
XIV Dożynki
Powiatu Suskiego

M A R C Ó W K A      Ś L E S Z O W I C E     T A R N A W A  D O L N A      T A R N A W A  G Ó R N A     Z E M B R Z Y C E

ZEMBRZYCE

Nr III / 2015ISSN 2299-1956



3

III / 2015

Tym większe moje uznanie dla wszystkich sołeckich środowisk, 
iż w tym jednym dniu potrafiliśmy zapromować nasze lokalne 
produkty i usługi. Dziękuję Sołtysom, Radom Sołeckim iż pod-
jęli się trudnego zadania koordynowania wszystkich ustalonych 
działań. Ukłony uznania kieruję ku organizacjom pozarządowym 
i ich członkom. To dzięki ich zaangażowaniu, poświęceniu swoje-
go czasu i niejednokrotnie zdrowia mogliśmy w jednym miejscu 
posmakować lokalnych specjałów i podziwiać wyroby lokalnych 
rzemieślników. Szczególnie uznanie należy się także radnym, 
którzy dołożyli wszelkich starań do uświetnienia naszych imprez. 
Dziękuję dyrektorom, nauczycielom i uczniom naszych placówek 
oświatowych, którzy z wielkim zapałem i talentem prezentowali 
poszczególne miejscowości na zembrzyckiej scenie. W tym miej-
scu szczególne podziękowania dla naszych najmłodszych solo-
wych talentów wokalnych: Karoliny Wajdzik ze Śleszowic i Ewe-
liny Pilszak z Marcówki. Stoiska i prezentacje sołeckie przerosły 
moje najśmielsze oczekiwania, za co pragnę Wam Wszystkim 
serdecznie podziękować. Gratuluję nagrodzonym sołectwom 
w ramach przeprowadzonego konkursu – Sołectwu Marcówka 
za zorganizowane stoisko, Sołectwu Tarnawa Górna za prezenta-
cję na scenie i zwycięstwo w turnieju zręcznościowym. Wierzę, że 
z jednakowym zapałem i energią wszystkie sołectwa będą pre-
zentować swoje lokalne walory w przyszłym roku. 

Sezon imprez plenerowych zakończyliśmy w tym roku „Do-
żynkami Powiatu Suskiego” w Zembrzycach. To, co wyróżniało 
tę imprezę spośród wielu innych, to szczególnie jej oprawa wi-
zualna. Dziękuję Stowarzyszeniu Ojcowizna z Tarnawy Dolnej 
za misternie wykonaną dekorację zembrzyckiej sceny. Z kolei 
przedstawicielom sołectwa Śleszowic i Marcówki za „witacze”, 
które wprowadzały w dobry nastrój przybywających gości. 
Przedstawicielkom sołectwa Zembrzyce za udekorowanie trasy 
korowodu. Orkiestrze dętej RYTM Zembrzyce i I. Muzycznemu 
Stowarzyszeniu Śleszowice za uświetnienie tejże imprezy swo-

ją twórczością muzyczną. Jestem wdzięczny przedstawicielom 
Sołectwa Tarnawa Górna za nieocenioną pomoc organizacyjną.    

Pragnę personalnie podziękować tym wszystkim, którzy 
znaleźli czas by uczestniczyć w spotkaniach organizacyjnych, 
a tym samym walnie przyczynili się do organizacji obu imprez 
kulturalnych, w szczególności składam podziękowania p. Ka-
zimierzowi Czaickiemu, p. Marii Kuś, p. Sławomirowi Suwada, 
p. Kazimierzowi Fortunie, p. Romanowi Czaickiemu, p. Justynie 
Tokarz, p. Joli Żmija, p. Józefowi Krzak, p. Stanisławie Trzop, 
p.  Barbarze Jaglarz, p. Zdzisławowi Pływacz, p. Halinie Ziomek, 
p. Helenie Porębskiej, p. Marii Pilch, p. Małgorzacie Góralik, 
p. Elżbiecie Chochór, p. Joannie Stypuła, p. Barbarze Kiepura, 
p. Cecylii Szeląg, p. Zdzisławie Mikołajek, p. Stanisławowi Sala, 
p. Alicji Burczak, p. Janinie Benisz, p. Tomaszowi Gruszeczce, 
p. Barbarze Kudzi, p. Zdzisławie Sternlicht i p. Marii Kos. 

Wójt Gminy Zembrzyce
Łukasz Palarski

Zakończenie sezonu imprez plenerowych 
W związku ze zbliżającym się zakończeniem sezonu wydarzeń kulturalnych realizowanych w plenerze pra-
gnę złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w ich realizację. Mam świado-
mość ogromu pracy jaka została włożona by organizowane wydarzenia kulturalne nabrały właściwej opra-
wy i rangi,  co w istotny sposób przekłada się na promocję Gminy Zembrzyce w regionie.  

Nadal toczy się procedura zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla miejscowości Śleszowice, 
wynika to z faktu przedłużającego się terminu uzyskania zgo-
dy w Ministerstwie Rolnictwa na przeznaczenie gruntów klasy 
III pod zabudowę.

Wyłożenia miejscowego planu wraz z prognozą oddziały-
wania na środowisko dla wsi Śleszowice odbywać się będzie 

w następującym terminie: od 08 października 2015 r. do 29 paź-
dziernika 2015 r. w godzinach od 11-tej do 14-tej w siedzibie 
urzędu gminy pok. nr 14. Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie zmianami odbędzie się w dniu 29.10.2015 r. o go-
dzinie 12-tej w sali narad Urzędu Gminy Zembrzyce. Uwagi do 
projektu zmiany miejscowego planu oraz wnioski i uwagi do 
prognozy oddziaływania na środowisko dla Śleszowic można 
składać w terminie do dnia 13.11.2015 r. 

We wrześniu gmina rozpoczęła procedurę zmiany planów za-
gospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zembrzyce 
i Marcówka. Wnioski w sprawie zmian planów zagospodarowa-
nia przestrzennego dla miejscowości Marcówka i Zembrzyce 
można składać do Urzędzie Gminy Zembrzyce w terminie do 
30 października 2015 r. 

UG

Zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego

Zakończona została procedura zmiany planów za-
gospodarowania przestrzennego dla miejscowości 
Tarnawa Dolna, Tarnawa Górna i os. Bace w Zem-
brzycach. Zmienione plany zagospodarowania 
przestrzennego wejdą w życie po 14 dniach od daty 
ogłoszenia ich w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Małopolskiego tj. 24.10.2015 r.
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IMPREZY KULTURALNE 2015

Uczestnicy konkursu „Patroni Naszych kościołów” w Tarnawie Dolnej

Parafiada

Rombanica Kubajka
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Spotkanie to było również dobrą oka-
zją do podsumowania dotychczasowych 
prac inwestycyjnych, które w ramach 
tego przedsięwzięcia były realizowa-
ne na terenie Gminy Zembrzyce. Tylko 
w ostatnich miesiącach wiele inwesty-
cji w ramach budowy zbiornika Świnna 
Poręba prowadzonych było w Zembrzy-
cach.  Oddano do użytku leżącą po stro-
nie Gminy Zembrzyce drogę Stryszów 
– Zembrzyce. Na ukończeniu są prace 
związane z budową nowej drogi wraz 
z mostem na potoku Paleczka prowadzą-
cej od Zarębek Skawieckich obok oczysz-
czalni do „starego” mostu na rzece Ska-
wie w Zembrzycach. Jednocześnie dzięki 
dobrej współpracy na linii Wójt Gminy 
Łukasz Palarski – Ministerstwo Środowi-
ska reprezentowane przez Panią Minister 
Dorotę Niedziela oraz Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Krakowie repre-
zentowany przez Dyrektora ds. inwesty-
cji Stefana Sawickiego powrócono do 
koncepcji budowy drogi między starym 
a nowym mostem, która to na początku 
bieżącego roku nie została ujęta w pla-

nie inwestycyjnym budowy Zbiornika 
Świnna Poręba. Aktualnie RZGW w Kra-
kowie  rozpoczął procedurę przetargową 

dotyczącą realizacji zadania pn. „Budo-
wa drogi gminnej klasy L przy wale i na 
wale przeciwpowodziowym rzeki Skawy 
o długości 1,145 km w m. Zembrzyce”. 
W ramach inwestycji planuje się budowę 
drogi o długości 1,145 km wraz z trzema 
skrzyżowaniami oraz trzema zjazdami 
indywidualnymi. Szacowana wartość za-
mówienia to blisko 1 600 000 zł. Całość 
inwestycji pokryje RZGW. Nowo powsta-
ła infrastruktura drogowa połączy komu-
nikacyjnie drogę wojewódzką nr 956 ze 
„starym” mostem na Skawie oraz powsta-
łą drogą gminną biegnącą wzdłuż Gmin-
nego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
w Zembrzycach w kierunku Stryszowa 
w Powiecie Wadowickim.  Ponadto czy-
nione są starania o rozwiązanie proble-
mu dojazdu do zakładu stolarskiego 
i pozostałych gospodarstw domowych 
zlokalizowanych wzdłuż starodroża dro-
gi krajowej nr 28 w Tarnawie Dolnej.

Zbliża się zakończenie budowy 
zbiornika wodnego Świnna Poręba

10 października 2015 r. dokonano uroczystego zakończenia budowy korpusu zapory Zbiornika Wodnego 
Świnna Poręba na rzece Skawie – III Etap budowy. Uroczystość, która rozpoczęła się na tarasie widokowym 
zapory Świnna Poręba, uświetniło wielu zaproszonych gości reprezentujących administrację rządową i sa-
morządową, w tym Minister Dorota Niedziela, Wojewoda Małopolski Jerzy Miller, Dyrektor RZGW Małgo-
rzata Owsiany, Dyrektor ds. inwestycji RZGW Stefan Sawicki, starostowie i wójtowie, wśród nich również 
Łukasz Palarski Wójt Gminy Zembrzyce.

Kiedy należy złożyć do Urzędu deklarację dotyczącą odpadów?

Deklarację  zmienia się w przypadku: 
•  zmiany danych adresowych
• zmiana sposobu zbierania odpadów 

(selektywnie, nieselektywnie)
• zmiany ilości osób zadeklarowanych 

(zgon, narodziny, zamieszkanie nowe-
go mieszkańca lub wyjazd danej osoby 
poza miejsce zameldowania) 

W przypadku gdy liczba osób zameldo-
wanych w danym budynku jest inna niż wy-
nikająca z rejestrów prowadzonych przez 
Urząd Gminy należy udokumentować ten 
stan następującymi dokumentami:
• oświadczenie o zamieszkaniu poza 

miejscem zameldowania ze wskaza-
niem adresu zamieszkania wraz z kopią 

deklaracji złożonej w gminie w której 
się faktycznie zamieszkuje, 

• zaświadczenie dotyczące kontynuowa-
nia przez dziecko nauki poza stałym 
miejscem zamieszkania,

• oświadczenie o długoterminowym, 
ciągłym pobycie w placówce opieki 
medycznej trwającym powyżej 30 dni 
wraz z okazaniem dokumentu potwier-
dzającego pobyt w placówce,

• oświadczenie dotyczące przebywania 
za granicą.  
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Urząd Gminy Zembrzyce przypomina, że w przypadku zmiany danych 
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospoda-
rowanie odpadami zawartych w deklaracji należy złożyć nową deklara-
cje w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.  

