano stoiska wystawowe, gdzie prezentowano 
wystawców poszczególnych sołectw oraz  częstowano lokalnymi 
smakołykami. Każde sołectwo zaprezentowało się też na scenie. 
Rywalizowano również w  turnieju zręcznościowym, w  którym 
świetnie bawili się zarówno uczestnicy jak i oglądający. Czas umila-
ły orkiestry: 1 Stowarzyszenie Muzyczne Śleszowice i Orkiestra Dęta 
„Rytm” Zembrzyce, bez których nie może się odbyć żadna udana 
impreza.

Dla najmłodszych przygotowano darmowe atrakcje dmuchane, 
program sceniczny „Tęczowa kraina” oraz malowanie twarzy i bańki 
mydlane. Najmłodsi mogli przejechać się na grzbiecie konika hu-
culskiego lub pokarmić owieczki w zagrodzie bacy. Przeprowadzo-
no także akcję rejestracji dawców szpiku kostnego. 

Program  tegorocznych Dni Gminy Zembrzyce był bardzo ob-
szerny co sprawiło, że były to dwa dni wspaniałej zabawy, rodzinnej 
rozrywki, połączonej z  licznymi atrakcjami, oraz przypomnieniem 
dawnych zwyczajów i  obrzędów z  naszej okolicy. Uczestniczący 
mogli się przekonać  jak bardzo aktualne jest powiedzenie „Cudze 
chwalicie, swego nie znacie” . Nawet aura sprzyjała, było smaczne 
jedzenie, muzyka, tańce, sport i rekreacja. 

Dziękujemy mieszkańcom poszczególnych sołectw i wszystkim, 
którzy zaangażowali się i włożyli swój wkład w zorganizowanie te-
gorocznej edycji imprezy.

GCKiCz
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gMinny finał PrograMu „bezPieczne dziecko”
Dnia 27 maja 2015r. w Szkole Podstawowej w Śleszowicach 

podsumowano kolejną edycję Programu „Bezpieczne dziecko”, 
skierowanego do najmłodszych uczniów szkół podstawowych.  
W uroczystości wzięli udział: Wójt Gminy Zembrzyce Łukasz Palar-
ski, Komendant Powiatowy Policji w Suchej Beskidzkiej inspektor 
Zbigniew Maryon, Koordynator programu st. aspirant Anna Gąsio-
rek-Rezler, Przewodnicząca Gminnej Komisji ds. rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych Beata Stanaszek, Dyrektor SP w Marcówce 
Renata Krzystoń, Dyrektor SP w Śleszowicach Katarzyna Targosz, 
Zastępca Dyrektora ZS w Zembrzycach Aleksandra Kopacz, wycho-
wawczynie klas I: Barbara Rusin, Agata Kosek, Małgorzata Palarska, 
Barbara Kadela oraz przedstawiciele pierwszoklasistów ze wszyst-
kich  szkół z terenu Gminy Zembrzyce.

Goście obejrzeli program artystyczny, który przybliżył tematy-
kę spotkania. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa prac 
wyróżnionych w konkursie plastycznym. Można było podziwiać 
nie tylko talent młodych artystów, ale przede wszystkim wysoki 
poziom wiedzy na temat bezpieczeństwa w szkole, w domu, na 
wakacjach… Pierwszoklasiści udowodnili, iż doskonale orientują 
się w przepisach ruchu drogowego, znają zasady postępowania  
w różnych trudnych sytuacjach.                 

W zdobyciu tej wiedzy pomogły książeczki/przewodniki, spotka-
nia z przedstawicielami policji oraz zajęcia organizowane przez wy-
chowawców.

Zwieńczeniem finału programu było wręczanie nagród. Upomin-
ki ufundowane przez Wójta Gminy Zembrzyce powędrowały w ręce 
12 laureatów konkursu „Bezpieczne dziecko” z następujących szkół:

• SP w Marcówce:  Kinga Kos, Kamil Łach, Piotr Łopata,
• SP w Śleszowicach: Zuzanna Gałuszka, Weronika Targosz, Woj-

ciech Radoń,
• ZS w Tarnawie Dolnej: Wiktoria Czuba, Magdalena Maciążka, We-

ronika Zadora,
• ZS w Zembrzycach: Eryk Rak, Norbert Wciślak, Krzysztof Włoch. 

Nagrodzono również zwycięzców konkursu plastycznego dla 
uczniów klas II-III: Aleksandrę Franik z Marcówki, Agnieszkę Sękacz 
ze Śleszowic oraz Darię Jabłońską z Tarnawy Dolnej.

Na ręce wychowawców przekazano drobne upominki dla pozo-
stałych dzieci klas pierwszych z naszej gminy.                                    SPŚ

z Życia szkoły Podstawowej w śleszowicach
„insta.ling - skuteczna nauka słÓwek”!

