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Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Zembrzyce

1.  Obecnie trwają prace związane 
z rozbudową i modernizacją Urzę-
du Gminy. Zakres realizowanych 
prac obejmuje m.in.: modernizację 
istniejącego budynku, budowę no-
wej części wraz z budową sali kon-
ferencyjnej. Rozbudowa obejmuje 
również termomodernizację budyn-
ku oraz wymianę dotychczasowego 
systemu grzewczego na ogrzewa-
nie gazowe. W ramach rozbudowy 
powstanie także dwustanowiskowy 
garaż. Przewidywany termin zakoń-
czenia prac to IV kwatał br.

2.  Termomodernizacja budynku Przy-
chodni Zdrowia w Zembrzycach. 
Przewidywany termin zakończe-
nia prac to przełom III i IV kwartał 
br. Jednocześnie czynimy starania 
o pozyskanie dofinansowania po-
wyższej inwestycji z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

3.  Przebudowa kotłowni węglowej na 
gazową kondensacyjną wraz z insta-
lacją gazową w budynku Przychodni 
Zdrowia w Zembrzycach. Przewidy-
wany termin zakończenia prac to III 
i IV kwartał br. Podobnie jak w przy-
padku termomodernizacji czynimy 
starania o pozyskanie dofinanso-
wania tejże inwestycji z WFOŚiGW 
w Krakowie. 

4.  Obecnie trwają prace budowlane na 
drogach gminnych w tym m.in:  

-  Budowa drogi gminnej klasy „D”  
tzw.”Łącznik na Zarębki Skawieckie” 

-  Remont drogi gminnej „Słowackie-
go” w Zembrzycach

-  Remont drogi gminnej „Kudziówka” 
w Śleszowicach

-  Remont drogi gminnej „ Ruski- Gry-
gle” w Zembrzycach/Tarnawie Dolnej

-  Remont drogi gminnej „Jony” w Tar-
nawie Górnej

-  Remont drogi gminnej „ Pod wiadukt” 
w Zembrzycach ( w ramach tej inwe-
stycji wykonano drogę asfaltową na 
dł. 100 m., kontynuacja tego zadania 
uzależniona będzie od przekazania 
na rzecz Gminy dalszego przebiegu 
tej drogi wraz z włączeniem do drogi 
wojewódzkiej nr 956, która obecnie 

stanowi własność Województwa Ma-
łopolskiego)

-  Remont drogi gminnej „Makówka” 
w Tarnawie Górnej 

-  Remont drogi gminnej „Do dworu” 
(za przychodnią zdrowia) w Śleszo-
wicach 

-  Remont drogi rolniczej „Do Wróbla” 
w Zembrzycach (Zarębki Skawieckie)

-  Remont drogi rolniczej „Kadelówka” 
(Na Kiecke) w Śleszowicach (Dwie 
powyższe inwestycje realizowane 
są przy wsparciu finansowym Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego w ramach Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych , którego 
dofinansowanie obejmuje 50%.)

-  Remont drogi rolniczej „Do Lasku” 
Etap I w Tarnawie Dolnej

-  Remont drogi rolniczej „Do Maciąż-
ki” w Tarnawie Dolnej

 (Dwie powyższe inwestycje mają na 
celu zapewnienie dojazdu do tere-
nów z dużym potencjałem budowla-
nym na terenie Gminy Zembrzyce). 
Ostateczna wartość poszczególnych 
remontów będzie znana po zakoń-
czeniu i odebraniu inwestycji.

5.  Zakończono postępowanie prze-
targowe dla modernizacji dróg 
gminnych uszkodzonych w ramach 
intensywnych opadów z 2014 roku. 
Gmina Zembrzyce otrzymała na 
ten cel dofinansowanie z Urzędu 
Wojewódzkiego. Remontem objęte 
zostaną drogi Koźle Tarnawskie, Ka-
płony oraz Żmije w Tarnawie Dolnej. 
Remont winien zakończyć się w III 
kwartale br. 

6. Zakończono modernizację placu 
przed OSP Tarnawa Dolna zniszczo-
nego w 2014 r.

7.  Modernizacja drogi powiatowej 
Nr K1705 Barwałd- Stryszów- Zem-
brzyce w miejscowości Zembrzyce 
i Marcówka wraz z budową chod-
nika i oświetlenia ulicznego. Inwe-
stycja ta w dniu 28.06.2016 znalazła 
się na zmienionej liście wniosków 
zakwalifikowanych do dofinanso-
wania w ramach ”Programu budowy 
dróg gminnych i powiatowych na 
lata 2016-2019”. W dniu 27.06.2016 

Powiat Suski ogłosił przetarg na 
wykonanie tej inwestycji. Obecnie 
oczekujemy na zabezpieczenie fi-
nansowe 50% kosztów inwestycji 
po stronie Urzędu Wojewódzkiego 
w Krakowie co umożliwi urucho-
mienie inwestycji po rozstrzygnię-
ciu przetargu.  Na dzień dzisiejszy 
Urząd Wojewódzki zabezpieczył 
środki w wymiarze 33%. W najbliż-
szym czasie kwota ta winna ulec 
zwiększeniu z uwagi na oszczędno-
ści przetargowe na drogach, które 
znajdowały się wyżej na liście ran-
kingowej. 

8.  Zakończono oraz odebrano do użyt-
kowania nowe drogi gminne wraz 
z mostem realizowane przez Regio-
nalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Krakowie tj.

- Budowa drogi klasy L wraz z bu-
dową mostu na potoku Paleczka 
w miejscowości Zembrzyce (koszt 
około 10 000 000 zł.)

- Budowa drogi gminnej klasy L przy 
wale i na wale przeciwpowodzio-
wym rzeki Skawy o długości 1,145 
km w Zembrzycach (koszt około 
700 000 zł.)

9. Przygotowano dokumentację do 
montażu oświetlenia ulicznego 
w ramach pierwszego etapu obej-
mującego montaż lamp na istnieją-
cych słupach na osiedlu „Pod górą” 
w Śleszowicach, na osiedlu „Zarębki 
Skawieckie” w Zembrzycach  oraz 
w Tarnawie Górnej.

10. W opracowaniu jest m.in. dokumen-
tacja dla modernizacji dróg gmin-
nych: „Wierchy” oraz „Rówieniec” 
w Śleszowicach, „Nizień” w Tarnawie 
Dolnej, „Pod Las” w Tarnawie Górnej 
oraz „Biele” - „Do piły” w Zembrzy-
cach.  

11. W I półroczu 2016 uruchomione 
zostały pierwsze nabory wniosków 
o środki europejskie z perspektywy 
2014-2020. Dotychczas Gmina Zem-
brzyce złożyła następujące wnioski:

-  Rozwój infrastruktury turystycznej 
w oparciu o bogaty krajobraz kultu-
rowo-przyrodniczy w miejscowości 
Tarnawa Górna (budowa placu za-

Niniejszym przedkładam sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Zembrzyce za okres od 01.01.2016 do 
30.06.2016 r.
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baw, modernizacja zabytkowego 
budynku, budowa parkingu) RPO-
WM – SPR  6.3.1 Rozwój lokalnych 
zasobów subregionu

-  Budowa kanalizacji w Tarnawie Dol-
nej RPOWM – SPR 5.3.2 – Gospodar-
ka Wodno- Kanalizacyjna

-  Budowa szlaku rekreacyjnego nad 
zbiornikiem wodnym Świnna Porę-
ba w Zembrzycach w ramach RPO-
WM – SPR  6.1.4 Lokalne Trasy Tury-
styczne (inwestycja planowana na 
obwałowaniu w Zembrzycach)

-  Zaprojektowanie i przebudowa dro-
gi gminnej „Dąbrowy” w miejscowo-
ści Marcówka w ramach PROW Po-
działanie 7.2 

12. Trwają również prace projektowe 
dla przedsięwzięć:

-  Budowa Centrum Rekreacji i Wy-
poczynku w Zembrzycach (projekt 
przygotowywany do naboru RPO-
WM 6.3.3). Koncepcja obejmuje 
budowę kompleksu sportowego 
w ramach, którego: znajduje się 
kompleksowa modernizacja Bu-
dynku Pawilonu Sportowego, bu-
dowa boiska rekreacyjnego do piłki 
nożnej ze sztuczną nawierzchnią, 
budowa boiska wielofunkcyjnego 
oraz boiska do siatkówki plażowej. 
Ponadto projektowane jest zago-
spodarowanie korony stadionu pod 
ścieżkę rekreacyjną, budowa parkin-
gów oraz rozbudowa placu zabaw.

-  Budowa obiektów rekreacyjnych 
w Śleszowicach, Tarnawie Dolnej 
oraz w Marcówce (projekt przygo-
towywany do naboru RPOWM 6.3.3 
/ PROW). Projekt obejmuje budowę 
boisk wielofunkcyjnych oraz rekre-
acyjnych urządzeń zewnętrznych. 
W zamierzeniu jest również oświe-
tlenie tychże obiektów.  