Zakres prac obejmował położenie no-
wych nawierzchni asfaltowych na odci-
nakach następujących dróg:
1. Droga gminna „Sadki” w miejscowo-

ści Tarnawa Dolna
2. Droga gminna „Tarnawska Góra” 

w miejscowości Tarnawa Dolna 
3. Droga gminna „Janikówka” w miej-

scowości Marcówka 
4. Droga gminna „Do Cmentarza” wraz 

z parkingiem w miejscowości Zem-
brzyce

5. Droga gminna „Pindele” w miejsco-
wości Marcówka. 
Łącznie wartość wykonanych prac 

wyniosła 516. 853 zł, z czego kwota przy-
znanej dotacji wynosiła 299 018 zł.

Ponadto w ramach środków z budże-
tu gminy wykonano remonty dróg gmin-
nych,   w szczególności wykonano: 
1. Remont cząstkowy drogi „Do Boiska 

Sportowego” w miejscowości Zem-
brzyce;

2. Remont cząstkowy drogi „Zarąbki 
Skawieckie” w miejscowości Zem-
brzyce;

3. Remont cząstkowy drogi „Nizień” 
w miejscowości Tarnawa Dolna;

4. Remont cząstkowy drogi „Koźle-Żmi-
je” w miejscowości Tarnawa Dolna;

5. Odwodnienie wraz z miejscową 
poprawą nawierzchni przy drodze 
„Kwartniki” w miejscowości Tarnawa 
Dolna

6. Odwodnienie wraz z miejscową 
poprawą nawierzchni przy drodze 
„Bace” w miejscowości Zembrzyce;

7. Odwodnienie wraz z miejscową po-
prawą nawierzchni przy drodze „Bie-
larz – Zawiła” w miejscowości Tarna-
wa Dolna

8. Odwodnienie przy drodze „Zarąbki 
Skawieckie” w miejscowości Zem-
brzyce;

9. Odwodnienie przy drodze „Zarąbki Pil-
chówka” w miejscowości Zembrzyce;

10. Odwodnienie przy drodze „Zarąbki 
Skawieckie – Do Wróbla” w miejsco-
wości Zembrzyce;

11. Odwodnienie przy drodze „Zarąbki 
Pilchówka – Do Lenika” w miejscowo-
ści Zembrzyce;

12. Zjazdy przy drodze „Sitarzówka” 
w miejscowości Śleszowice;

13. Odwodnienie przy drodze „Mikołajki” 
w miejscowości Tarnawa Górna.
W okresie wakacyjnym przeprowa-

dzono również remont drogi transpor-
tu rolnego „Na Stawcu” w miejscowości 
Zembrzyce. W tym przypadku nie cho-
dziło o asfaltowanie, ale o nawiezienie 
kruszywa, który wzmocnił drogę i wyeli-
minował koleiny i wyboje co w praktyce 
pozwala na bezpieczne poruszanie się 
po drodze. Na ten cel pozyskano środ-
ki ze źródeł zewnętrznych w wysokości 
50% kosztów.

UG

Drogi gminne
Wykonano prace remontowe na drogach gminnych w ramach rządo-
wego programu usuwania skutków klęsk żywiołowych powstałych 
w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych w 2014 r.

ZEMBRZYCE ZEMBRZYCE
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Ten dzień był szczególny dla Dyrektora 
szkoły Pani Renaty Krzystoń, przyjęła bo-
wiem z rąk Pana Wójta ponowną nomi-
nację na stanowisko dyrektora placówki 
wraz z podziękowaniami za ogromny 
wkład wniesiony w rozwój szkoły. Życze-
nia wielu sukcesów w tej trudnej pracy 
złożyło także grono pedagogiczne, rada 
rodziców oraz uczniowie. Punktem kul-
minacyjnym uroczystej akademii było 
ślubowanie pierwszoklasistów, na któ-
re czekali całe wakacje. W nowym roku 

szkolnym rozpoczęło uczęszczanie do 
naszych szkół i przedszkoli 592 dzieci, 
zgodnie z poniższą tabelą.

Okres wakacyjny w szkołach wykorzy-
stywany jest zwykle na remonty, mo-
dernizacje i odnawianie pomieszczeń. 
W bieżącym roku największą ilość prac 
wykonano w Szkole Podstawowej w Śle-
szowicach. Pomalowano dach szkoły 
i wyremontowano kominy dzięki prze-
znaczonym na ten cel środkom z fundu-
szu sołeckiego.

Gruntownej odnowie poddano kotłow-
nię i magazyn paliw, przeprowadzono che-
miczne czyszczenie instalacji grzewczej, wy-
mieniono piec. Ponadto wykonano odwod-
nienie budynku zabezpieczające przed za-
lewaniem pomieszczeń podczas ulewnych 
deszczów. Przy Zespole Szkół w Zembrzy-
cach wyłożono parking kostką brukową. 
We wszystkich szkołach przeprowadzono 
bieżące naprawy i malowanie ścian.

Wraz z nowym rokiem szkolnym we-
szły w życie nowe przepisy między inny-
mi kontrowersyjne regulacje dotyczące 
zasad przyrządzania posiłków w stołów-
kach szkolnych, ale także te dzięki którym 
uczniowie klas I, II i IV szkół podstawo-
wych oraz uczniowie I klas gimnazjum 
otrzymali darmowe podręczniki. 

W nowym roku szkolnym życzymy 
uczniom i nauczycielom owocnej pracy 
i wielu radosnych chwil.

UG

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 
1 września we wszystkich szkołach na terenie Gminy Zembrzyce zain-
augurowany został nowy rok szkolny 2015/2016. Wójt Gminy Zembrzy-
ce Łukasz Palarski uczestniczył w uroczystości otwarcia roku szkolne-
go w Szkole Podstawowej w Marcówce.

Liczba dzieci w roku szkolnym 2015/2016

Szkoła Podstawowa Zembrzyce Tarnawa Dolna Marcówka Śleszowice Razem

Klasa I 15/17 9 9 17 67

Klasa II 20 17 9 16 62

Klasa III 25 11 3 11 50

Klasa IV 20 7 7 10 44

Klasa V 21 14 9 14 58

Klasa VI 15 8 9 7 39

Razem 133 66 46 75 320

Gimnazjum Zembrzyce Tarnawa Dolna

Klasa I 26 14 40

Klasa II 16/15 28 59

Klasa III 29 27 56

Razem 86 69 155

Razem SP +  Gimnazjum 219 135 46 75 475

„O” 6 lat – 7
5 lat – 13

 6 lat – 7
5 lat – 11

6 lat – 4
5 lat – 4  

6 lat – 2
5 lat  – 12

6 lat – 20 
5 lat – 40

Oddziały „O” 20 18 8 14 60

Razem SP + Gimn. + ”O” 239 153 54 89 535

Przedszkole 2-3 lata –17
4 lata – 20 4 lat – 4 4 lat – 8 4 lat – 8 3 lata – 17

4 lata – 40

Przedszkole 37 4 8 8 57

Razem SP+ Gimn. + O + Przedszk. 276 157 62 97 592

Nauką pływania objęto tym razem 75 
uczniów klas I szkół podstawowych. Każ-
de dziecko ma zapewnione 20 godzin na-
uki pływania na  Krytej Pływalni w Suchej 
Beskidzkiej. Zajęcia prowadzone są przez 

wykwalifikowanych instruktorów, którzy 
uczą od podstaw nauki pływania. 

Składamy serdeczne podziękowania 
wszystkim zaangażowanym w realizację 
projektu, w szczególności dyrektorom 

szkół i nauczycielom,  dzięki którym nasi 
uczniowie mogą bezpiecznie zdobywać 
nowe umiejętności.

GZOFS

Program „UMIEM PŁYWAĆ” dla uczniów kas I szkół podstawowych

Od 2 września 2015 roku rozpoczęto realizację II etapu projektu 
„Umiem pływać” współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki.

W tej edycji projektu wsparciem objętych 
zostało 41 rodzin, w tym 110 uczniów z tere-
nu naszej gminy. Pomoc została udzielona w 

miesiącu wrześniu 2015 r. w łącznej wysoko-
ści 13 200,00 zł – tj. po 120,00 zł na ucznia. 
Środki na realizację projektu w całości finan-

sowane były ze środków Województwa Ma-
łopolskiego.  

GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach informuje, że 
realizowana jest II edycja projektu „Pierwszy dzwonek”, polegającego 
na udzieleniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin 
wielodzietnych 3+  w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych.

PIERWSZY DZWONEK

Projekt realizowany ze wsparcie finansowego 
Województwa Małopolskiego 

„PIERWSZY DZWONEK”

Adresatami konkursu były przedszkola, 
szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły po-
nadgimnazjalne z terenu województwa 
małopolskiego.

Udział w konkursie polegał na zapla-
nowaniu i zrealizowaniu przez szkołę lub 
przedszkole – we współpracy z władzami 
samorządowymi i instytucjami partnerski-
mi – przedsięwzięć z zakresu historii, kultury 

i przyrody regionu.  Komisja konkursowa 
wyłoniła finalistów, wśród których znalazły 
się: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów We-
sterplatte w Marcówce oraz Szkoła Podsta-
wowa im. Dywizjonu 303 w Śleszowicach.

Komisja postanowiła uhonorować 
również dyplomami trzy gminy, z terenu 
których szkoły uzyskały największą liczbę 
punktów: 

- Gminę Rzezawa, 
- Gminę Oświęcim, 
- Gminę Zembrzyce.

Małopolski Kurator Oświaty Pan Alek-
sander Palczewski osobiście wręczył Wój-
towi Gminy Zembrzyce Panu Łukaszowi 
Palarskiemu dyplom z gratulacjami. 

Wójt Gminy Zembrzyce podziękował 
dyrektorom i nauczycielom szkół w Mar-
cówce i Śleszowicach za przygotowanie 
dzieci do uczestnictwa w życiu społecz-
nym, kulturalnym i gospodarczym regio-
nu oraz kształtowanie w sposób nowo-
czesny postaw patriotycznych i obywatel-
skich uczniów.                      