Przygoda  z programem INSTA.LING  rozpoczęła się w drugim semestrze bieżącego roku szkolnego. 
Uczniowie klas IV-VI korzystają z aplikacji do nauki słownictwa języka angielskiego.

Praca polega na codziennym logowaniu się na stronę programu i wykonaniu powtórki leksykalnej. Każda sesja trwa kilka minut. Moż-
na ją wykonywać wielokrotnie podczas jednego dnia. Program umożliwia  powtarzanie bieżącego słownictwa, ale również tego, które 

pojawiło się kilka tygodni wcześniej. 

Nauczyciel i rodzice dostają szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a INSTA.LING dba, aby 
powtórki słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia. 

Uczestnictwo w Programie daje bezpłatny dostęp do systemu dla nauczyciela, uczniów  i rodziców.

Wszystkim uczestnikom programu życzymy wytrwałości w codziennych zmaganiach ze słownictwem języka angielskiego!

Nasza szkoła przystąpiła do akcji edukacyjnej 
„BEZPIECZNIKI TAURONA. WŁĄCZ DLA DOBRA DZIECKA”. 

Patronat nad programem objął Minister Edukacji Narodowej. 
Organizatorami była spółka TAURON Dystrybucja i Fundacja TAURON.

Celem „Bezpieczników TAURONA” jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego i racjonalnego korzystania z energii elek-
trycznej, urządzeń nią zasilanych, a także bezpiecznego zachowania w pobliżu infrastruktury energetycznej.

           W ramach programu uczniowie wzięli udział w bezpłatnych zajęciach edukacyjnych.                         
Na zakończenie  otrzymali ciekawe gadżety.

           Szkoła  otrzymała Certyfikat potwierdzający udział w Programie  i została oznaczona na mapie certyfikowanych placówek  na stro-
nie internetowej programu.

OGÓLNOPOLSKA  AKCJA „CHODZĘ, BIEGAM – WIĘC JESTEM” w śleszowickiej podstawówce przebiegała pod hasłem:
„Zacznij spacerować! Popraw nastrój i kondycję! Dotleń organizm”.

Nauczycielka wychowania fizycznego przeprowadziła cykl zajęć w terenie. Uczniowie uczestniczyli w spacerach zdrowotnych, mar-
szobiegach i biegach przełajowych. Poznawali zalety takich form aktywności, bo przecież nie chodzi jedynie o poprawę kondycji czy 

pozyskanie energii, ale również o mile spędzony czas z przyjaciółmi i relaks na świeżym powietrzu.
„Chodzenie jest dla człowieka najlepszym lekarstwem”

Pamiętajmy!  Spacer to forma aktywności fizycznej, która nie wymaga kondycji maratończyka, specjalistycznego sprzętu i obecności 
trenera, poza tym spacerowiczom nie grożą kontuzje. Spacerując możemy podziwiać piękno przyrody.
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światowy dzień bez PaPierosa

z wizytĄ na wawelu

W Szkole Podstawowej w Śleszowicach przeprowadzono akcję antynikotynową, która miała na celu propagowanie zdrowego 
trybu życia, walkę z nałogiem – paleniem papierosów. 

Przewidziano liczne działania obejmujące zasięgiem nie tylko uczniów, ale również środowisko lokalne.

Obchody Dnia bez Papierosa poprzedzone zostały zajęciami 
warsztatowymi  w klasach 0-III („Jak się czuję, kiedy dymi papieros?”, 
„Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?”, „Jak unikać dymu papie-
rosowego?”) oraz spotkaniami uczniów klas IV-VI z pielęgniarką śro-
dowiskową, która przedstawiła informacje na temat szkodliwości 

palenia i chorób z tym związanych.  W czasie zajęć młodsi ucznio-
wie przygotowali dla swoich rodziców oraz mieszkańców Śleszowic 
odznaki „Nie pal przy mnie, proszę” promujące akcję rzucania pale-
nia, zaś starsi – wykonali plakaty informacyjne, które później zostały 
rozwieszone na tablicach ogłoszeń.

W ramach pedagogizacji rodziców została powielona i rozdana 
ulotka pt.: „Dzieci są pierwszymi ofiarami palenia tytoniu -  UWOL-
NIJ  NASZE  DZIECI  OD  DYMU  TYTONIOWEGO”.

Dodatkowo w szkole powstała gazetka promująca zdrowy styl 
życia i podkreślająca szkodliwość palenia.

