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Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Zembrzyce 
1. Gmina włączyła się w organizację Świa-

towych Dni Młodzieży. Na terenie naszej 
gminy przebywało 748 gości, w tym 288 
pielgrzymów było zakwaterowanych 
w ZS w Zembrzycach i ZS w Tarnawie 
Dolnej.

2.  Opracowany został Plan Rozwoju Zbior-
nika Świnna Poręba - Jezioro Mucharskie, 
który został przekazany do oceny Instytu-
cji Zarządzającej Regionalnego Programu 
Operacyjnego  Województwa Małopol-
skiego.

3. Podpisano porozumienie z Powiatem Su-
skim na wspólne przygotowanie  i prze-
prowadzenie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę 
gazu ziemnego dla obiektów mienia ko-
munalnego w ramach grupy zakupowej.

4. Podpisano umowy na realizację następu-
jących zadań:

- Przebudowa kotłowni węglowej na gazo-
wą kondensacyjną wraz z instalacją gazo-
wą w budynku użyteczności publicznej 
położonym na działkach nr ew. 461/10 
i 461/12 w miejscowości Zembrzyce;

-  Wykonanie instalacji niskoprądowej w bu-
dynku Urzędu Gminy Zembrzyce w „czę-
ści stan surowy oraz rozbudowa” oraz wy-
konanie instalacji pod monitoring i alarm 
w budynku Urzędu Gminy Zembrzyce.

5. Przeprowadzono postępowanie przetar-
gowe na remont drogi gminnej Dąbrowy  
nr 440912 K w Marcówce”  na długości 464 
mb oraz remont drogi gminnej Wójciki nr 
441211 w Tarnawie Dolnej na długości 
227 mb w ramach usuwania skutków 
klęsk żywiołowych z 2014r.

6. Podpisano umowy na udzielenie dotacji 
dla osób fizycznych zainteresowanych 
wymianą starej kotłowni węglowej o ni-
skiej sprawności ze środków Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie  w ra-
mach „Programu Ograniczenia Niskiej 
Emisji na terenie Województwa Małopol-
skiego” w latach 2016-2017 oraz środków 
Gminy Zembrzyce. 

7. Zakończono:
- Remont drogi „Słowackiego” w miejscowo-

ści Zembrzyce;
 - Remont drogi „Pod Wiadukt” w miejscowo-

ści Zembrzyce;
- Remont drogi „Ruski Grygle” w miejscowo-

ści Zembrzyce/Tarnawa Dolna;
 - Remont drogi „Kudziówka” w miejscowo-

ści Śleszowice;

 - Remont drogi „Jony” w miejscowości Tar-
nawa Górna;

- Remont drogi rolniczej „Kadelówka” w Śle-
szowicach (zadanie współfinansowane 
w ramach Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych Województwa Małopolskiego);

- Remont drogi rolniczej „Do Lasku” w Tarna-
wie Dolnej;

- Remont drogi rolniczej „Do Maciążki” w Tar-
nawie Dolnej;

- Remont drogi „Makówka” w miejscowości 
Tarnawa Górna.

8. Na ukończeniu pozostają prace zwią-
zane z:

- Budową łącznika (droga klasy D) drogi 
gminnej na Zarąbki Skawieckie (klasa 
drogi L) z drogą gminną relacji Stryszów 
– Zembrzyce (klasa drogi L), od km 0+000 
do km 0+181,43 w miejscowości Zem-
brzyce;

- Remontem drogi „Za Ośrodkiem Zdrowia” 
w miejscowości Śleszowice;

- Remont drogi rolniczej „Do Wróbla” w Zem-
brzycach (zadanie współfinansowane 
w ramach FOGR).

9. Zamontowano trzy wiaty przystankowe 
w Zembrzycach: Na Dąbiu, koło piekarni  
oraz  w Rynku.

10. Zlecono montaż lamp ulicznych: na 
Zarębkach Skawieckich w Zembrzycach, 
osiedlu Mikołajki w Tarnawie Górnej oraz  
osiedlu Pod Górą w Śleszowicach.

11. Przeprowadzono remont drogi na Zaręb-
kach Marcowskich. 

12. Przeprowadzono renowację mostu „Na 
Paleczce” w Zembrzycach.

13. Przeprowadzono remonty na obiektach 
szkolnych:

- Remont dachu budynku mieszącego bi-
bliotekę szkolną oraz kotłownię w Tarna-
wie Dolnej;

- Malowanie klas szkolnych wraz z klatką 
schodową w SP Marcówka; 

- Modernizacja klatki schodowej, malowanie 
sal, wymiana drzwi  w SP Śleszowice;

- Modernizacja ogrodzenia przy ZS Zem-
brzyce.

14.  Podpisano umowę na przygotowanie 
opracowania historycznego pt. "Mono-
grafia Gminy Zembrzyce –  Czasy staro-
polskie do 1772 roku."

15. W nawiązaniu do przyznanej promesy 
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 
złożono wnioski o dotację na dofinanso-
wanie zadania:

 - Remont drogi gminnej „Wójciki” nr 

441211K w miejscowości Tarnawa Dolna 
w km 0+000 – 0+150, 0+366 – 0+443.

 - Remont drogi gminnej „Dąbrowy” 
nr 440912K w miejscowości Marcówka 
w km 1+745 – 1+945.

16. Złożono rozliczenie z wykonania dróg 
transportu rolnego stanowiących dojazd 
do pól w miejscowości:

- Zembrzyce –  droga „Do Wróbla”
- Śleszowice – droga „Kadelówka”.
17. Przeprowadzono remont drogi rolniczej 

„Na Kusice” w Zembrzycach. Inwestycja 
współfinansowana z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych Województwa Mało-
polskiego.

18. Przeprowadzono remont cząstkowy na 
drogach gminnych.

19. Wykonano inwentaryzację dróg gmin-
nych i obiektów drogowych w tym fo-
tograficzną rejestrację pasa drogowego 
oraz wdrożono system do ich zarządzania.

20. Wykonano i wdrożono system do gro-
madzenia i zarządzania informacjami  
z zakresu posiadanego mienia gminne-
go tj. gruntów (działek ewidencyjnych) 
i budynków, które są we władaniu czy 
dzierżawie gminy.

21. Opracowano wniosek w ramach RPO 
WM Poddziałanie 10.1.3. Edukacja w szko-
łach prowadzących kształcenie ogólne (SP 
Tarnawa Dolna, SP Zembrzyce, SP Śleszo-
wice oraz Gimnazjum w Zembrzycach) 
obejmujący: 

A.  rozwijanie u uczniów i słuchaczy szkół 
i placówek kompetencji kluczowych 
niezbędnych na rynku pracy w zakresie 
przedmiotów przyrodniczych i matema-
tyki oraz kompetencji informatycznych;

B. rozwój kompetencji i umiejętności za-
wodowych nauczycieli w zakresie wyko-
rzystania nowoczesnych narzędzi oraz 
technologii informacyjnych  i komunika-
cyjnych, nauczania w obszarze przedmio-
tów przyrodniczych  i matematyki oraz 
pracy metodą eksperymentu.

22. Zorganizowane zostały następujące im-
prezy kulturalne:

„ Biesiada w Śleszowicach”;
„ Rombanica”;
„Międzynarodowy Wyścig Kolarski Memo-

riał Henryka Łasaka”;
„ Dożynki Gminne” połączone z  „Świętem 

Kubajki”;
„Pożegnanie Lata w Zembrzycach”.
23. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy  

uczestniczył m.in.  w:
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- Święcie Policji i powierzeniu stanowiska 
nowemu Powiatowemu Komendantowi 
Policji; 

- Posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin 
Babiogórskich;

- Spotkaniu w Gminie Ropa poświęconemu 
działaniu 6.3.3 Zagospodarowanie zbior-
ników wodnych w Małopolsce w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego;

- Akademii szkolnej związanej a rozpoczę-
ciem roku szkolnego w SP Marcówka;

- Zebraniu Rad Sołeckich w Śleszowicach 
i Zembrzycach;

- Imprezach kulturalnych współorganizowa-
nych przez Gminę Zembrzyce.

- Zebraniach Wiejskich  (w dniu 11.09.2016 r. 
- Tarnawa Dolna, Śleszowice i Tarnawa Gór-
na oraz w dniu 25.09.2016 r. -  Marcówka 
i Zembrzyce).

Wójt Gminy Zembrzyce
Łukasz Palarski

Modernizacja drogi do Marcówki wraz z budową chodnika

Wiaty i odnowienie mostu „Na Paleczce”

W dniu 02.08.2016 r. podpisano umowę 
na prace remontowe pomiędzy Powiatem 
Suskim, a wykonawcą wyłonionym w dro-
dze przetargu. W ramach zadania, którego 
wartość wynosi 1 691 264,93 zł, wyremonto-
wany zostanie odcinek drogi o długości po-
nad 1,8 km. Zakres robót przewiduje m.in.: 
wykonanie nowej nawierzchni wraz z pobo-
czami, wymianę przepustów, remont istnie-
jącej zatoki autobusowej i peronu, budowę 
chodników z odwodnieniem o długości 991 
m oraz budowę sieci oświetlenia ulicznego.

Termin zakończenia robót wynikający 
z umowy przypada na 2 grudnia 2016 r. 
Jednakże wykonawca zadeklarował za-
kończenie remontu znacznie przed ter-
minem określonym w umowie.

Dzięki zaangażowaniu Urzędu Gmi-

ny Zembrzyce udało się opracować na 
czas stosowną dokumentację projek-
tową z wymaganym pozwoleniem na 
budowę. Urząd Gminy z pozytywnym 
skutkiem przygotował i złożył również  
wniosek o dofinansowanie przedmioto-
wej inwestycji w ramach programu Roz-

woju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016-2019. Dofinanso-
wanie z w/w programu wynosi 50% po-
zostałe 50% pokryte zostanie z Budżetu 
Gminy Zembrzyce.