GZOFS

Szkoły Podstawowe w Marcówce i w Śleszowicach w gronie finalistów 
wojewódzkiego konkursu „Małopolska – Moje miejsce na Ziemi”

Konkurs „Małopolska – moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna” 
zorganizowany został już po raz szósty w ramach Małopolskiego Pro-
gramu Edukacji Patriotycznej i Obywatelskiej pod Patronatem Hono-
rowym Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza 
Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

SUKCESY 
SP w Marcówce zdobyła nagrodę 

III stop nia w etapie regionalnym Kon-
kursu dla Szkolnych Kas Oszczędności 
(edycja 2014/2015). Spośród szkół, które 
przekazały do Banku prace konkursowe 
dokumentujące ich całoroczną aktywność 
w ramach SKO, Regionalne Komisje wybra-
ły 360 placówek, które otrzymały nagrody 
finansowe. W organizowanym od niemal 
50 lat konkursie pt: „Konkurs dla SKO”, 
PKO Bank Polski co roku nagradza kilkaset 
szkół, które w programie SKO wykazały się 
największą aktywnością i pomysłowością.

„KOLOROWA PASIEKA” – KONKURS
Uczniowie klas I-III Szkoły Podstawo-

wej w Marcówce wzięli udział w konkur-
sie plastycznym pt. „Kolorowa Pasieka” 

organizowanym przez Przedsiębiorstwo 
Pszczelarskie Tomasza Łysonia. Szkoła 
wysłała na konkurs kilkanaście prac, z któ-
rych najwyżej oceniona została praca 
ucznia klasy III – Szymona Fijałkowskiego. 
Zdobył on II miejsce. Uroczyste wręczenie 
nagród odbędzie się w Kleczy Dolnej.

SZKOŁA PODSTAWOWA 
W MARCÓWCE PRZYGOTOWAŁA 
BARDZO SZEROKĄ GAMĘ 
ZAJĘĆ DODATKOWYCH
 Każdy uczeń znajdzie w naszej szkole 

dla siebie coś ciekawego. Może rozwijać 
swoje zainteresowania, pasje, spełniać 
swoje marzenia, uzyskać pomoc jeśli tylko 
skorzysta z bogatej oferty zajęć. Ucznio-
wie mogą brać udział w dodatkowych 
zajęciach: matematycznych, przyrodni-

czych, sportowych, a także specjalistycz-
nych. Mogą rozwijać swoje zainteresowa-
nia językowe. Dla uczniów uzdolnionych 
artystycznie oferujemy zajęcia plastyczne, 
muzyczne oraz teatralne. 

Zajęcia sportowe na sali gimnastycznej 
gromadzą uczniów zarówno klas 4-6 jak 
i młodszych 1-3, którzy co roku przygoto-
wują się do zawodów sportowych i biorą 
udział w turnieju „Z podwórka na stadion”. 

Obok szkoły znajduje się plac zabaw, 
który zaprasza nie tylko najmłodszych, 
ale i starsi uczniowie, pasjonaci szachów, 
mają dla siebie miejsce przy stolikach sza-
chowych. Często także wyjeżdżamy na 
wspólne wycieczki, organizujemy zajęcia 
w terenie oraz wędrówki po najbliższej 
okolicy, bo u nas jest co obejrzeć.

    SPM

Informacje Szkoły Podstawowej w Marcówce

ZEMBRZYCE ZEMBRZYCE
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We wrześniu odbyły się w naszej szkole 
wybory do Samorządu Uczniowskiego. Do 
głosowania przystąpiło 98 uczniów, którzy 
wybierali swoich przedstawicieli spośród 
12 kandydatów. W skład samorządu we-
szły trzy osoby z największą liczbą głosów. 
Obowiązki przewodniczącej szkoły zostały 
powierzony uczennicy klasy II gimnazjum 
– Kindze Siwiec, funkcje zastępcy pełnić 
będzie Katarzyna Dzidek – uczennica kla-
sy III oraz Dawid Pilarczyk – również uczeń 
klasy III gimnazjum, któremu przypadła  
funkcja sekretarza samorządu. 

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!

17 września nasi milusińscy z oddziału 
0 oraz uczniowie klas I-III wybrali się wraz 
ze swoimi opiekunami do krakowskiego 
teatru „Groteska”, gdzie obejrzeli bajkę wg 
scenariusza Jana Brzechwy pt. „Czerwony 
Kapturek”. Przedstawiany spektakl był jed-
ną z wersji popularnej historii Czerwone-
go Kapturka – roztańczony i rozśpiewany 
musical dla dzieci, który okazał się świetną 
okazją także do zabawy. Podczas przed-
stawienia dzieci śmiały się z satyrycznie 
ukazanych postaci: raz były to lalki z koń-

czynami z gumy, które można rozciągać 
w nieskończoność, a raz aktorzy przebrani 
w zabawne kostiumy. Piosenki przeplata-
ne były dialogami oraz interakcją z publicz-
nością. Po spektaklu dzieci podczas warsz-
tatów teatralnych przedstawiały w formie 
rysunkowej swoje wrażenia ze sztuki. 

INNOWACJE NA START
Ruszył nowy rok szkolny, a wraz z nim 

w naszej szkole ruszyły innowacje peda-
gogiczne,  które będą realizowane w ciągu 
roku szkolnego przy czynnym zaangażo-
waniu uczniów naszej szkoły. Wśród pro-
pozycji nauczycieli znalazły się:                                                                                                               

1) Innowacja pedagogiczna „W krainie 
szachów”. Szachy są jedną z najstarszych 
gier na świecie. Bogactwo zawartych 
w grze treści, jej logika a zarazem nie-
ograniczone szerokie pole do popisu dla 
twórczej wyobraźni  i inicjatywy sprawia-
ją, że szachy wniosły poważny wkład do 
ogólnej kultury ludzkości. W celu pomocy 
dzieciom klas I-III szkoły podstawowej w 
poczynieniu pierwszych kroków na sza-
chownicy została opracowana niniejsza 
innowacja która umożliwi dzieciom utrwa-

lenie poznawanych treści, poszerzenie 
doświadczeń związanych z różnymi tech-
nikami gry w szachy, rozwiną umiejętności 
współpracy w grupie oraz rozbudzą wiarę 
w siebie i własne możliwości.

2) „Szkolna pracownia artystyczna”, któ-
ra kontynuuje działania  ubiegłorocznej 
„Szkolnej dekoratorni”. Głównym założe-
niem projektu jest rozwijanie zaintere-
sowań i zdolności plastycznych uczniów. 
W trakcie realizacji zajęć uczniowie zdoby-
wać będą umiejętności wyrażania własnych 
emocji, przeżyć, zaobserwowanych zjawisk 
poprzez ekspresję plastyczną. Zajęcia sta-
nowią propozycję przyjemnej, a zarazem 
pożytecznej formy spędzania wolnego cza-
su. Będą to zajęcia pozalekcyjne o charakte-
rze plastyczno-technicznym i skupiać będą 
chętnych i uzdolnionych uczniów szkoły 
oraz takich, którzy będą chcieli rozwijać 
swoje zainteresowania sztuką i plastyką. 

3) „Matematyczne potyczki” – innowacja 
pedagogiczna realizowana przez nauczy-
cieli matematyki w naszej szkole będzie 
miała na celu popularyzowanie matema-
tyki wśród uczniów, wyposażenie ucznia 
w umiejętność wykorzystania wiedzy 
matematycznej, rozwijanie zaintereso-
wań i uzdolnień matematycznych, a także 
pogłębianie wiedzy z tej dziedziny oraz 
kształcenie postawy dociekliwości, zachę-
canie uczniów do podejmowania samo-
dzielnej pracy nad rozwiązywaniem i two-
rzeniem zadań oraz gier matematycznych.

Nowości w Zespole Szkół w Tarnawie Dolnej

Projekty, programy, akcje …czyli znowu działamy

PoczytajMY!
To jedna z wielu propozycji projekto-

wych dla dzieci w naszej szkole, w której 
nasi podopieczni przy wsparciu dorosłych 
opiekunów – nauczycieli tworzą kluby 
czytelnicze i przygotowują spotkania 
dla naszych milusińskich- najmłodszych. 
Wspólne czytanie książek jest szansą do 
zaangażowania się młodzieży w działa-
nia na rzecz innych oraz poznania swojej 
okolicy – jej przyrody, historii, legend z 
nią związanych.

Młodzi chcą mieć głos
W ramach akcji „Młodzi głosują”, czyli 

kolejnej edycji ogólnopolskiego pro-
gramu edukacji wyborczej – uczniowie 
gimnazjum przygotowują i przepro-
wadzają w swoich szkołach symulacje 
wyborów powszechnych oraz działania 
edukacyjne z zakresu edukacji wybor-
czej. Uczniowie naszej szkoły przystąpili 
w tym roku po raz kolejny do programu 
i zaplanowali przeprowadzanie mode-
rowanej debaty przedwyborczej, w któ-
rej chcą dyskutować o programach wy-

borczych i partiach kandydujących do 
parlamentu.

Do you speak english?
Nauczyciele języka angielskiego w na-

szej szkole zaproponowali swoim pod-
opiecznym włączenie się do międzyna-
rodowego programu „Cambridge English 
Pen Friends”. Celem nadrzędnym jest roz-
wijanie i doskonalenie umiejętności płyn-
nego posługiwania się w piśmie językiem 
angielskim, poznawanie kultury innych 
krajów oraz nawiązanie międzynarodo-
wych przyjaźni z rówieśnikami z całego 
świata. Program zaprasza chętnych do 
wyboru szkoły z dowolnego miejsca na 
świecie – biorącej również udział w pro-
gramie i indywidualnej korespondencji z 
jej uczniami.

Młodzi w przyszłość
Ruszyła VIII edycja konkursu "Młody In-

nowator" skierowanego do uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych. Tegoroczne hasło konkursu 
brzmi: "Mam pomysł na produkt przyszło-

ści". Chętni uczniowie z naszej szkoły poszu-
kiwać będą pomysłów – co można zmienić, 
udoskonalić, wymyślić, aby żyło nam się 
bezpieczniej, wygodniej, ładniej, będą zbie-
rać informacje – jak można to zrobić, z jakie-
go materiału, jakimi narzędziami, w jakiej 
kolejności, następnie wykonają projekt 
przedmiotu, modelu lub makiety i przed-
stawią swoją pracę na forum klasy, szkoły.

Moda na zdrowy styl życia
„WF z klasą” to kolejna propozycja CEO 

skierowana do młodych, którzy lubią ak-
tywnie spędzać czas i dla których zdro-
wy styl życia jest ważny. Program będzie 
realizowany również w naszej szkole 
i w jego założeniu jest inspirowanie i za-
chęcanie nauczycieli wychowania fizycz-
nego, ale także i młodych do realizowania 
innowacyjnych i bardziej atrakcyjnych 
propozycji lekcji wychowania fizycznego, 
bowiem zróżnicowana i bliższa oczekiwa-
niom młodzieży oferta zajęć to najlepsza 
droga do zwiększenia aktywności rucho-
wej młodych i podniesienie frekwencji na 
zajęciach. 