13. Dobiegają końca prace projektowe:
-  związane z budową chodnika w Tar-

nawie Górnej (Etap I). Obecnie po-
szukujemy ewentualnego źródła sfi-
nansowania tego przedsięwzięcia. 
W tym celu wystąpiliśmy do Starosty 
Suskiego z propozycją zgłoszenia 
w/w inwestycji do „Programu budo-
wy dróg gminnych i powiatowych 
w latach 2016-2019”. 

-  związane z budową parkingu w Śle-
szowicach w rejonie Kościoła para-
fialnego 

14. Rozpoczęto prace związane z prze-
projektowaniem kanalizacji sanitar-
nej na długości ok.7 km w Tarnawie 
Dolnej.  

15. W dniach od 11 do 22 maja 2016r. 
zorganizowano wyjazd na „Zielo-
ną Szkołę” do Kołobrzegu dla 91 
uczniów klas V i VI Szkół Podstawo-
wych z Zembrzyc, Tarnawy Dolnej, 
Śleszowic i Marcówki.  W założeniu 
jest wprowadzenie cykliczności 
tego projektu dla kolejnych roczni-
ków. 

16. W czerwcu zorganizowano wyjazd 
dla blisko 410 uczniów do Parku 
Rozrywki w Zatorze w podziękowa-
niu za całoroczne zaangażowanie 
uczniów na rzecz promocji Gminy 
Zembrzyce oraz udział w licznych 
wydarzeniach kulturalnych i spor-
towych.

17. Z powodzeniem wdrożono program 
„500+”. Do dnia 25 czerwca 2016 r. 
wypłacono 1842 świadczenia na 
kwotę 918 059 zł. Gmina Zembrzyce 
jest jedną z 30-u gmin na 183 w wo-
jewództwie małopolskim, które do 
15 czerwca rozpatrzyła co najmniej 
99% złożonych wniosków.

18. Wdrożono program „Razem spędza-
my czas” w ramach, którego Gmina 

Zembrzyce dofinansowuje pobyt na 
Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej.

19. Zwiększono liczbę bezpłatnych 
usług rehabilitacyjnych na rzecz 
mieszkańców Gminy Zembrzyce 
realizowanych przez Dom Wczaso-
wo Rehabilitacyjny w Zembrzycach 
prowadzony przez Caritas Archidie-
cezji Krakowskiej.

20. Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom rodzicom wydłużono czas bez-
płatnego funkcjonowania przed-
szkoli z 5-u do 6-u godzin dziennie.

21. Opracowano i przyjęto Strategię 
Gminy Zembrzyce na lata 2015-
20120 a w trakcie przygotowania 
jest „Plan Zagospodarowania Zbior-
nika Świnna Poręba”.

22. Po zeszłorocznym wdrożeniu Gminne-
go Portalu Mapowego obejmującego 
m.in. cyfryzację miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego 
obecnie wdrażana jest cyfrowa inwen-
taryzacja dróg gminnych i obiektów 
drogowych obejmująca m.in fotogra-
ficzną rejestrację pasa drogowego.  
Wdrażany jest również systemu GIS 
do zarządzania infrastrukturą drogo-
wą oraz mienia komunalnego.

23. Przeprowadzono postępowanie 
przetargowe dla zadania odbiera-
nie i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych odebranych z terenu 
Gminy Zembrzyce z nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy 
oraz z nieruchomości, na których 
znajdują się domki letniskowe lub 
inne nieruchomości wykorzystywa-
ne na cele rekreacyjno-wypoczyn-
kowe w latach 2017-2018. Zadanie 
to będzie realizował dotychczasowy 
podmiot gospodarczy.

Wójt Gminy Zembrzyce
Łukasz Palarski

Uchwalona Strategia Rozwoju Gminy Zembrzyce 
na lata 2016-2023

Strategia wyznacza cele oraz identyfi-
kuje obszary uznane za kluczowe z punktu 
widzenia poprawy poziomu życia miesz-
kańców, konkurencyjności podmiotów 
oraz wzrostu potencjału stymulującego 
rozwój społeczno-gospodarczy.

Strategia Rozwoju Gminy Zembrzy-
ce na lata 2016-2023 została uchwalo-

na Uchwałą Rady Gminy Zembrzyce NR 
XV/125/16 w dniu 29 czerwca 2016 r.

Strategia określa misję gminy w na-
stępujący sposób:

„Gmina Zembrzyce – obszar zrów-
noważonego rozwoju, ośrodek o cha-
rakterze rolniczym i turystycznym 
z dobrą infrastrukturą sprzyjającą roz-

wojowi małej i średniej przedsiębior-
czości. Gmina z dobrą ofertą turystycz-
ną i agroturystyczną oraz produktem 
regionalnym, miejsce rozwoju gospo-
darczego, bezpieczny samorząd zapew-
niający komfort życia mieszkańcom ”.

Natomiast wizja gminy rozumiana 
jest  jako pożądany stan przyszłości 

Strategia Rozwoju Gminy Zembrzyce jest podstawowym dokumentem planistycznym określającym najważ-
niejsze kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego gminy.
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Prace remontowe 
na drogach 
gminnych

Plan Rozwoju Zbiornika Wodnego Świnna Poręba 
(Jezioro Mucharskie)

1. Remont drogi „Słowackiego” 
 w miejscowości Zembrzyce;
2. Remont drogi „Pod Wiadukt” 
 w miejscowości Zembrzyce;
3. Remont drogi „Ruski Grygle” 
 w miejscowości Zembrzyce;
4. Remont drogi „Kudziówka” 
 w miejscowości Śleszowice;
5. Remont drogi „Jony” 
 w miejscowości Tarnawa Górna.

UG

Przygotowanie tego planu jest wstę-
pem do przeprowadzenia procedury 
konkursowej naboru wniosków w ra-
mach poddziałania 6.3.3 ”Zagospodaro-
wanie turystyczne i rekreacyjne otocze-
nia zbiorników wodnych” Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 plano-
wanego na IV kwartał 2016 roku.

W ramach tego konkursu o dofinan-
sowanie ze środków Unii Europejskiej 
będą mogły się ubiegać wyłącznie pro-
jekty inwestycyjne wskazane w Planie 
Rozwoju Zbiornika Wodnego. Wniosko-
dawcami – inwestorami mogą być:

- samorządy, 
- przedsiębiorcy,
- partnerzy społeczni i gospodarczy, 

w tym organizacje pozarządowe.
Opisy projektów (fiszki projektowe) 

należy składać w terminie do 15 lip-
ca 2016 r. elektronicznie/ mailowo na 
adres: jezioromucharskie@gmail.com. 
Szczegóły są dostępne na stronie in-
ternetowej www.zembrzyce.pl i www.
jezioromucharskie.pl 

UG

gminy na koniec założonego okresu 
strategii.  Wizję Gminy Zembrzyce Stra-
tegia przedstawia następująco:

„Gmina Zembrzyce w 2023 roku 
wykorzystując potencjał związany 
z położeniem geograficznym i sąsiedz-
twem zbiornika Świnna Poręba stanie 

się miejscem gdzie warto mieszkać, 
pracować i wypoczywać. Będzie gmi-
ną nowoczesną, otwartą na turystów, 
oferującą znakomite warunki spędza-
nia wolnego czasu dla mieszkańców 
oraz turystów. Będzie gminą dbającą 
o rozwój przedsiębiorczości, szczegól-

nie w obszarze usług, turystyki, rekre-
acji i ekologii. Będzie gminą znaną, 
promowaną w całej Polsce jako miej-
sce, które warto odwiedzić, kojarzoną  
z produkcją wyrobów z drewna oraz 
skóry i innych produktów regional-
nych.”

Gmina Zembrzyce wraz z Gminą Mucharz i Stryszów wspólnie przygotowują Plan Rozwoju Zbiornika Wodnego 
Świnna Poręba (Jezioro Mucharskie). 

Rozbudowa kanalizacji w Tarnawie Dolnej

Planowane jest uzyskanie dofinanso-
wania ze środków Unii Europejskiej na 
budowę kanalizacji w Tarnawie Dolnej na 
osiedlach Podsale, Matuszyki, Konasówka 
(Konaszówka), Storczoły (Storczały), Sty-
pułówka. Wartość inwestycji szacowana 
jest na  4.920.000 zł, w tym wkład gminy 

wynosiłby 1.520.000 zł. W ramach inwesty-
cji planowane jest wybudowanie 7,3 km 
kanalizacji, co zapewniłoby podłączenie 
około 520 osób do gminnej kanalizacji. 
Na potrzeby realizacji tej inwestycji obec-
nie trwają prace związane z aktualizacją 
dokumentacji projektu kanalizacji na tych 

odcinkach, gdzie są zmiany w terenie. Re-
alizacja inwestycji w przypadku uzyskania 
dofinansowania planowana jest na 2017 
rok. Przygotowaniem inwestycji i realiza-
cją projektu zajmuje się Gminny Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach.

UG

Złożono kartę projektu subregionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałania 5.3.2 „Gospodarka wodno-kanalizacyjna”.  