 UG

W ostatnim okresie wykonane zostały 
wiaty przystankowe, o które wnioskowali 
mieszkańcy. Wykonane zostały w miej-
scach, w których gmina dysponowała nie-
ruchomością i mogła otrzymać stosowne 
zezwolenia wymagane przepisami prawa. 
Postawiono trzy nowe wiaty w miejscowo-
ści Zembrzyce:  przy piekarni, Na Dąbiu oraz 
w Rynku. 

W lipcu w ramach przygotowań przed 
Światowymi Dniami Młodzieży gruntownie 
odrestaurowany został most „Na Paleczce”. 
Ta szara, naznaczona znakiem czasu bu-
dowla po renowacji odzyskała swoje pięk-
no. Most ma obecnie kolor żółto - popielaty 
i doskonale wkomponowuje się w otaczają-
cą go zieleń. 

UG

Ruszyły prace budowlane na drodze powiatowej Nr K1705 Barwałd – Stryszów – Zembrzyce w miejscowości 
Zembrzyce i Marcówka.
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Remont i modernizacja dróg gminnych 

Gmina Zembrzyce w 2016 roku otrzyma-
ła środki finansowe na remont dróg gmin-
nych zniszczonych w czasie ulewnych desz-
czy w 2014 roku na łączną kwotę 440 tys. zł 

Wysokość przyznanej promesy to  
220 000 zł na remont trzech dróg gminnych 
położonych w Tarnawie Dolnej: „Kapłony”, 
„Koźle Tarnawskie” i „Żmije” oraz kolejne  
220 000 zł na remont dróg: „Wójciki” 
w miejscowości Tarnawa Dolna i „Dąbro-
wy” w Marcówce.

Dzięki tym środkom realizowane są 
w 2016 roku remonty na następujących 
odcinkach dróg:
1. Remont drogi gminnej „Koźle Tar-

nawskie” nr 441218K w miejscowości 
Tarnawa Dolna w km 0+000 – 0+102; 
0+130 – 0+250; 0+250 – 0+269; 0+276 
– 0+320.

2. Remont drogi gminnej „Żmije” nr 
441214K w miejscowości Tarnawa Dolna 
w km 0+000 – 0+171.

3. Remont drogi gminnej „Kapłony” nr 
441214K w miejscowości Tarnawa Dolna 
w km 0+141 – 0+405.

Planowany termin wykonania wyżej 

wymienionych dróg 28.10.2016r.
4. Remont drogi gminnej „Dąbrowy” 

nr 440912K w miejscowości Marcówka 
w km 1+745 – 1+945.

5. Remont drogi gminnej „Wójciki” 
nr 441211K w miejscowości Tarnawa 
Dolna w km 0+000 – 0+150, 0+366 – 
0+443.

Planowany termin wykonania wyżej 
wymienionych dróg 30.11.2016r.

Środki z promesy otrzymanej od Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
pokrywają 80% kosztów wykonania robót, 
pozostałe 20% kwoty zabezpiecza gmina 
ze swojego budżetu. Wykonanie dodat-
kowych robót nie ujętych w promesie fi-
nansowane jest w całości z budżetu gminy 
Zembrzyce. 

Wykonano remont dróg transportu rol-
nego stanowiących dojazd do pól w miej-
scowości: Zembrzyce – droga „Do Wróbla”  
i „ Na Kusicę” oraz w miejscowości Śleszowice 
– droga „Kadelówka”. Na realizację remontu 
powyższych dróg gmina uzyskała częściowe 
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego.

W ramach budżetu Gminy Zembrzyce 
wykonano, lub są w trakcie realizacji remon-
ty następujących dróg gminnych:
- remont drogi „Słowackiego” w miejscowo-

ści Zembrzyce;
- remont drogi „Pod Wiadukt” w miejscowo-

ści Zembrzyce;
- remont drogi „Ruski Grygle” w miejscowo-

ści Zembrzyce/Tarnawa Dolna;
- remont drogi „Kudziówka” w miejscowości 

Śleszowice;
- remont drogi „Jony” w miejscowości Tar-

nawa Górna;
- remont drogi rolniczej „Do Lasku” w Tarna-

wie Dolnej;
- remont drogi rolniczej „Do Maciążki” w Tar-

nawie Dolnej;
- remont drogi „Makówka” w miejscowości 

Tarnawa Górna.
- remont drogi „Za Ośrodkiem Zdrowia” 

w miejscowości Śleszowice;
- remont drogi „ Zarąbki – Pilchówka”.

Ponadto wykonano łącznik drogi gmin-
nej na Zarąbki Skawieckie z drogą gminą re-
lacju Stryszów-Zembrzyce w miejscowości 
Zembrzyce.

Dzięki pozyskaniu funduszy ze źródeł zewnętrznych, a także dzięki przeznaczeniu znacznych środków finan-
sowych w budżecie gminy w 2016 r. na remonty dróg gminnych poprawi się jakość naszych dróg.
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Remont w Przychodni Zdrowia w Śleszowicach
W miesiącu lipcu przeprowadzono re-

mont schodów i chodnika w Przychodni 
Zdrowia w Śleszowicach. Schody i posadz-
kę wykonano z granitu, barierkę ze stali nie-
rdzewnej. Odnowiono chodnik z kostki bru-
kowej prowadzący do ośrodka na długości 
15 metrów. Koszt remontu wyniósł 18 883 zł. 
Remont został pokryty w części z Funduszu 
Sołeckiego sołectwa Śleszowice w wysoko-
ści 4000 zł. Pozostałe koszty poniosła Przy-
chodnia Zdrowia Śleszowice.

Dziękujemy Panu Tadeuszowi Zadorze  
Przewodniczącemu Rady Gminy Zembrzyce 
i Firmie „Amal II ” za dostarczenie drewna na 
opał do budynku przychodni i dziękujemy 
Panu Tomaszowi Gruszeczka Radnemu Gmi-
ny Zembrzyce za pomoc w konserwacji i pie-
lęgnacji terenu zieleni w obrębie Przychodni.

 Lek.med. Janusz Lenartowicz
Kierownik Gminnego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Zembrzycach

Dotacje na wymianę kotłów węglowych na proekologiczne

Fundusz sołecki na 2017 rok

W efekcie czego wymienionych zo-
stanie 11 kotłowni węglowych o niskiej 
sprawności na: 6 kotłowi węglowych pro-
ekologicznych opalanych ekogroszkiem,  
4 kotłownie opalane gazem i  jedną kotłow-
nię opalaną peletem.

Dotacje przyznawane są ze środków 
Gminy Zembrzyce oraz Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Krakowie (WFOŚiGW) w ra-
mach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji 
na terenie Województwa Małopolskiego”. 

Zakres rzeczowy inwestycji wynikający 
z współfinansowania obejmuje wykonanie:
1/ Demontażu kotłowni, palenisk opala-

nych paliwem stałym o niskiej sprawności 
energetycznej,

2/ Montażu nowej kotłowni na gaz wraz 
z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.

3/ Montażu nowej kotłowni na olej wraz 
z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.

4/ Montażu nowej kotłowni na węgiel lub bio-
masę wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.

5/ Montażu pieca zasilanego prądem elek-
trycznym wraz z podłączeniem do sieci 
energetycznej oraz wewnętrznej linii za-
silania.

 W zależności od rodzaju zamontowane-
go kotła osoby fizyczne otrzymały wsparcie 
finansowe na następujących warunkach:
- montaż kotłowni węglowej opalanej eko-

groszkiem: dofinansowanie z WFOŚiGW – 
maksymalnie do 4 500  zł, dofinansowanie 
z gminy 3 000 zł

- montaż kotłowni gazowej: dofinansowa-
nie z WFOŚiGW –  maksymalnie do 7 500 zł,  
dofinansowanie z gminy 3 000 zł

- montaż kotłowni węglowej opalanej pele-
tem: dofinansowanie z WFOŚiGW – mak-
symalnie do 4 500 zł, dofinansowanie 
a gminy 3 000 zł.

Wszystkich zainteresowanych miesz-
kańców wymianą kotłowni węglowych na 
proekologiczne w 2017 roku prosimy o skła-
danie wniosków do Urzędu Gminy  w termi-
nie do 15 grudnia 2016 roku. 

Przypominamy, że złożone ankiety 
przez mieszkańców dotyczące sposobu 
ogrzewania budynku nie są wnioskiem 
o dotację.