Podsumowaniem działań był „Słoneczny Marsz”, w czasie 
którego uczniowie i nauczyciele rozdawali mieszkańcom Śle-
szowic ulotki i zachęcali do prowadzenia zdrowego stylu życia. 
Ponadto zostały podsumowane programy profilaktyczne reali-
zowane w tym roku szkolnym: „Czyste powietrze wokół nas”,  
„Nie pal przy mnie, proszę”, „Trzymaj formę” „Znajdź właściwe 
rozwiązanie”.

Uważamy, że takie akcje budzą głęboką refleksję, przyczyniają się 
do pozytywnego myślenia i właściwego działania.

SPŚ

inforMacje ze szkoły Podstawowej w MarcÓwce

Historia wcale nie musi być nudna, przekonali się o tym ucznio-
wie kl. IV-VI naszej szkoły, którzy dnia 18 marca 2015 r., w ramach  
programu „Wawel, zacznij przygodę z historią”, zwiedzali bezpłat-
nie Zamek Królewski. Wspomniany program powstał z inicjatywy 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizowane w jego 
ramach bezpłatne wizyty uczniów starszych klas szkół podstawo-
wych mają na celu pogłębienie wiedzy młodzieży na temat prze-
szłości naszego kraju.

W drodze na Wawel, zatrzymywaliśmy się przy najważniejszych 
zabytkach Krakowa: Barbakan, Brama Floriańska, Kościół Mariacki, 
Sukiennice.

Przygodę z historią rozpoczęliśmy od udziału w lekcji muzealnej 
nt. „Architektura i sztuka doby Odrodzenia”.  Panie przewod-
niczki, oprowadzając uczniów po Reprezentacyjnych Komnatach 
Królewskich, w ciekawy sposób przedstawiły podstawowe infor-
macje o sztuce renesansu – o architekturze, malarstwie i rzeźbie. 
Przybliżyły młodzieży historię i osiągnięcia dynastii Jagiellonów: 
ich kontakty międzynarodowe, kolekcje oraz relacje między sztuką 
polską, a włoską tego okresu. Na zakończenie obejrzeliśmy wysta-
wę pt. „Wawel Zaginiony”.

Wycieczka została sfinansowana przez Radę Rodziców.  DZIĘKU-
JEMY!

talenty MałoPolski 
Dnia 29 kwietnia 2015 roku zespół „JAGÓDKI” wziął udział w po-

wiatowych eliminacjach XXVIII Małopolskiego Festiwalu Form 
Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski 2015”, który od-
był się w Zawoi.

gMinne zawody w Piłce noŻnej
Dnia 18.05.2015 r. na boisku sportowym LKS „Błyskawica”  

w Marcówce rozegrano gminne zawody w piłce nożnej. Do rozgry-
wek przystąpiły  drużyny z: Marcówki, Tarnawy Dolnej i Zembrzyc. 
Awans do rozgrywek powiatowych zdobyła drużyna z naszej szkoły 
prowadzona przez p. P. Zadrożnego. GRATULUJEMY!!!

święto rodzicÓw
Dzień 26 maja 2015 roku zapisał się wyjątkowo w kalendarzu im-

prez naszej szkoły. W tym dniu przypadło bowiem wielkie święto-
wanie uroczystości Dnia Mamy i Taty.  

Święto było bardzo doniosłe za sprawą Rodziców, którzy chętnie 
przyjęli zaproszenie. 

Uroczystość rozpoczął występ najmłodszych dzieci – przedszkola-
ków, które wierszem i tańcem chciały okazać swą miłość rodzicom.

Następnie uczniowie z kl. I-III składali życzenia pełne ciepłych 
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słów, przeplatane występami niezwykłych gości. Specjalnie dla ze-
branych gości wystąpił bowiem zespół „Weekend”, Albano i Romina 
Power oraz zespół „Blue Cafe” w swoich największych przebojach.

Kolejnym punktem programu było przedstawienie pt. „Królewna 
Śnieżka” przygotowany przez zespół teatralny „Cadabra”. Mamy nie 
kryły emocji, a tatusiowie słuchali w ogromnym skupieniu swoich 
pociech.

Na koniec akademii wszystkie dzieci zaśpiewały „Sto lat” ukocha-
nym Rodzicom oraz wręczyły własnoręcznie wykonane upominki. 
Całusom i uściskom nie było końca.

Bardzo dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom za zaszczy-
cenie nas swoją obecnością. 

zielona szkoła
W dniach od 05 do 14 czerwca 2015 r. uczniowie klasy II i III SP 

w Marcówce przebywali na „Zielonej Szkole” w nadmorskiej miej-
scowości Dźwirzyno. Organizatorkami tego wyjazdu i opiekunkami 
były panie: Jolanta Fidelus  i Monika Bączek. 