6

nr II /2016 ZEMBRZYCE

Starania o zakup samochodu strażackiego 
dla OSP w Zembrzycach

Realizacja programu 500+

Przychodnia w Zembrzycach 
zmieni swój wygląd 

Spośród zgłoszonych do konkursu 
projektów, 34 jednostki OSP z terenu 
Województwa Małopolskiego zostały 
wybrane do dofinansowania zakupu 
samochodu strażackiego, w tym jed-
nostka OSP Zembrzyce. Celem projektu 
jest zakup nowego samochodu ratow-
niczo-gaśniczego typu średniego, bez 
wyposażenia ratowniczo - gaśniczego, 
wraz z systemem łączności oraz syste-
mem monitoringu środowiskowego. 
Całkowity koszt zakupu samochodu to 
kwota 7.306.874,00 zł.  Dofinansowanie 

RPO WM  do  zakupu samochodu doce-
lowo winno wynieść 60 %, a wkład wła-
sny Gminy i OSP to 40%. Równocześnie 
OSP w Zembrzycach jak i Gmina Zem-
brzyce czynią starania, by pozyskać od 
darczyńców kwotę  100 000 zł., której 
obecnie brakuje do zakupu samochodu 
strażackiego.

Będący aktualnie na wyposaże-
niu jednostki samochód pożarniczy 
Jelcz jest autem mocno wyeksplo-
atowanym, będącym w użyciu już 
od 38 lat. Jest to samochód wiekowy  

i w znacznym stopniu wysłużony, a jego 
konserwacja i naprawy pochłaniają 
znaczne koszty. Częste awarie samo-
chodu wymusiły na jednostce podjęcie 
działań zmierzających do zakupu nowe-
go samochodu ratowniczo- gaśniczego, 
który pozwoli na podniesienie mobil-
ności jednostki, wpłynie pozytywnie na 
efektywne zabezpieczenie gminy przed 
nadzwyczajnymi awariami i katastrofa-
mi, skróci czas reakcji  na zagrożenia 
środowiskowe.

UG

Wniosków przesłanych w formie 
elektronicznej było 26. Wydano 378 
decyzji o przyznaniu świadczenia dla 

620 dzieci, do dnia 25 czerwca 2016 r. 
wypłacono 1842 świadczenia na kwotę 
918 059 zł. 16 wniosków, w których za-

znaczono pobyt lub zatrudnienie człon-
ka rodziny poza granicami Polski przeka-
zano do Regionalnego Ośrodka Polityki 

W październiku 2015 r. Gmina Zembrzyce przystąpiła do konkursu „Bezpieczna Małopolska – samochody 
strażackie” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - Departament Inwe-
stycji Strategicznych.

W związku z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu z dnia 11 lutego 2016 r. 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 195) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, iż do 
dnia 29 czerwca br.  wpłynęły 402 wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego, 
na łączną liczbę 666 dzieci.

Rozpoczynają się prace budowlane związane 
z termomodernizacją budynku Przychodni Zdro-
wia w Zembrzycach. 

Planowana jest wymiana pokrycia dachowego, 
docieplenie stropu poddasza, docieplenie ścian ze-
wnętrznych, wykonanie tynku akrylowego, wymiana  
drewnianej stolarki okiennej na PCV. Wymienione zo-
staną także zadaszenia nad wejściami do budynku oraz 
przeprowadzony zostanie remont pochylni dla niepeł-
nosprawnych znajdującej się przy budynku. 

Na realizację tego zadania pozyskano środki z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie w wysokości około 75.800 zł. Koszt 
całości  przedsięwzięcia wynosi 273 121,30 zł.

UG



7

nr II /2016
ZEMBRZYCE

Społecznej w Krakowie, celem ustalenia 
czy zachodzi koordynacja w wypłacie 
świadczeń rodzinnych. Wnioski te czekają 
na rozpatrzenie przez Marszałka Woje-
wództwa. Trzy wnioski zostały wycofane 
przez wnioskodawców. W 11 przypadkach 
odmówiono przyznania świadczenia na 
pierwsze dziecko z powodu przekroczenia 
kryterium dochodowego.

Wnioski o świadczenie 500 plus 
można składać na bieżąco w Ośrod-
ku Pomocy Społecznej. W przypadku 
wniosków złożonych po 1 lipca 2016 r., 
obowiązuje zasada, że jeśli wniosek 
zostanie złożony do 10. dnia miesiąca 
włącznie, decyzja i wypłata za ten mie-
siąc nastąpią do końca tego miesiąca.

W ramach promocji Programu Ro-
dzina 500+, dnia 28 czerwca br. do 
Zembrzyc przyjechał  „500 BUS”. Miesz-
kańcy gminy mieli możliwość zada-
wania pytań dotyczących świadczenia 

wychowawczego 500+ pracownikom 
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkie-
go w Krakowie. Spotkanie odbyło się 
na rynku w Zembrzycach.

Na ręce Wójta Gminy Zembrzyce 
złożone zostało podziękowanie od Wi-
cewojewody Małopolskiego za wysiłek, 

fachowość i zaangażowanie pracow-
ników w realizację programu. Gmina 
Zembrzyce znalazła się w grupie wy-
różnionych gmin, którym udało się do 
15 czerwca rozpatrzyć wszystkie wnio-
ski o świadczenia wychowawcze.

GOPS

Właścicielu pilnuj swojego psa !!!

Pszczoły zagrożone !!!

Przypominamy, że utrzymywanie 
czworonoga wiąże się nie tylko z  przy-
jemnościami, ale także z obowiązka-
mi i ponoszeniem odpowiedzialności 
za jego zachowanie. Właściciel zobo-
wiązany jest do zapewnienia ochrony 
przed zagrożeniami lub uciążliwością 
dla ludzi ze strony tych zwierząt. Swoje-
go czworonoga powinien wyprowadzać 
na smyczy i w kagańcu oraz uprzątać 
po nim nieczystości. Każdy, nawet naj-
łagodniejszy i najmądrzejszy pies może 
się czymś rozdrażnić i w najmniej ocze-

kiwanym momencie kogoś zaatakować.
Trzymanie psa na uwięzi na po-

dwórku przy domu musi spełniać też 
pewne warunki. Czworonóg nie może 
być trzymany na uwięzi w sposób sta-
ły dłużej niż 12 godzin w ciągu doby. 
Linka, na której jest trzymany, nie może 
być krótsza niż 3 metry, nie może powo-
dować cierpienia psa ani uszkodzenia 
ciała. Musi gwarantować mu niezbęd-
ny ruch. Właściciel, przed spuszczeniem 
zwierzęcia z uwięzi, powinien pamiętać 
o dokładnym pozamykaniu bram i fur-

tek oraz sprawdzeniu czy w ogrodze-
niu nie ma wolnych przestrzeni, przez 
które pies mógłby wymknąć się poza 
podwórko.

Właściciel w pełni ponosi odpowie-
dzialność za swojego czworonoga. Wo-
bec osób niewłaściwie sprawujących 
opiekę nad swoimi psami, policjanci 
mogą stosować środki oddziaływania 
prewencyjnego, pouczenia, ostrzeżenia 
oraz nakładać mandaty lub kierować 
wnioski o ukaranie do sądu.

UG

Przypominamy,  że na skutek za-
biegów prowadzonych podczas trwa-
nia oblotu pszczół, pożyteczne owady 
masowo giną. Zabiegi  środkami ochro-
ny roślin niszczą szkodniki i chwasty 
w uprawach, niestety zdarza się, że nisz-
czą również pszczoły. Takie przypadki  
w mniejszym lub większym stopniu 
występują co roku.

Zgodnie z zaleceniami Państwowej 
Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
należy:

• aplikować wyłącznie środki ochrony ro-
ślin dopuszczone do obrotu i stosowa-
nia na podstawie wydanych przez Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń 
lub pozwoleń na handel równoległy;

• stosować środki ochrony roślin zgodnie 
z warunkami określonymi na etykiecie;

• dobierać środki ochrony roślin w taki 
sposób, aby minimalizować negatyw-
ny wpływ zabiegów chemicznych na 
organizmy niebędące celem zabiegu;

• nie stosować preparatów toksycznych 

dla pszczół w okresie kwitnienia roślin 
uprawnych oraz w uprawach, na któ-
rych występują kwitnące chwasty;

• wykonywać zabiegi po zakończonych 
lotach owadów zapylających;

• zachowywać minimalne odległości od 
pasiek;

• przestrzegać okresów prewencji;
• nie wykonywać zabiegów w warun-

kach sprzyjających znoszeniu cieczy 
użytkowej podczas zabiegu.

UG

Zwracamy się z prośbą do wszystkich właścicieli czworonogów, aby we właściwy sposób nadzorowali swoje psy. 