UG

We wrześniu odbyły się Zebrania 
Wiejskie we wszystkich miejscowo-
ściach gminy. Na zebraniach poruszane 
były bieżące sprawy wsi oraz podjęto de-
cyzje o przeznaczeniu funduszu sołeckiego 
na 2017 rok. Wysokość funduszu sołeckie-
go dla poszczególnych sołectw oblicza się 
co roku na podstawie wzoru określonego 
w ustawie o funduszu sołeckim, w efekcie 
czego, co roku jego wysokość ulega zmianie. 
Na 2017 rok wysokość funduszu sołeckiego 
dla poszczególnych sołectw przedstawia 
się następująco: Marcówka – 28 003,80 zł , 
Zembrzyce – 30 472,10 zł, Tarnawa Dolna 
– 30 472,10 zł, Śleszowice – 30 472,10 zł, 

Tarnawa Górna - 17 643,35  zł.
Sołectwo Marcówka postanowiło prze-

znaczyć  w 2017 roku fundusz sołecki na 
realizację następujących przedsięwzięć:
- zakup i montaż wyposażenia placu zabaw 

w Marcówce 7 000 zł, 
- zakup bramek na  boisko sportowe w Mar-

cówce 8 000 zł
- malowanie budynku mienia komunalnego 

znajdującego się przy boisku sportowym 
w Marcówce 500 zł

- zakup wyposażenia do budynku mienia ko-
munalnego znajdującego się przy boisku 
sportowym w Marcówce 1 500 zł

-  organizacja wyjazdu kulturalno - rekreacyj-

nego dla mieszkańców sołectwa 1 000 zł
- organizacja imprezy kulturalnej dla miesz-

kańców sołectwa 3 000 zł

Po ogłoszonym naborze wniosków na udzielenie dotacji przeznaczonych na wymianę kotłowni węglowych  
na proekologiczne Wójt Gminy przyznał 11 dotacji dla mieszkańców gminy.
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- naprawa dróg gminnych na terenie sołec-
twa 5 003,80

Sołectwo Zembrzyce rozdysponowało 
na 2017 rok fundusz sołecki w następują-
cy sposób:
-  organizacja wyjazdu kulturalno - rekreacyj-

nego dla mieszkańców sołectwa – 1 000 zł
-  utrzymanie zieleni, na rynku w Zembrzy-

cach – 2 572 zł
-  organizacja imprez kulturalnych dla miesz-

kańców sołectwa Zembrzyce – 13 900,10 zł
-  organizacja warsztatów taneczno-rucho-

wych dla mieszkańców – 5 000 zł
-  zakup bramek na boisko sportowe – 8 000 zł

Na zebraniu wiejskim w Tarnawie Dol-
nej ustalono, że fundusz sołecki w 2017 
roku zostanie przeznaczony na :
- Remont dróg gminnych na terenie sołectwa  

24 000 zł
- Zakup korytek, kratek na potrzeby dróg so-

łeckich. – 472,10 zł
- Organizacja imprez kulturalnych dla miesz-

kańców sołectwa Tarnawy Dolnej – 2 000 zł
- Organizacja wyjazdu kulturalno - rekreacyj-

nego dla mieszkańców sołectwa – 1 000 zł
- Utrzymania płyty boiska w Tarnawie Dolnej 

– 3 000 zł
Zebranie wiejskie w Śleszowicach 

ustaliło, że fundusz w 2017 r przeznaczo-
ny zostanie na:
- rozbudowę systemu monitoringu wizyjne-

go TV na boisku w Śleszowicach 3 000 zł
- organizację wyjazdu kulturalno - rekreacyj-

nego dla mieszkańców sołectwa. -1 000 zł
- zakup wyposażenia do budynku mienia 

komunalnego – budynek byłego „Kółka 
Rolniczego” – 8 000 zł

- zakup wyposażenia dla OSP – 5 000 zł
- naprawę dróg gminnych na terenie sołec-

twa Śleszowice – 13 472,10 zł
Mieszkańcy Tarnawy Górnej ustalili,  

że w 2017 roku środki z funduszu sołec-
kiego przeznaczone zostaną na realizację 
następujących zadań:

- remont dróg gminnych na terenie sołectwa 
Tarnawa Górna 15 843,35 zł

- organizacja imprez kulturalnych dla miesz-
kańców sołectwa Tarnawy Górnej - 800 zł

- organizacja wyjazdu kulturalno - rekreacyj-
nego dla mieszkańców sołectwa – 1 000 zł.

W ramach funduszu sołeckiego w 2016 
roku zostało wykonanych już wiele przedsię-
wzięć, między innymi przedstawione na zdję-
ciach : zakup ławek wzdłuż drogi gminnej, 
montaż monitoringu na  terenach przyszkol-
nych i posadzenie zieleni przy placu zabaw.

UG

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla osób  
dotkniętych przemocą w rodzinie.

Przemocą można nazwać jednorazowe, powtarzające się albo umyślne działanie naruszające prawa lub dobra 
osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności 
narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, naruszające ich godność nietykalność cielesną 
oraz wolność. 

Przemoc jest narzędziem krzywdzenia 
i oznacza brak szacunku dla drugiego czło-
wieka. Przemoc w rodzinie jest skutkiem 
wielowiekowego, społecznego przyzwo-
lenia na krzywdzenie osób najbliższych. 
Istnieje silne przekonanie, że wszystko, co 
dzieje się w rodzinie należy do sfery prywat-
ności – z jednej strony wywołuje poczucie 
bezkarności sprawcy i bezradności ofiary,  
a z drugiej nasila niechęć innych osób do in-
gerowania w "cudze sprawy rodzinne". Wie-
lu sprawców przemocy domowej krzywdząc 
swoich najbliższych znajduje się pod wpły-
wem alkoholu. Osłabia on kontrolę własnych 
zachowań, zwiększa prawdopodobieństwo  
reagowania złością i gniewem na trudności 
i niepowodzenia, zaburza ocenę sytuacji 
i może powodować błędną interpretację 
zachowań innych osób. Warto pamiętać, że 
uzależnienie od alkoholu nie zwalnia z odpo-
wiedzialności za popełnione czyny. 

Przemoc nie jest jednorazowym incy-
dentem, często rozwija się latami, coraz 
bardziej zniewalając, doprowadzając do 
wyczerpania, bierności oraz przekonania, 
że ofiara przemocy jest winna jej występo-
wania. 

Zgodnie z art. 207 Kodeksu Karnego za 
znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad 
osobą najbliższą grozi kara pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do 5 lat. 

Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu 
przestępstwa znęcania ma społeczny obo-
wiązek zawiadomić o tym prokuraturę lub 
Policję. W przypadku, gdy aktom przemocy 
towarzyszy nadużywanie alkoholu należy 
powiadomić Gminną Komisję Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych. 

Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest 
ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej 
nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi 
po Twojej stronie. Jeśli doznajesz takich za-

chowań powiadom Policję dzwoniąc pod 
numer 997 lub 112. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Zembrzycach informuje, że w dalszym cią-
gu działalność prowadzi Punkt Informacyjno 
– Konsultacyjny dla osób dotkniętych prze-
mocą w rodzinie. Punkt otwarty jest w co 
drugą środę miesiąca w godzinach 14:30 
– 17:30. Wizytę można umówić kontaktując 
się telefonicznie pod numerem telefonu (33) 
8746-400 lub (33) 8746-309. Punkt usytu-
owany jest w siedzibie Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Zembrzycach. W ra-
mach działania Punktu oferujemy szeroko 
rozumiane wsparcie psychologiczne, w tym 
pomoc zarówno dla osób znajdujących się 
w sytuacji przemocy, a także osób, które 
znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. 
Zachęcamy do skorzystania z tego rodzaju 
wsparcia, udział w spotkaniu jest bezpłatny. 

GOPS
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Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Okres wakacji wykorzystany został na 
przeprowadzenie w gminnych szkołach re-
montów i przygotowanie lepszych warun-
ków do nauki dla uczniów. W Zespole Szkół 
w Zembrzycach - wykonano remont ogro-
dzenia od strony gimnazjum. Gruntowną 
renowację korytarza, klatki schodowej, sali 
przedszkolnej oraz montaż drzwi ewaku-
acyjnych wykonano w budynku szkoły 
w Marcówce. W Zespole Szkół w Tarnawie 
Dolnej wykonano nowy dach na budynku 
gospodarczym, w którym mieści się biblio-
teka i kotłownia. Natomiast w Szkole Pod-
stawowej w Śleszowicach gruntownej mo-
dernizacji poddano klatki schodowe. Klatka 
schodowa prowadząca na piętro klas I-III 
i oddziału przedszkolnego została przygo-
towana do założenia systemu oddymiania: 
w miejsce ścian z szyb zbrojeniowych po-
stawiono murowane (na 3 kondygnacjach), 
wstawiono troje drzwi ognioodpornych, 
założono okablowanie systemu oddymia-
nia, zamontowano 3 hydranty wewnętrzne, 
na koniec pomalowano ściany całej klatki 

schodowej. W „otwartej” klatce schodowej 
poszerzono wyjście ewakuacyjne wybu-
rzając część ściany łączącej nowy budynek 
szkoły ze starym, również pomalowano całą 
klatkę. Ponadto zlikwidowano drzwi łączące 
odział przedszkolny z salą klasy II, pomalo-
wano 6 sal lekcyjnych oraz szatnię i wypo-
sażono dwie sale lekcyjne w ławki i krzesła 
„rosnące” wraz z dzieckiem.

Przy Szkołach Podstawowych w Mar-
cówce i Śleszowicach zamontowany został 
monitoring, którym objęto tereny przysz-
kolne.

1 września uczniowie znowu zasiedli 
w szkolnych ławkach. Łączna liczba wycho-
wanków uczęszczających do szkół prowa-
dzonych przez Gminę Zembrzyce wynosi 
597 uczniów. Jest to ilość mniejsza w stosun-
ku do roku poprzedniego o 8 uczniów, z tego 
w szkołach podstawowych jest 319 uczniów 
(w roku poprzednim było 323), do gimnazjów 
uczęszcza 140 uczniów (w roku poprzednim 
było 156) w oddziałach przedszkolnych 
i przedszkolu jest 138 dzieci (było 126). 

W szkołach zatrudnionych jest 67 na-
uczycieli, 45 z nich posiada stopień awansu 
zawodowego nauczyciela dyplomowane-
go,14 jest nauczycielami mianowanymi, 
5 kontraktowym, a 3 stażystami. 

Wakacje już za nami. Rozpoczął się nowy rok szkolny 2016/2017.