Dzieci codziennie przebywały na plaży, korzystając z dobro-
dziejstw słonecznej pogody. Nie obyło się bez nauki, lecz nie 
wszystkie lekcje odbywały się w sali lekcyjnej. Uczniowie zwiedzili 
Kołobrzeg, a w nim Muzeum Oręża Wojska Polskiego, Ratusz, La-
tarnię Morska, Pomnik Zaślubin z Morzem, Bazylikę i Port. Mieli 
także okazję spacerować po molo. Przeżyli również niezapomnianą 
przygodę w Zieleniewie na „Dzikim Zachodzie”. Zobaczyli też jak 
wygląda praca rybaka, posmakowali świeżo upieczonej rybki oraz 
uczestniczyli kilkakrotnie w zajęciach na basenie. Bawili się również 
w poszukiwaczy słodkiej wody, którą odnaleźli w trakcie wycieczki 
rowerowej nad Jezioro Resko. 

W ostatnim dniu pobytu każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy 
dyplom, nagrody oraz słodkie upominki.

Realizacja projektu Zielonej Szkoły pozwoliła w znacznym stop-
niu poprawić stan zdrowia jego uczestników, pomogła zdać egza-
min z samodzielności, umiejętności współżycia i współdziałania  

uczniowie z iV klasy  
w rabkolandzie !

Czwartoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Marcówce wzięli udział 
w konkursie plastycznym, którego myślą przewodnią  było hasło: 
„Magiczna mapa Rabkolandu”.

Zadaniem uczestników było stworzenie magicznej mapy Rabko-
landu z najciekawszymi atrakcjami Parku oraz nowościami, które 
zagoszczą w nim w najbliższym sezonie. 

Konkurs był organizowany przez portal sucha24, Rodzinny Park 
Rozrywki „Rabkoland” oraz  Beskidzki Teatr Iluzji Rafała Mulki.

Nagrodą główną był jednodniowy pobyt dla całej zwycięskiej 
klasy w Rodzinnym Parku Rozrywki Rabkoland w Rabce z nielimito-
wanym, bezpłatnym korzystaniem ze wszystkich jego atrakcji. 

Głosować  na poszczególne prace konkursowe mogli tylko użyt-
kownicy Facebooka poprzez kliknięcie „Lubię to” obok pracy. Każdy 
użytkownik mógł  głosować raz na dowolną ilość prac.

Uczniowie z  IV klasy przez długi okres trwania konkursu utrzy-
mywali się na pierwszym miejscu, niestety tuż przed rozstrzygnię-
ciem  wyprzedziła ich szkoła z Toporzyska. 

Ostatecznie  dzieci z Marcówki zajęły drugie miejsce i w nagrodę 
16 czerwca   pojechały do Rabkolandu.

PrezentujeMy się na foruM
W Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Przyrodniczej „Świetlik 

2015” pięciu uczniów naszej szkoły zdobyło wyróżnienia.
Uczniowie klasy VI osiągnęli wysokie wyniki w sprawdzianie OKE

„dbajMy o czyste Powietrze, 
glebę i wodę”

Uczniowie naszej szkoły – SP w Marcówce brali udział w II edycji 
projektu „Czysta Małopolska”.

Uczennica kl. VI Wiktoria Kukuc została finalistką Etapu Rejono-
wego Konkursu Plastycznego dla dzieci i uczniów „Dbajmy o czy-
ste powietrze, wodę i glebę”.

SPM

w grupie, przestrzegania zasad bezpieczeństwa, poczucia odpo-
wiedzialności za siebie.  

Pobyt dzieci nad morzem był niezwykle atrakcyjny i bogaty  
w przeżycia.

Za poświęcony czas, opiekę i zapewnienie dzieciom wielu atrak-
cji słowa uznania wyrazili Rodzice uczniów, jak również Dyrektor 
szkoły.

z Życia szkoły w tarnawie dolnej

Realizowana przez uczniów lasy II i III Szkoły Podstawowej w Ze-
spole Szkół w Tarnawie Dolnej od września 2014 roku do czerwca 
2015 roku.

Teatr to bardzo trudna forma pracy, o czym przekonali się ucznio-
wie klasy II i III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Tarnawie Dol-
nej, przygotowując w ramach innowacji bajkę „Królewna Śnieżka”. 

Oprócz wiedzy przekazywanej w atrakcyjny sposób, teatr spełnia 
wiele funkcji wychowawczych i korzystnie wpływa na rozwój emo-
cjonalny dzieci.

