
Jeżeli tak uroczyście obchodzimy narodzenie Jezusa, 
czynimy to dlatego, aby dać świadectwo, 

że każdy człowiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym.
Św. Jan Paweł II

Niech magia Bożego Narodzenia sprawi,
że radość i miłość zawita do każdego domu, 

a nadzieja, spokój i szczęście zagoszczą w sercu każdego z Nas.

Przewodniczący
Rady Gminy Zembrzyce

Tadeusz Zadora

Wójt Gminy Zembrzyce 
Łukasz Palarski
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Nie bez powodu jubileusz pięćdziesięciolecia małżeństwa 
określany jest mianem Złotych Godów. Bezsprzecznie jest to 
rocznica szczególna, która zasługuje, by obchodzić ją z należ-
nym szacunkiem i godnością. By pojąć rangę uroczystości, 
należy zrozumieć, co tak naprawdę oznacza wieloletni staż 
małżonków. Jubileusz ten nie sprowadza się jedynie do kilku 
liczb i formalnych danych, lecz stanowi powód wielu wzru-
szeń i przywołuje liczne wspomnienia.

Wójt Gminy Zembrzyce słowem wstępu do Jubilatów po-
wiedział:  „...to jest takie nasze skromne podziękowanie od 
nas wszystkich, za to, że potrafiliście ze sobą tak długo wy-
trwać, że wspólnie wychowaliście dzieci i wspólnie pracowa-
liście na rzecz naszego kraju”. 

Do słów: gratulacji, podziękowań i życzeń Pana Wójta do-
łączyli się wszyscy obecni na uroczystości:  Andrzej Pająk – 
Senator RP, Tadeusz Zadora – Przewodniczący Rady Gminy, 
Jan Kapusta – Proboszcz z Zembrzyc, Jacek Kaznowski – Pro-
boszcz ze Śleszowic, Danuta Smyrak – Sekretarz Gminy, Anna 
Zawiła  – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Renata Krzysz-
toń – Dyrektor Szkoły Podstawowej z Marcówki oraz liczne 
grono zaproszonych gości.

Jubilaci zostali odznaczeni medalami nadanymi przez Pre-
zydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Aktu dekoracji dokonał 

Wójt Gminy Łukasz Palarski. W tym roku jubileusz pięćdzie-
sięciolecia małżeństwa świętowały następujące pary: 

Wanda i Stanisław Banasiowie
Krystyna i Józef Cholewowie
Zofia i Jan Jabłońscy
Maria i Szczepan Misiowie
Zofia i Mieczysław Pływaczowie
Stanisława i Tadeusz Przygodowie
Maria i Michał Sitarzowie
Irena i Edward Talagowie
Stanisława i Władysław Wciślakowie
Krystyna i Stanisław Wróblowie
Maria i Władysław Mikołajkowie

Uroczystość odbyła się w przyjemnej, acz podniosłej, odda-
jącej rangę wydarzenia atmosferze. Po części oficjalnej były 
życzenia najbliższych, krewnych, był szampan i łzy wzrusze-
nia. Jubileusz uświetniły występy artystyczne w wykonaniu 
uczniów ze Szkoły Podstawowej z Marcówki oraz kapeli Pana 
Tadeusza Wojtanka. 

 Wszystkim Jubilatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy 
i  życzymy kolejnych rocznic w zdrowiu, szczęściu i miłości.                                                                             
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Złote Gody w Zembrzycach
W dniu 20 października 2015 r. Urząd Gminy w Zembrzycach zorganizował uroczystość jubileuszo-
wą dla 11 par odznaczonych Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, która odbyła się w Bu-
dynku OSP w Zembrzycach. 

W tym roku, w okresie przedświą-
tecznym Zembrzycki Rynek rozbłysnął 
świątecznymi iluminacjami.  Udekoro-
wana choinka, rozświetlony anioł i inne 
ozdoby zostały wkomponowane w stałe 
elementy architektury, co razem z oświe-
tlonym kościołem nadaje temu miejscu 
prawdziwie świąteczny charakter. Mamy 
nadzieję, że ozdobiony rynek przyczyni 
się to do radośniejszego przeżywania 
Świąt Bożego Narodzenia.

UG

Świąteczne iluminacje w Zembrzycach

W tradycję świat Bożego Naro-
dzenia wpisują się dekoracje 
świąteczne, które wprowadzają 
atmosferę ciepła i radości.
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Realizacja projektu pozwoliła na speł-
nienie obowiązujących norm izolacyj-
ności termicznej przegród, zmniejszenie 
energochłonności obiektu i zmniejszenie 
strat ciepła przez przegrody zewnętrzne. 
W ramach prac wykonano ocieplenie 
ścian zewnętrznych budynku z este-
tycznym, kolorowym, trwałym tynkiem 
akrylowym, wymieniono stolarkę oraz 
ocieplono strop. Dzięki przeprowadzo-
nym zabiegom obiekt zyskał estetyczny 
wygląd. Odnowiony Zespół Szkół pre-
zentuje się znakomicie, a efekty moder-
nizacji już doceniają korzystający z niej 
po nastaniu zimowych chłodów.    

UG

Nowy wygląd budynku Zespołu Szkół w Zembrzycach
Zrealizowany został projekt do-
finansowany z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krako-
wie, o nazwie „Termomoderniza-
cja części budynku Zespołu Szkół 
w Zembrzycach”.

W 2016 roku nie ulegają podwyższeniu 
stawki podatku od nieruchomości

STAWKI ZA WODĘ 
I ŚCIEKI W 2016 ROKU

Ceny i stawki za dostarczaną wodę 
i odprowadzanie ścieków wynoszą:
1) gospodarstwa domowe
woda – 3,57 zł/m3 brutto
ścieki – 4,65 zł/m3 brutto
opłata abonamentowa – 5,50 zł
 
2) pozostali odbiorcy
woda – 5,40 zł/m3 brutto
ścieki – 5,77 zł/m3 brutto
opłata abonamentowa – 5,50 zł

TERMINY ZBIÓREK ODPADÓW 
KOMUNALNYCH W 2016 ROKU

Styczeń: 11, 25
Luty: 8, 22
Marzec: 7, 21
Kwiecień: 11, 25
Maj: 09, 23
Czerwiec: 13, 27 
Lipiec: 11, 25
Sierpień: 8, 22
Wrzesień: 5,19
Październik: 03,17
Listopad: 07, 21
Grudzień: 05,19

18 kwietnia oraz 24 października 
2016 r. zostanie przeprowadzona mobilna 
zbiórka odpadów wielkogabarytowych  oraz 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

Gminny Punkt Odpadów
Problemowych znajduje się 
w miejscowości Zembrzyce
(budynek byłej garbarni) 
„ul. Ks. Kobyłeckiego”. 
Godziny otwarcia punktu: 
poniedziałek – wtorek 8.00-10.00,
środa 15.00-17.00,
czwartek – piątek 8.00-10.00
oraz  w każdą drugą  i czwartą
sobotę miesiąca w godz.  8.00-13.00

W związku ze zbliżającą się zimą Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Zembrzycach kieruje apel do wszystkich 
mieszkańców Gminy Zembrzyce aby osoby potrzebujące 
pomocy (np.: osoby samotne, chore, bezdomne, niepełno-
sprawne), które własnymi staraniami nie radzą sobie z pro-
blemami, zwłaszcza w obliczu zbliżającej się zimy, w razie 
potrzeby kontaktowały się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Zembrzycach, osobiście lub telefonicznie pod numerem 
telefonu: 33 874 64 00 bądź za pośrednictwem innych osób, 
np.: sołtysów, radnych, sąsiadów, itp.

Jednocześnie, w związku z nadchodzącą zimą, zwraca-
my się do wszystkich mieszkańców gminy Zembrzyce, aby 

zwrócili uwagę na swoich bliskich, znajomych, sąsiadów,  
w szczególności na osoby samotne, chore, bezdomne, nieza-
radne życiowo oraz niepełnosprawne, które narażone są na 
różne niebezpieczeństwa związane z zimą. Osoby te mogą 
wymagać schronienia lub różnych innych form pomocy.

Apelujemy ponadto do wszystkich mieszkańców Gminy 
Zembrzyce o natychmiastowe zgłaszanie pod numer alar-
mowy „112” wszelkich przypadków osób wymagających 
pomocy, w tym w szczególności osób bezdomnych pozba-
wionych schronienia.