Apelujemy do mieszkańców o przestrzeganie przepisów w zakresie prowadzenia oprysków.
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Konkurs na najpiękniejszy  
ogród przydomowy rozstrzygnięty

Ogród Pani Agnieszki Grygiel – Janik 
i Pana Tadeusza Grygiel to malownicza 
kompozycja różnego gatunku drzew, 
krzewów, kwiatów i bylin, rozmiesz-
czona na wielopoziomowym terenie. 
Sercem ogrodu jest stara jabłoń, która 
otoczona starannie dobranymi roślina-

mi ozdobnymi dodaje temu miejscu 
wiele uroku. W ogrodzie tym znaleźć 
można takie elementy jak: oczko wodne 
z rybkami, skalniak z fontanną, jak rów-
nież nieodzowną altanę i własnoręcznie 
wykonany piec. Ogród w części otoczo-
ny jest żywopłotem z grabu. Ponadto 
w ogrodzie mają swoje miejsce również 
borówki amerykańskie, truskawki i po-
ziomki.

Ogród Pani Anny Talaga to cechu-
jąca się olbrzymią powierzchnią, prze-
pięknie utrzymana działka rekreacyj-
na. W ogrodzie tym tuż obok wielkich 
drzew iglastych znajdziemy również 
piękny skalniak z kolorową roślinno-
ścią, jak również niemałą plantację 
malin, składającą się aż z 70 krzaków. 
Na uwagę zasługuje tutaj staw otoczo-
ny naturalną roślinnością, zamieszkały 

przez rodzime gatunki ryb, jak rów-
nież imponująca powierzchnia pięk-
nie utrzymanego trawnika. Ponadto 
w ogrodzie znajduje się również duża 
altana z kominkiem do grillowania, przy 
której rosną zioła.

Ogród Pani Stanisławy Foryś to 
misternie urządzona kompozycja wie-
lobarwnych roślin różnego gatunku. 

I miejsce w konkursie na najpiękniejszy ogród przydomowy w Gminie 
Zembrzyce otrzymał ogród  Pani Agnieszki Grygiel – Janik i Pana Tadeusza 
Grygiel ze Śleszowic.

II równorzędne miejsca przyznano mieszkankom Zembrzyc:  Pani Annie 
Talaga i Pani Stanisławie Foryś. 

Azbest co warto o nim wiedzieć

Uwalniane włókna azbestu po do-
staniu się do organizmu mogą powo-
dować szereg problemów zdrowotnych 
i prowadzić do pylicy, zmian skórnych 
i nowotworów złośliwych.

Największe ilości szkodliwego pyłu 
wydzielają się przede wszystkim w trak-
cie przełamywania materiałów zawie-
rających azbest lub ich cięcia,  dlatego 
ważne jest by usuwaniem płyt azbesto-
wych z naszych domów zajmowała się 
wyspecjalizowana firma.

Równocześnie przypominamy, że 
materiałów azbestowych nie wolno od-
dawać podczas selektywnej zbiórki odpa-
dów komunalnych ani do Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Azbestu należy się pozbywać wy-
łącznie poprzez specjalistyczne firmy, 

które dysponują odpowiednimi tech-
nologiami i zabezpieczeniami dla swo-
ich pracowników i są zobligowane do 
składowania wyrobów zawierających 
azbest w specjalnych przeznaczonych 
do tego celu miejscach. Pod żadnym 
pozorem nie wolno azbestu pozby-
wać się samemu.

Warto wiedzieć, że można starać się 
o dofinansowanie do utylizacji azbestu, 
które obejmuje: koszty unieszkodliwia-
nia wyrobów zawierających azbest, czy-
li koszty ich transportu i składowania. 
O dofinansowanie może ubiegać się 
osoba fizyczna posiadającą budynek 
na terenie Powiatu Suskiego.

Partycypacja w kosztach uniesz-
kodliwiania przedstawia się następu-
jąco:

-  40 % kosztów  - pokrywa Gmina Zem-
brzyce

- 30 % kosztów  zadania - pokrywa Po-
wiat Suski

- 30 % kosztów zadania -  pokrywa oso-
ba posiadająca tytuł prawny do nie-
ruchomości .
Właścicieli budynków zaintereso-

wanych dofinansowaniem do utylizacji 
azbestu prosimy o zgłaszanie się do 
Wydziału Środowiska Starostwa Po-
wiatowego w Suchej Beskidzkiej celem 
podpisania stosownej umowy (należy 
znać nr ewidencyjny działki), ul. Koście-
la 5B, Sucha Beskidzka, tel. 33 8757935.  
Ważnym jest by wykonawca dostarczył 
Państwu dokument potwierdzający od-
biór odpadu azbestowego.

UG

Azbest jest niemal wszędzie: leży na dachach, otula ściany zewnętrzne domów i kilometry rur leżących pod 
ziemią.  Wciąż wiele osób nie do końca wierzy w jego szkodliwość. Bardzo niebezpieczny dla człowieka jest azbest 
w postaci pyłu, który ulatnia się z uszkodzonych lub poddanych erozji materiałów zawierających azbest. 
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Pobyt naszych uczniów nad morzem

Przygotowania do Światowych Dni Młodzieży

Dla wielu z nich był to pierwszy, sa-
modzielny wyjazd z domu jak również 
pierwsze spotkanie z Morzem Bałtyckim. 
Wszyscy byli zachwyceni widokiem, jaki 
ukazał się gdy wyszli na plażę.

Podczas pobytu realizowane były 
zajęcia dydaktyczne poszerzone o re-
alizację profilaktyki zdrowotnej  i edu-
kację ekologiczną, w skład której wcho-
dziły:
-  spacery po plaży celem korzystania 

z naturalnych inhalacji powietrzem  
morskim,

-  zwiedzanie: Latarni Morskiej, Mu-
zeum Minerałów i Muzeum Oręża 
Polskiego oraz starego miasta w Ko-
łobrzegu,

- wycieczka do Ekoparku i portu w Ko-
łobrzegu,

-  wycieczka kolejką po Kołobrzegu,
-  wyjście do AQUA PARKU.

Ponadto w programie pobytu była 
całodniowa wycieczka krajobrazowo – 
turystyczna do Wolińskiego Parku Naro-
dowego. Uczniowie zwiedzali Trzęsacz, 
gdzie są ruiny kościoła z XV wieku, któ-
rego większą część zabrało morze oraz 
zdobywali najwyższy w Polsce klif  Gosań.

W Międzyzdrojach zobaczyli wiele 
ciekawych miejsc: Muzeum Przyrodni-
cze Wolińskiego Parku Narodowego, 
Aleję Gwiazd oraz molo. Podziwiali  
przepiękne Jezioro Turkusowe i Bazy-
likę w Kamieniu Pomorskim.

Podczas pobytu uczniowie uczest-
niczyli również w licznych zajęciach 
sportowo – rekreacyjnych, konkur-
sach, dyskotekach i zabawie pirackiej 
połączonej z ogniskiem. Wyjazd ten 
był możliwy dzięki realizacji zadania 
pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci ze 
szkół podstawowych z terenu Gminy 
Zembrzyce - Zielona szkoła”. Działa-
nie to zostało dofinansowane z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 
w kwocie 19 770 zł, z budżetu Gminy 
Zembrzyce w kwocie 20 000 zł oraz 
z wpłat rodziców. Koszt całości zadania 
wyniósł 79 079 zł.

GZOFS

Pielgrzymi będą zakwaterowani 
w naszych domach, w budynkach To-
tus Tuus oraz w obiektach gminnych. 
Na terenie Zespołu Szkół w Zembrzy-
cach planowane jest zakwaterowanie 
223 Pielgrzymów, natomiast w Zespole 
Szkół w Tarnawie Dolnej gościć będzie 
100 pielgrzymów. Podczas pobytu mło-
dzi będą uczestniczyć w nabożeństwach 
organizowanych w naszych kościołach,  
będą brać udział w spotkaniach mo-
dlitewnych organizowanych w Suchej 
Beskidzkiej  oraz oczywiście będą do-
jeżdżać do Krakowa na spotkania z Pa-
pieżem Franciszkiem.

UG

Odnajdziemy tutaj przepiękne okazy 
takich roślin jak: hortensje, wrzosy, 
maki, powojniki i wiele innych. Pani 
Stanisława w wielką starannością dba 
o swoje mini – żywopłoty z bukszpanu, 
jak również z powodzeniem udaje jej 
się formować różne fantazyjne kształ-
ty z krzewów. Znalazło się tu również 
miejsce na grządki z warzywami i prze-
pięknie pachnącymi ziołami.

UG

   W dniach od 11 do 22 maja 2016 r.  91 uczniów z klas V i VI  szkół podstawowych  z Zembrzyc, Tarnawy Dolnej, 
Śleszowic i Marcówki przebywało na  ,,Zielonej Szkole” w Kołobrzegu.

W ramach Światowych Dni Młodzieży na terenie Gminy Zembrzyce będziemy gościć młodzież w dniach od  
25 do 31 lipca 2016. 
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Energylandia

Dni Gminy Zembrzyce

Uczniowie w zależności od wieku korzystali z czekających na 
nich licznych atrakcji. Dla uczniów był to czas zabawy, niezapo-
mnianych wrażeń i wypoczynku po całym roku nauki.