Wprowadzenie tej formy pracy zaktywizowało uczniów, dostar-
czyło szeregu sytuacji do wypowiadania się w słowie, piosence, for-
mach plastycznych i ruchu. Korzystnie wpłynęło na kulturę słowa  
i współpracę w grupie. Jednocześnie wniosło wiele radości i uśmie-
chu w twórczą działalność dzieci. Bycie aktorem dowartościowa-
ło uczniów. Sprawiło, że zaczęli wierzyć w siebie, zwłaszcza, gdy 
inni patrzyli na nich z podziwem. Udział w spektaklu wiązał się też  
z przełamaniem wstydu i nieśmiałości. 

innowacja Pedagogiczna 
„bawiMy się w teatr”
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Zajęcia były dla dzieci przyjemnością, zabawą i ciekawym spo-
sobem spędzania wolnego czasu. Efektem prowadzonej innowacji 
było również wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły, uatrakcyj-
nienie zajęć pozalekcyjnych, budowanie pozytywnego wizerunku 
szkoły wśród dzieci i rodziców, jako placówki dbającej o twórczy 
rozwój swoich wychowanków oraz podniesienie jakości pracy 
szkoły.

Uznanie widowni- rodziców, dzieci i młodzieży stanowiło najlep-
szą ocenę wysiłku za trud włożony w przygotowanie  inscenizacji. 
Premiera bajki  „Królewna Śnieżka” miała miejsce 1 czerwca 2015 
roku.

innowacja Metodyczna „Przedszkolne kuchcikowo” 
oddział Przedszkolny w tarnawie dolnej

Innowacja metodyczna ,,Przedszkolne kuchcikowo”, realizowana  
była w oddziale przedszkolnym od września 2014 roku do czerwca 
2015 roku w grupie dzieci 4, 5, 6 - letnich.

Na zajęciach dzieci zdobywały praktyczne umiejętności kulinar-
ne, poznały zasady zdrowego odżywiania się, które są niezbędne 
w dorosłym życiu. Zajęcia kulinarne były dla przedszkolaków wspa-
niałą zabawą i wielką przygodą.

Uwieńczeniem wprowadzonej innowacji stały się nabyte przez 
maluchów dobre nawyki żywieniowe.

W czasie pracy, dzieci kształciły umiejętności współpracy w gru-
pie, czerpały radość ze wspólnego przygotowywania posiłków. 
Samodzielne przygotowywały potrawy. Doskonaliły umiejętność 

estetycznego nakrywania do stołu, a także kulturalnego zachowy-
wania się przy nim, podczas przygotowywania posiłków i ich kon-
sumpcji. 

Współpracowały z zaproszonymi osobami: pielęgniarką,  pracow-
nikiem ,,Kaspra Suskiego”, szkolną kucharką. 

W ciągu całego roku szkolnego, dzieci wykonywały książkę ku-
charską. 

Na zakończenie zajęć, przedszkolaki przygotowały poczęstunek 
dla zaproszonych rodziców, zaprezentowały swoją ,,Książkę kuchar-
ską”  oraz wystawiły bajkę prozdrowotną pt. ,,Bajka o witaminkach 
ukrytych w owocach i jarzynkach”.

inforMacje z  zesPołu szkÓł w zeMbrzycach

Mistrzostwo Powiatu w Mini 
Piłce ręcznej

Zakończył się udany okres związany z rozgrywkami w mini piłkę 
ręczną. Bardzo dobrze zaprezentowała się drużyna dziewcząt szko-
ły podstawowej, której opiekunem był p. Tadeusz Fidelus.

Drużyna w składzie: Giza Patrycja, Sobaniak Angelika, Gaździcka 
Izabela, Kubas Oliwia, Szczerbak Maria, Szczerbak Joanna, Stopa 
Antonina, Włoch Lidia, Motejadded Daria, Mirocha Emilia, Wiatrak 
Kornelia, Dobroska Anna, Nosal Magdalena w całych rozgrywkach 
mini piłki ręcznej wygrała 4 mecze, zremisowała 2 mecze i 1 mecz 
przegrała.

Najpierw w eliminacjach powiatowych, rozgrywanych na naszej 
hali sportowej w Zembrzycach, wysoko pokonały zespół z SP Jusz-
czyn (7: 1), bramki rzucały Angelika Sobaniak, Patrycja Giza i Maria 
Szczerbak.

W rozgrywanym 13.04 2015 r. finale powiatowym po ambitnej 
grze (nasz zespół zrewanżował się zespołowi z SP Budzów za wy-
eliminowanie z rozgrywek w piłkę nożną halową) dość pewnie wy-
grał cały mecz 6:3 (bramki: Sobaniak A. – 3, Giza P. – 3). Drugi mecz  
z zespołem SP Toporzysko okazał się prawdziwym dreszczowcem, 
a zarazem przepustką do wygranej całego turnieju. Po dość słabym 
początku nasz zespół przegrywał już 1:4, jednak rzucone kolejne 
4 bramki przez Angelikę Sobaniak wyprowadziły zespół na pro-
wadzenie, niestety błąd w końcówce meczu spowodował, że całe 
spotkanie zakończyło się remisem 5:5 (bramki: Sobaniak A – 5, Giza 
P. – 1).