                                                                                                           GOPS

Apel do Mieszkańców Gminy Zembrzyce

Wykonano remont generalny instalacji elektrycznej i oświe-
tleniowej (firma Pana Jana Potocznego z Tarnawy Dolnej),wen-
tylacji wraz z rekuperatorem (firma Heatec sp z o. o., Kraków 
ul.  Balicka). Pozostałe prace remontowe wykonała firma 
budowlana Pana Józefa Sałapata z Bieńkówki. Wymieniono 
również całą stolarkę wewnętrzną. Prace były prowadzone 
w trakcie pracy ośrodka przy wyłączaniu czasowym niektórych 
pomieszczeń. Było to bardzo uciążliwe, ponieważ trzeba było 
codziennie sprzątać pomieszczenia wieczorem, aby rano mogli 
być przyjmowani pacjenci.

Chciałbym podziękować pracownikom Przychodni Zdrowia 
w Zembrzycach i Śleszowicach za zaangażowanie podczas 
remontu, oraz wszystkim wyżej wymienionym firmom, które 
wszystkie prace wykonały po kosztach materiału i pracy, bez 

marży kupieckiej. Koszt remontu wyniósł ok 70 000 zł i pokry-
ty został z funduszu własnego Przychodni Zdrowia Zembrzyce 
oraz sponsorów.

lek. med. Janusz Lenartowicz
Kierownik Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

Remont Przychodni Zdrowia w Zembrzycach
W miesiącach od lipca do listopada 2015 wykonano 
generalny remont pomieszczeń Przychodni Zdrowia 
w Zembrzycach.

1. Remont drogi gminnej „Putyrówka” 
w miejscowości Tarnawa Górna

2. Przebudowa drogi gminnej „Do Nosa-
la” w miejscowości Marcówka

3. Remont odwodnienia przy drodze 
gminnej „Pod Górę” w miejscowości 
Śleszowice

4. Remont nawierzchni dróg:
- „Do Kadeli”, „Tarnawska Góra”, „Biela-

rz-Zawiła” w miejscowości Tarnawa 
Dolna

- „Kwartniki”, „Do Śliwy”, „Do Biela”, 
„Do Dworu” w miejscowości Śleszo-
wice

- „Pagacówka” w miejscowości Tarna-
wa Górna

- „Do Wróbla”, „Koźle”, „Bace” w miej-
scowości Zembrzyce.

UG

Remonty dróg gminnych
W ostatnich miesiącach przepro-
wadzono remonty następujących 
dróg gminnych:

Tańsze bilety będą realizowane w ramach programu  pn. „Ra-
zem spędzamy czas” finansowanego przez Gminę Zembrzyce. 
Celem programu jest promowanie zdrowego stylu życia i wzmac-
nianie funkcji opiekuńczych poprzez wyjazdy na basen. Program 
przewiduje zniżkę do jednego pobytu na basenie dziennie w wy-
sokości 3 zł dla każdego mieszkańca Gminy Zembrzyce.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców do korzystania z base-
nów, zjeżdżalni oraz jacuzzi Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej.

UG

Tańsze bilety na basen dla mieszkańców gminy
W 2016 r. wszyscy mieszkańcy Gminy Zembrzyce 
będą uprawnieni do niższej o 3 zł opłaty za pobyt 
na basenie w Suchej Beskidzkiej. Warunkiem sko-
rzystania ze zniżki będzie okazanie dokumentu 
potwierdzającego fakt zameldowania na terenie 
Gminy Zembrzyce (dowód osobisty, legitymacja, 
paszport lub inny dokument potwierdzający zamel-
dowanie na terenie naszej gminy). 

ZEMBRZYCE ZEMBRZYCE
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Opróżnianie zbiorników bezodpły-
wowych i oczyszczalni przydomowych 
odbywa się na podstawie zlecenia tego 
zadania firmie, z którą została zawarta 
umowa. Przypomina się o obowiązku 
systematycznego opróżniania zbiorni-
ków bezodpływowych

Urząd Gminy w Zembrzycach jest zo-
bowiązany do weryfikacji opróżniania 
zbiorników bezodpływowych, w związku 
z tym zwrócimy się do przedsiębiorców 
opróżniających szamba o udostępnienie 

informacji dotyczących wywozów ście-
ków z poszczególnych nieruchomości 
oraz o udostępnienie informacji dotyczą-
cych zawartych umów w tym zakresie. 

Sprawdzane będzie posiadanie za-
wartej umowy na wywóz nieczystości 
przez poszczególnych właścicieli nieru-
chomości posiadających zbiornik bez-
odpływowy oraz weryfikowana będzie 
częstotliwość wywozu nieczystości płyn-
nych z danej nieruchomości. 

Uchylanie się od tych obowiązków za-
grożone jest mandatem lub karą grzywny.

Przypominamy, że szambo i oczysz-
czalnia przydomowa muszą mieć szczel-
ne dno i ściany oraz odpowietrzenie. 
Ścieki bytowo-gospodarcze nie są na-
wozem, bo to nie tylko bakterie kałowe, 
ale także detergenty, które mogą zawie-
rać trujące związki chemiczne, fosforany 
i  azotany. Substancje te powodują ska-
żenie gleb i wód gruntowych.

UG

Obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych 
Zgodnie z art. 5 ust 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 
wszyscy właściciele nieruchomości, którzy posiadają zbiornik bezodpływowy (szambo) powinni mieć za-
wartą umowę na odbiór nieczystości ciekłych z Gminnym Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzy-
cach lub  z innym przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróż-
niania zbiorników bezodpływowych. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwo-
ścią i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi przepełnienie zbiornika bezodpływowego, a także nie nastąpi 
zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód gruntowych. 

Osoby, które nie wywiązują się z nałożonych obowiązków  
związanych z usuwaniem nieczystości ciekłych proszone są o kontakt

 z Gminnym Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach,  tel. 33 8746 390
Cena za odbiór 1 m3 ścieków z zbiornika bezodpływowego wynosi 20,00 zł brutto, 

do powyższej ceny doliczany jest koszt transportu.

W wyniku nowelizacji ustawy o ochronie przyrody zostały 
również określone wielkości obwodów pnia drzew (a nie jak 
dotychczas ich wieku), które podlegają obowiązkowi uzyski-
wania zezwolenia. W ten sposób każda osoba będzie mogła 
w prosty sposób sprawdzić, czy konieczne jest zezwolenie 
na wycinkę drzewa. W celu uproszczenia systemu ochrony 
zadrzewień zniesiono obowiązek uzyskiwania zezwolenia 
na usuwanie krzewów z ogrodów przydomowych. Nie wy-
magane będzie uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę 
drzew powalonych lub złamanych przez wiatr drzew, ale 
przed wycięciem drzewa konieczne będzie zgłoszenie tego 
faktu do Urzędu Gminy, urzędnik zobowiązany jest do  prze-
prowadzenia oględzin drzew przed wycinką. 

Nie wymaga się zezwolenia na wycinkę:

1. krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat,

2. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełnią-
cą funkcje ozdobne (m.in. ogrody przydomowe) z wy-
łączeniem krzewów w pasie drogi publicznej i na terenie 
nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na te-
renach zieleni,

3. drzew, których obwód pnia na  wysokości 5 cm nie 
przekracza: 

a) 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca 
zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu sre-
brzystego, robinii akacjowej oraz platanu klono-
listnego, 

b) 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków 
drzew, 

4. drzew lub krzewów na plantacjach, lub w lasach, ( w la-
sach wymagane jest zezwolenie uzyskane w Nadleśnic-
twie Sucha Beskidzka) 

5. drzew lub krzewów owocowych z wyłączeniem rosną-
cych na terenach nieruchomości wpisanej do rejestru za-
bytków lub na terenach zieleni,

6. drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjono-
waniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych,

7. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji 
właściwego organu z obszarów położonych miedzy linią 
brzegową a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnie 
wysokim brzegiem, w którym wybudowano trasę wału 
przeciwpowodziowego,

8. drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygna-
lizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatacje 
urządzeń kolejowych usuwanych na podstawie decyzji 
właściwego organu, 

9. drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, 
usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu, 

10. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji 
właściwego organu ze względu na  potrzeby związane 
z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegóło-
wych,

11. drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodo-
wego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajo-
brazową, 

12. drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynika-
jących z planu ochrony lub zadań ochronnych parku na-
rodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku 
krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu 
ochrony dla obszaru Natura 2000,

13. prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony 
przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo 
powołane do niesienia pomocy,

14. drzew i krzewów które stanowią złomy lub wywroty. 
W tym przypadku przed wycięciem drzewa należy zgło-
sić ten fakt  do Urzędu Gminy, urzędnik zobowiązany 
jest do  przeprowadzenia   oględzin drzew w terenie 
przed wycięciem.