Wyjazd został zorganizowany dzięki funduszom przekaza-
nym na ten cel z budżetu Gminy Zembrzyce i stanowi podzię-
kowanie władz gminy dla uczniów za całoroczne zaangażowa-
nie na rzecz promocji Gminy Zembrzyce oraz udział w licznych 
wydarzeniach kulturalnych i sportowych.

UG

Rodzice i strażacy rozgrywali mecz 
piłki nożnej, zaś druhowie OSP Zem-
brzyce dali pokaz działań ratowniczych. 
W strefie kibica fani futbolu oglądali 
mecz polskiej reprezentacji na EURO 
2016r. Gwiazdą wieczoru był zespół Al-
legro, który przygrywał bawiącym się do 
białego rana uczestnikom. 

W niedzielę przed południem Or-
kiestra Dęta „Rytm” koncertowała przy 
aplauzie mieszkańców na zembrzyckim 
rynku. Imprezę na scenie rozpoczęto 
programem dla dzieci „Kolorowa ulica 
sezamkowa”. Wystąpiły gościnnie zespoły 
taneczne „Hokus Pokus” i ”Abrakadabra” 
z zaprzyjaźnionej Gminy Mucharz. Dla 
dzieci przygotowane były dmuchane 
zjeżdżalnie, ścianka wspinaczkowa, ka-
ruzela, strzelnica, zagroda Bacy. 

Dużym zainteresowaniem cieszyła się 
prezentacja poszczególnych sołectw na 

scenie. Występy przeplatane były rozgry-
wanymi pod sceną konkurencjami zręcz-
nościowymi. W tegorocznym turnieju 
organizowanym podczas Dni Gminy 
Zembrzyce przypadł Sołectwu Zembrzy-
ce. Zaś najsmaczniejszy deser na bazie 
miodu „ Miodowa Bania” przygotowały 
panie ze Stowarzyszenia „Ojcowizna” 
z Tarnawy Dolnej. „Jabłkiem w miodzie” 
częstowały panie ze Śleszowic, „Burzą 
smaków”- gruszka w polewie malino-

wej, z poziomkami i karmelem – KGW 
Redz z Tarnawy Górnej. Panie z Mar-
cówki serwowały „Miodowe ule”, zaś ZKG 
„Mioduszyna” przygotowało tradycyjny 
zembrzycki mazurek na miodzie ude-
korowany herbem naszej gminy. Roz-
strzygnięto konkurs na najsmaczniejsze 
ogórki kiszone. Tegorocznymi laureatka-
mi tradycyjnych kiszonych ogórków były 
Panie Elżbieta Zborowska, Stanisława 
Pyclik i Cecylia Szeląg. Do obejrzenia 

Na koniec roku szkolnego 410 uczniów naszych szkół 
wyjechało do Rodzinnego Parku Rozrywki w Zatorze – 
ENERGYLANDII. 

25-26 czerwca 2016 r. to był weekend pełen wrażeń, występy, koncerty, kabaret, zmagania sportowe, wesołe 
miasteczko i wiele innych atrakcji. W sobotę zaprezentowali swe umiejętności wokalne i taneczne przedszkolaki 
i uczniowie Zespołu Szkól w Zembrzycach. 
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Festiwal EKO-STRACHÓW na Tarnawskiej Górze 

były stoiska z rękodziełem, do poczę-
stowania stoły z przysmakami lokalny-
mi, potrawami z grilla, napojami ciepły-
mi i zimnymi. Dziękujemy wszystkim 
współorganizatorom, którzy przyczynili 
się do organizacji imprezy i jej uświet-
nienia, zapraszając z nowymi pomysłami 
na następny rok.

GCKiCz

W przepięknej scenerii – z miejsca 
spotkania rozpościera się szeroka pano-
rama na teren przyszłego zalewu oraz 
okoliczne wsie, przy słonecznej pogo-
dzie – zaprezentowano i oceniono prace 
w ramach konkursu mody ekologicznej 
„EKOMODA EKOLOGA”.

Uczniowie klas I-III i IV-VI wzięli udział 
w konkursie plastyczno-technicznym 
o tematyce ekologicznej „EKO-STRACHY”. 

Głównym celem konkursu było rozwija-
nie wśród dzieci i młodzieży wrażliwości 
ekologicznej i artystycznej. Zwycięzcami 
tego konkursu zostali uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Marcówce.

Na barwnych stoiskach każdy mógł 
wybrać coś dla siebie, można było zrobić 
sobie fryzurę, makijaż, uzyskać poradę 
w zakresie zdrowego odżywiania, skosz-
tować pysznych, zdrowych potraw i wy-

pieków. Dla najmłodszych był konkurs 
plastyczny prowadzony przez miłośnika 
tradycji P. Józefa Krzaka oraz warsztaty 
wikliny papierowej. Przybyło wielu miesz-
kańców i gości, którzy na łonie natury 
spędzili miło czas.

Pomysłodawcą i głównym organi-
zatorem Festiwalu było Stowarzyszenie 
„Ojcowizna” z Tarnawy Dolnej.

GCKiCz

W ramach integracji społeczności lokalnej i promocji działań w zakresie ochrony środowiska naturalnego 
w dniu 21 maja 2016r. na Tarnawskiej Górze odbył się „Festiwal EKO Strachów”. Spotkanie rozpoczęto nabożeń-
stwem majowym, ku Czci Matki Bożej, przy miejscowej, zabytkowej kapliczce.

XX Jubileuszowy 
Konkurs LEONARDO

Konkurs obejmował swoim zakresem 
zagadnienia z przedmiotów obowiązu-
jących w gimnazjum oraz dodatkowo 
wiedzę o regionie.   W naszej gminie do 
konkursu przystąpiło  10 uczniów z Gim-
nazjum w Tarnawie Dolnej i Zembrzy-
cach.  Uczniowie  mieli do rozwiązania 

test z 33 pytaniami.  Najwięcej punktów  
tym razem zdobyli uczniowie Gimna-
zjum w Zembrzycach,  Weronika Fidelus 
i Dawid Pajor. Reprezentowali  Oni naszą 
gminę w finale, Weronika Fidelus na 58 
uczestników zajęła VII miejsce.  Główną 
nagrodą  konkursu była  zorganizowana 

w dniach od 16 do 18 czerwca br. wy-
cieczka do Warszawy i okolic. W progra-

 20 maja 2016 r.  we wszystkich Gminach należących do Stowarzyszenia 
Gmin Babiogórskich,  odbyły się eliminacje gminne XX Jubileuszowego 
Konkursu Wiedzy Ogólnej „Leonardo 2016”. 
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Ekstraklasa  „DLA GRZEŚKA”  

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚLESZOWICACH
podsumowano pracę w roku szkolnym 2015/2016

Konieczna jest stała rehabilitacja i le-
czenie farmakologiczne, które przekracza 
możliwości finansowe rodziny. Głównym 
punktem imprezy był mecz na stadionie 

LKS Garbarz, w którym drużyna gwiazd 
ekstraklasy zmierzyła się z reprezentacją 
powiatu suskiego, złożoną z przedstawi-
cieli wszystkich klubów piłkarskich w tym 
regionie. Organizatorem przedsięwzięcia 

był Janusz Suwada, który w przeszłości 
grał w ekstraklasie w barwach Wisły 
Kraków. W zespole „Gwiazd Esktraklasy" 
wystąpiło aż 15 piłkarzy, którzy do tej 

pory grają na najwyższym szczeblu li-
gowym w Polsce. Wszyscy, którzy w tym 
dniu przybyli na boisko w Zembrzycach 
mogli znaleźć coś dla siebie, a przede 
wszystkim skorzystać z radosnej rodzin-

nej atmosfery. Pogoda dopisała i wszyscy 
dobrze się bawili.  Podczas meczu Ekstra-
klasy kontra Reprezentacja Powiatu, dla 
Grześka zebrano 37.365,62 zł. Szczególne 

podziękowania Panu Januszowi, organi-
zatorom i darczyńcom złożył sam poszko-
dowany, który od czasu wypadku po raz 
pierwszy mógł być wśród znajomych.

GCKiCz

W dniu 4 czerwca 2016 r zorganizowano imprezę charytatywną dla pochodzącego z Zembrzyc, a mieszkają-
cego w Jaroszowicach Grzegorza Leśniaka, który w sierpniu 2015 r. w wyniku niefortunnego wypadku w basenie 
doznał bardzo poważnego urazu kręgosłupa i nie jest zdolny do samodzielnej egzystencji, wymaga pomocy 
i opieki 24 h na dobę.

Uczniowie, nauczyciele i rodzice 24 czerwca zebrali 
plon całorocznej pracy. Posypały się pochwały, nagro-
dy, dyplomy i certyfikaty. Po raz kolejny udowodnio-
no, że RAZEM można dużo. Wspólna, systematyczna 
i żmudna praca pozwoliła osiągnąć cel zaowocowała 
wysokimi wynikami w nauce, konkursach, turniejach 
i projektach. Możemy pochwalić się najwyższym wyni-
kiem sprawdzianu po klasie szóstej na szczeblu gminy, 
a za sukces uważamy drugi w powiecie wynik z języka 
angielskiego. 