W ostatnim meczu z zespołem SP1 Sucha Beskidzka szybko rzu-
cone bramki uspokoiły grę naszego zespołu i po ostatnim gwizdku 

sędziego oraz wygranej 5:2 cały zespół mógł cieszyć się ze zdobycia 
tytułu MISTRZA POWIATU SUSKIEGO w mini piłce ręcznej dziew-
cząt. Podczas zakończenie całego turnieju do naszego zespołu 
oprócz okazałego pucharu za I miejsce trafiły także indywidualne 
puchary: IZABELA GAŹDZICKA została uznana za najlepszą bram-
karkę całego turnieju, natomiast ANGELIKA SOBANIAK została 
uznana za najbardziej wartościową zawodniczką turnieju (MVP).

W dniu 29.04 2015 r. zespół wziął udział w zawodach rejonowych 
w mini piłce ręcznej, które rozgrywane były w Raciechowicach  
k. Dobczyc. 

Przed pierwszym meczem nikt nie spodziewał się, że nasz zespół, 
który odstawał od pozostałych nie tylko wiekiem (zespoły złożone  
z uczennic szóstych klas), ale również warunkami fizycznymi z  pew-
nym niedosytem będzie wyjeżdżał z Raciechowic.

 Do sukcesu brakło trochę szczęścia i opanowania – zespół zajął  
trzecie miejsce , drugą lokatę przegrały dziewczęta gorszą różnicą 
bramek z SP Rabka – taka sama liczba punktów.
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Pierwszy mecz z zespołem z Białego Dunajca miał dwa różne ob-
licza. Pierwsza część pełna tremy i nerwowych zagrań zakończyła 
się wysokim prowadzeniem przeciwniczek. Druga cześć rozpoczęła 
się od popisu rzutów Angeliki Sobaniak, która zmniejszyła wynik 
do jednej bramki, niestety błąd w końcówce przypieczętował mi-
nimalne (7:5) zwycięstwo przedstawiciela powiatu tatrzańskiego 
–  tym bardziej żal niewykorzystanego rzutu karnego w pierwszej 
połowie (drużyna z Białego Dunajca ostatecznie zajęła 4 miejsce  
w finale wojewódzkim).

W drugim meczu z gospodarzami turnieju (SP Raciechowice) 
szybko rzucone 2 bramki pozwoliły kontrolować cały mecz, który 
zakończył się wygraną 6:3 (bramki Sobaniak A. – 3, Giza P. – 3).

W ostatnim meczu turnieju, który decydował o zajęciu drugiej 
lokaty niestety brakło trochę sił oraz szczęścia: niewykorzystany 
rzut karny w końcówce meczu. Cały mecz zakończył się remisem 
1:1 ( bramka: Giza P.) i to drużyna SP Rabka cieszyła się z drugiego 
miejsca.(tf )

iV zawody Pływackie o Puchar 
starosty

Bardzo dobrze zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Zembrzycach podczas IV Zawodów Pływackich o Puchar 
Starosty Suskiego: Maciej Talaga zajął I miejsce w stylu klasycznym 
i II miejsce w stylu dowolnym, Szymon Kaliński zajął II miejsce w 
stylu klasycznym, Natalia Gierat zajęła III miejsca w stylu dowolnym 
i motylkowym, debiutujący w tych zawodach Piotr Lubaś zajął IV 
miejsce w stylu dowolnym.(tf )