15. drzew lub krzewów należących do gatunków obcych.

Ponadto nie jest wymagane zezwolenie na prace w ob-
rębie korony drzewa prowadzące do usunięcia gałęzi w wy-
miarze nie przekraczającym 30% korony, która rozwinęła 
się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu: 

- usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych

- utrzymanie uformowanego kształtu korony drzew,

- wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróce-
nia statyki drzewa.

Więcej informacji dotyczących tego tematu można 
uzyskać w tutejszym Urzędzie Gminy w Zembrzycach 
w Referacie Inwestycji i Rozwoju pok. nr 13. na stronie 
internetowej gminy www.zembrzyce.pl oraz na stronie  
www.obywatel.gov.pl
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Zmiana przepisów dotyczących wycinki drzew i krzewów 
Z dniem 28 sierpnia 2015 r. weszły w życie zmiany ustawy o ochronie przyrody. Wprowadzone zmiany do-
tyczą przede wszystkim obniżenia wysokości opłat za usunięcie drzew lub krzewów oraz kar administracyj-
nych z tym związanych, zróżnicowania wysokości kar w zależności od okoliczności sprawy.

Od dwóch lat zakład zajmuje się nie 
tylko sprawami wodno-kanalizacyjny-
mi, ale również przejął na siebie zadania 
związane z utrzymaniem zieleni, drob-
nymi remontami dróg i częściowym od-
śnieżaniem dróg gminnych.

W mijającym roku Gminny Zakład Wo-
dociągów i Kanalizacji wykonał bardzo 
dużą inwestycję związaną z kanalizacją 
części Tarnawy Dolnej osiedla: Biele, Pa-
jąki, Sitarzówka, Storczały, Konasówka, 
koszt całościowy inwestycji na dzień 
09.12.2015 wyniósł 1.989.810,21 brutto 
zł, w tym pozyskane środki z Funduszu 
Europejskiego na realizację tej inwestycji 
wynoszą 1.039.541,00 zł . 

Ponadto wykonano odcinek wodocią-
gu – 120 m w Tarnawie Dolnej na osiedlu 
Pająki.

GZWiK

Inwestycje Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach 

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach w trosce o poprawę świadczonych usług dla miesz-
kańców zakupił beczkę na wodę pitną o pojemności 4,3 m3. Ponadto zakład nabył samochód specjalny Mul-
tikar UX 100 wielofunkcyjny z kosiarką ducker, piaskarką i pługiem o zmiennej geometrii. 

ZEMBRZYCE ZEMBRZYCE
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Potrawy serwowało aż 18 grup, gospo-
dynie, oraz uczniowie z ZS im. Wincente-
go Witosa w Suchej Beskidzkiej. Gościem 
specjalnym konkursu były gospodynie 
z Oravskiej Polhory, które z racji tematyki 
konkursowej pokazały wyrób korbaczków.

Tematem przewodnim tym razem były 
potrawy na bazie nabiału, w trzech katego-

riach konkursowych: I kategoria- potrawa 
typowo regionalna, II kategoria – współ-
czesna potrawa oparta na tradycjach 
potraw regionalnych III kategoria – trady-
cyjne nalewki Jury, miało bardzo trudny 
wybór. Podczas oczekiwania na werdykt 
komisji, zaproszonym gościom czas umila-
ła Kapela Regionalna „Spod Jałowca”. 

III miejsce otrzymało Zembrzyckie Koło 
Gospodyń „Mioduszyna" za leszczynówkę 
na mleku. W sobotnie szare, jesienne po-
południe było bardzo kolorowo, bogato 
i przepysznie. Wybór potraw i nalewek, 
oraz ich dekoracja przyprawiały o zawrót 
głowy!! Dziękujemy paniom z KGW „Mar-
cowianki” i ZKG „Mioduszyna” za promocję 
Gminy Zembrzyce i cieszymy się, że tak 
wspaniale potrafią gotować i sprawia im to 
frajdę, a oto przecież chodzi.

                                                          GCKiCz

XV Konkurs „O Złotą Warzechę”
W sobotę 14 listopada br. rozstrzygnięto kolejną edycję Powiatowego Konkursu 
Kulinarnego „O złotą Warzechę” w Lachowicach. Celem tego konkursu jest popu-
laryzacja potraw regionalnych i tradycyjnej kuchni opartej na naturalnych pro-
duktach, oraz promocja Podbabiogórza. 

W czwartek 19 listopada dzięki zaanga-
żowaniu Rodziny Bł. Edmunda, Nauczycieli 
i Rodziców przeżywaliśmy w naszej parafii 
Misyjne Święto Dzieci, które było podsu-
mowaniem ubiegłorocznego trudu i wy-
siłku podjętego na rzecz Misji Świętych. 

O godz. 14.30 wyruszył sprzed budynku 
Zespołu Szkól w Zembrzycach kolorowy 
Korowód Małych Misjonarzy (Uczniów 
Szkół w Zembrzycach i w Marcówce) 
w barwnych strojach i balonami w rękach 
symbolizujących kulturę i zwyczaje kra-

jów misyjnych. Orszak misyjny dotarł do 
Ośrodka „TotusTuus”, gdzie o godz. 15.00 
uczestniczyliśmy w uroczystej Euchary-
stii sprawowanej pod przewodnictwem 
ks. Prałata Tadeusza Dziedzica i naszego 
ks. Marka Matusika. Nad oprawą liturgicz-
ną czuwała nasza parafialna schola dziew-
częca. Po Mszy św. uczestnicy spotkania 
oddali hołd naszemu świętemu Papieżowi 
– Janowi Pawłowi II, śpiewając przed figurą 
Papieża pieśń wdzięczności za dar Jego 

Misyjne Święto Dzieci
Od wielu lat w zembrzyckiej parafii podejmujemy troskę o Misje Święte, poprzez 
zaangażowanie naszych Dzieci i Młodzieży w Kolędę Misyjną. Pieniążki zbierane 
na Misje podczas kolędy misyjnej są przeznaczane na pomoc dzieciom w krajach 
misyjnych.

Laur Babiogórski - to odznaczenie usta-
nowione przez Stowarzyszenie Gmin 
Babiogórskich dla zasłużonych dla do-
kumentowania przeszłości historycznej, 
za szeroką działalność popularyzatorską 
w dziedzinie kultury i regionalizmu, za 
promowanie walorów regionu oraz za 
działania na rzecz rozwoju i promocji 
regionu Beskidów. Kolejny już raz tytuł 
ten zawędrował do Gminy Zembrzyce. 
Kapituła Stowarzyszenia przyznała „Laur 
Babiogórski” Orkiestrze Dętej „Rytm” 
w Zembrzycach za osiągnięcia muzyków, 
społeczników w dziedzinie twórczości 

artystycznej, upowszechniania szeroko 
pojętej kultury oraz promocję Gminy 
Zembrzyce. Wyróżnienie to zostało skie-
rowane do wszystkich członków stowa-
rzyszenia, za wytrwałą solidną pracę i an-
gażowanie się w działania umacniające 
tożsamość kulturową, służące rozwojowi 
i promocji regionu Podbabiogórza.

Uhonorowano również tym wyróżnie-
niem Panią Marię Heldt za całokształt 
pracy kulturalno społecznej, kultywowa-
nie lokalnych tradycji, kształtowanie po-
czucia tożsamości regionalnej, przekazy-
wanie młodemu pokoleniu szacunku do 

tego co najważniejsze, a więc do naszych 
korzeni. Wyróżnienie to otrzymała za pro-
pagowanie miejscowego folkloru , co jest 
jej życiową pasją i wyzwaniem.

