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Na zbliżające się Święta,
pragniemy złożyć życzenia

przeżywania Bożego Narodzenia
w zdrowiu, radości
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10 par z gminy Zembrzyce w czwartek 1 grudnia święto‑
wało Złote Gody. 

Uroczystość odbyła się w budynku OSP w Zembrzycach. 
Wszystkich obecnych powitał Wójt Gminy Zembrzyce Łukasz Pa‑
larski. 

Pary obchodzące jubileusz 50 ‑lecia małżeństwa:
Genowefa i Władysław Bielowie
Teresa i Henryk Gancarczykowie
Barbara i Józef Kiepurowie
Wanda i Edward Markowie
Kazimiera i Józef Spyrkowie
Stanisława i Eugeniusz Ścieżkowie
Maria i Andrzej Talagowie
Zofia i Marian Talagowie
Anna i Tadeusz Urbańscy
Krystyna i Władysław Zgudziakowie
Dostojni Jubilaci przybyli na uroczystość razem ze swoimi naj‑

bliższymi. 
Na uroczystość przybyli również: Ksiądz Dziekan Zbigniew 

Piwowar, Proboszcz Parafii Śleszowice Jacek Kaznowski, Dyrektor 
Biura Senatora RP Andrzeja Pająka – Leszek Parchański, Przewod‑
niczący Rady Gminy Zembrzyce Tadeusz Zadora, Sekretarz Gminy 
Danuta Smyrak, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Zembrzy‑
cach Anna Zawiła oraz przedstawiciele mediów.

Z rąk Wójta pary otrzymały przyznane przez Prezydenta RP 
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Wójt Gminy pogratulował Jubilatom pięknego Jubileuszu, ży‑
cząc jednocześnie kolejnych wspólnie spędzonych lat w zdrowiu 

i wzajemnym poszanowaniu. Małżeńskie pary otrzymały listy gra‑
tulacyjne, kwiaty i upominki. 

Potem przyszedł czas na życzenia od pozostałych uczestni‑
ków spotkania, symboliczną lampkę szampana, tort i odśpiewane 
wspólnie „Sto lat”. 

Jubileusz uświetnił występ artystyczny w wykonaniu uczniów 
ze Szkoły Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Śleszowicach.

Podczas uroczystego spotkania nie zabrakło również wspól‑
nych pamiątkowych zdjęć.

Przyłączając się do gratulacji, życzymy dostojnym jubilatom 
zdrowia, pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata 
wspólnego życia.

USC

Złote Gody w Gminie Zembrzyce 
50 lat wspólnego pożycia małżeńskiego to niecodzienna rocznica 
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Zmiany na stanowisku Skarbnika Gminy Zembrzyce

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Zembrzyce 

Wójt Gminy Łukasz Palarski wraz z Prze‑
wodniczącym Rady Gminy Tadeuszem Za‑
dora wręczyli bukiety kwiatów, okoliczno‑
ściowe dyplomy i podziękowali Pani Marii 
za długoletnią, pełną zaangażowania pracę 
i bardzo dobrą współpracę. Do życzeń do‑
łączyli również radni, sołtysi i dyrektorzy 
szkół.

Pani Maria Wojtanek była pracowni‑
kiem Urzędu Gminy od 1976 roku.   Funk‑
cję Skarbnika Gminy Zembrzyce pełniła od 
2003 roku. Przez wszystkie te lata dała się 
poznać jako bardzo dobry fachowiec, osoba 
zaangażowana w swoją pracę i odpowie‑
dzialna, a równocześnie bardzo serdeczna.

Bardzo miłym akcentem było przybycie 
na sesję Rady Gminy Zembrzyce Skarbni‑
ków ościennych miast i gmin, którzy uświet‑

nili swoją obecnością uroczystość i dołączyli 
się do podziękowań dla Pani Marii Wojta‑
nek.