innowacje Pedagogiczne

ny „Fantazja” pod kierunkiem pana Edwarda Stopy. Uczniowie ze-
społu brali udział w licznych festiwalach i konkursach osiągając wy-
sokie lokaty. W VII Festiwalu Pieśni Patriotycznej „To Polska – Moja 
Ojczyzna” zespół zajął I miejsce . Solistki z tego zespołu zdobyły tak-
że pierwsze miejsca. W III Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Pa-
pieskiej zespół zajął II miejsce. W konkursie „Talenty Małopolski” jed-
na z uczennic z zespołu zdobyła wyróżnienie. Zespół uczestniczył  
w występach dla dzieci niepełnosprawnych w imprezie integracyj-
nej pt. „Suska kraina zabawy”. Pan Tadeusz Fidelus prowadził inno-
wacje „Szukanie siatkarskich talentów”. Dzięki innowacji uczniowie 
brali udział w Szkolnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w mini piłce 
siatkowej, reprezentowali szkołę podczas zawodów powiatowych, 
reprezentowali szkołę na arenie gminy, powiatu i rejonu z wyso-
kimi osiągnięciami. Nauczycielki Elżbieta Kuligowska i Aleksandra 
Kopacz realizowały innowację „Tradycje wsi Zembrzyce – jej miej-
sce w regionie”. Uczniowie poznali tradycje związane ze świętami 
bożonarodzeniowymi i wielkanocnymi, poznali regionalne potra-
wy, brali udział w wielu imprezach, konkursach, śpiewali i grali na 
fletach różne pieśni regionalne, uczestniczyli w licznych wyciecz-
kach po regionie i okolicy. Uczniowie przygotowali przedstawienia 
dla rodziców, środowiska i osób samotnych w gminie Zembrzyce. 
Nauczycielki przedszkola: Elżbieta Leśniak, Władysława Mirocha 
i Bogusława Karcz prowadziły innowację pedagogiczną „Eduka-
cja przez teatr i taniec w przedszkolu”. W ramach innowacji dzieci 
przygotowały przedstawienia teatralne: „Dary pani jesieni”, „Dzień 
Babci i Dziadka”, „Bajkowe Jasełka”, „Dzień Matki i Ojca”, „Dzień Służ-
by Zdrowia”. Dzieci nauczyły się wielu tańców i piosenek. W trakcie 
realizacji programu dzieci uczestniczyły w licznych wycieczkach. 
Efektami prowadzonych innowacji było wzbogacenie oferty edu-
kacyjnej, uatrakcyjnienie zajęć dodatkowych, budowanie pozy-
tywnego wizerunku szkoły wśród dzieci, uczniów i rodziców. Inno-
wacje wpłynęły także na podniesienie jakości pracy Zespołu Szkół  
w Zembrzycach.      

 AK,EP
W Zespole Szkół w Zembrzycach w roku 2014/2015 realizowane 

były innowacje pedagogiczne. Pani Monika Jach prowadziła inno-
wacje z języka niemieckiego „Prufung – warum nicht”. Uczniowie  
w wyniku prowadzonej innowacji osiągnęli dobre wyniki z kon-
kursu kuratoryjnego na etapie szkolnym, dwóch uczniów zajęło 5 
miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego, ucznio-
wie uzyskali także dobre wyniki z egzaminu gimnazjalnego. Pani 
Ewa Porębska realizowała innowacje pedagogiczną z matematyki 
„Matematyka – kluczem do sukcesu”. Uczniowie reprezentowali 
szkołę w kuratoryjnym konkursie matematycznym, jedna uczenni-
ca zakwalifikowała się do etapu rejonowego. Brali również udział 
w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur 2015”, 
dwoje uczniów otrzymało wynik bardzo dobry, jedna osoba – wy-
różnienie. W ramach innowacji przeprowadzono szkolny konkurs 
matematyczny oraz prowadzony był zespół wokalno-instrumental-

koniec roku szkolnego
W piątek 26 czerwca w naszych szkołach odbyło się uroczyste 

zakończenie roku szkolnego 2014/2015. Dla społeczności szkolnej 
to szczególny moment. Po okresie wytężonej pracy i nauki ucznio-
wie doczekali się wymarzonych i zasłużonych wakacji. We wszyst-
kich szkołach  odbyły się  uroczystości, podczas których uczniowie 
otrzymali świadectwa, a najlepsi wyróżnienia i nagrody. W uroczy-
stościach wzięli udział rodzice i zaproszeni goście. Pan Wójt Łukasz 
Palarski słowa uznania i podziękowania skierował do Dyrektorów, 
Nauczycieli, Rodziców oraz Pracowników Administracji i Obsługi  
Szkół za trud, cierpliwość i poświęcenie włożone w ich trudną i od-
powiedzialną pracę. Wszystkim uczniom życzył udanych wakacji, 
pełnych wrażeń i słonecznej pogody, aby w trakcie ich trwania na-
brali siły i energii na nadchodzący rok szkolny.
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Przy okazji zakończenia roku szkolnego miało miejsce  uroczyste 
pożegnanie. 

W Zespole Szkół  w Zembrzycach  pożegnano długoletnich pra-
cowników Pana Mariana Proroka nauczyciela matematyki i fizyki, 

Pana Kazimierza Surzyna nauczyciela historii i wos oraz Panią Irenę 
Prorok pracownika obsługi.

Dziękujemy im za włożony wkład w naukę i wychowanie kilku po-
koleń młodych ludzi.

GZOFS

czarny scenariusz w „tarnawiance” 
Kiedy zaczynał się sezon 2014/15 wszyscy w klubie wiedzieli, 

że będzie to najtrudniejszy okres w ostatnich latach działalności 
klubu w Tarnawie. Brak możliwości gry na własnym boisku (re-
mont murawy) i właściwie brak możliwości na normalny trening, 
bo zawodnicy trenowali z przymusu na orliku w Mucharzu, spra-
wił że sytuacja drużyny, jej odpowiednie przygotowanie do sezo-
nu, było bardzo trudnym zadaniem dla trenera Mariusza Zawiły. 
Chociaż ostatnie lata pokazały, że w drużynie jest potencjał, to 
rzeczywistość szybko uświadomiła nam co znaczy atut własnego 
boiska.  Kiedy ten tekst jest redagowany Tarnawianka znajduje się  
w strefie spadkowej z B klasy, lecz nie znany jest ostateczny wynik 
w grupie.