Nagrody za wysokie wyniki w nauce odebrało 13 uczniów 
klas IV-VI (42%) - czwartoklasiści: Paulina Wójciga, Karolina 
Wajdzik, Jakub Targosz, Jan Piątek i Alan Madejczyk, piąto-

mie wyjazdu były między innymi: ruiny 
Zamku Królewskiego w Chęcinach, Cen-
trum Nauki Leonardo da Vinci w Podzam-
czu Chęcińskim, Łazienki Królewskie, 
Stare i Nowe Miasto, Krakowskie Przed-

mieście i okolice, centrum miasta, Świąty-
nia Opatrzności Bożej, Pałac w Wilanowie, 
Muzeum Powstania Warszawskiego. Lau-
reaci finału ścisłego otrzymali pamiątko-
we dyplomy i nagrody ufundowane przez 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidz-
kiej, Babiogórski Park Narodowy oraz 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Podbabiogórze”.

GCKiCz
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klasiści: Tomasz Rezler, Kamil Mikołajek, 
Marcin Rezler, Jakub Spyrczyński i Patryk 
Gałuszka oraz szóstoklasistki: Dominika 
Pilarczyk, Katarzyna Matuszyk i Marzena 
Gałuszka. Tytuł „ZŁOTEGO ABSOLWENTA” 
przypadł Dominice Pilarczyk.

Tradycyjnie w naszej szkole przyzna-
no NAGRODĘ DYREKTORA najlepszym 

i najaktywniejszym uczniom, a ich rodzi-
com wręczono certyfikaty za wzorowe 
wychowanie dziecka.

W kategorii klas I-III Nagrodę Dyrek-
tora Szkoły Podstawowej w Śleszowicach 
otrzymali: Patrycja Kosek, Nikola Śliwa, 
Dominik Grygiel, Wiktoria Śliwa, Wero-
nika Targosz, Mateusz Makówka, Błażej 
Sękacz, Łukasz Zawiła, Zuzanna Gałusz-
ka, Mateusz Kosek i Aleksandra Szczygieł.

Natomiast w kategorii klas IV-VI: Do-
minika Pilarczyk, Marzena Gałuszka, Pa-
tryk Gałuszka, Tomasz Rezler, Katarzyna 
Matuszyk, Marcin Rezler, Kamil Mikołajek, 
Karolina Wajdzik, Agnieszka Sękacz i Pau-
lina Wójciga.

Za szczególne osiągnięcia uważamy:
SZCZEBEL OGÓLNOPOLSKI:

• III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na 
FILMIK PROMUJĄCY NAUKĘ HISTORII,

• 10 lokata w kraju za aktywny udział 
w Ogólnopolskim Projekcie „BO WAR-
TO pamiętać…” - nagroda rzeczowa dla 
szkoły,

• wyróżnienie Rzecznika Praw Dziecka 
Marka Michalaka dla Szkoły Podstawo-

wej im. Dywizjonu 303 w Śleszowicach 
za zbudowanie „Wieży Praw Dziecka” 
(nagroda rzeczowa za inicjatywę reali-
zowaną w ramach obchodów Ogólno-
polskiego Dnia Praw Dziecka),

• uzyskanie certyfikatu za udział w ogól-
nopolskiej akcji i konkursie „Pierwszy 
Mail. Bezpieczeństwo w Internecie”,

• uzyskanie certyfikatu za udział w ogól-
nopolskim konkursie Akademia Aqu-
afres: Pastusiowa Olimpiada w naszym 
przedszkolu,

• uzyskanie certyfikatu za udział w ogól-
nopolskim programie i konkursie: 
„Śniadanie daje moc”,

• uzyskanie certyfikatu za udział w ogól-
nopolskim konkursie „LEPSZY INTER-
NET ZALEŻY OD CIEBIE”,

• uzyskanie certyfikatu za udział w ogól-
nopolskim konkursie ekologicznym „Na-
sze ekologiczne przedszkole”.

SZCZEBEL WOJEWÓDZKII:
• wyróżnienie w VI Edycji Małopolskiego 

Konkursu promującego bezpieczeń-
stwo uczniów ODBLASKOWA SZKOŁA 
– najlepsza szkoła w powiecie suskim,

• uzyskanie nominacji i udział w Finale 
Wojewódzkim XXIX Małopolskiego Fe-
stiwalu Form Muzycznych i Tanecznych 
„TALENTY MAŁOPOLSKI 2016” – Karoli-
na Wajdzik.

SZCZEBEL POWIATOWY:
• I miejsce w konkursie plastycznym 

organizowanym w ramach projektu: 

„Profilaktyka chorób nowotworowych 
układu pokarmowego w celu zmniej-
szenia zachorowalności oraz nagroda 
rzeczowa dla zwycięskiej szkoły,

• III miejsce w Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej „Młodzież zapobiega pożarom”,

• IV miejsce w Turnieju BRD.
Dyrektor, nauczyciele i rodzice gra-

tulują i życzą wszystkim DZIECIAKOM 
radosnych i pogodnych wakacji!

Zapraszamy do obejrzenia prezenta-
cji podsumowującej pracę w roku szkol-
nym 2015/2016, którą zamieściliśmy na 
stronie internetowej szkoły: spsleszowi-
ce.superszkolna.pl

DZIĘKUJEMY!
Zakończenie roku szkolnego to rów-

nież okazja do podziękowania wszystkim 
Partnerom szkoły za wsparcie i zaangażo-
wanie w życie placówki. Szeroki uśmiech 
wędruje do: emerytowanych nauczycieli 
i pracowników szkoły, Rady Sołeckiej, OSP, 
Stowarzyszenia Nasza Wieś Śleszowice, 1. 
Stowarzyszenia Muzycznego Śleszowice, 
pracowników Ośrodka Zdrowia w Śleszowi-
cach, Świetlicy Wiejskiej w Tarnawie Górnej 
oraz Komendy Powiatowej Policji i Nadle-
śnictwa w Suchej Beskidzkiej.

Gorące podziękowania kierujemy do 
Rady Gminy Zembrzyce za organizację 
zielonej szkoły oraz prezent w postaci wy-
cieczki do ENERGYLANDII uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Śleszowicach uhonorowali 
Radę tytułem „Przyjaciela Szkoły”, wręczając 
okolicznościową statuetkę.

Szczególne wyróżnienie społeczność 
uczniowska wręczyła Wójtowi Gminy Panu 
Łukaszowi Palarskiemu i Radnemu Śleszo-

wic Panu Zdzisławowi Pływaczowi. Panowie 
odebrali z rąk Zarządu Samorządu Uczniow-
skiego SZKOLNY ORDER UŚMIECHU. Od-
znaczenie to przyznawane jest od roku 
1997 osobom wkładającym serce w pracę 
na rzecz szkoły, promującym placówkę, 
przyczyniającym się do rozwoju bazy. 

SPŚ 
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Informacje z Zespołu Szkół w Zembrzycach

Dnia 5 kwietnia 2016 r. w sali wykła-
dowej w Collegium Śniadeckiego przy 
ul. Kopernika 27 w Krakowie odbyło się 
uroczyste zakończenie Małopolskiego 
Konkursu Biologicznego dla uczniów 
gimnazjum. Uczennica Gimnazjum 
w Zembrzycach Weronika Fidelus przy-
gotowywana do konkursu przez mgr 
Gabrielę Świerk została Laureatką tegoż 

konkursu i odebrała dyplom Laureata 
z rąk Przewodniczący Komisji Wojewódz-
kiej Małopolskiego Konkursu Biologicz-
nego Krzysztofa Zajączkowskiego. Dzięki 
temu osiągnięciu została ona zwolniona 
z części przyrodniczej egzaminu gimna-
zjalnego. Gratulujemy i życzymy podob-
nych sukcesów innym uczniom!!!

24 czerwca 2016 r. na hali sportowej 
odbyło się uroczyste zakończenie roku 
szkolnego 2015/2016. Wśród uczniów 
było wielu nagrodzonych wpisem do 

„Złotej księgi”. Wpis uczniów do hono-
rowej księgi datuje się od 1846 roku 
gdzie za dobre obyczaje, pilne uczęsz-
czanie i szczególne postępy w nauce 
wpisywano uczniów.