Na wniosek Wójta Gminy Zembrzy‑
ce Rada Gminy powołała Uchwałą Nr 
XIX/157/16 z dnia 27 października 2016 r. 
Panią Ewelinę Wciślak na Skarbnika Gminy.

Pani Ewelina Wciślak posiada tytuł mgr 
ekonomii zdobyty na Uniwersytecie Ekono‑
micznym w Krakowie,  przez wiele lat pełni‑
ła funkcję głównej księgowej w Gminnym 
Zespole Obsługi Finansowej Szkół w Zem‑
brzycach, dała się poznać jako osoba odpo‑
wiedzialna i kompetentna.

Nowej Pani Skarbnik życzymy sukcesów 
w pracy na rzecz rozwoju naszej gminy.
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W dniu 27 października 2016 r na Sesji Rady Gminy Zembrzyce odbyła się uroczy‑
stość związana z zakończeniem pełnienia funkcji Skarbnika Gminy Zembrzyce przez 
Panią Marię Wojtanek.

1. Przeprowadzono czynności odbiorowe inwestycji związanych ze 
zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne w 2016 roku. 

2. Podpisano umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środo‑
wiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na dofinansowanie na‑
stępujących zadań:
a) przebudowa kotłowni w budynku użyteczności publicznej, 

(Przychodnia Zdrowia w Zembrzycach),
b) termomodernizacja budynku użyteczności publicznej, (Przy‑

chodnia Zdrowia w Zembrzycach).
3. Zatwierdzono projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na bu‑

dowę dla rozbudowy i remontu gminnej infrastruktury rekreacyj‑
nej wraz z obiektami małej architektury w Śleszowicach.

4. Zatwierdzono projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na bu‑
dowę dla rozbudowy i remontu gminnej infrastruktury rekreacyj‑
nej wraz z obiektami małej architektury w Marcówce.

5. Zatwierdzono projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na bu‑
dowę dla rozbudowy i remontu gminnej infrastruktury rekreacyj‑
nej wraz z obiektami małej architektury w Tarnawie Dolnej.

6. Złożono wniosek o pozwolenie dla budowy Centrum Rekreacji 
i Wypoczynku „Nad Paleczką” w Zembrzycach w skład której 
wchodzą m.in:
 ‑ rozbudowa i przebudowa budynku „Pawilonu Sportowego”
 ‑ budowa boisk o sztucznej nawierzchni i bieżni,
 ‑ budowa sceny i placu widowiskowego,
 ‑ rozbudowa i przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej,
 ‑ budowa, przebudowa i rozbudowa komunikacji wewnętrz‑

nej,
 ‑ budowa trybun widowiskowych,
 ‑ budowa tężni solankowej,
 ‑ oświetlenie terenu.

7. Wybudowano i zamontowano oświetlenie uliczne w sołectwach:
 ‑ Tarnawa Górna  ‑ 4 lamp
 ‑ Śleszowice  ‑ 5 lamp.

8. Podpisano umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji 
aplikacyjnej oraz złożono wniosek dla zadania pn. „Rozwój infra‑

struktury turystycznej w oparciu o bogaty krajobraz kulturowo‑
‑przyrodniczy w miejscowości Tarnawa Górna” obejmujący m.in: 
remont budynku świetlicy (tj. „Klub Rolnika”) wraz z zagospoda‑
rowaniem otoczenia, budowa placu zabaw oraz miejsc parkingo‑
wych. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na luty 2017 r.

9. Przygotowany został projekt budżetu Gminy Zembrzyce na 2017 r.
10. Podpisane zostały następujące umowy:

 ‑ Umowa dotycząca przebudowy, rozbudowy i zmiany sposo‑
bu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej na Ośrodek 
Rehabilitacyjno ‑Edukacyjno ‑Wychowawczy w Tarnawie Gór‑
nej,

 ‑ Umowa dotycząca remontu budynku OSP w Śleszowicach,
 ‑ Umowa na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy Zembrzyce,
 ‑ Umowa dotycząca opracowania kompletnej dokumentacji 

budowlano – wykonawczej dla zamierzenia budowlanego 
polegającego na budowie chodnika jednostronnego w miej‑
scowości Śleszowice przy drodze powiatowej Nr K1702 na 
odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr K1704 do 
granicy z miejscowością Tarnawa Górna.