Gratulujemy nagrodzonym i dzięku-
jemy za zaangażowanie w życie lokal-
nej społeczności, udział we wszystkich 
ważnych wydarzeniach Gminy, aktywną 
współpracę z samorządem. Mamy na-
dzieję, że otrzymane wyróżnienie wpły-
nie na podejmowanie jeszcze większego 
wysiłku i nowych wyzwań na rzecz naszej 
„Małej Ojczyzny”.

GCKiCz

Laur Babiogórski
W sobotę 19 grudnia br. na uroczystym, świątecznym  posiedzeniu Stowarzysze-
nia Gmin Babiogórskich, które miało miejsce w Ośrodku Totus Tuus w Zembrzy-
cach uhonorowano lokalnych liderów Laurem Babiogórskim. 

Osoby i posłannictwa dla narodu i świata. 
Nasze świętowanie miało charakter rodzin-
nej zabawy, którą animowała i prowadziła 
pani Justyna Tokarz. W przerwach zabawy 
na uczestników czekały napoje i słodkości. 
To nasze wspólne świętowanie było dzięk-
czynieniem za dotychczas podjęty trud na 
rzecz misji i zachętą oraz wprowadzeniem 
do kolejnej już przypadającej na 27 grud-
nia Kolędy Misyjnej w naszej parafii. Ufamy, 
że nie zabraknie nas na szlakach misyjne-
go trudu, aby tam, gdzie jest bieda i płacz 
nie brakowało chleba i wody oraz odrobi-
ny uśmiechu dzięki naszej misyjnej i apo-
stolskiej gorliwości.

 s. Alicja

ZEMBRZYCE ZEMBRZYCE

fot. B. Dobisz

Nagrodzona p. Maria Heldt
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Informacje Zespołu Szkół w Zembrzycach
Młodzież gimnazjum pod opieką Pana 

Kazimierza Surzyna zrealizowała dwa pro-
jekty wyborcze: „Młodzi głosują – wybo-
ry prezydenckie 2015” oraz „Młodzi glo-
sują – wybory parlamentarne 2015” w 
ramach realizowanych projektów ucznio-
wie przeprowadzili wśród młodzieży gim-
nazjalne wybory prezydenckie i parlamen-
tarne. Celem projektu było przybliżenie 
uczniom zasad przeprowadzania wybo-
rów powszechnych.

Zdrowie najważniejsze – od paździer-
nika uczniowie klas I, IIa, IIb gimnazjum re-
alizują program edukacyjny „Żyj smacznie 
i zdrowo”. Celem projektu jest przybliżenie 
uczniom wpływu właściwego odżywiania 
na prawidłowe funkcjonowanie organi-
zmu.

Osiągnięcia uczniów: 
Ogólnopolski Konkurs Poetycki i Literac-

ki „O autentyczną wiarę” i „O ludzkie serce 
człowieka”: 

I nagroda specjalna – Natalia Talaga
I nagrody – Tomasz Listwan, Kacper Ta-

laga, Szymon Lenik – opiekun Kazimierz 
Surzyn

Nasi uczniowie zakwalifikowali się do 
etapu rejonowego kuratoryjnych konkur-
sów 

Małopolski Konkurs Chemiczny  - Wero-
nika Fidelus, Listwan Tomasz opiekun Ga-
briela Świerk

Małopolski Konkurs Języka Niemiec-
kiego – Weronika Fidelus, Natalia Talaga – 
opiekun Monika Jach

Małopolski Konkurs Języka Angielskie-
go – Weronika Fidelus – opiekun Mariusz 
Kopacz

Małopolski Konkurs Biologiczny – Wero-
nika Fidelus – opiekun Gabriela Świerk

Małopolski Konkurs Wiedzy Obywatel-
skiej i Ekonomicznej – Dawid Pajor, Listwan 
Tomasz – opiekun Kazimierz Surzyn

Małopolski Konkurs tematyczny „Wy-
bitni Władcy Polski – Piastowie” – Amelia 
Chrapek – opiekun Barbara Cyganik

Małopolski Konkurs Biblijny – Amelia 
Chrapek – opiekun ks. Marek Matusik 

ZS Zembrzyce

Naszą szkołę reprezentowały 3 zespoły 
w kategoriach: chłopcy U-10 (opiekun p. 
Mariusz Kopacz), chłopcy U-12 (opiekun 
p. Tadeusz Fidelus) oraz dziewczęta   U-12 
(opiekun p. Tadeusz Fidelus). Niestety ze-
społy chłopców musiały uznać wyższość 

rywali podczas rozgrywek eliminacyjnych 
do finału powiatowego – solidarnie zajęły 
trzecie  miejsce. 

O wiele lepiej zaprezentowała się druży-
na dziewcząt, która w finale powiatowym 
zremisowała z faworytkami z SP1 Budzów 

(1:1) i wygrała z SP 1 Maków Podhalański 
5:0 – wszystkie bramki zdobyła Antonina 
Stopa. W trzecim meczu zespół z Budzowa 
pokonał makowianki 7:0. Do szczęścia – 
awansu do finału wojewódzkiego w Tym-
barku zabrakło 3 bramek w meczu z Mako-
wem Podhalańskim.

(tf) 

 W październiku zakończyła się rywalizacja zespołów biorących udział w elimina-
cjach powiatowych XVI Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Tymbarku.  

XVI TURNIEJ „Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU 2015”

Udział w powiatowych zawodach spor-
towych, jak również kolejne występy 
uczniów indywidualne lub w drużynie 
na etapie rejonowym i wojewódzkim są 
punktowane. Suma uzyskanych punktów 
na zakończenie roku szkolnego decyduje o 
zajętym miejscu w  klasyfikacji dla najlep-
szych szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i średnich.  Szkoła Podstawowa w Zem-
brzycach otrzymała szóstą lokatę. 

Dyplom, za uzyskane wyniki przez Szko-
łę Podstawową w Zembrzycach  w rywali-
zacji sportowej szkół, odebrała pani Elżbie-
ta Fidelus, dyrektor Zespołu Szkół oraz pan 
Tadeusz Fidelus, nauczyciel wychowania 
fizycznego. 

Podziękowania w formie dyplomów 
otrzymali koordynatorzy sportu w po-
szczególnych gminach, którzy funkcje 
tą pełnili w roku szkolnym 2014/2015 – 

z gminy Zembrzyce takie podziękowanie 
otrzymał pan Tadeusz Fidelus. Na zakoń-
czenie piątkowej uroczystości wręczono 
Nagrody Powiatu Suskiego za zajęcia miej-
sca na podium w zawodach wojewódz-
kich, dodatkowo złoci medaliści otrzymali 
także nagrody pieniężne. Niestety, w ubie-
głym roku szkolnym żaden uczeń naszego 
zespołu szkół nie zajął tak wysokiego miej-
sca (najwyżej sklasyfikowanym był Maciej 
Talaga, który zajął 10 miejsce w pływackim 
finale wojewódzkim). 

(tf) 

W piątek 13 listopada 2015 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Suchej Be-
skidzkiej odbyło się podsumowanie sportowego współzawodnictwa w roku szkol-
nym 2014/2015. 

PODSUMOWANIE  SPORTOWE 2014/2015

Najlepiej zaprezentował się zespół 
dziewcząt ze szkoły podstawowej w Zem-
brzycach, który najpierw w eliminacjach 
pokonał zespół SP w Łętowni, a w finale 
powiatowym, po emocjonujących me-

czach ostatecznie zajął IV miejsce.
Zespół prowadzony przez p. Tadeusza 

Fidelus występował w następującym skła-
dzie: Dobroska Anna, Mirocha Emilia, Mo-
tejadded Daria, Nosal Magdalena, Przybyś 

Julia, Sałapatek Martyna, Stopa Antonina, 
Szczerbak Joanna, Wciślak Julia, Wiatrak 
Kornelia, Włoch Lidia. 

Pozostałe zespoły z gimnazjum dziew-
cząt i chłopców (opiekun p. Piotr Talaga) 
odpadły z rywalizacji w eliminacjach po-
wiatowych

(tf) 

W listopadzie zakończyły się rozgrywki gminne i powiatowe w piłce koszykowej 
dziewcząt i chłopców. 