Liczba dzieci w roku szkolnym 2016/2017

Szkoła Podstawowa Zembrzyce Tarnawa Dolna Marcówka Śleszowice Razem

Klasa I 8 11 4 9 32

Klasa II 14/17 11 9 17 68

Klasa III 20 16 9 16 61

Klasa IV 26 12 3 11 52

Klasa V 21 6 7 11 45

Klasa VI 22 15 9 15 61

Razem 128 71 41 79 319

Gimnazjum Zembrzyce Tarnawa Dolna
Klasa I 24 15 39

Klasa II 27 14 41

Klasa III 17/15 28 60

Razem 83 57 140

Razem SP+Gimnazjum 211 128 41 79 459

„O”
6 lat -10 6 lat-10 6 lat -4 7 lat - 1

6 lat - 6
  6 lat -31 

Oddziały „O” 10 10 4 7 31

Razem SP+Gimn.+”O” 221 138 45 86 490

Przedszkole

5 lat -21

4 lata – 19

2-3 lata –24

5 lat -4

4 lat - 5

5 lat -10 

4 lat – 6

3 lat - 2

5 lat - 10

4 lat - 4

3 lat - 2

5 lat - 45 

4 lata- 34

2-3 lata- 28

Przedszkole 64 9 18 16 107

Razem SP+Gimn.+O+Przedszk 285 147 63 102 597
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Informacje ze Szkoły Podstawowej w Marcówce

OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

„Odblaskowa Szkoła”

Zgromadzonych na sali gimnastycznej 
gości, wśród których byli: Łukasz Palarski – 
Wójt Gminy Zembrzyce, ks. Proboszcz Jan 
Kapusta, p. Janina Koziołek - radna, p. Mał-
gorzata Góralik – radna, rodziców i uczniów 
powitała serdecznie pani Renata Krzystoń. 
Szczególne słowa zostały skierowane do 
dzieci klas najmłodszych oraz ich rodziców. 
Pani Dyrektor życzyła uczniom sukcesów 
w nauce, rodzicom zadowolenia ze swoich 
pociech,  a nauczycielom wytrwałości i suk-
cesów w pracy zawodowej. 

Tradycją naszej szkoły jest pielęgnowa-
nie pamięci o tragicznych wydarzeniach 
pierwszego września 1939 roku. Uczniowie 

pod kierunkiem p. Jolanty Fidelus zaprezen-
towali montaż słowno-muzyczny upamięt-
niający rocznicę wybuchu II wojny świato-
wej, oddając w ten sposób hołd poległym 
Polakom.

W drugiej odsłonie uroczystej inaugu-
racji roku szkolnego, odbyło się ślubowanie 
pierwszoklasistów. Aktu pasowania doko-
nali: Pani Dyrektor oraz Pan Wójt Gminy 
Zembrzyce. Tym samym pierwszaki zosta-
ły włączone do społeczności uczniowskiej 
Szkoły Podstawowej w Marcówce. Otrzyma-
li oni piękne upominki oraz prezenty.

Po uroczystym apelu, dzieci udały się 
do klas na spotkanie z wychowawcami. 

Uśmiechnięte, rozpromienione, opalone 
twarze uczniów świadczą o tym, że są oni 
gotowi i chętni na rozpoczęcie szkolnej 
przygody.

SPM

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Marcówce  chętnie biorą udział w za-
jęciach pozalekcyjnych. Wybór jest duży, 
każdy może znaleźć coś dla siebie. Jedni 
lubią śpiewać, malować, inni zaś poszerza-

ją wiedzę z wybranych dziedzin. Miłośnicy 
przyrody mają do wykonania wiele zadań 
na rzecz ochrony środowiska. Spora grupa 
dzieci uczęszcza na zajęcia sportowe i kom-
puterowe. Warto z nich skorzystać, bo nie 

tylko poszerzają horyzonty, ale też pozwa-
lają dziecku kształtować pasje, odkrywać ta-
lent, ciekawie spędzać czas w gronie rówie-
śników o podobnych zainteresowaniach.

SPM

Dnia 15 września Szkoła Podstawowa 
w Marcówce  przystąpiła do VII edycji kon-
kursu „Odblaskowa Szkoła”. Celem akcji jest 
zwiększenie aktywności w zakresie wypo-
sażania uczniów w elementy odblaskowe. 
Daje możliwość wykazania, że szkoła nie tyl-
ko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo 

swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze 
do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwró-
cenie uwagi osób dorosłych na konieczność 
kontrolowania ustawowego obowiązku ko-
rzystania przez dzieci z elementów odbla-
skowych i promowanie wszelkich inicjatyw 
ograniczających zagrożenia w ruchu drogo-

wym. Akcja poprzez formę konkursu pro-
muje również najbardziej aktywne szkoły 
podstawowe i społeczności lokalne, realizu-
jące ideę wyposażania uczniów w elementy 
odblaskowe.

SPM

Wakacje minęły i przyszedł czas na inaugurację nowego roku szkolnego. Dnia 1 września uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Marcówce rozpoczęli kolejny rok szkolny 2016/2017. Spotkanie ze szkołą poprzedziła uroczysta 
Msza Święta, której przewodniczył ks. Jan Kapusta. Następnie uczniowie wraz z opiekunami oraz nauczycielami 
udali się do szkoły, gdzie o godzinie 10.00 rozpoczęła się uroczysta akademia. 
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Informacje z Szkoły Podstawowej w Śleszowicach

Program Szkolnych Kas Oszczędności 
to najstarszy, największy i najbardziej in-
nowacyjny program edukacji finansowej 
dla dzieci w Polsce. Co roku uczestniczące 
w nim szkoły mają okazję zaprezentować 
swoje osiągnięcia i zmierzyć się w rywali-
zacji o zwycięstwo

W organizowanym od niemal pół wie-
ku konkursie co roku bierze udział kilkaset 
szkół z całej Polski. Tradycyjnie kolejne edy-
cje odbywają się na szczeblu regionalnym 
oraz krajowym. Konkurs ma na celu wyróż-
nienie placówek wychowawczych, które 
w programie SKO wykazały się największą 
aktywnością i pomysłowością.

„Konkurs dla SKO” – edycja 
2015/2016  to możliwość dla kilkuset szkół 
podstawowych na zdobycie atrakcyjnych 
nagród finansowych. Trzeba wykazać się 
aktywnością, pomysłowością i przedsię-
biorczością w ramach programu edukacyj-
nego Szkolnych Kas Oszczędności.

Aby wygrać nagrodę należy aktywnie 
działać  w ramach swojej Szkolnej Kasy 
Oszczędności oraz stworzyć ciekawą  pre-
zentację pokazującą dokonania szkoły 
w ramach SKO.

SKO w SP w Marcówce istnieje od ok. 
30 lat i corocznie odnosi sukcesy na szcze-
blu zarówno regionalnym , jak - i dawniej- 

na szczeblu krajowym. Uczniowie naszej 
szkoły wiedzą ,że warto oszczędzać ,ale 
nie tylko dla siebie, bo pamiętają o ak-
cjach charytatywnych, w których corocz-
nie biorą udział. Dbają również o ekologię 
realizując aktualne projekty ekologiczne. 

Ogromna większość uczniów uczestni-
czy w konkursie SKO jako świadomi klienci 
Banku PKO BP, gdyż są posiadaczami kont 
indywidualnych i maja wgląd do swoich 
oszczędności poprzez serwis  sko.pkobp.pl

SPM

Po raz kolejny śleszowicka podsta-
wówka zakwalifikowała się do ogólnopol-
skiego projektu. W tym zakresie może po-
chwalić się skutecznością działań, o czym 
pisaliśmy już na łamach tego pisma (m.in. 

III miejsce w Ogólnopolskim Projekcie „BO 
WARTO pamiętać”, wyróżnienie w projek-
cie  Rzecznika Praw Dziecka).

Właśnie opublikowano wyniki rekruta-
cji do V edycji Projektu „LEKKI TORNISTER”. 
Okazało się, że Szkoła Podstawowa w Śle-
szowicach znalazła się w gronie 461 szkół 
z całej Polski (14 małopolskich szkół).

Celem Projektu jest rozpowszechnia-
nie informacji na temat profilaktyki wad 
postawy, zwrócenie uwagi na problem 
przeciążonych plecaków uczniów oraz 
zmniejszenie jego skali w przyszłości, a – 
co za tym idzie – działanie na rzecz pro-
stych i zadowolonych dziecięcych kręgo-
słupów.

Projekt skierowany jest do szkół pu-

blicznych, w których odbywa się naucza-
nie w klasach I-III, a także w oddziałach 
przedszkolnych prowadzonych w szkole.

Projekt „LEKKI TORNISTER” zakłada 
wsparcie dla szkół poprzez wdrożenie 
programu edukacyjnego z zakresu pro-
filaktyki pierwszorzędowych wad posta-
wy. Ponadto w ramach projektu założono 
zakup nowoczesnych szafek ze skrytka-
mi na rzecz szkół z przeznaczeniem dla 
uczniów, jako forma nagrody dla placó-
wek wykazujących największą inicjatywę 
i kreatywność w realizacji programów 
promocji zdrowia i profilaktyki schorzeń 
kręgosłupa.

SPŚ

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Marcówce otrzymała nagrodę III stopnia w Regionalnym 
Etapie  Konkursu dla Szkolnych Kas Oszczędności edycja 2015/2016

UCZNIOWIE ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚLESZOWICACH W GRONIE 
UCZESTNIKÓW OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU „LEKKI TORNISTER”

KONKURS dla Szkolnych Kas Oszczędności - edycja 2015/2016

Z MISJĄ W BAŚNIOGRODZIE…

Każde dziecko lubi baśnie, dlatego 
najłatwiej jest „przemycić” ważne treści 
wykorzystując ten gatunek literacki.  Naj-
młodszym uczniom, dzięki bohaterom 
baśni „Psotni rycerze – Misja w Baśnio-
grodzie”, przybliżymy i zwrócimy uwagę 
na zagrożenia, jakim sprzyja sezon jesien-

no-zimowy, szybko zapadający zmrok, 
zmniejszona widoczność czy wydłużona 
droga hamowania. 