11. Złożono rozliczenie dotyczące remontu dróg gminnych w ra‑
mach usuwania skutków klęsk żywiołowych, w tym:
1. Remont drogi gminnej „Kapłony” nr 441214K w miejscowości 

Tarnawa Dolna w km 0+141  ‑ 0+405 i w km 0+000  ‑ 0+141
2. Remont drogi gminnej „Koźle Tarnawskie” nr 441218K w miej‑

scowości Tarnawa Dolna w km 0+000 – 0+102, 0+130 – 
0+250, 0+250 – 0+269, 0+276 – 0+320 i w km 0+102 – 0+130, 
0+269 – 0+276

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

12. Wykonano remont drogi „Do Paluszka” na dł. 110 m w miejscowo‑
ści Tarnawa Górna.

13. Złożono wnioski o płatność do Wojewódzkiego Funduszu Ochro‑
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dla następują‑
cych zadań: 

Ewelina Wciślak

Maria Wojtanek
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Odnowiona została droga powiatowa 
Nr K1705 Barwałd ‑Stryszów ‑Zembrzyce na 
odcinku od drogi wojewódzkiej do szkoły 
w Marcówce. Dotychczasową jezdnię czę‑
ściowo poszerzono, na długości 991m wy‑
budowano chodnik, przebudowane zostały 
zjazdy i rowy drogowe, wybudowana została 
kanalizacja deszczowa, umocniono skarpy. 
Na odcinku 1861m położona została nowa 
nawierzchnia, dodatkowo dla poprawy bez‑
pieczeństwa część drogi została oświetlona. 
Zmodernizowana droga wygląda imponu‑

jąco. Nie była ona od wielu lat gruntownie 
remontowana ponieważ Powiat Suski – wła‑
ściciel drogi ‑ nie posiadał wystarczających na 
ten cel środków. Dopiero duża determinacja 
władz gminy, w tym przygotowanie i sfinan‑
sowanie całościowe dokumentacji projekto‑
wej pozwoliło na realizację tej inwestycji. 

W ramach współpracy z Powiatem Su‑
skim pozyskane zostały fundusze z Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktu‑
ry Drogowej na lata 2016 ‑2019 w wysokości 
50 % kosztów inwestycji. Pozostałe 50 % sfi‑

nansowała Gmina Zembrzyce przekazując je 
jako pomoc dla powiatu. Inwestycja została 
już zrealizowana i jest na etapie odbioru.

Aktualnie budowany jest jeszcze braku‑
jący odcinek chodnika, którego nie można 
było ująć w ramach inwestycji związanej 
z remontem drogi. W efekcie czego budo‑
wa tego odcinaka chodnika jest oddzielną 
inwestycją. Finansowana jest ona z budżetu 
powiatu w wysokości 40% i z budżetu gminy 
w wysokości 60%.

Ukończenie chodnika sprawi, że miesz‑
kańcy będą mieli możliwość bezpiecznego 
przejścia chodnikiem od mostu na Paleczce, 
aż do centrum Marcówki.

Rozbudowa drogi wraz z budową chod‑
nika znacznie poprawiła bezpieczeństwo po‑
ruszających się po niej pieszych jak również 
kierowców. Równocześnie dzięki odnowio‑
nej nawierzchni bardzo poprawił się komfort 
jazdy. 
    UG

a) przebudowa kotłowni w budynku użyteczności publicznej;
b) termomodernizacja budynku użyteczności publicznej;
c) likwidacja niskiej emisji na terenie Gminy Zembrzyce.