KOSZYKÓWKA 2015

UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚLESZOWICACH
LAUREATAMI POWIATOWEGO KONKURSU
PROPAGUJĄCEGO ZDROWY TRYB ŻYCIA

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej zaprosił wszyst-
kie szkoły do udział w konkursie, którego celem było wykonanie 
pracy propagującej zdrowy tryb życia, zachęcającej do zmiany 
nawyków żywieniowych. Można było wykonać plakat lub spot fil-
mowy. Konkurs realizowany był w ramach projektu „Profilaktyka 
chorób nowotworowych układu pokarmowego w celu zmniej-
szenia zachorowalności i śmiertelności na terenie powiatu su-
skiego oraz ościennych”. Uczniowie SP w Śleszowicach uczest-
niczyli w trzygodzinnych zajęciach profilaktyczno -literacko-pla-
stycznych poświęconych powyższej tematyce. Stworzone plakaty 
odesłano na konkurs. 8 grudnia 2015 r. w Sali Konferencyjnej Szpi-
tala w Suchej Beskidzkiej odbył się uroczysty finał podsumowują-
cy projekt. Wśród nagrodzonych laureatów konkursu znaleźli się 
również uczniowie naszej szkoły – Marcin i Tomasz Rezler, którzy 
zajęli I miejsce w kategorii szkół podstawowych. 

SPŚ

TENIS STOŁOWY – AKTYWNOŚĆ DLA KAŻDEGO

Istotną zaletą gry w tenisa dla dzieci jest kształtowanie u nich 
wszechstronności ruchowej. Sport ten rozwija zwinność, szyb-
kość, gibkość, siłę i wytrzymałość, doskonali dokładność i precy-
zję ruchów.

Nie dziwi więc fakt, iż tenisowa rakietka jest stałym wyposaże-
niem plecaka ucznia Szkoły Podstawowej w Śleszowicach. Lubia-
na i popularna gra jest łatwo dostępną formą rekreacji w czasie 
każdej przerwy międzylekcyjnej. Uczniowie chętnie współza-
wodniczą pamiętając jednak, że nie da się osiągnąć najwyższego 
poziomu samemu. To gra wymagająca treningu w grupie. 

W tegorocznych gminnych rozgrywkach uczniowie naszej 
szkoły zaprezentowali się doskonale. 

Chłopcy: I miejsce – Jakub Gałuszka, II – Tomasz Szczygieł, III – 
Dawid Pluta, IV – Patryk Gałuszka.

Dziewczęta: II miejsce Katarzyna Matuszyk, III – Marzena Ga-
łuszka, IV – Dominika Pilarczyk.

Wszyscy będą reprezentować Gminę na eliminacjach powiato-
wych. Życzymy powodzenia!

SPŚ
 
OBCHODY OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA PRAW DZIECKA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚLESZOWICACH 

20 listopada 2015 roku po raz drugi w naszej szkole obchodzono 
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Z tej okazji zaplanowano kilka 
ciekawych projektów, inicjatyw, dyskusji i zabaw. Tematykę zgłębia-
no przez cały tydzień, a działaniom towarzyszyło hasło przewodnie: 

„Mały Człowieku! To nie zabawa 
– masz prawo wiedzieć, jakie masz prawa”.
Najważniejsze wydarzenia to:

1. Dziecko i jego prawa – apel inaugurujący działania.
2. Do czego mam prawo jako dziecko? – lekcja wychowawcza.
3. Praca plastyczna zainspirowana  

Piosenką o prawach dziecka.
4. Janusz Korczak – przyjaciel dzieci.
5. Król Maciuś Pierwszy.
6. Budujemy WIEŻĘ PRAW DZIECKA.
7. Apel Twojego Dziecka według Janusza Korczaka  

– ulotka dla rodziców.
8. Prawa i obowiązki ucznia – apel.
9. Budujemy osadę – organizacja życia rozbitków na 

bezludnej wyspie (zabawa tematyczna).
10. Dziecko jest szczęśliwe kiedy…  

– podsumowanie Tygodnia Praw Dziecka.
SPŚ

ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA

Szkoła Podstawowa w Śleszowicach czynnie uczestniczy we 
wszystkich akcjach profilaktycznych promujących zdrowy tryb ży-
cia, piętnując wszelakie używki i złe nawyki żywieniowe. Tym razem 
przyłączyliśmy się do obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia. 

Działania zostały zaplanowane i zrealizowane na różnych płasz-
czyznach. W czasie apelu uczniowie obejrzeli przedstawienie 
„Mamo, tato! Rzuć palenie!” oraz podziwiali przygotowaną przez 
przedszkolaków muzyczno-ruchową interpretację piosenki „Di-
nek”. Wszystkim biorącym udział w akcji organizatorzy przypinali 
zielone listki, a rodzicom przekazano ulotki Rzuć palenie dla mnie.

Zwieńczeniem wszystkich działań był happening: Chcemy żyć 
bez dymu! oraz konkurs plastyczny: O zdrowie się troszczymy – 
papierosom stop mówimy! (laureaci: I miejsce – Patrycja Kosek, 
II – Dominik Grygiel, III – Wiktoria Śliwa).

SPŚ

Z  życia śleszowickiej podstawówki

ZEMBRZYCE ZEMBRZYCE
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Z życia szkoły w Marcówce

Śniadanie  to najważniejszy posiłek 
dnia. Dzięki niemu dzieci mają:

- energię do nauki,
- lepiej koncentrują się podczas lekcji,
- mają siłę do zabawy.
To najlepszy start w nowy dzień!
Taka myśl stała się mottem  do działania 

uczniów kl. 0-III, którzy w ramach realiza-
cji projektu „Śniadanie daje moc” dnia 
6 listopada przygotowywali w swoich 
klasach wspólne śniadanie. Przyjemnie 
było patrzeć jak uczniowie przygotowują, 
a później z apetytem konsumują koloro-
we kanapki, koreczki warzywne, szaszłyki 
owocowe oraz jesienną surówkę „Samo 
zdrowie”.

SPM

Wśród prac znalazły się różańce wyko-
nane z naturalnych surowców takich jak: 
owoce leśne i ogrodowe (kasztany, żołę-
dzie, szyszki, czerwony głóg, jarzębina), 
produkty żywnościowe (chrupki śniada-
niowe, masa piernikowa, pianka cukro-
wa i makaron) oraz surowce plastyczne 
(masa solna, modelina, bibuła i materiały 
krawieckie). Wszyscy uczniowie zosta-
li nagrodzeni za staranność wykonania, 
twórcze zaangażowanie i pomysłowość.

SPM

Kolejny raz w naszej szkole, w miesiącu 
październiku został przeprowadzony 
konkurs na: „Najciekawszy różaniec”. 
Bardzo wielu uczniów przystąpiło do 
konkursu i przygotowało swój własno-
ręcznie (lub z pomocą Rodziców) wyko-
nany różaniec.

 „ŚNIADANIE DAJE MOC”

KONKURS RÓŻAŃCOWY

Wiadomości z Zespołu Szkół w Tarnawie Dolnej

W ramach zajęć uczniowie wcielają się w 
rolę odkrywców i badaczy, poznając przy 
tym walory przyrodnicze wybranego Par-
ku Narodowego i jego najbliższej okolicy. 
Jednocześnie, jako reporterzy gazety „Mi-
sja Przyr(g)oda", każdego dania zamiesz-
czają swoje relacje na specjalnie dedyko-
wanym profilu na Facebooku.

W dniach 19.10.–23.10.2015 r. 36 
uczniów gimnazjum z Zespołu Szkół w Tar-
nawie Dolnej i 4 opiekunów uczestniczyło 
w Zielonej Szkole w Zakopanem odkry-
wając wyjątkowość Tatrzańskiego Parku 
Narodowego. W czasie misji uczniowie 
przeprowadzali badania na terenie parku 
wcielając się w role: botanika, zoologa, 
ornitologa, entomologa, hydrobiologa. 
Poznali dzięki temu różne działy nauk 
przyrodniczych w praktyce, zwłaszcza, że 
pracowali z doświadczonymi pracownika-
mi Parku Narodowego. 

Dzięki atrakcyjnej formule programu, 
łączącej naukę, gry i zajęcia terenowe, 

uczniowie szybciej i chętniej przyswaja-
li wiedzę przyrodniczą. Po powrocie do 

szkoły kontynuują realizację projektu, któ-
rego celem jest zaprezentowanie walorów 
przyrodniczych najbliższej okolicy.