W związku z powyższym dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w Śleszowicach we-
zmą udział w zajęciach czytelniczych i pla-
stycznych organizowanych w ramach pro-

jektu „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”. 
Istotnym elementem edukacyjnym 

będzie konkurs plastyczny o wojewódz-
kim zasięgu. Zadaniem tegorocznej edy-
cji jest stworzenie ilustracji do wybranego 
rozdziału baśni „Psotni rycerze”. 

SPŚ
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Szkolna gazeta „ODBLASKOWE WIEŚCI”

„PODAJ DALEJ… DRUGIE ŻYCIE ODPADÓW”

PRZEDSZKOLAKI – BEZPIECZNE DZIECIAKI

We wrześniu rozpoczęła działalność szkolna redakcja „OD-
BLASKOWYCH WIEŚCI”. Uczennice klasy szóstej pod kierunkiem 
nauczycielki języka polskiego wydały pierwszy numer gazetki, 
która będzie promowała akcję „Odblaskowa Szkoła” informując 
o wszystkich przedsięwzięciach, konkursach i wydarzeniach. 
Obok roli informacyjnej szczególną uwagę poświęcono eduka-
cji w zakresie bezpieczeństwa dziecka na drodze. Specjalny kącik 
w czasopiśmie mają też rodzice.

SPŚ

Tradycyjnie we wrześniu uczniowie klas IV-VI Szkoły Podsta-
wowej w Śleszowicach uczestniczyli w akcji organizowanej przez 
Nadleśnictwo Sucha.  Hasłem tegorocznej kampanii edukacyjnej 
SPRZĄTANIE ŚWIATA  brzmiało: „PODAJ DALEJ… DRUGIE ŻYCIE 
ODPADÓW”.

W programie przewidziano: pogadankę leśnika, sprzątanie 
szlaków leśnych oraz podsumowanie akcji przy ognisku.  Wszy-
scy, choć zmęczeni, wrócili do szkoły zadowoleni.

SPŚ

Dzieci z oddziału przedszkolnego w Śleszowicach wzięły udział 
w konkursie plastycznym organizowanym przez Urząd Transportu Ko-
lejowego. Wszystkie przedszkolaki zaangażowały się przynosząc mate-
riały ( pudełka, papierowe rolki, opakowania, plastikowe nakrętki, itp.), 
z których udało się im wyczarować kolorowe pojazdy, lokomotywę 
z wagonikami, budynki, domy, tory, drogę. Maluchy lepiły także z pla-
steliny postacie, wycinały kolorowały znaki.

Wspólnymi siłami całej grupy przedszkolnej udało się stworzyć 
makietę prezentującą bezpieczny przejazd kolejowy, której zdjęcie 
wysłaliśmy do organizatora konkursu.

Z niecierpliwością czekamy na wyniki! 
SPŚ

OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W SP ŚLESZOWICACH

Lp. Rodzaj zajęć Adresaci Prowadzący Termin / częstotliwość

1. ZAJĘCIA RYTMICZNO-TANECZNE
dzieci w wieku przedszkol-

nym 
Barbara Zadora

środa

od 13.15 do 14.00

2. GRY I ZABAWY OGÓLNOROZWOJOWE uczniowie klasy pierwszej Danuta Targosz
piątek

od 11.40 do 12.25

3. ZAJĘCIA TEATRALNE – grupa młodsza uczniowie klas I-III Agata Kosek
wtorek

od 12.40 do 13.25

4. ZAJĘCIA TEATRALNE – grupa starsza uczniowie klasy  IV-V Katarzyna Targosz
piątek

od 12.40 do 13.25
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SPŚ

5.
ZAJĘCIA JĘZYKOWE – 

grupa młodsza 
„PRZYGODA Z ANGIELSKIM”

uczniowie klas I-III Julita Krupczak
środa

od 12.40 do 13.25

6.
ZAJĘCIA JĘZYKOWE – 

grupa starsza„PRZYGODA Z ANGIELSKIM”
uczniowie klas IV-VI Julita Krupczak

czwartek

od 13.30 do 14.15

7. ZAJĘCIA MATEMATYCZNE uczniowie klas  II-V Stanisław Wadowski
piątek

od 12.40 do 13.25

8. KOŁO INFORMATYCZNE - PROGRAMOWANIE uczniowie klas  IV-VI Stanisław Wadowski
poniedziałek

od 13.30 do 14.15

9. ZAJĘCIA SPORTOWE uczniowie klas  IV-VI Alicja Młynarczyk
wtorek

od 13.30 do 14.15

10. KOŁO MISYJNE uczniowie klas  IV-VI Ks. Jacek Kaznowski
środa

od 13.30 do 14.15

11. KOŁO GITAROWE uczniowie klasy V Jolanta Pływacz okazjonalnie

12.
AKADEMIA TWÓRCZEGO DZIECIAKA –  

zajęcia plastyczno-techniczne
uczniowie klas  I-III Agata Kosek okazjonalnie

13.
ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE 

DO KONKURSÓW, OLIMPIADI ZAWODÓW
zainteresowani uczniowie wszyscy nauczyciele

okazjonalnie,                             
wg potrzeb

OFERTA ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH

Lp. Rodzaj zajęć Adresaci Prowadzący Termin / częstotliwość

1. GIMNASTYKA KOREKCYJNA
przedszkolaki                             
i ucz. klas I-V 

Alicja Młynarczyk
środa

od 11.35 do 12.35 
od 12.35 do 12.35

2. ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE
dzieci w wieku  
przedszkolnym  

i ucz. klas I-VI
Jolanta Pływacz

środa

od 12.30 do 13.30 
piątek 

od 12.30 do 13.30

3.
ZAJĘCIA 

KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE
dzieci w wieku przedszkol-

nym i ucz. klas I-VI
Danuta Targosz

piątek

od 12.40 do 13.25

4.
TERAPIA PEDAGOGICZNA prowadzona 

przez nauczyciela języka polskiego
uczniowie   klasy IV i VI                 

z dysleksją, dysortografią  
Katarzyna Targosz

indywidualnie,                              
1 raz w tygodniu

5.
TERAPIA PEDAGOGICZNA prowadzona 

przez nauczyciela języka polskiego
uczniowie   kl. V                 

z dysleksją, dysortografią  
Jolanta Pływacz

indywidualnie,                              
1 raz w tygodniu

6.
ZAJĘCIA ORTOGRAFICZNE 

„ Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT”
uczniowie klasy trzeciej                 Agata Kosek

czwartek

od 12.40 do 13.25

7.
INDYWIDUALNE 

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE
uczniowie skierowani na 
zajęcia przez Poradnię PP

Barbara Zadora, Danuta 
Targosz,  Jolanta Pływacz

poniedziałek,  wtorek,  
środa, czwartek, piątek

8.
ZAJĘCIA 

DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE

uczniowie mający trudności 
z opanowaniem bieżącego 

materiału
wszyscy nauczyciele wg potrzeb

Informacje z Zespołu Szkół w Zembrzycach

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 
W ZESPOLE SZKÓŁ W ZEMBRZYCACH

Nadszedł wrzesień. Chociaż w pamię-
ci nadal mamy beztroskie wakacyjne dni, 
to już czas, aby rozpocząć rok szkolny 
2016/2017.

Uroczystość inauguracji nowego roku 
szkolnego rozpoczęła się Mszą Święta. 
Następnie uczniowie, rodzice, nauczy-
ciele, pracownicy szkoły spotkali się na 

hali sportowej. Po odśpiewaniu hymnu 
państwowego Pani Dyrektor przywitała 
wszystkich zebranych oraz skierowała do 
dzieci życzenia sukcesów w nauce i wielu 
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radosnych chwil w murach naszej szkoły; 
nauczycielom zaś życzyła jak najlepszych 
efektów w działalności dydaktyczno-wy-
chowawczej i satysfakcji z wykonywanej 
pracy.

Kolejnym punktem akademii było ślu-
bowanie uczniów klasy I Szkoły Podstawo-
wej i I Gimnazjum. W dalszej części uro-

czystości uczniowie klas I SP i Gimnazjum 
zaprezentowali krótki montaż poetycko-
muzyczny związany z rozpoczęciem roku 
szkolnego i 77 rocznicą wybuchu II wojny 
światowej. Nad przygotowaniem uroczy-
stości pracowały pani Elżbieta Kuligowska, 
Ewa Porębska, Magdalena Żmudka i pan 
Edward Stopa. 

Po zakończeniu części oficjalnej 
uczniowie wraz z wychowawcami udali 
się do klas.

Dzieciom, nauczycielom, a także pra-
cownikom szkoły życzymy owocnej pracy 
oraz energii do realizacji pasji i pogłębia-
nia zainteresowań.

 ZSZ

OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH w ZS w ZEMBRZYCACH

Dla uczniów szkoły podstawowej, gim-
nazjum oraz przedszkolaków przygotowa-
ny został szeroki wachlarz różnorodnych 
zajęć, na których będą mogli oni rozwijać 
swoje zainteresowania, poszerzać swoje 
intelektualne, artystyczne czy sportowe 
horyzonty.

Przedszkole:
- zajęcia teatralno-taneczne
- „Zajęcia plastyczne inaczej”- kontynu-

acja innowacji pedagogicznej 
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum:

- zajęcia polonistyczne, koło teatralne, 
koło historyczne

- koła językowe- język angielski i niemiecki
- koło matematyczne i koło biologiczno-

-chemiczne ( realizacja innowacji peda-
gogicznej) 

- zajęcia sportowo-rekreacyjne
- zajęcia wokalno-instrumentalne,

- zajęcia informatyczno-techniczne
Dla uczniów wymagających pomocy 

psychologicznej zorganizowano zajęcia 
wspierające: dydaktyczno-wyrównawcze, 
korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyj-
ne, logopedyczne. 

Uczniowie z wadami postawy będą 
mogli uczęszczać na zajęcia gimnastyki 
korekcyjnej.