„Odpakowani” to także my
We wrześniu ruszył w naszej placówce 

kolejny nowy projekt edukacyjny „Od-
pakowani”, którego głównym celem jest 

ochrona środowiska poprzez wykształ-
cenie w młodych nawyku gospodaro-
wania odpadami, ponownego ich wyko-
rzystania czy uwrażliwienia na problem 
segregacji śmieci. Program adresowany 

jest nie tylko do miłośników ekologii, 
ale też dla kreatywnych umysłów, dla 
których odpad może być potencjalnym 
tworzywem.       

ZSTD

Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość. 
 Św. Jan Paweł II

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚLESZOWICACH
ZNALAZŁA SIĘ W GRONIE 49 POLSKICH SZKÓŁ 
OBJĘTYCH PROJEKTEM „BO WARTO PAMIĘTAĆ”.
Udział w projekcie będzie wymagał od piętnastoosobowej 

drużyny (kl. IV-VI) nie tylko zapoznania się z historią danego wy-
darzenia, życiorysem wybranej postaci, ale także ich kreatywne-
go przedstawienia poprzez pracę plastyczną oraz organizację 
wydarzeń rocznicowych opowiadających o bohaterach swoim 
rówieśnikom, młodszym kolegom i koleżankom lub społeczno-
ści lokalnej. Ponadto zadaniem uczestników będzie nakręcenie 
krótkiego 5 minutowego filmu, który odpowie na pytanie, dla-
czego warto pamiętać o ważnych wydarzeniach i postaciach 
historycznych. Zwieńczeniem projektu będzie wyłonienie repre-
zentacji szkół, które najciekawiej i najlepiej upamiętniły wybrane 
rocznice i osoby oraz promowały historię. W nagrodę trzy najlep-
sze zespoły z opiekunami będą kontynuować swoją przygodę 
w czasie wakacyjnych 14 dniowych warsztatów archeologicz-
nych wzmacniających zainteresowanie i zamiłowanie do histo-
rii. Szkolnym koordynatorem projektu jest nauczycielka historii 
– Anna Wójciga.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA 
Z ZAKRESU EDUKACJI REGIONALNEJ
„Moja mała ojczyzna – Śleszowice, Tarnawa Górna”
adresowana jest do uczniów klasy trzeciej.
Aby program innowacji był dla dzieci atrakcyjny, założono, 

że poszczególne treści będą przekazywane jak najbardziej róż-
norodnymi sposobami (obserwacje, prace badawcze, metody 
problemowe, gry dydaktyczne, analiza tekstów źródłowych, 
wycieczki, drama). Metody aktywizujące, uwzględniające i po-
budzające zainteresowania uczniów, wyzwolą w nich inwencję 
i ekspresję twórczą.Szczególną uwagę będzie się zwracało na 
rozwijanie talentów organizatorskich i kształtowanie emocjonal-
nego związku z regionem. Zajęcia regionalne, w miarę możliwo-
ści, będą prowadzone w terenie.

Autorką i realizatorką innowacji jest nauczycielka edukacji 
wczesnoszkolnej – Danuta Targosz.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA
„Jak przez zabawę ortografia szybko
do głowy uczniom trafia”
W czasie zajęć pozalekcyjnych drugoklasiści 
w przyjemny sposób będą utrwalać zasady ortografii. 
Tworzenie słowniczków i książeczek, ortograficzne puzzle, kar-

ty do gry, krzyżówki, piosenki, a także opowiadania i baśnie to 
tylko niektóre propozycje. Z pewnością dzieci będą mogły wy-
kazać się swoją kreatywnością. Nie zabraknie ruchu i uśmiechu. 
Uczniowie „wyruszą” na pełną przygód i radości ortograficzną 
wycieczkę. 

Autorką i realizatorką innowacji jest nauczycielka edukacji 
wczesnoszkolnej – Agata Kosek.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA
„Z gitarą za pan brat – nauka 
gry na gitarze akustycznej”
Działalność innowacyjna przyjęła formę zajęć pozalekcyj-

nych i obejmuje uczniów klasy czwartej. 
Materiał jest realizowany jako cykl lekcji gry na gitarze aku-

stycznej, prowadzonych systematycznie, raz w tygodniu. Autor-
ką innowacji, a jednocześnie jej realizatorem jest nauczycielka 
muzyki – Jolanta Pływacz.

UCZNIOWIE KLAS I-III 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚLESZOWICACH
PRZYSTĄPILI DO PROGRAMU EDUKACYJNEGO
ŚNIADANIE DAJE MOC
Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzie-

ci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji 
i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień!

W czasie zajęć edukacyjnych, nauczyciele przekażą najmłod-
szym cenne informacje, w oparciu o 12 zasad zdrowego odży-
wiania, o roli prawidłowego żywienia. Nie zabraknie wspólnego 
przygotowywania i spożywania posiłków. 

Na aktywnych uczestników programu czekają oferty warszta-
tów kulinarnych i konkursów.

SPŚ

Z  życia śleszowickiej podstawówki
NOWY  ROK  SZKOLNY –  NOWE  PROJEKTY,  PROGRAMY,  INNOWACJE:

Pierwszy września oznacza dla uczniów koniec wakacji i powrót do szkolnych ła-
wek. W tym dniu pierwszy dzwonek zabrzmiał także dla uczniów ZS w Tarnawie 
Dolnej. Społeczność szkolna, nauczyciele i rodzice uroczyście rozpoczęli rok szkol-
ny mszą świętą w kościele parafialnym, następnie podczas apelu dyrektor szkoły 
pani Ewa Dębińska szczególnie ciepło powitała uczniów klasy pierwszej szkoły 
podstawowej i gimnazjum, którzy nasz próg szkolny przekroczyli po raz pierwszy.

Za pieniądze z programu biblioteki 
szkolne będą kupować książki, które nie 
są podręcznikami. Książki te będą wy-
bierane przez uczniów, czyli mają to być 
lektury, którymi autentycznie są zaintere-
sowani, bliskie ich doświadczeniom w po-
znawaniu i rozumieniu współczesnego 

świata. Książki te swoją fabułą powinny 
rozbudzać ciekawość młodego czytelnika 
otaczającą go rzeczywistością i inspiro-
wać do twórczego działania.

Uczniowie mają też być zachęcani 
przez nauczycieli i bibliotekarzy do wy-
pożyczania książek na okres ferii letnich 

i zimowych, co powinno pogłębiać w nich 
nawyk czytania i podtrzymywać zaintere-
sowanie czytaniem.W ramach programu 
przewidziana jest także współpraca bi-
bliotek szkolnych z  bibliotekami publicz-
nymi.

Podstawowym rezultatem programu 
ma być trwałe zainteresowanie młodych 
ludzi czytaniem. Aby tak się stało muszą 
doświadczyć przyjemności z czytania, 
odkryć w nim atrakcyjny sposób zdoby-
wania wiedzy o świecie, rozwijania zdol-
ności i zainteresowań, a także spędzania 
wolnego czasu.

GZOFS

Książki naszych marzeń
Gmina Zembrzyce pozyskała środki dla szkół podstawnych z Gminy 
Zembrzyce z rządowego programu wsparcia w 2015 roku „Książki na-
szych marzeń” realizowanegow roku szkolnym 2015/2016.

ZEMBRZYCE ZEMBRZYCE
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Informacje Zespołu Szkół w Zembrzycach

Osiągnięcia sportowe  

W Zespole Szkół w Zembrzycach ucznio-
wie będą mieli możliwość uczestniczyć 
w zajęciach rozwijających zdolności 
uczestnicząc w zajęciach w ramach in-
nowacji pedagogicznych opracowanych 
przez nauczycieli. W przedszkolu w tym 
roku szkolnym dzieci będą mogły uczest-
niczyć w dodatkowych zajęciach zorgani-
zowanych przez nauczycielki: mgr Elżbieta 
Leśniak, mgr Bogusława Karcz oraz mgr 
Władysława Mirocha w ramach innowacji 
pedagogicznej „Przedszkolak mały artysta 

– Zabawy plastyczne inaczej”. Dzieci będą 
usprawniać umiejętności manualne, roz-
wijać pomysłowość, wyobraźnię i fantazję, 

W szkole podstawowej uczniowie klas 
IV-VI będą mogli korzystać z dodatkowych 
zajęć zorganizowanych przez Pana Tade-
usza Fidelusa w ramach innowacji pedago-
gicznej „Rozwijanie umiejętności z zakresu 
piłki ręcznej”. Uczniowie będą usprawniać 
umiejętności z zakresu techniki gry w pił-
kę ręczną . Głównym celem tych zajęć jest 
rozbudzenie i poszerzenie zainteresowań 

uczniów w kierunku aktywności fizycznej.
 W Gimnazjum uczniowie będą mogli 

uczestniczyć w trzech innowacjach peda-
gogicznych – Pierwsza z języka niemiec-
kiego Prüfung? – Warum nich? (Egzamin? 
– Dlaczego nie?) realizowana przez Panią 
Monikę Jach, druga „Laboratorium bio-
logiczno-chemiczne” realizowana przez 
Panią Gabrielę Świerk i trzecia „Ochrona 
środowiska w moim regionie” realizowa-
na przez Panią Elżbietę Fidelus wszystkie 
innowacje mają na celu kształtowanie 
osobowości uczniów i rozwijanie ich zain-
teresowań, możliwość zdobywania wiedzy 
i umiejętności poprzez różne formy pracy 
i stosowane metody aktywizujące, które 
posłużą do pobudzenia twórczego myśle-
nia projektowania i organizowania własnej 
pracy oraz pracy w grupach i zespołach.

ZS Zembrzyce

We wrześniu odbyły się już pierwsze rozgrywki sportowe w ramach po-
wiatowych Igrzysk i Gimnazjady Młodzieży Szkolnej. W Szkolnej Lidze 
LA najlepiej spisał się uczeń Jakub Talaga zdobywając tytuł Mistrza Po-
wiatu w rzucie oszczepem oraz wicemistrzostwo powiatu w pchnięciu 
kulą. W biegach przełajowych uczniowie naszego Zespołu Szkół: Piotr 
Lubaś, Kamil Trączyk oraz Oliwia Kubas  uzyskali awans do zawodów 
wojewódzkich, które odbędą się w październiku w Nowym Targu.

Imprezy plenerowe lata 2015

W pierwszy weekend wakacji, mieszkańcy Tarnawy Gór-
nej, wypoczywający na urlopach goście i z miejscowe Koło 
Gospodyń Wiejskich REDZ, świętowali z okazji rozpoczyna-
jących się wakacji. Od godziny 15:00 do 21:00, przy byłej 
szkole, odbył się piknik promocyjno-rekreacyjny. 