14. Wykonano pogłębienie kanalizacji na odcinku 200m w Śleszowi‑
cach przy skrzyżowaniu Na Wierchy.

15. Zakupiono tor przeszkód dla Młodzieżowych Drużyn Pożarni‑
czych z gminy.

16. Zorganizowano uroczystość Jubileuszu 50  ‑ lecia Par Małżeńskich 
połączoną z udekorowaniem medalami nadanymi przez Prezy‑
denta Rzeczypospolitej Polskiej.

17. Zorganizowane zostały spotkania opłatkowe w poszczególnych 
sołectwach.

18. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy uczestniczył m.in. w:
1) Posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich;
2) Zebraniu Wiejskim w Tarnawie Dolnej;
3)  Spotkaniu poświęconym Konsultacjom Społecznym z orga‑

nizacjami pozarządowymi w zakresie Programu Współpracy 

Gminy Zembrzyce z organizacjami pozarządowymi;
4) Spotkaniu z dyrekcją ZOZ Sucha Beskidzka oraz organów wy‑

konawczych jednostek samorządu terytorialnego z terenu 
Powiatu Suskiego w zakresie planowanych inwestycji finan‑
sowanych z udziałem środków europejskich;

5) Uroczystych akademiach szkolnych z okazji Święta Edukacji 
Narodowej;

6) Spotkaniu z emerytowanymi nauczycielami;
7) Obchodach Święta Niepodległości;
8) Biegu Niepodległości zorganizowanym w Zembrzycach;
9) Obchodach odsłonięcia tablicy pamiątkowej z okazji 650 ‑ lecia 

Śleszowic.
10) Posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich
11) Forum Wójtów
12) W posiedzeniach sesji Rady Powiatu Wadowickiego, w której 

uczestniczył Wojewoda Małopolski  ‑ Jerzy Pilch.
Wójt Gminy Łukasz Palarski

Odnowiony budynek Przychodni Zdrowia w Zembrzycach

Komfortowa jazda do Marcówki 

Szary budynek z końca lat 70 ubiegłego 
wieku, dzięki przeprowadzonym pracom 
modernizacyjnym przeobrażony został 
w nowoczesny budynek o estetycznym wy‑
glądzie. Nowa elewacja była jednym z ele‑
mentów prac mających na celu zmniejsze‑
nie energochłonności budynku. Ponadto 
docieplone zostały ściany budynku, wy‑
mienione zostało pokrycie dachowe, wy‑
mieniono rynny, przeprowadzono remont 
kominów, ocieplono stropy poddasza, wy‑
mienione zostały okna drewniane i stalowe 

na stolarkę PCV oraz wymienione zostało 
zadaszenie nad wejściem. Zmieniony zo‑
stał również sposób ogrzewania budynku, 
w miejsce kotłowni węglowej uruchomio‑
na została nowoczesna kotłownia gazowa. 
Wiązało się to z koniecznością wymiany 
instalacji centralnego ogrzewania wraz 
z grzejnikami i wprowadzeniem odpowied‑
niego opomiarowania zużycia gazu.

Modernizację budynku przeprowa‑
dzono w ramach dwóch projektów: „Ter-
momodernizacja budynku użyteczności 

publicznej w Zembrzycach” i „ Przebudowa 
kotłowni węglowej na gazową kondensacyj-
ną wraz z instalacją gazową w budynku uży-
teczności publicznej położonym na działkach 
nr ewid. 461/10, 461/12 w miejscowości Zem-
brzyce”.

Na realizację powyższych projektów 
gmina uzyskała dofinansowanie z Woje‑
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w wysokości 112 227 zł,  
koszt całej inwestycji wyniósł 519 512 zł.

UG
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Mieszkańcy miejscowości, w których 
obecnie nocą, po północy, wyłączane jest 
oświetlenie uliczne na około 3 godziny, wie‑
lokrotnie wnioskowali o zapewnienie oświe‑
tlenia przez całą noc. Szczególnie dużo było 
wniosków na ten temat na zebraniach wiej‑
skich, również radni negatywnie odnosili się 
do istniejącego rozwiązania. Obecnie gmina 
zakończyła realizację programu pn. „Moder‑
nizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Zem‑
brzyce” i nie jest już ograniczona jego zapisa‑
mi. Wójt Gminy podjął decyzję, by przywrócić 
całonocne oświetlenie we wszystkich sołec‑
twach. Od świąt Bożego Narodzenia lampy 
będą świecić przez całą noc.