ZSZ

Informacje z ZS w Tarnawie Dolnej
Zespół Szkół w Tarnawie Dolnej to 

prężnie działająca placówka oświatowa. 
Każdy uczeń znajdzie w niej możliwość 
własnego, indywidualnego rozwoju. Wy-
chodząc naprzeciw oczekiwaniom na-
szych wychowanków, co roku przygoto-
wujmy bogatą ofertę zajęć dodatkowych, 
które rozwijają indywidualne predyspozy-
cje każdego ucznia. Wszystkie zajęcia cie-
szą się niesłabnącą popularnością i wyso-
ką frekwencją. W naszej ofercie znajdują 
się zarówno spotkania rozwijające ducha, 
umysł jak i ciało. Są więc zajęcia: artystycz-
ne, sportowe, kulinarne oraz ogólnoroz-
wojowe. 

Dużym zainteresowaniem cieszy się 
innowacja pedagogiczna „W krainie sza-
chów” prowadzona dla uczniów klas I –III 
szkoły podstawowej. Szachy odgrywają 
dużą rolę w kształceniu i doskonaleniu 
myślenia analitycznego, orientacji prze-
strzennej, a szczególnie w myśleniu lo-
gicznym. Celem jest zatem zwiększenie 
tych umiejętności u naszych dzieci, które 
w późniejszym czasie osiągają sukcesy. Na 
naszym koncie jest już udział w finale roz-
grywek wojewódzkich.

W ramach innowacji matematycznej 
kontynuującej działania z ubiegłego roku 
uczniowie klas IV – VI i gimnazjum biorą 
udział w rambicie matematycznym. Jest 
to konkurs trwający przez cały rok. Raz 

w miesiącu uczniowie mierzą się w ma-
tematycznych potyczkach z zagadkami 
logicznymi, zadaniami kształtującymi 
i doskonalącymi matematyczne umiejęt-
ności i procesy myślowe. W ramach tej 
innowacji uczniowie po raz trzeci wezmą 
udział w wyjeździe na ogólnopolską „Noc 
Naukowców” w Krakowie. Inicjatywa ta 
ma za zadanie rozwijanie  zainteresowań 
przyrodniczych uczniów.

W tym roku szkolnym nasza szkoła 
zakwalifikowała się po raz pierwszy do 
udziału w projekcie „Mistrz Kodowania”. 
Do jego realizacji zaangażowali się nasi 
milusińscy z klasy II szkoły podstawowej. 
Ideą nadrzędną projektu jest kształcenie 
podstawowych umiejętności programo-
waniaw oparciu o program „SCRATCH”.

Uczniom gimnazjum, którzy nie-
bawem wkroczą na rynek pracy, warto 
uświadamiać istotę ubezpieczenia spo-
łecznego. Stąd pomysł z Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych na projekt „Projekt 
z ZUS”, czyli popularyzację wiedzy z zakre-
su ubezpieczeń społecznych. Jego celem 
jest systematyczne budowanie świado-
mości młodego pokolenia o tym, jak waż-
ne są ubezpieczenia społeczne. Ponieważ 
ma on atrakcyjną formę, nasi uczniowie 
również wyrazili chęć aktywnego włącze-
nia się do jego realizacji.  

Przystąpiliśmy również do ogólno-

polskiego projektu „Narodowe Czytanie”. 
Tegoroczną lekturą w wyniku interneto-
wego głosowania zostało dzieło H. Sien-
kiewiucza „QUO Vadis”. Gimnazjalistki 
ubrane w stroje oddające ducha epoki 
przygotowały interpretację głosową wy-
branych fragmentów. Spotkanie to było 
okazją do kontaktu młodego czytelnika 
z perłą polskiej literatury oraz promowało 
czytelnictwo. 

W naszej szkole realizowane są liczne 
zajęcia dodatkowe. Wśród cieszących się 
największym zainteresowaniem nowością 
są zajęcia artystyczne  „Coś z niczego”. Przy 
dużej dozie kreatywności można stworzyć 
coś z niczego. Na zajęciach dzieci tworzą 
różne przedmioty użytkowe i dekoracyj-
ne przy wykorzystaniu niedrogich mate-
riałów. Hitem jest także„Klub Podróżnika”. 
To również nowość w naszym repertuarze 
zajęć dodatkowych. Są to spotkania pro-
pagujące podróże i pokazujące jak rozwi-
jające poznawczo są podróże. Dzieci po-
dróżują kredką po mapie, oglądają filmy 
edukacyjne o wielkich podróżnikach.

W naszej szkole działa świetlica szkol-
na do godziny 17 - tej. W ramach zajęć 
świetlicowych uczniowie otrzymują 
wsparcie nauczycieli przy odrabianiu za-
dań domowych. Czas ten jest także okazją, 
by wychowankowie rozwijali swoje talen-
ty w kącikach zainteresowań, ekspresję ar-
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W dniu 23 września 2016 roku Zespół 
Szkół w Tarnawie Dolnej zorganizował I Fe-
stiwal Chleba i Ziemniaka jako wesołe i ko-
lorowe powitanie jesieni. Mimo kapryśnej 
w ostatnich dniach pogody, piątkowe po-
południe przywitało nas słońcem. 

Po oficjalnym otwarciu festiwalu przez 
Panią Dyrektor Ewę Dębińską rozpoczęto 
wesołe biesiadowanie.

Poszczególne klasy przygotowały stoły 
w stylu ekologicznym oraz wiejskim, na któ-

rych można było skosztować wielu smakoły-
ków – szczególnym powodzeniem cieszyły 
się: domowy chleb ze swojskim smalcem, 
pieczone ziemniaki, domowe ciasta czy 
też świeżo wypiekane podpłomyki – smak 
dzieciństwa niejednego z nas. Ponadto każ-
da z klas wykonała piękne, jesienne bukiety, 
które upiększały stoiska, a dodatkowo były 
oceniane w ramach konkursu przez uczniów. 
Zaproszeni goście chętnie odwiedzali każde 
stanowisko oraz częstowali się przysmakami.

Dzieci brały udział w licznych atrakcjach 
oraz konkursach przygotowanych specjalnie 
dla nich. Na boisku odbywały się sportowe 
rywalizacje klas IV-VI SP oraz I-III gimnazjum, 
a co odważniejsi uczniowie próbowali swo-
ich sił w konkursie „Jaki to zapach?”, w któ-
rym do odgadnięcia były nazwy wcześniej 
przygotowanych świeżych ziół. 

Najmłodsi uczniowie chętnie odwiedzali 
stoisko malowania twarzy oraz tworzyli wła-
sne bukiety z polnych kwiatów i traw. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się warsztaty na 
których dzieci tworzyły kolorowe prace przy 
użyciu pieczątek z ziemniaków oraz liści.

Dodatkową atrakcją były odwiedziny 
Bractwa Zbójników spod Babiej Góry, któ-
rzy zarówno nauczali, opowiadając historie 
i tradycje naszych rodzimych zbójów, jak 

i zabawiali, pozwalając wszystkim chętnym 
spróbować zadąć w czterometrową trom-
bitę! Radości było co nie miara, próbowali 
wszyscy – mali i duzi. 

Niestety wszystko co dobre szybko się 
kończy, mamy jednak nadzieję, że festiwal 
ten wpisze się w nasz kalendarz jako corocz-
na zabawa szkolna i za rok znowu się spotka-
my w jeszcze większym gronie. 

Korzystając w okazji składamy również 
serdeczne podziękowania Nauczycielom 
i Rodzicom, którzy chętnie pomagali w przy-
gotowaniach oraz Sponsorom: Małopolskiej 
Spółdzielni Handlowej ,,Wizan”, ,,Kwiaty u 
Anny” w Zembrzycach oraz PUH Ewa Pawiń-
ska z Czańca.

D.M. - ZSTD

tystyczną, a także rozbudzać wyobraźnię 
i kreatywność. Dzieci aktywnie spędzają 
czas na świeżym powietrzu na placu za-
baw, a także w sali gimnastycznej i sali 
zabaw z megablokami.

Nasza placówka szczególny nacisk kła-
dzie na zdrowie.

W tym roku szkolnym po raz pierwszy 
przystąpiliśmy do akcji „Odblaskowa Szko-
ła”. Ma ona formę konkursu promującego 
najbardziej aktywne szkoły podstawowe, 
realizujące przede wszystkim idee wypo-
sażenia uczniów w elementy odblaskowe, 
a przez to zwiększenie bezpieczeństwa 
dzieci na drodze. Konkurs ma wyłonić kla-
sę, która używa jak najwięcej elementów 
odblaskowych.  

Kolejna, dziewiąta edycja programu 
edukacyjnego „Czyste powietrze wokół 
nas” adresowana jest do naszych najmłod-
szych dzieci. Celem jest uświadamianie jak 
ważna jest dbałość o czyste powietrze wo-
kół nas i skąd płyną zagrożenia. Uczniowie 
w czasie wycieczki po okolicy będą roz-
poznawać różne źródła dymów, przyczy-
ny ich powstawania, a na zajęciach będą 

wykonywać prace i gazetki tematyczne. 
Dzieci nabywają umiejętności właściwego 
zachowania się w sytuacjach, w  których 
ktoś pali. 

Program „Trzymaj formę” na stałe zago-
ścił w naszych murach. Angażuje wszyst-
kich uczniów, pomaga rozwijać ich zain-
teresowania oraz kształtuje prozdrowotne 
nawyki. Realizowany jest między innymi 
poprzez zajęcia sportowe, taneczne, ale 
także dbałość o zdrowe nawyki żywienio-
we, zróżnicowaną i zbilansowaną dietę 
w posiłkach szkolnych oraz promowanie 
zdrowych produktów w sklepiku szkol-
nym i automacie.