Wśród atrakcji jakie zostały przygotowane były między innymi: 
dmuchane zjeżdżalnie, malowanie twarzy, konkursy i zabawy 
zręcznościowe. Uczestnicy konkursów otrzymali okolicznościo-
we upominki. Serwowano przygotowane przez panie z miejsco-
wego KGW REDZ smakołyki, wspaniały bigos i przeróżne ciasta. 
Startujący w różnych konkurencjach sprawnościowych otrzyma-
li atrakcyjne nagrody. Pobyt na imprezie plenerowej umilały ryt-
my muzyczne zachęcające do tańca. 

GCKiCz

Rombanica

Rombanica została zorganizowana już po raz IV przez 
Bractwo Zbójników spod Babiej Góry i Gaździny z Marcówki. 
Impreza ta odbywa się tradycyjnie w malowniczej scenerii 
Bacówki u Harnasia i ma już grono swoich fanów. 

Miłośnicy beskidzkiego folkloru mogli miło spędzić czas przy 
muzyce góralskich kapeli i posłuchać śpiewu i opowieści zapre-
zentowanych przez ZKG MIODUSZYNA. Dla najmłodszych zorga-
nizowano konkurs plastyczny, w którym dzieci miały przedsta-
wić wizerunek harnasia, zbójnika. Wszystkie dzieci biorące udział 
w konkursie otrzymały upominki i nagrody. Atrakcją dla dzieci 

była również zagroda bacy. Oglądać można było wyposażenie 
dawnej zagrody wiejskiej i sprawdzić przydatność dawnych 
urządzeń. Dla miłośników dobrego jedzenia przygotowano lo-
kalne specjały, gulasz zbójnicki, prażonki, bigos, moskaliki, chleb 
ze smalczykiem i ogórki kiszone. Nie zabrakło również drożdżo-
wych kołaczy z owocami. Częścią kulminacyjną imprezy było 
zbójnickie zaprzysiężenie, bowiem grono braci zbójeckiej się 
rokrocznie rozrasta. Przybyli chętnie robili sobie pamiątkowe 
fotografie ze zbójnikami. Stoiska promocyjne wystawili również 
LGD „Podbabiogórze” i Babiogórski Park Narodowy. Przepiękna 
aura i urok miejsca sprawiły, że zabawa trwała do późnych go-
dzin. Jednym słowem, był to udany dzień spędzony w niepowta-
rzalnej atmosferze, wśród miłośników folkloru, sztuki ludowej 
i tradycyjnej dobrej zabawy. 

GCKiCz

Biesiada w Śleszowicach

W dniu 15 sierpnia 1. Stowarzyszenie Muzyczne Śleszo-
wice zorganizowało IX już Biesiadę w Śleszowicach. Miesz-
kańcy Śleszowic i okolicznych miejscowości licznie dopisali 
mimo upału. 

Nie zabrakło atrakcji dla dzieci i loterii fantowej z cennymi na-
grodami. Wystąpiła zaprzyjaźniona Orkiestra Dęta RYTM z Zem-
brzyc. W programie były również występy orkiestry gospodarzy, 
oraz zabawa taneczna z zespołem i DJ-em. Uczestnicy bawili się 
do białego rana. Pragniemy podziękować, wszystkim członkom 
Stowarzyszenia którzy nie tylko promują Gminę Zembrzyce, pie-
lęgnując lokalne tradycje , ale i pracują na rzecz integracji miesz-
kańców i gości. 

GCKiCz

Powitanie lata

Kubajka

Przy pięknej, słonecznej pogodzie obchodzono już 
piąte jubileuszowe święto „KUBAJKI”. Impreza odby-
wała się na boisku sportowym w Marcówce i zgro-
madziła bardzo liczne grono uczestników. Przybyli 
także zaproszeni goście: Poseł Joanna Bobowska, 
Senator Andrzej Pająk, Starosta Suski Józef Bałos.

Uczestnicy mieli możliwość posłuchania regionalnej muzyki 
i śpiewu w wykonaniu Stowarzyszenia ZKG 
MIODUSZYNA oraz rewelacyjnego, młodzie-
żowego zespołu folklorystycznego „STRO-
NIANIE”. Wspólnie koncertowały orkiestry 
z Zembrzyc Stryszowa, a także Orkiestra 
Dęta z Budzowa. Organizatorzy pamiętali 
również o uczestnikach Powstania Warszaw-
skiego i uczcili kolejną rocznicę zrywu wol-
nościowego Polaków wspomnieniami oraz 
minutą ciszy. 

Odbywały się liczne konkursy nawiązujące 
do tradycji ludowych między innymi kosze-
nie trawy, ubijanie masła, oraz konkurencje 
zręcznościowe dla najmłodszych, premiowa-
ne atrakcyjnymi nagrodami ufundowanymi 
przez Urząd Marszałkowski, Radnych Sołec-
twa Marcówka, Bank Spółdzielczy Sucha Be-
skidzka, Biznes ART. Sucha Besk. EDAR Zem-
brzyce, STOL-HAND Śleszowice, ALBATROS 

Krzeszów, Zakłady Cukiernicze SKAWA Wadowice, oraz LAJKONIK 
Skawina. Dla dzieci przygotowano dmuchane atrakcje. Panie 
z KGW „Marcowianki”, które były organizatorem imprezy, przygo-
towały dla uczestników swojskie jadło oraz stoiska regionalne, 
z własnoręcznie wykonanymi produktami. Do zabawy tanecznej 
zachęcał przybyłych dynamiczny pokaz ZUMBY i wszyscy wielbi-
ciele tańca bawili się przy atrakcyjnych przebojach DJ.

Organizatorzy pragną podziękować za pomoc w organizacji 
przedsięwzięcia druhom z OSP i działaczom LKS w Marcówce 
oraz wszystkim uczestnikom wspólnej, wakacyjnej zabawy.

 
GCKiCz

Dożynkowe kołacze upieczone z ziarna z tegorocz-
nych zbiorów podzielono pomiędzy obecnych na 
obchodach XIV Dożynek Powiatu Suskiego, które 
odbyły się 6 września w Zembrzycach. 

Dożynki zapoczątkowała msza święta w kościele pw. Jana 
Chrzciciela w Zembrzycach, którą odprawiali w asyście Pro-
boszcz miejscowej parafii ks. Jan Kapusta, wikariusz ks. Marek 
Matusik oraz Proboszcz Parafii Śleszowice ks. Jacek Kaznowski. 
Następnie barwny, widowiskowy korowód ze starostami doży-
nek, Ryszardem Czaickim i Marią Pilch oraz delegacjami wieńco-
wymi gospodyń z całego powiatu, z pocztami sztandarowymi 
OSP i Kołem Pszczelarzy „Mioduszyna” prowadzony przez orkie-
stry z Zembrzyc i Śleszowic, przemaszerował na boisko LKS Zem-
brzyce. 

Na przepięknie, wystylizowanej na obejście gospodarskie sce-
nie odbyła się uroczystość przywitania gości przez Wójta Gminy 
Zembrzyce, Łukasza Palarskiego oraz Starostę Józefa Bałosa oraz 
odbyło się dzielenie dożynkowego chleba. W uroczystościach 
uczestniczyli poseł na Sejm RP Joanna Bobowska, senator An-
drzeja Pająk, Wicewojewoda Wojciech Szczepanik, Wicestarosta 
Suski Zbigniew Hutniczak, burmistrzowie, wójtowie gmin z tere-
nu powiatu suskiego, członkowie Zarządu Powiatu, radni powia-
towi i gminni, sołtysi oraz przedstawiciele szeregu innych insty-
tucji, organizacji. Wicewojewoda Wojciech Szczepanik wręczył 
nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej złoty medal 
za długoletnią służbę Pani Barbarze Sochackiej, wieloletniej 
Głównej Księgowej Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej, 
która po 45-ciu latach pracy przeszła na zasłużoną emeryturę.

Dla przybyłych przygotowano stoiska wystawowe. Na sto-
iskach promowały się: Małopolska Izba Rolnicza, KRUS, ARMiR, 
LGD „Podbabiogórze”, Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, 

Bractwo Zbójników spod Babiej Góry, Babiogórski Park Naro-
dowy, Bank Spółdzielczy. Dużym wzięciem cieszyło się stoisko 
Koła Łowieckiego „Diana”, które częstowało dziczyzną. Wystawcy 
rozdawali materiały promocyjne, prezenty-niespodzianki itp.,.. 
Byli też lokalni producenci, serwowali miód i jego przetwory, 
chleb swojski, rękodzieło. Pięknie zaprezentowały się nasze so-
łectwa ze Śleszowic i Marcówki. Atrakcją była również zagroda 
Harnasia z kosarem owieczek i gulaszem zbójnickim. Dla licznie 
zgromadzonych gości koncertowała Orkiestra Dęta Rytm Zem-
brzyce, prezentując swój wysoki dorobek artystyczny. Głównym 
punktem imprezy był Konkurs Wieńca Dożynkowego. W konkur-
sie tym wzięło udział 13 grup wieńcowych. Gminę Zembrzyce 
reprezentowały panie ze Stowarzyszenia KGW „Marcowianki” 
oraz Stowarzyszenia ZKG „Mioduszyna”. Wykonane kunsztownie 
wieńce oceniała komisja w składzie: Andrzej Peć – Przewodniczą-
cy, Małgorzata Wójtowicz-Wierzbicka – członek Izabela Leśniak – 
członek. Oceniający przyznali zgodnie z regulaminem konkursu 
nagrody w dwóch kategoriach: 

- wieńca tradycyjnego I miejsce - ZKG MIODUSZYNA z Zem-
brzyc II miejsce - Stowarzyszenie „NASZA SKAWICA” ze Skawicy 
III miejsce - Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich SIEDLISKO 
ze Stryszawy 

- wieńca współczesnego
I miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich z Bieńkówki 
II miejsce - Stowarzyszenie „ NIEZŁE ZIÓŁKA” z Toporzyska 
II miejsce - Stowarzyszenie KGW” MARCOWIANKI” z Marcówki 
III miejsce - Stowarzyszenie „STOKROTKI” Suchej Beskidzkiej, 

Błądzonki 
Ponadto przyznano wyróżnienie w kategorii wieńca trady-

cyjnego dla Koła Gospodyń Wiejskich „SWOJSKA GROMADA” 
z Juszczyna 

Uroczystości dożynkowe w Zembrzycach

ZEMBRZYCE ZEMBRZYCE
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Parafiada w Zembrzycach

Zwieńczeniem tegorocznych, słonecznych wakacji 
w Zembrzycach była Pierwsza Parafiada, która od-
była się w niedzielę 30 sierpnia 2015 r. 

Rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym o godz. 
15.00, a następnie uczestnicy Parafiady (zwłaszcza dzieci) przy 
dźwiękach Orkiestry Dętej „RYTM” przeszli w barwnym, bajkowym 
korowodzie na boisko. Po krótkim i radosnym koncercie orkiestry 
odbył się konkurs na najzabawniejszy i najbardziej pomysłowy 
strój bajkowy. Przystąpiło do niego wiele dzieci. Każdy strój był 
starannie przygotowany i zaprezentowany na scenie. 