Stopniowo w ramach oświetlenia ulicz‑
nego montowane są nowe lampy na istnie‑
jących słupach elektrycznych. Gdy nie można 

zainstalować lampy, ponieważ nie ma słupów 
lub są, ale nie spełniają odpowiednich kryte‑
riów, wtedy przedsięwzięcie staje się dużo 
bardziej złożoną i znacznie droższą inwesty‑
cją. Koniecznym jest bowiem przygotowanie 
dokumentacji projektowej. W takim przypad‑
ku konieczne są zgody wszystkich właścicieli 
nieruchomości po których będzie przebie‑
gała projektowana linia oświetleniowa. Brak 
zgody tylko jednego z właścicieli nierucho‑
mości skutkuje brakiem możliwości budowy 
oświetlenia. W związku z powyższym obec‑
nie montowane są lampy tylko na istnieją‑
cych słupach elektrycznych, o odpowiednich 
parametrach i za zgodą właścicieli nieru‑
chomości na których ma być zamontowana 
lampa. W 2016 roku zamontowano w sumie 
14 lamp, 4 w Tarnawie Górnej, 5 w Śleszowi‑

cach, 1 w Tarnawie Dolnej i 4 na Zarębkach 
Skawieckich w Zembrzycach, ponadto plano‑
wany jest montaż 3 lamp przy nowo oddanej 
drodze biegnącej do Stryszowa.
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Miło mi poinformować, iż działania za‑
początkowane w roku 2015 a dotyczące 
przystąpienia do opracowania dokumenta‑
cji projektowej dla przedsięwzięcia związa‑
nego z budową wzdłuż drogi powiatowej 
(K1702) chodnika w Tarnawie Górnej znajdą 
najprawdopodobniej swój finał w roku 2017. 
Szansę stworzyło nam, złożenie we wrześniu 
2016 r. wraz z Powiatem Suskim wniosku 
aplikacyjnego w ramach rządowego „Progra‑
mu budowy dróg gminnych i powiatowych 
2016 ‑2019”. 31 października br. Wojewoda 
Małopolski ogłosił wstępną listę rankingową 

przedsięwzięć inwestycyjnych mogących 
liczyć na rządowe dofinansowanie. Wśród 
24 inwestycji znajduje się partnerski wnio‑
sek Powiatu Suskiego i Gminy Zembrzyce 
obejmujący: budowę chodnika lewostron‑
nego z kanalizacją deszczową, poszerzenie 
jezdni przy chodniku, przebudowę zjazdów 
indywidualnych i publicznych, umocnienie 
skarp drogowych i budowę korytka ścieko‑
wego za chodnikiem  ‑ wszystko to przy dro‑
dze powiatowej K1702 na długości 1700,00 
m w miejscowości Tarnawa Górna (od km 
5+912 do km 7+612).

Budowa chodnika znacznie poprawi 
bezpieczeństwo poruszających się po dro‑
dze pieszych, jak również pojazdów poprzez 
rozdzielenie ruchu kołowego od pieszego.

Inwestycja planowana jest do realizacji 
przez Powiat Suski przy dofinansowaniu 
z budżetu Gminy Zembrzyce, w ramach 
rządowego Programu Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 
lata 2016 ‑2019. Szacunkowy koszt realizacji 
zadania to 1 690 120 zł.