Opiekunowie

        „Misja Przyroda" to cykl zajęć przyrodniczych dla uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjów, którego celem jest budowanie wśród młodzieży wiejskiej świa-
domości i poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze własnego re-
gionu i kraju. 

ZIELONA SZKOŁA W ZAKOPANEM realizowana w ramach projektu   
„Misja Przyrody ” – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych

Konkurs adresowany był do młodzieży 
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Zada-
niem uczniów było napisanie trzech ese-
jów lub reportaży na zasadzie „dokończ 
zdanie”. Fragment napisany przez uczen-
nice z Tarnawy Dolnej, na temat: „Absty-
nencja sposobem na spełnienie marzeń…” 
zdobył główną nagrodę!

Laureatkom gratulujemy i życzymy ko-
lejnych sukcesów!

ZSTD

Trzy uczennice z Zespołu Szkół w Tarna-
wie Dolnej: Danuta Kulig, Kamila Stec 
(kl. III gimnazjum) oraz Anna Huber (kl. 
II gimnazjum) zajęły I miejsce w Woje-
wódzkim Konkursie „Młodzi młodym”, 
organizowanym w ramach projektu 
„Szkoła promująca zalecenia Europej-
skiego kodeksu walki z rakiem” przez 
Małopolskiego Kuratora Oświaty.

TARNAWA DOLNA NAJLEPSZA W WOJEWÓDZTWIE!

W tym roku szkolnym, dnia 18 listopada, zorganizowaliśmy 
akcję „DZIEŃ RZUCANIA PALENIA PAPIEROSÓW”. Kilka dni wcze-
śniej przygotowaliśmy plakaty i tablice informujące o szkodliwo-
ści palenia papierosów oraz ich składzie chemicznym. Od rana 
przyklejaliśmy „zielone listki” jako symbol zdrowych płuc i czy-
stego powietrza, wolnego od dymu papierosowego. Na listkach 

przyklejone były hasła nawołujące do rzucania papierosów.
Podsumowaniem akcji był apel poświęcony w/w tematyce, przy-

gotowany przez koordynatora akcji – p. J. Fidelus wraz z uczniami 
klas II, III i IV. Podczas apelu rozstrzygnięty również został konkurs 
na hasło dotyczące rzucania palenia papierosów. Wszystkie klasy, 
które wzięły udział w konkursie zostały nagrodzone przez p. Dy-
rektor. Akcja zakończyła się wspólną degustacją pysznych owo-
ców i przypomnieniem zasad zdrowego żywienia.

SPM

Od wielu lat prowadzimy w naszej szkole akcje edukacyjne 
informujące o szkodliwości palenia papierosów.

AKCJA „RZUĆ PALENIE!”

ZEMBRZYCE ZEMBRZYCE
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Śleszowicach i Marcówka wykazały, że 
ich szkoły nie tylko uczą, ale również dba-
ją o bezpieczeństwo swoich podopiecz-
nych zwłaszcza  w drodze do i ze szkoły. 
Nauczyciele, uczniowie i rodzice promo-

wali noszenie odblasków wszelkimi meto-
dami. Podjęto ciekawe inicjatywy, zorga-
nizowano zajęcia pozalekcyjne, konkursu, 
turnieje BRD. 

Idea konkursu została zrealizowana na 
bardzo wysokim poziomie.

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚLESZOWI-
CACH OKAZAŁA SIĘ NAJLEPSZĄ W PO-
WIECIE SUSKIM  i 16 grudnia 2015 r. 
przedstawiciele uczniów wzięli udział 
w gali finałowej w Krakowie. Na pochwałę 
zasługuje również SZKOŁA PODSTAWO-
WA W MARCÓWCE, która zajęła III miejsce. 

SPŚ

Dwie szkoły podstawowe z Gminy Zembrzyce przystąpiły do Małopol-
skiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”, którego celem było zwiększe-
nie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz i ro-
dziców w zakresie wyposażania uczniów w elementy odblaskowe. 

Odblaskowe Szkoły w Gminie  Zembrzyce

Pożar wybuchł w kotłowni szkolnej, 
gdzie uwięziony był pracownik. Taki sce-
nariusz dał możliwość przeprowadzenia 
akcji ratowniczo-gaśniczej oraz udzielenia 
kwalifikowanej pomocy przedmedycznej 

poszkodowanemu. Na pomoc ruszyły 
zastępy strażaków – ochotników z Zem-
brzyc, Marcówki, Tarnawy Dolnej oraz 
samych Śleszowic. Próbie został poddany 
personel szkoły, którego zadaniem było 

sprawne przeprowadzenie ewakuacji.
Akcja zakończyła się opanowaniem 

i  dogaszeniem pożaru. Udało się też ura-
tować ludzkie życie. Ćwiczeniom przyglą-
dały się dzieci (wcześniej ewakuowane). 
Po pełnych emocji manewrach uczniowie 
mogli bliżej przyjrzeć się wyposażeniu 
wozu strażackiego, porozmawiać ze stra-
żakami.

SPŚ

20 listopada 2015r. na terenie Szkoły Podstawowej w Śleszowicach 
przeprowadzono akcję ratowniczo-gaśniczą połączoną z ewakuacją.                           
W ćwiczeniach wzięły udział wszystkie jednostki OSP Gminy Zembrzy-
ce oraz Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Sucha Beskidzka. 

ĆWICZENIA  TAKTYCZNO-BOJOWE JEDNOSTEK OSP
  W GMINIE ZEMBRZYCE

Nasze wspólne świętowanie podzielone było na trzy części. Naj-
pierw bawiły się dzieci z przedszkola oraz klas młodszych, które 
chętnie uczestniczyły w organizowanych przez wychowawców 
tańcach i zabawach integracyjnych.

W samo południe salą gimnastyczną zawładnęły wróżki i cza-
rownice, które przy przygotowanych stoiskach wróżyły uczniom 
klas 0-VI. Przy jednym ze stolików z pełną paletą barw twarze dzie-
ciom malowała p. J. Żmija.

Zabawa Andrzejkowa okazała się świetną okazją do tego, aby 
wesprzeć Dzieci z Domu Dziecka w Tupizie, którym pomagamy 
w ramach akcji charytatywnej „Adopcja Serca”. Chętne dzieci wzię-
ły udział w akcji, z której całkowity dochód został właśnie przezna-
czony na w/w cel.

Całość spotkania dopełnił przepyszny poczęstunek przygoto-
wany przez Radę Rodziców, za co SERDECZNIE  DZIĘKUJEMY!

Zabawy, radości oraz uśmiechu było wiele i wszyscy z utęsknie-
niem czekają już na następny  bal.      

SPM

Dnia 26 listopada odbyła się długo wyczekiwana zabawa an-
drzejkowa, na której świat realny łączył się ze światem ma-
gii, czarów, wróżb. Andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej 
zabawy, a jednocześnie źródłem szacunku dla tradycji i ob-
rzędów ludowych. Wróżby pobudzają wyobraźnię dziecięcą, 
uczą kreatywności, pozwalają oderwać się od rzeczywistości                           
i przenieść w świat marzeń i fantazji.

ZABAWA ANDRZEJKOWA

Klasa piąta SP w Marcówce przystąpiła do konkursu „Kraina 
Tauronka” realizowanego w ramach akcji „Bezpieczniki TAURO-
NA. Włącz dla dobra dziecka”. Konkurs ten jest długoterminowym 
projektem edukacyjnym, w ramach którego uczestnicy poprzez 
wykonywanie różnorodnych zadań (quizów i gier zręcznościowo-
-logicznych) dowiadują się między innymi: czym jest energia elek-
tryczna oraz jak bezpiecznie z niej korzystać.     SPM

Uczniowie klas IV-VI uczestniczą w programie Insta.Ling. 
Jest to  strona internetowa do nauki słówek języków obcych 
oraz ortografii języka polskiego. 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.

Z INTERNETEM ZA PAN BRAT

W przedszkolu w Marcówce trwa akcja „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”. Przedszkolaki zapraszają Rodziców, którzy chętnie przycho-
dzą i czytają ulubione bajki swoich pociech. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchają i proszą o więcej.