Jury wręczyło nagrody (upominki) dla wszystkich dzieci. Na-
stępnie na estradzie prezentowały się zespoły: Jagódki, Niety-
powe Duety, Zbójnickie Mecyje, a wszystkie występy przeplatał 
śpiew naszej dziewczęcej scholki parafialnej. Animatorzy pomię-

dzy występami prowadzili przeróżne zabawy i konkursy dla rodzin 
i dzieci. Wszyscy startujący otrzymywali upominki, gadżety. 

Honorowym Gościem Parafiady była Anna Polony, aktorka 
krakowska, która podarowała na licytację swoje kapelusze. Ca-
łości dopełniały stoiska cukierniczo, garmażeryjne i dmuchane 
zabawy dla najmłodszych. Było to wielkie święto rodzin, które ku 
miłemu zaskoczeniu organizatorów zgromadziło nas tak wielu. 
Każdy mógł wybrać coś dla siebie, a przede wszystkim miło, kul-
turalnie spędzić niedzielne, bardzo słoneczne popołudnie. Do-
pełnieniem i pogłębieniem rodzinnego świętowania był koncert 
zespołu „Proboszczowie”, który odbył się wieczorem w naszej pa-
rafialnej świątyni. 

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w przygotowaniu 
tego święta i uczestnictwo w nim oraz serdecznie zapraszamy 
na kolejną edycję w przyszłym roku. Pierwsza Parafiada pokazała 
nam jak wielka siła dobrej, Bożej energii drzemie w parafii i warto 
zawalczyć o rozszerzanie i pogłębianie krajobrazu miłości i przy-
jaźni na terenie naszej zembrzyckiej parafii.

s. Alicja

Komisja stwierdziła bardzo wysoki poziom wykonania wień-
ców dożynkowych, których kształty nawiązują do najstarszych 
wzorów, a współczesne wieńce przybierają różnorodne, cieka-
we formy. Prezentacje grup muzycznych ośpiewujących wieńce 
z roku na rok są coraz lepsze, zabawniejsze i wzrasta ich poziom 
artystyczny. Uhonorowano najlepszych rolników i producentów 
z Powiatu Suskiego. 

Z naszej Gminy wyróżniono: Panią Władysławę Koralik z Zem-
brzyc i Stanisława Salę z Marcówki. Uroczyste świętowanie staro-
polskiej tradycji dożynkowej jest ukłonem w kierunku rolników 
i środowiska działającego w sferze wspierania rolnictwa i obsza-
rów wiejskich oraz formą integrowania mieszkańców wsi i miast 
Powiatu Suskiego.

Rozdano również nagrody w konkursie „Na najpiękniejszy 
ogród przydomowy, obejście w gospodarstwie rolnym”, zorga-
nizowanym przez Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego. 
Trzecie miejsce w tym konkursie w kategorii ogród przydomowy 
otrzymała Pani Barbara Sobaniak z Tarnawy Dolnej. Pod ko-
niec części oficjalnej Wójt Gminy przekazał, symboliczną wiązan-
kę włodarzowi Gminy Bystra Sidzina, który będzie gospodarzem 
przyszłorocznych Dożynek Powiatowych.

Przez cały dzień imprezie towarzyszyły dmuchane atrakcje 
i koniki huculskie dla dzieci, Dziękujemy wszystkim grupom 
wieńcowym, zespołom muzycznym, które uświetniły swoimi wy-
stępami uroczystości dożynkowe oraz wszystkim, którzy w tych 
uroczystościach tak licznie wzięli udział.

                 GCKiCz

Organizatorem  XIV edycji tego konkursu był Gminny Ośrodek Kultury 
w Stryszawie , wspólnie z  Gminą Zembrzyce.

Konkurs był próbą przybliżenia ikonografii hagiograficznej świętych 
pełniących rolę patronów kościołów. Tematem tegorocznej edycji był 
„Św. Jan Kanty”, patron Kościoła Parafialnego w Tarnawie Dolnej. 

Na konkurs wpłynęło 20 prac od 19 twórców, w tym również z na-
szej Gminy wpłynęła praca P. Grażyny Głuc, która została wyróżnio-
na.                                                                                                                                                                         

                                                                                                                             GCKiCz

Wystawa „Patroni naszych 
kościołów” w Tarnawie Dolnej 

W Kościele Parafialnym  w Tarnawie Dolnej można oglądać 
do 3 listopada br.   wystawę pokonkursową prac  nadesła-
nych  na Ogólnopolski Konkurs Rzeźbiarski z cyklu „Patroni 
naszych kościołów”. Konkurs miał charakter otwarty,  mogli 
brać udział twórcy ludowi, amatorzy z terenu całej Polski.

Wakacyjna morska przygoda

Jak co roku, w Świetlicy Środowiskowej, 
okres wakacyjny związany był z konkret-
ną tematyką. Te wakacje oscylowały w te-
macie „Wśród mórz i oceanów". Nasi pod-
opieczni nie mogli się nudzić. Wakacyjny 
sezon otwarliśmy huczną imprezą plene-

rową na boisku sportowym Garbarz. Były 
konkursy z nagrodami, atrakcje w postaci 
dmuchańców i skakańców oraz coś dla 
łasuchów - popcorn i  wata cukrowa. Ca-
łość dopełniała głośna muzyka i świetna, 
słoneczna pogoda. Zabaw  i atrakcji nie 

brakło  dla wszystkich przybyłych dzieci. 
Poszczególne dni toczyły się w pewnym 
rytmie. Środy to aktywność taneczna 
w rytmie karaibskich nut i szantów, o któ-
rą zadbała instruktorka tańca. Aby dzieci 
dobrze wczuły się w wodny temat, co pią-
tek jeździliśmy z dziećmi na basen. Tam 
z  instruktorem oddawaliśmy się wodnym 
zabawom. Każdego dnia na Świetlicy od-
bywały się zajęcia plastyczne, oczywiście 
wszystkie związane z morskim światem. 
Były odlewy gipsowe, piaskowe obrazki, 
a także sklejka, muszle, papier i kamienie 
Ze wszystkiego coś można wyczarować, 
bowiem mamy w Świetlicy prawdziwych 
artystów. Takie talenty trzeba szlifować. 
Wakacyjne poranki na Świetlicy spędza-
liśmy na spacerach po okolicznych tere-
nach lub na zabawie w podchody. Dzieci 
były ogromnie zaangażowane we wszyst-
kie aktywności czemu sprzyjała wyjątko-
wo upalna pogoda. Na zakończenie był 
pyszny poczęstunek.

Niestety, to co dobre i interesujące szyb-
ko się kończy. Nadszedł czas pożegnania, 
upragniony urlop i wypoczynek. Należało 
naładować baterie na kolejny rok szkol-
ny. Niewiadomo co on przyniesie i gdzie 
w przyszłe wakacje się przeniesiemy... może 
polecimy w kosmos, a może zawędrujemy 
do świata baśni i opowiadań? Zobaczymy.                           

M.L.

Minione wakacje były dla nas – pracowników i dzieci ze Świetlicy Śro-
dowiskowej w Zembrzycach – czasem niezapomnianych przygód na 
morzach i oceanach. Czasem statkiem, a czasem wpław walczyliśmy 
z piratami, nurkowaliśmy w najgłębsze oceany, a tam, na dnie, poznali-
śmy najdziwniejsze i najwspanialsze morskie stworzenia.

Praca konkursowa p. Grażyny Głuc
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Realizacja działań obejmuje cykl 7 spo-
tkań o charakterze edukacyjno – tera-
peutycznym i rewalidacyjnym, które pro-
wadzone będą w okresie od września do 
listopada 2015r. Istotnym punktem dzia-
łań będzie uruchomienie „aktywnej wypo-
życzalni”, dzięki czemu całe rodziny będą 
mogły korzystać w domu z pomocy prze-
znaczonych do nauki i zabawy zakupio-
nych ze środków pozyskanych z projektu.

Prowadzone działania służyć będą 

każdemu dziecku, niezależnie od jego 
psychofizycznych predyspozycji. Dzięki 
specjalistom, znającym ich potrzeby uda 
się zorganizować zajęcia w pełni zróżni-
cowane, takie, które będą rozwijać ich 
umiejętności na każdym poziomie rozwo-
jowym. Będą to zajęcia plastyczne, stolar-
skie, stymulujące zmysły oraz edukacyjno 
– terapeutyczne. Ostatnie spotkanie, pod 
postacią zajęć kulinarnych, zgromadzi 
wszystkich uczestników projektu. Dzieci 

wraz z rodzicami i opiekunami wspólnie 
poddadzą się pieczeniu ciasteczek, by 
później móc się nimi delektować podczas 
oglądania zdjęć zebranych w czasie trwa-
nia projektu.

Istotnym założeniem projektu jest zor-
ganizowanie wspólnych spotkań dla dzie-
ci i rodziców,  a także rozszerzenie działań 
na środowisko domowe, co da dzieciom 
poczucie zadowolenia, pozwoli rozwinąć 
ich możliwości w sprzyjającym i przyja-
znym środowisku, a rodzicom umożliwią 
aktywny udział w terapii. Możliwość po-
życzania zakupionych pomocy do domu 
odciąży również domowy budżet. Takie 
działania poprawią jakość życia rodzinne-
go, zintegrują całe rodziny dzieci niepeł-
nosprawnych i wzmocnią więzi między-
pokoleniowe.   

JT

Projekt w ramach „Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 
– MałopolskaLokalnie” dla OREW w Tarnawie Górnej

Druhowie najpierw rywalizowali w bie-
gu sztafetowym, a następnie wykonywali 
zadania bojowe. Pomimo uciążliwego 
upału, strażacy wytrwale rywalizowali. 
Z terenu naszej gminy: I miejsce zdobyła 
OSP Marcówka, kolejno uplasowały się: 
OSP Zembrzyce, OSP Śleszowice oraz OSP 
Tarnawa Dolna. W Śleszowicach reaktywo-
wano działalność dziewczęcej drużyny po-
żarniczej. Drużyna ta w składzie: Patrycja 
Bojęś, Dominika Gałuszka, Magdalena Gi-
bas, Aleksandra Gibas, Aleksandra Nieciąg, 
Katarzyna Matuszyk, Zuzanna Matuszyk, 
Dominika Pilarczyk, Paulina Gałuszka i Ma-
rzena Gałuszka pod opieką dh. Grzegorza 
Nieciąga przygotowywała się do startów 
w zawodach. MDP Śleszowice wystarto-
wała w III Powiatowych Zawodach Sporto-
wo-Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn 

Pożarniczych w Stryszawie. W zawodach 
uczestniczyło 19 drużyn z Powiatu Suskie-
go, nasze reprezentantki zajęły czwartą lo-
katę. Dziewczęta ostro zabrały się do pracy.        
W sierpniu przy OSP w Kukowie odbyły się 
też Mistrzostwa Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych w Sporcie Pożarniczym. Do 
rywalizacji przystąpiły drużyny z: Targanic 
Dolnych, Targanic Górnych, Białki, Juszczy-
na, Śleszowic, Lachowic, Osielca, Tarna-
wy Dolnej, Suchej Beskidzkiej, Oravskiej 
Polhory (Słowacja). Rywalizowano przy 
dopingu ze strony mieszkańców, kibiców, 
sympatyków straży pożarnej, a  także sa-
mych zawodników. Po finałowych biegach 
odbył się pokaz przedstawiający proces 
spalania w pomieszczeniach zamkniętych 
na modelu drewnianego domku. Patrząc 
na reakcję wszystkich obserwatorów moż-

na przyznać, że tego typu pokaz był dobrą 
nauką. Pokaz miał na celu przedstawienie, 
z jakimi zjawiskami spotyka się strażak 
podczas działań przy pożarach budynków 
mieszkalnych. Po tak wspaniałych emo-
cjach podsumowano osiągnięte przez 
młodych druhów wyniki i nagrodzono 
zwycięzców.  