Śniadanie to najważniejszy posiłek 
dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię 
do nauki. Dlatego nasza szkoła w bieżą-
cym roku szkolnym weźmie udział w pro-
gramie „Śniadanie daje moc”, w którym 
najmłodsi z klas 0 –III będą poznawać 12 
zasad zdrowego odżywiania. 

Z kolei projekt „Mleko z klasą”promuje 
ten napój jako podstawę zdrowia i prawi-
dłowego rozwoju dzieci. Najmłodsi we-
zmą udział w licznych konkursach, grach 

i zabawach zaproponowanych przez au-
torów projektu.

Inny program związany z żywieniem 
naszych milusińskich jest pod hasłem 
„Owoce i warzywa w szkole”. Ma on zmie-
niać na trwałe nawyki żywieniowe po-
przez zwiększenie udziału owoców i wa-
rzyw w codziennej diecie uczniów.

Dodatkowo w naszej placówce regu-
larnie organizowane są zajęcia pozalek-
cyjne:
- rozwijające z języka polskiego i języka 

angielskiego
- wiem co czytam – pokonywanie trudno-

ści w nauce czytania.
- sportowe 
- praca z uczniem z dysfunkcją, dysleksją 

i dysgrafią
- sportowo – artystyczne
- przed egzaminem klasa III gimnazjum
- przygotowujące do konkursów przed-

miotowych, recytatorskich i z BRD.
- plastyczno – dekoracyjne
- muzyczne
- kulinarne.

V.M  i A.CH - ZSTD

I Festiwal Chleba i Ziemniaka w Tarnawie Dolnej
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"Rombanica" zbójeckie świętowanie.
Po raz piąty  Bractwo Zbójników spod Babiej Góry 

zorganizowało słynną już  na cały region „ROMBANI-
CĘ” w Marcówce. W sobotę 16 lipca 2016 roku przy 
bacówce U Harnasia, w strugach deszczu bawiło się  
wielu miłośników gór i tradycji. Bractwo Zbójników 
przygotowało dla gości mnóstwo atrakcji: konkursy, 
smaczne jedzenie,  występy zespołów regionalnych, 
przyjmowanie nowych adeptów braci zbójeckiej. 
Prezentowana była również praca w kuźni oraz wy-
rób oscypków.

DOŻYNKI GMINNE 
Gospodarzem tegorocznych Dożynek 

Gminnych, które odbyły się 06 sierpnia 
2016r było sołectwo Marcówka. Uroczy-
stość rozpoczęła się mszą świętą w kaplicy 
Matki Boskiej Częstochowskiej w Marcówce 
pod przewodnictwem Ks. Andrzeja Wciśla-
ka, który poświęcił plony i wygłosił okolicz-
nościową homilię.  Barwny korowód do-
żynkowy otwierali Starostwie Dożynek Pani 
Helena Porębska i Pan Stanisław Wróbel.  
Z wieńcami przy dźwiękach muzyki or-
kiestry z Zembrzyc, Śleszowic i Stryszowa 
i asyście druchów z OSP  Marcówki i Zem-
brzyc korowód przemaszerował na boisko 
sportowe LKS Błyskawica. Przybyłych po-
witał włodarz naszej gminy Łukasz Palarski.  
W uroczystościach dożynkowych udział 
wzięli Pan Andrzej Pająk Senator RP, Józef 
Bałos Starosta Suski, Ryszard Hadka – Prze-

wodniczący Rady Powiatu Suskiego, ks Ja-
cek Kaznowski Proboszcz Śleszowic, Radni 
Gminy Zembrzyce oraz społeczność gminna.

Dożynki połączone były z cykliczną im-
prezą folklorystyczną „Kubajka” organizo-
waną przez KGW „Marcowianki”. Na scenie 
koncertowały orkiestry z Śleszowic, z Bu-
dzowa oraz wspólnie orkiestry z Zembrzyc 
i Stryszowa. Następnie zaprezentowała się 
młodzież szkolna z Marcówki, Zembrzyckie 
Koło  „Mioduszyna” oraz  zespoły regionalne 
„Zobielsko Gromada” z Białki i zespół dzie-
cięcy „Stronianie”. Hitem okazał się kabaret 
„Teka” z Osielca, który wywoływał salwy 
śmiechu. Panie z koła KGW „Marcowianki” 
przygotowały dla uczestników swojskie 
jadło i stoisko regionalne, z własnoręcznie 
wykonanymi produktami.

W czasie imprezy odbywały się konkursy 

nawiązujące do tradycji ludowych, między 
innymi koszenie trawy, ubijanie masła, wy-
ścigi na tragacach. Konkursy te cieszyły się 
dużym zainteresowaniem i były niemałą 
atrakcją dla uczestników i obserwatorów.  
Dla dzieci przygotowane zostały dmuchane 
atrakcje oraz konkurs ściebania „Bugli” na 
nitkę. Wszyscy biorący udział w konkursach 
otrzymali dyplomy i drobne upominki. Im-
preza zakończyła się trwającą do późnych 
godzin wieczornych biesiadą taneczną. 
Wszystko to złożyło się na wyjątkową at-
mosferę spotkania: było radośnie i kolorowo.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do zorganizowania wspa-
niałego święta oraz mieszkańcom i gościom 
za uczestnictwo w uroczystości.

GCKiCz

Promocja Gminy Zembrzyce na Dożynkach  
Powiatowych i Wojewódzkich

Wieńce zostały poświęcone w czasie 
uroczystej mszy dziękczynnej za tegorocz-
ne plony w Kościele Parafialnym w Sidzi-
nie. Jak co roku przeprowadzono również 
konkurs na najpiękniejszy wieniec dożyn-
kowy w dwóch kategoriach.

W kategorii – wieniec tradycyjny :              
I miejsce Stowarzyszenie „Nasza Skawica”.
II miejsce „Gaździny” przy Bractwie Zbójni-
ków spod Babiej Góry z Marcówki.
III miejsce KGW w Budzowie ex aequo 
KGW „Zawojanki”.

W kategorii – wieniec współczesny:   
I miejsce KGW w Żarnówce
II miejsce KGW w Kurowie
III miejsce KGW w Palczy

Podczas imprezy dożynkowej nie za-
brakło także innych atrakcji. Przybyli mogli 
poczęstować się  miejscowymi specjałami, 
zapomnieć choć na chwilę o codziennych 
troskach. Imprezę uatrakcyjniały zespoły 
ludowe, koła gospodyń wiejskich, twórcy  
lokalni i zaproszeni goście. Płynęły podzię-
kowania, życzenia i wyróżnienia i nagrody 
dla zasłużonych rolników, z naszej gminy 

W tym roku w Gminie Bystra – Sidzina odbyły się Dożynki Powiatowe. Gminy i sołectwa naszego powiatu zaprezento-
wały wieńce dożynkowe, a parlamentarzyści, samorządowcy, władze powiatu i gmin, podziękowali za tegoroczne plony.
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Gmina Zembrzyce na Jubileuszu 55 lecia   
Telewizji Kraków

W dniu 3 września 2016r. na Krzemion-
kach w Krakowie w ramach obchodu Jubi-
leuszu  55 lecia Telewizji Kraków, 50- lecia 
„Kroniki” Telewizji Kraków  oraz 25-lecia  
powstania Stowarzyszenia Gmin i Powia-

tów Małopolski zorganizowano Dzień 
Otwarty. Gmina Zembrzyce  przygotowała 
stoisko promocyjne z potrawami i wyroba-
mi regionalnymi. Reprezentowało nas Sto-
warzyszenie „Ojcowizna” z Tarnawy Dolnej,  

Stowarzyszenie „Marcowianki” oraz Bractwo 
Zbójników spod Babiej Góry z Marcówki. 
Wystrój stoisk i przygotowane prezentacje 
wzbudzały duże zainteresowanie. 

 GCKiCz

nagrodę otrzymał młody rolnik Rafał Woź-
niak ze Śleszowic. Ogłoszono także wyniki 
i rozdano nagrody w konkursie: „Na naj-
piękniejszy ogród przydomowy, obejście 

w gospodarstwie rolnym” organizowany 
corocznie przez Wydział Środowiska Sta-
rostwa Powiatowego. W kategorii – ogród 
przydomowy, najładniejszym w oczach 
komisji okazał się ogród Zofii i Romana 
Polaków z Białki, kolejnymi były ogrody 
Marii Mołek z Zawoi i Agnieszki Grygiel-
-Janik ze Śleszowic. 

Gospodarzem tegorocznych Doży-
nek Województwa Małopolskiego był  
Miechów, stolica najbardziej rolnicze-
go powiatu naszego województwa. Na 
uroczystość tą zjechało się 35 delegacji 
z wieńcami dożynkowymi z całego regio-
nu. Mszę Dziękczynną celebrował biskup 

kielecki w Bazylice Grobu Bożego, który 
poświecił również wieńce dożynkowe, 
chleb z tegorocznych zbiorów i owoce. 
W tym świętowaniu reprezentując Powiat 
Suski wzięło udział Stowarzyszenie ZKG 
„Mioduszyna” prezentując pieczołowicie 
wykonany wieniec tradycyjny. Należą się 
podziękowania wszystkim uczestnikom 
dożynkowego święta za obecność, pięk-
ne wieńce, wszak dziś to święto jest okazją 
do podtrzymania tradycyjnych obyczajów 
i wspólnej zabawy.

 GCKiCz

15-lecia 1. Stowarzyszenia Muzycznego Śleszowice

Jak co roku mieszkańcy Śleszowic  i oko-
licznych miejscowości licznie dopisali swo-
im udziałem zapełniając cały teren Domu 
Muzykata. Nie zabrakło dmuchanych zjeż-
dżalni, karuzel. Na jubileuszu muzyków go-
ściła również Orkiestra Dęta RYTM z Zem-
brzyc, zespół CATINA BRASS oraz wokalistka 
Karolina Wajdzik. Jubileusz zwieńczyła za-
bawa do rana z zespołem NIBY NIC. 