SPM

RODZICE – PRZEDSZKOLAKOM

Po zaprezentowaniu swoich ulubionych maskotek, dzieci bawiły się wspólnie z misiami 
przy piosence pt. „Jadą, jadą misie”, oglądały bajki „Miś Coralgol” oraz „Miś Uszatek”. Został 
również zorganizowany konkurs muzyczny oraz plastyczny. Na zakończenie dnia, każde 
dziecko otrzymało pamiątkową naklejkę za aktywność.     SPM

Dnia 25 listopada 2015 r. przedszkolaki 
z Marcówki przyniosły swoje maskotki 
– misie, aby uczcić ich święto.

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA W PRZEDSZKOLU

W ramach realizacji programu prowadzono zajęcia plastyczne 
(p. B. Rusin) oraz zajęcia muzyczno-teatralne (p. J. Fidelus i p. M. Bą-
czek). Podczas zajęć szczegółowo omawiano tematykę związaną 
z agresją i przemocą. Dzieci wykonywały scenografię oraz rekwizy-
ty; opracowywały scenariusz i oprawę muzyczną do przedstawie-
nia teatralnego  pt. „Ballada o Uprzejmym Rycerzu”. 

W dniach 23-30 listopada zorganizowano „TYDZIEŃ BEZ AGRE-
SJI”. Codziennie obowiązywał inny kolor ubrania – od barw ciem-
nych do jasnych. Każdego dnia podejmowano różne działania. 
Dzieci przygotowywały scenki dot. zapobiegania agresji; wzięły 
udział w konkursie plastycznym „Agresji mówimy: STOP!”; układa-
ły wiersze i rymowanki; zaprezentowały przygotowane przedsta-
wienie teatralne „Ballada o Uprzejmym Rycerzu” oraz słuchowisko 
radiowe „A co ty byś zrobił?”. 

Rezultatem końcowym realizowanego programu jest szkolny 
kodeks przeciwdziałania agresji, który został podpisany przez każ-
dego ucznia. 

Wyróżnione prace w konkursie plastycznym:
• Julia Zgudziak, Kamil Łach, Piotr Łopata, Szymon Wróbel, Julia 

Sala,

Wyróżnienie za najciekawsze hasło:
Emilia Mirocha – kategoria indywidualna,
Klasa I-III – wyróżnienie grupowe
Jesteśmy przekonani, że nasze działania przyniosły pożądany 

efekt, że udało nam się, chociaż częściowo, uświadomić dzieciom 
co to jest agresja i przemoc oraz jakie są ich  skutki.    SPM

Na przełomie października i listopada w Szkole Podstawo-
wej w Marcówce realizowano program profilaktyczny „STOP 
AGRESJI”. Jego adresatami byli uczniowie kl. I-VI. 

„AGRESJI MÓWIMY: STOP!”

ZEMBRZYCE ZEMBRZYCE
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W GARBARZU Zembrzyce są obecnie trzy drużyny piłkarskie, które rozgrywają swoje mecze w ligach: 
IV Liga Małopolski Zachodniej (drużyna seniorów), II Liga juniorów młodszych oraz Liga Orlików (młodzież 
ur. w roku 2005 i młodsi). 

LKS Garbarz 

Kończący się rok 2015 przechodzi do 
historii. Oceniając ten rok pod względem 
sportowym to można powiedzieć, że pozo-
staje pewien niedosyt. Słabsza niż zwykle 
gra drużyny seniorów zaprowadziła zespół 
na 16 miejsce w tabeli po rundzie jesiennej. 
W rundzie wiosennej 2016 pozostaje gra 
o utrzymanie w IV lidze, co będzie sprawą 
niezwykle trudną, biorąc pod uwagę reor-
ganizację ligi (po tym sezonie z IV ligi spaść 
może nawet 7-8 drużyn). 

Największą niespodziankę tego roku 
można uznać za grę drużyny Juniorów 
młodszych. Obecnie po rundzie jesiennej 
jesteśmy liderem tych rozgrywek. Drużynę 
stanowi część zawodników, którzy mogli 
grać jeszcze w niższej kategorii wiekowej 
w – lidze „Trampkarzy”.

Drużyna „Orlików” to obecnie 8 miejsce 
w tabeli. Tutaj cały czas trwa mozolna nauka 
gry w piłkę nożną. Sezon drużyna zakończy-
ła zwycięstwem w Mikołajowym Turnieju 
Piłkarskim rozgrywanym w Suchej Beskidz-
kiej. Nasza drużyna wygrała wszystkie swoje 
mecze nie tracąc w żadnym meczu nawet 
bramki. Przeciwnikami naszych „orłów” byli: 
MKS Babia Góra Sucha Beskidzka, Master 
Białka oraz Huragan Skawica. 

Trenerami drużyn w LKS GARBARZ są: 
drużyny Seniorów – p. Zdzisław Janik, Junio-
rów – p. Filip Kasiński, Orlików – p. Mariusz 
Kopacz. 

Warto również wspomnieć o jeszcze 
jednej drużynie, która również rozgrywała 
swoje mecze w kończącym się roku. Była to 
drużyna Juniorów Starszych, która udanie 
zakończyła sezon 2014/2015, pierwszym 
miejscem w swojej II lidze. Drużyna ta wy-
walczyła awans do I Ligi juniorów starszych, 
lecz z pewnych przyczyn (między innymi 
ubytki kadrowe) nie przystąpiła ponownie 
do rozgrywek w sezonie 2015/2016.

Oceniając cały 2015 rok działalności moż-
na go uznać za udany, chociaż mógł być 
lepszy od poprzedniego pod względem 
organizacyjnym i sportowym. Jest jeszcze 
wiele do zrobienia, poprawy obecnego 
stanu. Z tego miejsca apelujemy również 
do mieszkańców Zembrzyc, osób zainte-

resowanych rozwojem klubu aby zgłaszały 
swoje pomysły a przede wszystkim zaczęły 
działać czynnie w klubie na rzecz popra-
wy, jeszcze lepszego jego wizerunku na tle 
innych klubów z terenu powiatu czy woje-
wództwa małopolskiego. Warto w tym miej-
scu wspomnieć o ludziach, którzy tworzą 
ten klub „GARBARZ” i im w szczególności 
podziękować. Prezesem od lat jest p. Józef 
Karlak, który wraz z współpracownikami 
działa głównie na rzecz drużyny seniorów 
i ogólnego funkcjonowania klubu. Druży-
nami młodzieżowymi (całą ich organizacją 
i utrzymaniem) od czterech lat zajmuje się 
grupa ludzi, której zależy na prawidłowym 
funkcjonowaniu klubu, a w szczególności 
podtrzymania tradycji piłkarskich w Zem-
brzycach. Pamiętać należy, że klub istnieje 
od 1922 roku i burzliwa historia Polski ani na 
moment nie zachwiała jego dłuższego funk-
cjonowania. 

W tym roku szczególne podziękowania 
należą się panom: Janusz Fujak, Marcin 
Pindel, Piotr Pławny, Stanisław Miś, Tomasz 
Matuszyk, Wojciech Lichański. Tadeusz Za-
dora oraz Tomasz Bucała. W roku obecnym 
rozprowadzaliśmy kalendarze klubowe na 
rok 2016. Kalendarze wciąż można nabyć. 
Z tego miejsca pragniemy wszystkim na-
bywcom, sponsorom podziękować za przy-
czynienie się do rozwoju sekcji młodzieżo-
wych, a zarazem całego klubu LKS GAR-
BARZ ZEMBRZYCE. Wszystkim sympatykom, 
zawodnikom (byłym, obecnym i przyszłym) 
kibicom piłki nożnej w Zembrzycach – skła-
damy życzenia WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI 
w nadchodzącym 2016 roku i do zobacze-
nia na naszym stadionie w Zembrzycach już 
wiosną podczas zawodów sportowych.

WL
Dzięki zorganizowaniu łącznie 7 spotkań 

udało nam się zintegrować działania służą-
ce rozwojowi naszych niepełnosprawnych 
dzieci. Wzięliśmy udział w ciekawych zaję-
ciach plastycznych, stolarskich, stymulu-
jących zmysły i edukacyjno-terapeutycz-
nych. Dzięki pozyskanym środkom udało 
nam się zakupić sporo różnorodnych i cie-

kawych pomocy do nauki i zabawy, dzięki 
czemu mogliśmy uatrakcyjnić nasze dzia-
łania. Włączyliśmy w terapię całe rodziny 
poprzez obecność rodziców na zajęciach, 
a także poprzez umożliwienie całym ro-
dzinom (rodzicom, rodzeństwu, babciom, 
dziadkom, kuzynostwu) skorzystania z za-
kupionych pomocy w domu. 