Liczymy, że ten najczarniejszy scenariusz nie sprawdzi się, bo nie 
chcielibyśmy się chwalić najlepszą murawą w najniższej klasie roz-
grywkowej. Już prawdopodobnie na przełomie lipca i sierpnia bę-
dzie można korzystać z naszego boiska i miejmy nadzieje, że będą 
to rozgrywki w obecnej lidze. Po odbudowie boiska zawodnicy 
będą mieli bardzo dobre warunki by udowodnić ze potrafią dobrze 
grać, a młodzież w naszym klubie by się prawidłowo rozwijać i tre-
nować w przyzwoitych warunkach.

Zarząd Klubu LKS „Tarnawianka” pragnie serdecznie podziękować 
aptekom SANA i NIEZAPOMINAJKA za wyposażenie naszej apteczki 
na obecny sezon. Dziękujemy!     

ML 

orkiestra rytM zeMbrzyce
Ostatnie miesiące upłynęły członkom Orkiestry Dętej „Rytm”  

Zembrzyce na wytężonej pracy. 6 czerwca wzięli udział w XXI Re-
jonowym Przeglądzie Orkiestr Dętych ECHO, który w tym roku od-

był się w Naprawie.  Orkiestra zaprezentowała nowe utwory, wśród 
których wyróżnić można „Mazura z kantyleną” oraz energiczne paso 
doble pt. „El Cartero”. Dumą napawa fakt, że Zembrzycanie po raz 
kolejny uplasowali się na podium zajmując III miejsce. Dzięki wy-
sokiej lokacie orkiestra uzyskała kwalifikacje do XXXVIII Małopol-
skiego Festiwalu Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY w Nowym Sączu.

Orkiestra nigdy nie zapomina o naszej społeczności lokalnej. 14 
czerwca, po meczu charytatywnym, zaprezentowała kilka pozycji 
muzycznych, w tym utwór „Jak długo na Wawelu”, przygotowany 
specjalnie na tą okazję. Kolejną nowością, która wywoła wielkie za-
skoczenie wśród obecnych słuchaczy, był „Walc Barbary”. 21 czerw-
ca, w ramach „Zembrzyckiego Szaflikowania”, odbył się kolejny wy-
stęp Orkiestry. Zaprezentowane zostało kilka znanych pozycji m.in. 
utwór „One moment in time”.

Wszystkie powyższe występy odbyły się oczywiście pod batutą 
p. Kazimierza Gromady.

KU

zaProszenie na iMPrezy kulturalne

WÓJT GMINY ZEMBRZYCE
zaprasza mieszkańców i gości

na DOŻYNKI POWIATOWE
do Zembrzyc w dniu 06.09.2015r.

Uroczystość rozpocznie się Mszą Świętą w Ko-
ściele Parafialnym w Zembrzycach o godz. 11:30

W programie: korowód wieńców dożynko-
wych  gmin powiatu suskiego, koncert orkiestr 
dętych, prezentacje stoisk twórców ludowych, 
zagrody bacy i koni huculskich. 

Serdecznie zapraszamy również na następujące 
imprezy kulturalne: 

ROMBANICA W MARCÓWCE
Data: 18 lipca 

Impreza plenerowa 
Promująca kulturę podbabiogórza – okraszona swojskim jadłem

Miejsce:  Bacówka u Harnasia, Stanisław Sala, Marcówka

KUBAJKA W MARCÓWCE
Data: 1 sierpnia 

Zabawa ludowa nawiązująca do spuścizny kliszczackiej,  pokaz dawnych 
zwyczajów i obrzędów.

Gry i zabawy zręcznościowe, kiermasze twórców ludowych, rękodzieła.
Boisko LKS BŁYSKAWICA  w Marcówce.

BIESIADA W ŚLESZOWICACH
Data: 15 sierpnia 2015r. 

Cykliczna impreza, festyn wiejski z zabawą taneczną i licznymi występami 
zespołów  i orkiestr.

Miejsce: plac przy OSP w Śleszowicach



Dzień Służby Zdrowia

Mistrzynie powiatu 
w mini piłce ręcznej’2015

Występ uczniów z SP w Zembrzycach

Dzień Matki

Konkurs Bezpieczne Dziecko

Teatr Królowa Śnieżka
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