Ciężko uwierzyć, że muzykowanie 
w Śleszowicach rozpoczęło się aż 15 lat 
temu. Kapela założona została w maju 
2001 z inicjatywy Kazimierza Michałka, 
który został jej kapelmistrzem i pierwszym 
nauczycielem gry na instrumentach dętych. 

Pan Michałek członek 1. Stowarzyszenia 
Muzycznego w Lassee w Austrii za namo-
wą austriackich kolegów-muzyków zebrał 
grupę zainteresowanych muzyką i założył 1. 
Stowarzyszenie Muzyczne Śleszowice. Pra-
gniemy podziękować wszystkim członkom 
Stowarzyszenia,  którzy nie tylko promują 
Gminę Zembrzyce pielęgnując lokalne tra-
dycje, ale i pracują na rzecz integracji miesz-
kańców Gminy.                                                                                            

WP

„Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów”. – taki cytat towarzyszył mieszkańcom Śleszowic w dniu 13 sierp-
nia 2016 roku. Mieszkańcy świętowali jubileusz 15-lecia 1. Stowarzyszenia Muzycznego Śleszowice, które z tej okazji 
zorganizowało X już Biesiadę w Śleszowicach.
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XIII RAJD GÓRSKI MDP
W dniu 03.09.2016r. Młodzieżowe Drużyny Po-

żarnicze z Zembrzyc i Śleszowic  wzięły udział w XIII 
Rajdzie Górskim MDP zorganizowanym przez KP PSP 
w Suchej Beskidzkiej. Trasa tegorocznego rajdu prze-
biegała następująco: Bystra Podhalańska - Hala Kru-
powa - Sidzina Wielka Polana. Pomimo nie najlepszej  
pogody w rajdzie wzięło udział około 180 członków 
MDP.  Młodzież  miała okazję poznać urocze zakątki 
podbabiogórza i historię miejsc na tym terenie zwią-
zanych z walkami oddziałów  partyzantów podczas II 
wojny światowej. 

Rajdy górskie organizowane przez KP PSP Sucha 
Beskidzka są doskonałą okazją integracji wypoczynku 
i szkolenia młodzieży zrzeszonej w szeregach  Ochot-
niczych Strażach Pożarnych.

Dziękujemy opiekunom dh. Grzegorzowi Niecią-
gowi i dh. Marcinowi Mucha za zachęcanie młodzieży 
do aktywnej działalności.

GCKiCz

Gminne ćwiczenia jednostek OSP.

"Kanada...czyli zembrzycka lekcja historii"

W dniu 25.09.2016. zostały zorganizo-
wane ćwiczenia jednostek OSP Gminy Zem-
brzyce. W akcji wzięło w sumie udział 32 
strażaków z OSP Zembrzyce (GCBA i SLRt), 
OSP Marcówka (GBAM), OSP  Śleszowice 
(GBA) oraz OSP Tarnawa Dolna (GBAM).                                                                                           
Pozorowaną akcję przeprowadzono 
na jednym z budynków na os. Zarąbki                                    

w Zembrzycach. Druhowie trenowali ak-
cję gaszenia pożaru na pierwszym piętrze 
czterokondygnacyjnej budowli. W lokalu 
znajdowały się dwie osoby poszkodowa-
ne, zagrożone były kolejne kondygnacje. 
Dodatkowe zagrożenie stanowiły butle 
z propan butanem znajdujące się w bezpo-
średnim sąsiedztwie pożaru. W obiekcie wy-

stępowało duże zadymienie pomieszczeń 
utrudniające zlokalizowanie źródła pożaru. 
Ponadto  w czasie akcji sprawdzono system 
alarmowania jednostek, kierowania i współ-
działania podczas prowadzenia działań ra-
towniczo gaśniczych. 

GF

Ruszył projekt "Kanada...czyli zembrzyc-
ka lekcja historii". Projekt ten pod patro-
natem Wójta Gminy Zembrzyce realizuje 
Stowarzyszenie Bractwo Zbójników spod 
Babiej Góry w partnerstwie z Gminnym 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zem-
brzycach oraz Fanpage "Zdjęcia historyczne 
Zembrzyc".

Celem projektu jest zachowanie w prze-
strzeni publicznej rozproszonych starych 
fotografii przedstawiających życie w Zem-
brzycach na przestrzeni ostatnich kilku-
dziesięciu lat. Zmiany kulturowe, a przede 
wszystkim zmiany przestrzeni krajobrazo-
wej i budowlanej związane m.in z budową 
Zbiornika Świnna Poręba sprawiły znaczący 
zanik przestrzeni publicznej funkcjonującej 
jeszcze kilkanaście lat temu. Chcąc zacho-
wać wygląd Zembrzyc z okresu największej 

prosperity i życia w tym czasie, pragniemy 
wydać album fotograficzny będący jedno-
cześnie lekcją historii dla kolejnych pokoleń. 
Temu też celowi służy nazwa "Kanada", któ-
ra to odwołuje się do okresu dynamicznego 
rozwoju na tym terenie.

W ramach projektu planuje się organi-
zację ośmiu otwartych spotkań podczas, 
których dokonamy wyboru zdjęć do publi-
kacji w formie albumu, opracujemy opisy, 
dokonamy podziału tematycznego zebra-
nego materiału. W założeniu wykonamy 
wydruk 500 szt. albumów z nieodpłatnym 
przeznaczeniem dla mieszkańców Zem-
brzyc.

Już dziś zapraszamy wszystkich chęt-
nych na spotkanie 14.10.2016 tj. piątek na 
godz. 16:00 w budynku Gminnego Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach - jed-
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Światowe Dni Młodzieży
W czasie wydarzenia, jakim były Świato-

we Dni Młodzieży na terenie naszej Gminy 
przebywało 748 gości, którzy przybyli na 
Światowe Dni Młodzieży. W samych Zem-
brzycach byli to pielgrzymi z Polski. Była 
to młodzież z opiekunami z  Otmuchowa, 
Opola, Strzelec Opolskich, Barcic, Białego-
stoku i Grupa Duszpasterstwa Akademic-
kiego z Bydgoszczy. Mieszkańcy Zembrzyc 
przyjęli 208 osób, natomiast 213 osób 
zamieszkało w Zespole Szkół. Marcówka 
zapewniła pobyt dla 26 pielgrzymów, Tar-
nawa Dolna ugościła w domach 120 osób, 
75 uczestników  przebyło w miejscowym 
Zespole Szkół. 

W Śleszowicach mieszkańcy ugościli 
w domach prywatnych 90 pielgrzymów 
z Hiszpanii i 4 z Gwatemali, zaś w Tarnawie 
Górnej przyjęto 12 osób z Ekwadoru. 

Dziękuję Dyrektorom Zespołów Szkół  
w Zembrzycach i Tarnawie Dolnej oraz na-
uczycielom za przygotowanie obiektów na 
przyjęcie  pielgrzymów i pomoc w organi-
zacji ich pobytu. 

Dziękuję służbom medycznym, służ-
bom informacyjnym i koordynatorom. 
Chciałbym tu wymienić każdego za osob-
na, bo każdy wykonał swoją pracę wzorowo, 
wkładając w nią nie tylko swój profesjona-
lizm, ale również serce.

Dziękuję osobom przygotowującym 
posiłki dla pielgrzymów w szkołach i Firmie 
Tequila. To była ogromna i bardzo potrzeb-
na praca. Dziękuję zwłaszcza kuchniom, 
które na bieżąco odczytywały potrzeby 
swoich gości i troszczyły się o nich, jak 
o własne dzieci.  

Dziękuję wszystkim mieszkańcom, któ-
rzy gościli przybyłych w swoich progach 
udzielając noclegów, przygotowując posił-
ki, bądź udostępniając łazienki dla zakwate-
rowanych w szkołach.

W sposób szczególny chcemy podzię-
kować wszystkim Wolontariuszom, którzy 
dzień i noc pełniąc dyżury, służyli Pielgrzy-
mom pomocą przy transporcie, zakwate-
rowaniu, tłumaczeniu, organizacji pomocy 
medycznej, udzielaniu wszelkich informacji, 
a nawet odnajdywaniu zagubionych rzeczy.

Słowa wdzięczności kierujemy także do 
osób goszczących gości w swych domach 
i placówkach. Wielu pielgrzymów informo-
wało nas jak wspaniale zostali ugoszczeni 
i jak wiele wzruszeń temu towarzyszyło. 
Prosili o przekazanie wyrazów wdzięczno-

ści wszystkim zaangażowanym w organiza-
cję ich pobytu. Takich głosów było bardzo 
dużo! 

Wójt Gminy
Łukasz Palarski

nocześnie prosimy wszystkich, tych którzy 
dysponują starymi fotografiami z terenu 
Zembrzyc o ich udostępnienie i możli-
wość publikacji w albumie. Zdjęcia należy 
przynieść do Gminnego Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Zembrzycach i użyczyć 

ich na czas skanowania albo dostarczyć 
bezpośrednio na organizowane spotkania. 
Wszystkich gorąco zapraszamy, a szczegól-
nie osoby starsze, by zechciały się podzielić 
wiedzą szczególnie z lat 1920-1989. 

Projekt dofinansowano ze środków 

Programu „Działaj Lokalnie” edycja 2016 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
realizowanego przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce oraz Babiogórskie Sto-
warzyszenie Zielona Linia w Stryszawie.

GCKiCz
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Światowe Dni Młodzieży w gminie
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Dożynki Wojewódzkie w Miechowie

Dożynki Powiatowe w Sidzinie Jubileusz Telewizji Kraków

Festiwal chleba i ziemniaka w Tarnawie Dolnej
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ZEMBRZYCE
Dziękujemy wszystkim, których zdjęcia wykorzystaliśmy w NGZ