Obecnie do księgi wpisywani są 
uczniowie, którzy posiadają wzorowe 
zachowanie i wszystkie oceny bardzo 

dobre. Uczniowie, którzy w tym roku 
szkolnym zasłużyli na taki wpis to: klasa 
I a Aleksandra Mirocha, Gabriela Rza-
dek, Hubert Pchłopień, klasa I b Nadia 

Bentkowska, Gabriela Rzadek, Julia Pa-
jor, Antoni Zawiła, klasa II Lidia Lasek, 
Izabela Lenik, Krzysztof Włoch, klasa III 
Gabriela Ćwiertnia, Gabriela Grygiel, 
Patrycja Karlak, Oliwia Łopata, Alek-
sandra Kołata, Julia Pawlica, Kacper 
Lichański, klasa IV Radosław Kadela, 
Michał Talaga, Zachariasz Zborowski, 

klasa V Julia Wciślak, Amelia Chrapek, 
klasa I gimnazjum Aleksandra Prorok, 
Dominika Talaga,

Klasa III gimnazjum Weronika Fide-
lus, Tomasz Listwan.

W uroczystości zakończenia roku 
szkolnego wziął udział Wójt Gminy Pan 

Łukasz Palarski, który złożył życzenia 
nauczycielom, rodzicom i uczniom, ży-
cząc udanych i bezpiecznych wakacji. 
Pan Wójt podziękował wszystkim za 
zaangażowanie w organizowane przez 
gminę inicjatywy na rzecz uczniów: 
opiekę podczas Zielonej szkoły oraz 
wyjazdu do Energylandii w Zatorze.  

W maju zakończył się remont małej 
sali gimnastycznej, uczniowie będą mo-
gli bezpiecznie spędzać czas podczas 
różnorodnych zajęć.

Sala ta wykorzystywana jest jako 
miejsce zabaw dla dzieci z przedszkola 

oraz uczniów klas I –III szkoły podsta-
wowej, realizowane są również zajęcia 
z gimnastyki korekcyjnej oraz rehabili-
tacyjne. W godzinach popołudniowych 
prowadzone były zajęcia Zumby.

MAMY LAUREATKĘ Z BIOLOGII!!!

REMONT MAŁEJ SALI GIMNASTYCZNEJ

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
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Tradycyjnie na zakończenie roku szkol-
nego wręczył nagrody rzeczowe ufun-
dowane przez Stowarzyszenie LIS. 

W tym roku nagrodzeni zostali: Talaga 
Michał, Julia Wciślak, Nina Szewczyk, 
Jakub Gołąbek, Tomasz Listwan, Alek-

sandra Prorok, Weronika Fidelus, Jakub 
Talaga, Natalia Talaga, Dawid Pajor.

ZSZ

Informacje z Zespołu Szkół w Tarnawie Dolnej

W dniu 18 czerwca  w Zespole Szkół 
w Tarnawie Dolnej świętowaliśmy Dzień 
Rodziny w ramach obchodów Dnia Ziemi 
Tarnawskiej.

Święto całej społeczności szkol-
nej i lokalnej rozpoczęła msza świę-
ta w kościele parafialnym. Następnie 
uroczystości przeniosły się do szkoły. 
Impreza rozpoczęła się prezentacją pro-
jektu edukacyjnego klasy II gimnazjum, 
a w dalszej kolejności na rodziców cze-
kała niespodzianka - dzieci z oddziału 
przedszkolnego  oraz klas I-III wzrusza-
jąco recytowały wiersze skierowane do 
mam i tatusiów. Nasi milusińscy, zapre-
zentowali również swoje talenty poprzez 
śpiew oraz taniec.

Podczas imprezy zadbano również 

o smakołyki i słodki poczęstunek dla 
dzieci i przybyłych gości. Ciasta, pop-
corn, wata cukrowa, napoje, słodycze to 
tylko część pyszności przygotowanych 
we współpracy z prężnie działającą Radą 
Rodziców.

Kolejną częścią pikniku były przebie-
gające w radosnej atmosferze zabawy 
integrujące rodziców i dzieci, m.in. roz-
grywki szachowe, tenis stołowy. Emocje 
obecnych mocno podgrzewane były 
w czasie rywalizacji między rodzicami 
a dziećmi, wszyscy kibicowali i dopingo-
wali swoich faworytów.

Po rozgrywkach na dzieci czekało 
mnóstwo wspaniałych atrakcji: konkur-
sy i turnieje z animatorami, zabawa na 
dmuchanej zjeżdżalni, w dmuchanym 

zamku, szycie fartuszków, zajęcia meto-
dą quilling, konkurs plastyczno- literacki, 
historyczny i wiele innych.

Uroczystości takie jak ta integru-
ją rodzinę, społeczność lokalną,  dają 
okazję do wspólnego spędzenia czasu 
i zbliżają do siebie ludzi, dlatego cieszą 
się one u nas dużym zainteresowaniem.

ZST

ŚWIĘTO RODZINY W TARNAWIE DOLNEJ 

Po roku banicji w najniższej klasie roz-
grywkowej LKS Tarnawianka wróciła do 
„B” klasy. Mimo wielu trudności zawodni-
cy stanęli na wysokości zadania i dzielnie 
się spisywali przez cały sezon ligowy, któ-
ry drużyna z Tarnawy zakończyła na dru-
gim, premiowanym awansem, miejscu. 
Dużo pracy, nerwów i potu kosztował nas 
ten sezon, a zwłaszcza runda wiosenna, 
w której drużyna borykała się z wielo-
ma problemami, a zwłaszcza z brakami 
kadrowymi. W zimie wielu zawodników 
opuściło klub, a to z powodu kontuzji 
(cztery osoby), a to z przyczyn osobistych 
(rezygnacja z gry, dziwne, niezrozumiałe 
transfery). Na szczęście mieliśmy w Tar-

I UDAŁO SIĘ WRÓCIĆ – Informacje LKS Tarnawianka
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Samorząd Szkolny przeprowadził cykl kursów z zakresu pierwszej pomocy. 
Uczniowie klasy VI  przekazali swoje umiejętności i wiedzę z tego zakresu młod-
szym kolegom. Jako pomoc w szkoleniu posłużyły  fantomy oraz plansze otrzy-
mane od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wszyscy uczniowie poznali tzw. 
„łańcuch przeżycia”, czyli kolejne czynności jakie należy wykonać będąc świad-
kiem wypadku.

30 kwietnia w ramach realizowanego 
w szkole programu czytelniczego „Książki 
naszych marzeń” zorganizowano konkurs 
„MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA”, którego 
celem było zachęcenie do czytania, roz-
budzenie wrażliwości na piękno słowa, 
przybliżenie literatury dziecięcej, a także 
uczenie rywalizacji w przyjemnej atmos-
ferze.

W sobotę, 07 maja 2016 r., w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska Bie-
ga”, odbył się X JUBILEUSZOWY BIEG LEŚNY koroną gór Marcówki „BIEGAJ 
Z NAMI LEŚNYMI ŚCIEŻKAMI” połączony z akcją „RATUJEMY I UCZYMY 
RATOWAĆ”. Celem biegu była promocja aktywnego stylu życia poprzez 
najprostszą formę aktywności ruchowej jakim jest bieganie.

Akcja POLSKA BIEGA

„PIERWSZA POMOC – UCZYMY RATOWAĆ”

MISTRZ PIĘKNEGO 
CZYTANIA

nawiance człowieka któremu należą się 
szczególne słowa uznania i podziękowa-
nia, człowieka który wcale nie jest z Tar-
nawy, a który pomógł zarządowi zebrać 
wszystko do „kupy”. Mowa tu o Piotrku 
Żmudce z Zembrzyc, naszym zawodni-
ku, który w obliczu braków kadrowych, 
namówił kilku chłopaków i wprowadził 
ich do klubu, dzięki czemu nie tylko 
mogliśmy podjąć walkę w rundzie wio-
sennej, ale obroniliśmy pozycje z run-
dy jesiennej. Podziękowania należą się 
oczywiście całej drużynie i wszystkim 
piłkarzom z osobna, ale również kibi-

com, którzy wiernie wspierali nas w wal-
ce o powrót do „B” klasy. Zarząd liczy, 
ze po tym sukcesie uda się zatrzymać 
większość zawodników naszych i wy-
pożyczonych (ukłon w stronę Garbarza 
;-) ), a może awans przyciągnie innych 
chętnych do gry, bo przecież drzwi klu-
bu otwarte są dla każdego. Oczywiście 
nie zasypujemy gruszek w popiele i już 
myślimy o nowym sezonie, zarząd pro-
wadzi rozmowy z kandydatami na tre-
nera i w najbliższym czasie podejmie w 
tej sprawie decyzję, a zawodnicy niech 
na razie odpoczywają i „ładują akumu-

latory” na nowy sezon. Życzę wszystkim 
zawodnikom odpoczynku i sukcesów 
w nowym sezonie.

 Zwycięski skład LKS Tarnawian-
ka: A. Mazur, P.  Sałapat, Ł. Adamik, 
P. Żmudka, T. Żmudka, D. Sitarz, Ł. Sty-
puła, R. Durda, K. Borawski, M. Paczka, 
M. Miś, Ł. Miś, T. Pacek, M. Ficek, D. Za-
wiła, M. Fujak, B. Bury, Ł. Sitarz,  Gra-
bowski, Ł. Madej, G. Rybak, L. Stopka, 
D. Kapłoniak i D. Kapłoniak – podani 
zostali zawodnicy, którzy wystąpili cho-
ciaż w jednym meczu.