W klasyfikacji drużynowej I miejsce zdo-
była MDP z Osielca przed MDP z Kukowa 
oraz MDP Śleszowice – w grupie Szkoła 
Podstawowa. Natomiast w grupie Gimna-
zjum miano najtwardszej drużyny zdoby-
ła MDP z Kukowa przed MDP Lachowice 
II oraz MDP Sucha Beskidzka. Drużyna ze 
Śleszowic wzięła też udział w rajdzie MDP 
na Halę Krupową, Policę, Mosorny Groń. 
Dziewczęta nie próżnują, szlifują swoją 
formę, chociaż nasza gmina nie posiada 
własnego toru do ćwiczeń, przygotowu-
ją się do zimowych zawodów halowych 
w Jordanowie, gdzie zamierzają powal-
czyć o sukces. Gratulujemy pasji naszym 
druhnom i druhom oraz życzymy dalszych 
sukcesów w konkurencjach gdzie liczy się 
sprawność fizyczna i wyszkolenie. 

GCKiCz

Tradycyjnie jak co roku w lipcu br. odbyły się zawody sportowo- pożarni-
cze. W Budzowie na boisku  swoje umiejętności sprawdzali strażacy z Gmi-
ny Zembrzyce oraz Gminy Budzów.

Z życia OSP

Projekt ten adresowany jest do osób 
w przedziale wiekowym 40-70 lat. Celem 
projektu jest zmiana myślenia na temat 
aktywności fizycznej, wyglądu zewnętrz-
nego i zdrowego stylu życia. Dzięki reali-
zacji zadania powstała pierwsza grupa 

zorganizowana w Gminie Zembrzyce 
uprawiająca systematycznie Nordic Wal-
king pod okiem instruktora. Chętne panie 
nie tylko poprawiają swoją kondycję fi-
zyczną lecz również poznają walory przy-
rodnicze i historyczne okolicy i nie tylko. 

Oprócz regularnych marszów, trzy razy  
w tygodniu są wyjazdy rekreacyjne i cie-
kawe spotkania ze specjalistami. Reali-
zując program odwiedziliśmy najpierw 
sąsiednią Gminę Stryszów, zwiedzając 
zabytki i podziwiając widoki, zdobyliśmy 
górę Chełm, a w ubiegłym tygodniu ma-
szerując, podziwiałyśmy okolice Gminy 
Stryszawa. Były też warsztaty z dietetycz-
ką i każdy z uczestników otrzymał indywi-
dualnie zalecenia żywieniowe i ruchowe 
według możliwości zdrowotnych. 

Staramy się nie lekceważyć wytycznych 
dietetyka i trzymać sie założeń projekto-
wych. Maszerujemy, każdy z uczestników 
w swoim tempie, wszak ruch to zdrowie. Po-
prawiamy swoja kondycję, obcujemy z natu-
rą, nie rdzewiejemy, po rozgrzewce na placu 
ćwiczeń obok boiska sportowego wyrusza-
my na trasy. Zapraszamy na wspólne marsze 
pod okiem instruktora, wszystkich chętnych, 
a udział w zajęciach jest bezpłatny.

JB

RAZ-em, DWA-kije, TRZY-maj 
Stowarzyszenie Zembrzyckie Koło Gospodyń  „Mioduszyna” realizuje  
projekt  RAZ-em, DWA-kije, TRZY-maj się prostodofinansowywany ze 
środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Funda-
cji Wolności, wdrażany  przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce 
oraz Ośrodek Działaj Lokalnie przy Babiogórskim Stowarzyszeniu Zie-
lona Linia w Stryszawie.

Z przyjemnością informujemy, iż grupa nieformalna „Zdeterminowa-
ne do działania”, założona przez rodziców dzieci niepełnosprawnych 
uczęszczających do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowaw-
czego w Tarnawie Górnej uzyskała grant w ramach projektu „Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich – Małopolska Lokalnie”. Niniejszy projekt mo-
nitorowany jest przez Babiogórskie Stowarzyszenie ZIELONA LINIA ze 
Stryszawy. Nosi on nazwę „Dla wspólnego dobra” i zakłada  komplek-
sowe wsparcie tychże dzieci oraz ich rodzin.

Karuzela Twórczości już za nami!!!

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło 
osób, bez których funkcjonowanie naszej 
placówki nie byłoby możliwe. Tegoroczna 
edycja odbywała się pod hasłem „Małe 

i duże podróże” i właśnie z tym tematem 
związane były występy przygotowane 
przez goszczące u nas ośrodki. Wszyst-
kim artystom bardzo gratulujemy talentu. 

Także tym, którzy obok sceny prezento-
wali swoje prace – niezwykłe, unikatowe 
dzieła. Gośćmi specjalnymi tegorocznej 
imprezy byli podróżnicy LosWiaheros, 
czyli Alicja Rapsiewicz i Andrzej Budnik, 
którzy opowiedzieli nam o swoim wędro-
waniu poprzez Australię. Bardzo serdecz-
nie dziękujemy wspaniałym opiekunom 
naszych uczestników, którzy przyczynili 
się do powstania „Słodkiego Kącika”. Cia-
sta były wyśmienite! Dziękujemy wszyst-
kim, którzy przybyli na Karuzelę!!!

WTZ Zembrzyceł

Dnia 9. września 2015 roku odbyła się w Zembrzycach VIII Karuzela 
Twórczości. Jest to impreza plenerowa, która na stałe wpisała się już 
w kalendarz imprez Gminy Zembrzyce. Odbywa się na niej przegląd 
form scenicznych i wytworów artystycznych osób niepełnosprawnych.

ZEMBRZYCE ZEMBRZYCE
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W dniu 20.06.2015 r. na walnym zebraniu członków Ludowego Klubu Sportowego „Błyskawica” Marcówka, 
został powołany nowy zarząd. Jednogłośnie na kolejną kadencję jako prezes został wybrany Pan Marcin 
Głuc, niestety pozostali członkowie zarządu zrezygnowali z pełnionych funkcji.

LKS Błyskawica 

W dniu 29.08.2015 r. odbyło się oficjalne 
podziękowanie dla ustępującego zarządu, 
a także piłkarzy którzy wybitnie zasłużyli się 
dla klubu. Pamiątkowe dyplomy i statuetki 
otrzymali: 

Zarząd: Zbigniew Wróbel, Kazimierz Odro-
wąż, Ryszard Kulak, Stanisław Wróbel

Piłkarze: Tomasz Porębski, Marek Porębski, 
Grzegorz Malina

Szczególne podziękowania należą się 
Panu Zbigniewowi Wróbel który przez wiele 
lat wspierał klub, także finansowo. Za jego 
kadencji „Błyskawica” grała nawet lidze okrę-
gowej.

Do drużyny powrócił Krzysztof Rak który 
jest jej kapitanem.

Przed nowym zarządem bardzo wysoko 
zawieszona poprzeczka, jednak z nadziejami 
patrzymy w przyszłość. 

Aktualnie w tabeli zajmujemy 5 miejsce, 
ale mamy jeden mecz zaległy, w razie wygra-
nej możemy awansować na 3 pozycję.                                                                                                    

Jak widać po wynikach nie przegraliśmy 
jeszcze meczu u siebie, z wyjazdami jest 

troszkę gorzej. Niekwestionowanym liderem 
zespołu jest jego kapitan Krzysztof Rak. Tre-
nerem jest Pan Janusz Suwada. 

LKS Błyskawica Marcówka to nie tylko 
seniorzy, mamy także bardzo uzdolnioną 
młodzież, która trenując razem  sukcesyw-
nie od dwóch, osiąga rewelacyjne wyniki, 
co odzwierciedla tabela. Konieczna jest też 
współpraca klubów naszej gminy, aby mło-
dzież mogła się rozwijać w każdej kategorii 
wiekowej. W obecnym sezonie 4 naszych wy-
chowanków zasiliło szeregi juniorów młod-

szych Garbarza Zembrzyce. Jeżeli kontuzje 
przestaną nam dokuczać (groźnej kontuzji 
nabawił się nasz bramkarz Kamil Drewniak 
już w pierwszej kolejce) – to naszym celem 
będzie awans do A klasy. Nie będzie to łatwe, 
ale wierzymy, że przy wsparciu przychylnych 
nam osób oraz lokalnego samorządu  osią-
gniemy ten cel.

Na temat nowego zarządu jest mi niezręcz-
nie coś pisać gdyż jestem jego członkiem. 
Myślę że czas pokaże i oceni nas najlepiej.

MS

GARBARZ ZEMBRZYCE  jest na półmetku rundy jesiennej sezonu 2015/2016. W tym sezonie GARBARZ roz-
grywa swoje mecze w trzech klasach rozgrywkowych: IV liga małoposki zachodniej (drużyna seniorów, tre-
nerem niezmiennie od lat jest pan Zdzisław Janik), II liga juniorów młodszych (od tego sezonu trenerem 
jest pan Filip Kasiński) oraz najmłodszy zespół – drużyna występująca w lidze „Orlików” (rocznik ur. 2005 r. 
i młodsi). Trenerem jest pan Mariusz Kopacz. 

LKS Garbarz 

Drużyna „seniorów” obecnie zajmuje tra-
dycyjnie, jak co roku dolne rejony tabeli li-
gowej. „Jesień wasza wiosna nasza” cytując 
klasyka pozostaje mieć nadzieje, że również 
w tym sezonie tak będzie… W tym sezonie 
w wyniku reorganizacji III ligi małopolsko 
świętokrzyskiej, z IV ligi spaść może do ligi 
„okręgowej” nawet osiem drużyn. Tak, więc 
zapowiada się ciekawy sezon – do ostatniego 
meczu ligowego. 