Wójt Gminy Łukasz Palarski

CHODNIK W TARNAWIE GÓRNEJ

REMONTY NA DROGACH GMINNYCH

LAMPY BĘDĄ ŚWIECIĆ

Żmije Tarnawa Dolna Wójciki Tarnawa Dolna

Kapłony Tarnawa DolnaDąbrowy MarcówkaKoźle Tarnawskie Tarnawa Dolna
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Dzięki współpracy Gminy Zembrzyce 
z Caritas Archidiecezji Krakowskiej mieszkań‑
cy gminy mają możliwość korzystania z bez‑
płatnych usług rehabilitacyjnych świadczo‑
nych w Domu Wczasowo  ‑ Rehabilitacyjnym 
w Zembrzycach. Świadczenia realizowane są 
na podstawie umowy dofinansowania i prze‑
kazania przez gminę na ten cel dotacji w wy‑
sokości 25 000 zł. w 2016 roku.

Usługi te cieszą się dużą popularno‑
ścią wśród mieszkańców. W 2016 roku do 
dnia 08.12.2016r. skorzystały z tej pomocy 
203 osoby, w tym czasie wykonanych zo‑
stało 6520 zabiegów. Często jedna osoba 
w ciągu roku korzysta kilkakrotnie z zabie‑
gów, przedkładając kilka skierowań lekar‑
skich, stąd rzeczywista liczba pacjentów po‑

bierających zabiegi jest wyższa niż 203, co 
znajduje odzwierciedlenie w ilości zabiegów.

Usługi wykonywane przez wykwalifiko‑
wany personel Caritas oceniane są bardzo 
wysoko przez pacjentów. By móc skorzystać 
z usług wystarczy skierowanie od lekarza. 

Gmina Zembrzyce jest jedyną gminą 
w Powiecie Suskim, która zapewnia bezpłatne 
świadczenia rehabilitacyjne swoim mieszkań‑
com. Zapotrzebowanie na taką pomoc jest 
duże, ponieważ na świadczenia rehabilita‑
cyjne finansowane przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia są bardzo długie /kilku miesięczne 
kolejki/, ponadto świadczenia realizowane 
są w szpitalu, do którego osobom niepełno‑
sprawnym, nie jest łatwo dojechać. 

UG

Od 2016 roku wprowadzone zostały 
zniżki dla mieszkańców naszej gminy ko‑
rzystających z basenu w Suchej Beskidz‑
kiej. Wszyscy chętni do korzystania z pły‑
walni uprawnieni są do niższej o 3 zł opłaty 

za pobyt na basenie. Tańsze bilety są reali‑
zowane w ramach programu pn. „Razem 
spędzamy czas” finansowanego przez 
Gminę Zembrzyce. Do końca listopada 
skorzystało z tego programu 3655 osób, co 

daje średnią 333 osoby miesięcznie. Gminę 
Zembrzyce kosztuje to około 1000 zł mie‑
sięcznie. Z uwagi na duże zainteresowanie 
mieszkańców tą formą aktywności rucho‑
wej w przyszłym roku program będzie kon‑
tynuowany. Zachęcamy wszystkich miesz‑
kańców do prozdrowotnego spędzania 
czasu na basenie i korzystania z tańszych 
biletów.

UG

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Zembrzycach kieruje apel do wszystkich 
mieszkańców Gminy Zembrzyce, aby oso‑
by potrzebujące pomocy, w szczególności 
osoby starsze, samotne, chore, bezdomne, 
niepełnosprawne, które własnymi starania‑
mi nie radzą sobie z problemami, zwłaszcza 
w obliczu zbliżającej się zimy, w razie potrzeby 
kontaktowały się z Ośrodkiem Pomocy Spo‑
łecznej w Zembrzycach, osobiście lub telefo‑
nicznie pod numerem telefonu: (33) 874 64 
00 bądź za pośrednictwem innych osób, np.: 
sołtysów, radnych, sąsiadów, osób bliskich itp.

Jednocześnie, w związku z nadchodzącą 
zimą, zwracamy się do wszystkich mieszkań‑
ców gminy Zembrzyce, aby zwrócili uwagę 
na swoich bliskich, znajomych, sąsiadów, 
w szczególności na osoby starsze, samot‑
ne, chore, bezdomne, niezaradne życiowo 
oraz niepełnosprawne, które narażone są na 
różne niebezpieczeństwa związane z zimą. 
Osoby te mogą wymagać schronienia lub 
różnych innych form pomocy.