Wszystkim, którzy zaangażowali się 
w działania na rzecz projektu bardzo dzię-
kujemy! Dzieciom i rodzicom za aktyw-
ność i uśmiech na twarzy, a specjalistom 
i opiekunom za zaangażowanie i kreatyw-
ność. Działania prowadzone w ramach 
projektu „Dla wspólnego dobra” przynio-
sły wiele dobrego. Pozwoliły zauważyć jak 
ważny jest udział rodziny dziecka niepeł-
nosprawnego w terapii i zabawie, wzmoc-
niły wiarę rodziców w swoje i dziecka 
możliwości, a także ukazały jak istotna 
jest współpraca ze specjalistami.

JT

„DLA WSPÓLNEGO DOBRA”

15 listopada 2015r. dobiegły końca działania związane z realizacją 
projektu „Dla wspólnego dobra”. Wspomniany projekt realizowany był 
z niepełnosprawnymi dziećmi uczęszczającymi do Ośrodka Rehabilita-
cyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tarnawie Górnej, dzięki wpły-
wom pochodzącym ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 
i Województwa Małopolskiego.

ZEMBRZYCE ZEMBRZYCE



18

IV / 2015

Od dłuższego czasu widzimy zainteresowanie mieszkańców tym tematem. Dlatego też liczymy na Wasze zaan-

gażowanie, bowiem warunkiem do uzyskania przez Gminę dofinansowania jest pisemne poświadczenie Państwa 

chęci do wymiany starego systemu grzewczego na proekologiczny.

Aby ułatwić mieszkańcom przystąpienie do projektu, dołączamy ankietę, której wypełnienie jest poświadcze-

niem Państwa zainteresowania i chęcią przystąpienia do Programu. Ankieta ma charakter tylko i wyłącznie infor-

macyjny, ale to właśnie ich liczba decyduje o tym, czy Gmina Zembrzyce otrzyma dofinansowanie i będzie mogła 

przystąpić do realizacji Programu. Informujemy również, iż złożenie ankiety do niczego nie zobowiązuje, lecz dzięki 

temu będą mieli Państwo pierwszeństwo przy wymianie pieców. 

Program Ograniczenia Niskiej Emisji jest dla Naszej Gminy ogromną szansą na poprawę jakości powietrza, a tym 

samym na poprawę Naszego zdrowia i Naszych dzieci. Wypełnienie ankiety nic nie kosztuje, a to właśnie Wasze 

zainteresowanie, Wasza ankieta może przyczynić się do rozpoczęcia realizacji Programu. Za każdą ankietę dzięku-

jemy w imieniu Naszej Gminy!

P.S. Wypełnione ankiety należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w terminie do dnia 15 stycznia 2016 r.

UG

Drodzy Mieszkańcy!

Urząd Gminy Zembrzyce pragnie Państwa poinformować, iż jesteśmy obecnie w fazie przygotowań do 

opracowania Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Program ten, ma na celu poprawę jakości powie-

trza w Naszej Gminie, poprzez wymianę Państwa starych pieców węglowych na nowoczesne, ekolo-

giczne i efektywniejsze kotły. 

Święto Niepodległości obchodzono w tym roku w Gminie Zembrzyce 
bardzo uroczyście. Świętowanie rozpoczęto Mszą Świętą w intencji 
Ojczyzny w kościele parafialnym w Zembrzycach, gdzie też odbyła się 
dalsza część uroczystości. 

Uczniowie Zespołu Szkół w Zembrzycach, 
pod kierunkiem P. Elżbiety Kiepury zapre-
zentowali program pełen strof i pieśni pa-
triotycznych. Występ uświetniła też miejsco-
wa Orkiestra Dęta „Rytm” i ZKG „Mioduszyna” 
prezentując stare utwory patriotyczne w no-
wej aranżacji. Przedstawiciele samorządu 
gminy Wójt Gminy Łukasz Palarski i Prze-
wodniczący Rady Gminy Tadeusz Zadora 
oraz przedstawiciele Rady Powiatu: Joanna 
Stypuła i Piotr Talaga wraz z mieszkańcami 

gminy złożyli wiązanki kwiatów i zapalili 
znicze pamięci pod pomnikiem tych, którzy 
oddali swe życie za wolność ojczyzny. 

 W dniu 11 listopada zespół „JAGÓDKI” 
z Marcówki uczestniczył w Koncercie Ga-
lowym w sali rycerskiej zamku w Suchej 
Beskidzkiej. Zespół brał udział w VIII FESTI-
WALU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ „To Polska 
– moja Ojczyzna”, gdzie zajął II miejsce 
w kategorii zespołów dziecięcych. 

W południe, w ramach obchodów święta 

niepodległości, odbył się I Charytatywny Bieg 
Niepodległości, którego głównym celem była 
zbiórka pieniędzy na rozbudowę filii Ośrodka 
Rehabilitacyjno–Edukacyjnego w Tarnawie 
Górnej. W imprezie sportowej wzięli udział 
profesjonalni biegacze, ale również amatorzy 
– mieszkańcy Zembrzyc, Powiatu Suskiego 
i nie tylko, którzy chcieli spędzić Święto Nie-
podległości na sportowo, a przy okazji wspo-
móc szlachetny cel. W biegu wzięło udział po-
nad 200 osób w różnym wieku, a wszystkich 
połączyła pasja aktywnego spędzania wolne-
go czasu. Trasa biegu wiodła po malowniczej 
okolicy Zembrzyc. Start i meta była wyzna-
czona przy boisku LKS Garbarz. Nie zabrakło 
całych rodzin wspólnie startujących w wy-
darzeniu. Miłośnicy Nordic Walking też mieli 
przygotowany dystans 2 i 4 km specjalnie 
dla nich. Do biegu zagrzewała zumba, która 
miała bardzo liczne grono zwolenników. Dla 
startujących druhowie z OSP Krzeszów przy-
gotowali tradycyjną grochówkę. Zaś słodki 
poczęstunek panie z KGW „Redz” z Tarnawy 
Górnej, Stowarzyszenia „Nasza Wieś Śleszowi-
ce” oraz ZKG „Mioduszyna” i OREWu. Rozloso-
wano również liczne nagrody niespodzianki 
ufundowane przez sponsorów. Puchary za 
pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii, 
a było ich sporo, wręczyli Starosta Suski Józef 
Bałos i Wójt Gminy Zembrzyce Łukasz Palar-
ski. Nagrodzono też „Najliczniejszą startującą 
rodzinę”, najstarszego i najmłodszego uczest-
nika. Mimo kapryśnej aury wszyscy bawili 
się świetnie, a najważniejsza była satysfakcja 
z bardzo licznego udziału zawodników biorą-
cych udział w tym wydarzeniu.

Należą się serdeczne podziękowania dla 
wszystkich uczestników, organizatorów, 
sponsorów, a szczególnie pomysłodawczy-
ni i głównej organizatorce imprezy, radnej 
gminy – Pani Jolancie Żmija.

 GCKiCz
fot. B. Dobisz
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Dziękujemy wszystkim, których zdjęcia wykorzystaliśmy w NGZ

Dzwoniły dzwoneczki, wesoło było wszędzie, 
bo wiedzieliśmy, że święty Mikołaj przybędzie.
Przyszedł dobry święty, uśmiechał się wkoło, 
grzecznym dzieciom serduszka biły wesoło.
Przyniósł w dużym koszu słodyczy bez liku,
pełno było wszędzie radości  i krzyku.

Mimo iż śniegu brak, to świąteczny klimat  zagościł w szkołach naszej gminy.  W ten grudniowy dzień  pano-
wało wszechobecne poruszenie, każdy uczeń wiedział, że przybędzie do szkoły specjalny i długo oczekiwa-
ny Gość. Nie mogło być inaczej, gdyż  dzieci w tym roku były grzeczne. Już od samego rana przedszkolaki 
przygotowywały piosenki i wiersze, żeby podziękować Mikołajowi za wspaniałe prezenty. Dla każdego zna-
lazła się paczka. Było dużo radości i uśmiechu. 
Szkoda, że Święty Mikołaj odwiedza nas tylko raz w roku!

SPŚ