Obecnie GARBARZ awansował do Finału 
Pucharu Polski na szczeblu OZPN Wadowice, 
co jest na pewno miłym akcentem tej jesieni 
w historii Klubu. W finale (prawdopodobnie 
rozgrywany będzie wiosną 2016 roku), GAR-
BARZ zmierzy się z drużyną KS SOSNOWIAN-
KA Stanisław Dolny (obecnie IV Liga). 

Miłą niespodziankę sprawia drużyna ju-
niorów młodszych. Obecnie wicelider tabeli 
ligowej nie przegrał jeszcze meczu. Zaanga-
żowanie zawodników ich poważne podejście 
do każdego z treningów, przynosi pozytyw-

ne efekty. Drużyna ta już dziś śmiało może 
myśleć o awansie do wyższej ligi w kolejnym 
sezonie. 

Drużyna „Orlików” – najmłodsza drużyna 
GRABARZA – tutaj ciągle zabawa z piłką. Wy-
niki nie zachwycają, bo nie są tutaj najważ-
niejsze. Ważne, że dzieciaki są, przychodzą 
tłumnie na treningi, mecze – mają możliwość 
spotkania się w sportowej atmosferze. 

W ubiegłym sezonie GARBARZ grał jeszcze 
w jednej lidze – w lidze juniorów starszych. 
Drużyna awansowała z II ligi do I ligi okrę-
gowej juniorów starszych. Po zakończonym 
poprzednim sezonie nic nie wskazywało na 
sytuację, jaką mamy dzisiaj. Pomimo wywal-
czonego awansu do wyższej ligi, nie wszyscy 
zawodnicy podjęli treningi przed kolejnym 
sezonem, co w konsekwencji spowodowało 
zdekompletowanie podstawowej „jedenast-
ki” i konieczność wycofania drużyny z ligi 
Juniorów starszych. Niestety pomimo zaan-
gażowania działaczy odpowiadających za 

drużyny młodzieżowe w klubie oraz, a może 
przede wszystkim samego trenera, nie udało 
się wystartować w lidze w kolejnym sezonie. 

Zapraszamy wszystkich kibiców, sympaty-
ków oraz mieszkańców Zembrzyc chcących 
miło spędzić czas nasz stadion w Zembrzy-
cach. Drużyna „seniorów” rozgrywa swoje 
mecze przeważnie w sobotnie południa, dru-
żyna juniorów w sobotnie przedpołudnia, 
a drużyna „orlików” w środowe popołudnia.

 Już dziś, jak co roku, zapraszamy kibiców, 
mieszkańców Zembrzyc do nabycia naszego 
kalendarza klubowego na rok 2016. Obecnie 
trwają prace nad jego przygotowaniem… 
w  dystrybucji kalendarz znajdzie się na prze-
łomie listopada i grudnia. Wszystkie środki 
uzyskane z jego dystrybucji wspomogą dzia-
łalność klubu LKS GARBARZ, a w szczególno-
ści rozwój i utrzymanie drużyn młodzieżo-
wych. Zapraszamy!!!

WL

Wyniki rozegranych meczów:

Błyskawica Marcówka 2-2 Strzelec Budzów

Żuraw Krzeszów                                     3-0   Błyskawica Marcówka

Błyskawica Marcówka 3-1     Jubilat Izdebnik

Olimpia Zebrzydowice                          0-2    Błyskawica Marcówka

Świt Osielec 5-2 Błyskawica Marcówka

Błyskawica Marcówka 2-0 Dąb Sidzina

Początki jak zwykle to bywa, były trud-
ne. Pisanie statutu, przebycie ścieżki urzę-
dowej.  Na szczęście wszystkie problemy 
udało nam się pokonać.

Działalność zaczęliśmy skromnie od 
udziału w Dniach Zembrzyc oraz Powia-
towych Dożynkach, gdzie promowaliśmy 
nasze sołectwo i jednocześnie Stowarzy-
szenie.

Planujemy realizować nasze pomysły. 
Za najważniejsze uznaliśmy:

a) wspieranie społecznej aktywności, 

rozwoju kulturalnego, sportowego 
i oświatowego oraz rozwoju infrastruk-
tury rolniczej, pozarolniczej i wiejskiej;

b) integrowanie środowiska lokalnego;
c) organizowanie wypoczynku dzieci 

i młodzieży;
d) promowanie regionu, lokalnych trady-

cji, 
e) ochronę dziedzictwa kulturowego.

Stowarzyszenie Nasza Wieś Śleszowice 
będzie realizowało swoje cele m.in. po-
przez: 

a) działalność w zakresie stwarzania 
wszechstronnego rozwoju dzieci, mło-
dzieży i osób dorosłych;

b) integrację środowiska lokalnego;
c) inicjowanie wydarzeń kulturalnych, 

sportowych i innych podnoszących ja-
kość życia mieszkańców i środowiska;

d) organizowanie i finansowanie wycie-
czek i wypoczynku dzieci i młodzieży;

e) promocja sołectwa i gminy.
 
Spotkania członków Stowarzyszenia 

odbywają się raz w miesiącu.
Zarząd 

Stowarzyszenie Nasza Wieś Śleszowice 

Stowarzyszenie Nasza Wieś Śleszowice rozpoczęło swoją działalność 
4 kwietnia 2015 r.  Na pierwszym założycielskim spotkaniu nie zabra-
kło chętnych do pracy. Szybko więc zebrała się grupa niezbędna do 
założenia Stowarzyszenia.  Członków (25 osób) połączyła chęć podej-
mowania działań na rzecz rozwoju sołectwa.             

ZEMBRZYCE ZEMBRZYCE
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Paląc śmieci i paliwa niskiej jakości  
uwalnianych jest do środowiska wiele 
szkodliwych substancji, które rozprze-
strzeniają się w sposób niekontrolowa-
ny i są wdychane przez nas wszystkich.  
Substancje te kumulują się w organizmie 
uszkadzając komórki oraz narządy we-
wnętrzne i wcześniej czy później dadzą 
o sobie znać np. w postaci chorób nowo-
tworowych.  

Drodzy mieszkańcy nie palmy śmieci, 
miejmy świadomość szkodliwego wpły-
wu takiego spalania na zdrowie i środo-
wisko.

W Gminie Zembrzyce nie ogranicza się 
ilości wydawanych nieodpłatnie worków 
na odpady, każdy może oddać tyle śmieci 
ile wyprodukuje.

Mamy nadzieję, że te informacje skło-
nią Państwa do przestrzegania podstawo-

wych zasad postepowania z odpadami 
a przede wszystkim zaniechania spalania 
ich w swoich domowych piecach  Biorąc 
pod uwagę często bardzo zwartą zabu-
dowę w Naszej Gminie, podczas spala-
nia śmieci w piecach stężenie związków 
szczególnie szkodliwych dla zdrowia i ży-
cia ludzi jest bardzo wysokie.

Dbajmy o nasze zdrowie, a przede 
wszystkim o zdrowie naszych dzieci 
i wnuków, bo to one są najbardziej nara-
żone na oddziaływanie szkodliwych sub-
stancji.

UG

Palenie śmieci szkodzi Twojemu zdrowiu 
i zdrowiu Twoich najbliższych !!! 

Nadchodzi sezon grzewczy,  a z nim potrzeba palenia  w przydomowych 
piecach, co znacznie  pogorszy jakość powietrza. Odpowiedzialność za 
taki stan ponoszą wszyscy mieszkańcy, którzy w ramach oszczędności 
palą śmieci. 

Minęło jednak kilka tygodni od ostatnie-
go meczu w B-klasie i Tarnawianka zaczęła 
na nowo ostro działać. Zarządowi udało się 
namówić do powrotu kilku zawodników, za-
trudniono do pracy z drużyną nowego trene-
ra Marka Mirochę, trzon drużyny, składający 

się z doświadczonych i ogranych zawodni-
ków pozostał, głód piłki wśród naszych pił-
karzy był większy niż ból po spadku, a atut 
nowego boiska jeszcze bardziej zmotywował 
zawodników i działaczy do pracy w klubie. 
Wszystkie działania przed sezonem zostały 

podporządkowane tylko jednemu celowi, 
a jest to powrót do B-klasy. Zasługują na to 
nasi piłkarze i kibice, którzy już na pierwszym 
meczu potwierdzili jak są ważni dla naszego 
klubu i drużyny, w zamian za co zobaczyli 
aż 9 bramek w wygranym 9 -0 meczu z Bu-
gajem. Teraz, po sześciu kolejkach „C” - klasy 
Tarnawianka pozostaje bez porażki(oby tak 
do końca) – 5 zwycięstw i jeden remis – i jak 
na razie znajduje się na najlepszej drodze, by 
wrócić tam gdzie tak naprawdę jej miejsce, 
gdzie może spokojnie grać i wygrywać czyli 
do klasy „B” – powodzenia.

ML

LKS Tarnawianka
Po trudnym poprzednim sezonie, w którym Tarnawianka musiała grać 
bez własnego boiska, miała problemy z miejscem do właściwego tre-
ningu (tylko orlik) i w konsekwencji zanotowała spadek do klasy „C” 
wydawało się, że to koniec klubowej piłki w Tarnawie Dolnej. Zarów-
no zarząd jak i zawodnicy podłamani faktem degradacji do najniższej 
klasy rozrywkowej mieli czarne wizje upadku klubu, który tak dobrze 
spisywał się przez ostatnie lata.

Z ŻYCIA OSP

ZAPAMIĘTAJ:

• Paleniska domowe z powodu niskiej temperatury spalania nie są dostosowane do spalania wszystkich odpadów wy-
twarzanych w gospodarstwach domowych!

• Podczas spalania odpadów wydzielają się bardzo niebezpieczne dla zdrowia i środowiska substancje takie jak: tlenek 
węgla, nieorganiczne związki chloru, nieorganiczne związki fluoru, tlenki azotu, dwutlenek siarki, metale ciężkie, diok-
syny, furany!

• Toksyczne działanie zanieczyszczeń polega na powolnym, ale skutecznym uszkadzaniu narządów wewnętrznych: wą-
troby, płuc, nerek, rdzenia kręgowego lub kory mózgowej, są odpowiedzialne za częste występowanie nowotworów!

• Stężenia zanieczyszczeń wydobywających się z domowych kominów wielokrotnie przewyższają dopuszczalne stęże-
nie tych substancji w powietrzu!

• Ten kto spala odpady truje siebie i najbliższe otoczenie!

• Według danych z raportu Komisji Europejskiej, co roku na choroby wywołane złym stanem powietrza umiera 28 000 
Polaków!

• Spalane w domowych piecach śmieci powodują osadzanie się tzw. sadzy mokrej w przewodach kominowych, któ-
rą bardzo trudno usunąć, a jej nadmiar może spowodować zapalenie się przewodu kominowego bądź nawet pożar 
domu!
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Dziękujemy wszystkim, których zdjęcia wykorzystaliśmy w NGZ

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

ZS Tarnawa Dolna

ZS Zembrzyce

SP Marcówka

SP Śleszowice