ML

Informacje ze Szkoły Podstawowej w Marcówce
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W ramach zbliżającego się Dnia Dziecka, Rada Ro-
dziców zorganizowała uczniom warsztaty „Fizyka dla 
najmłodszych”, które przeprowadził mgr inż. Jan Knapik. 
Przeprowadzane eksperymenty miały na celu rozbudzenie 
w młodych ludziach pasji do odkrywania tajemnic otacza-
jącego nas świata.

Tegoroczne obchody Dnia Dziecka obfitowały w wiele atrak-
cji i dobrą zabawę.

Uczniowie obejrzeli przedstawienie teatralne pt. „Kopciu-
szek” przygotowane przez rodziców dzieci uczęszczających do 
oddziału przedszkolnego. Następnie wszyscy uczniowie aktyw-
nie brali udział w rozgrywkach sportowych, które zorganizowali 
nauczyciele. Nie zabrakło również w tym dniu słodkich niespo-
dzianek w postaci lodów, ciastek i czekolad.

FIZYKA DA SIĘ LUBIĆ

Przedszkolaki brały udział w Projekcie ,,Dzieciństwo bez próchnicy’’. Projekt współfinansowany był przez Szwajcarię w ra-
mach Szwajcarskiego Programu Współpracy Z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej  oraz Ministerstwo Zdrowia. 
W dniu 3 czerwca 2016r. odbyło się spotkanie ze stomatologiem, który przeprowadził z dziećmi pogadankę n/t racjonalnego 
odżywiania oraz wpływu odżywiania na zęby. Dzieci ćwiczyły prawidłowe mycie zębów. Przedszkolaki  otrzymały zestawy do 
higieny jamy ustnej: szczoteczkę i pastę, a rodzice ,,Poradnik dla rodziców’’.

DINOLANDIA

W dniu 10.06.2016r. przedszkolaki były na wycieczce w Inwałdzie 
w ,,Dinolandii.’’ Dzieci zobaczyły Dinozaury, które żyły kilkadziesiąt 
milionów lat temu. Mogły zobaczyć je z bliska i dotknąć. Największą 
atrakcją były: place zabaw, dmuchane zjeżdżalnie, basen z piłkami, 
ciuchcia oraz pływanie łódkami po wodzie. Dzieci do woli mogły 
korzystać z tych atrakcji. Wróciły bardzo zadowolone i szczęśliwe.

„BEZPIECZNA JAZDA KARTA ROWEROWA 
– MOJE PIERWSZE PRAWO JAZDY!”

Uczniowie klasy czwartej uczestniczyli w programie „Bezpieczna 
jazda Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy!”. Program miał 
za zadanie  propagowanie wiedzy na temat zasad ruchu drogowe-
go oraz zwiększanie świadomości w zakresie bezpieczeństwa na 
drodze. Uczniowie poszerzyli wiedzę nt. bezpiecznego poruszania 
się po drogach.

DZIEŃ DZIECKA

PROJEKT „DZIECIŃSTWO BEZ PRÓCHNICY”

PIKNIK RODZINNY

W niedzielę 12 czerwca 2016r. od-
był się ,,Piknik rodzinny’’. Impreza roz-
poczęła się od występu artystyczne-

go, w którym uczniowie prezentowali 
swoje talenty wokalne i taneczne oraz 
teatralne. Piknik rodzinny był czasem 
wspólnego, rodzinnego świętowania. 
Na twarzach najmłodszych widać było 

uczucie radości i szczęścia, natomiast 
duma i wzruszenie ogarniało rodzi-
ców oglądających występy swoich 
pociech.

SzM
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650 lat Śleszowic 1366 - 2016
W 2016 roku przypada 650-ta rocz-

nica powstania Śleszowic. W związku 
z powyższym Radni, Sołtys i Rada Sołec-
ka Śleszowic oraz Stowarzyszenie Na-
sza Wieś Śleszowice, 1. Stowarzyszenie 
Muzyczne Śleszowice, Ognisko Związ-
ku Podhalan w Śleszowicach, Ochotni-
cza Straż Pożarna, Szkoła Podstawowa 
w Śleszowicach i  Parafia pw. Matki Bożej 
Częstochowskiej postanowili wspólnie 
zorganizować uroczyste obchody jubile-
uszu przy wsparciu Gminnego Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach.

Honorowy patronat nad uroczy-
stością objęli: Wójt Gminy Zembrzyce 
Łukasz Palarski, Starosta Suski Józef 
Bałos i Prezes Zarządu Małopolskiej 
Izby Rolniczej Ryszard Czaicki.

Uroczystość zaplanowaną na 8 maja 
2016r. swoją obecnością uświetnili mię-
dzy innymi:

Wicemarszałek Województwa Mało-
polskiego – Wojciech Kozak, Jego Magni-
ficencja –Rektor Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie – prof. dr hab. inż. Włodzi-
mierz Sady, Starosta Suski – Józef Bałos, 
Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego 

– Ryszard Hadka, Ksiądz Prałat – Jan Mar-
cisz, Ksiądz Kanonik – Jan Kapusta, Ksiądz 
Kanonik – Krzysztof Strzelichowski, Ksiądz 
Kanonik -  Jacek Kaznowski, Ksiądz  – Jerzy 

Gibas, Małopolski Wicekurator Oświaty – 
Halina Cimer, Dyrektor Delegatury Kura-
torium Oświaty w Wadowicach – Elżbieta 
Kowalczyk, Dyrektor Małopolskiego  Za-
rządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Krakowie – Bogusław Borowski oraz 

potomkowie właścicieli Śleszowic – Maria i 
Grzegorz Skalscy, Bolesław Skalski i Wikto-
ria Skalska. W uroczystości wzięły również 
udział liczne stowarzyszenia.

 Obchody rozpoczęto mszą świętą 
w kościele parafialnym w Śleszowicach, 
po czym goście i mieszkańcy w asyście 
orkiestry i pocztów sztandarowych prze-
maszerowali do szkoły. Po odśpiewaniu 

hymnu państwowego 
oraz powitaniu gości przy-
szedł czas na krótki zarys 
historii Śleszowic, który 
przedstawiła Pani Sołtys. 
Następnie głos zabrali 
goście, po czym ucznio-
wie klas IV – VI oraz szkol-
ny zespół wokalny z klas 
I – III zaprezentowali mon-
taż słowno-muzyczny pt. 
„Bo warto pamiętać…”  
Następnym punktem 
programu był koncert 1. 
Stowarzyszenia Muzycz-

nego Śleszowice, poprzedzony piosenką 
„Orkiestry dęte” oraz inscenizacją w wy-
konaniu uczniów klasy IV. Po koncercie 
lokalny artysta ludowy Pan Józef Krzak, 

zaprezentował gawędę pt. „Skarb w lesie 
za Kamieniem”.

Po wysłuchaniu gawędy widzowie 
mogli zobaczyć krakowiaka, który to ta-
niec został wykonany przez przedszko-
laków. Po najmłodszych uczestnikach 

swoją działalność przedstawiła najmłod-
sza lokalna organizacja – Stowarzyszenie 
„Nasza Wieś Śleszowice”. Jego członkowie 
wystąpili w żartobliwej scence pt. „Jak po-
wstało Stowarzyszenie?.

W ramach obchodów zorganizowano 
również spotkanie z miejscowym kierow-
cą rajdowym, Michałem Kuśnierzem, któ-
ry został Sportowcem Roku 2015 w Po-
wiecie Suskim.

Na zakończenie swoje umiejętności 
zaprezentowali strażacy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Śleszowicach.

Wydarzeniu towarzyszyły wystawy:
-  „Śleszowice w obiektywie”
-  „Śleszowice dawniej” – wystawa sprzę-

tów używanych w przeszłości
-  „Śleszowice w moich oczach” – wysta-

wa prac plastycznych uczniów
Wszystkim uczestnikom wydarzenia 

zapewniono poczęstunek.
Również dla dzieci przewidziano atrak-

cje w postaci dmuchanej zjeżdżalni oraz 
możliwości spotkania z policjantem  ko-
mendy powiatowej i możliwości zrobienia 
sobie zdjęcia  w policyjnym stroju.

KT
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Obchody 650 lecia Śleszowic

Festyn Rodzinny w Marcówce



20

nr II /2016 ZEMBRZYCE

Wydawca: GMINA ZEMBRZYCE
tel. 033/8746002, fax: 33/8770700, 33/8746040, 033/8746102 e-mail: gmina@zembrzyce.pl 
strona: www.zembrzyce.pl
Redaktor Naczelny: Danuta Smyrak Druk: Drukarnia Grafikon, 34-100 Wadowice, Jaroszowice 324, 
tel. 33/873 46 20, fax: 33/873 46 22 www.grafikon.pl

ZEMBRZYCE

Dziękujemy wszystkim, których zdjęcia wykorzystaliśmy w NGZ

Dzień Rodziny w Tarnawie Dolnej

Powitanie Lata w Tarnawie Górnej