Pragniemy także zwrócić szczególną 
uwagę na różne formy pomocy dla osób wy‑
magających wsparcia, przede wszystkim sze‑

roko rozumianą pomoc sąsiedzką. Nie bądź‑
my obojętni na osoby potrzebujące pomocy, 
czasem zwykłe słowo, czy prosty gest mogą 
stanowić dla osób potrzebujących dużą po‑
moc czy wsparcie. Bądźmy odpowiedzialni 
nie tylko za siebie, ale także za naszych bli‑
skich, sąsiadów. Dzięki wzajemnej pomocy 
i wsparciu możliwe będzie stworzenie lokal‑
nej sieci wsparcia i społeczności opartej na 
wzajemnym zrozumieniu i życzliwości wo‑
bec siebie. 

GOPS

Pomocne usługi rehabilitacyjne świadczone w Zembrzycach

Zniżki na basenie w Suchej Beskidzkiej

„Pamiętajmy o innych w obliczu zbliżającej się zimy”

2016 – Jubileuszowym rokiem Śleszowic

W maju odbyły się główne obchody 
650 ‑lecia wsi Śleszowice. Jak się okazało – 
uroczystość nie tylko wypromowała naszą 
małą miejscowość, ale również zainspirowa‑
ła do dalszych poszukiwań korzeni. 

Działania w tym zakresie podjęli przede 
wszystkim: Sołtys Śleszowic  ‑ Halina Zio‑

mek, radny Zdzisław Pływacz oraz miejsco‑
wy twórca ludowy – Józef Krzak. Wspierani 
przez mieszkańców, organizacje: Stowarzy‑
szenie Nasza Wieś Śleszowice i OSP oraz 
Szkołę Podstawową w Śleszowicach zorga‑
nizowali uroczystość podsumowującą cykl 
prac nad odtwarzaniem lokalnej historii. 
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W sobotę 12 listopada 2016 roku od‑
słonięto tablicę upamiętniającą jubileusz. 
Mieszkańcy Śleszowic oraz przedstawicie‑
le władz samorządowych zgromadzili się 
przy kapliczce MB Częstochowskiej w cen‑
trum Śleszowic. Nie przypadkowo wybrano 
miejsce. W zabytkowej kaplicy znajduje się 
Portatyl (przenośny ołtarz służący do spra‑
wowania Eucharystii) pochodzący z XVIII 
wieku. To również miejsce, gdzie 17 maja 

1959 roku spotkał się z mieszkańcami wsi 
ówczesny biskup Karol Wojtyła. 

Mszę w kaplicy odprawił ksiądz prałat 
Jan Marcisz. W kazaniu odniósł się do war‑
tości chrześcijańskich, lokalnego patrioty‑
zmu i roli historii w życiu każdej społecz‑
ności. Po nabożeństwie poświęcił tablicę, 
która zawisła na zewnętrznej ścianie kapli‑
cy. Odsłonięcia dokonali przedstawiciele 
najmłodszego pokolenia: Zuzanna Gałusz‑

ka (kl.III), Marcin Rezler (kl.VI) i Joanna Pły‑
wacz (studentka).

Uroczystość zakończyło spotkanie 
w świetlicy wiejskiej. Sołtys wsi przypomniała 
historię Śleszowic, a młodzież szkolna wier‑
szem i piosenką nawiązała do tradycji oraz 
Święta Niepodległości. Głos zabrali: Wójt Gmi‑
ny Zembrzyce Łukasz Palarski, radny Zdzisław 
Pływacz, Ryszard Czaicki i Józef Krzak.

KT

Konkurs kulinarny „O Złotą Warzechę”

II Zembrzycki Charytatywny Bieg Niepodległości.

 XVI Powiatowy Konkurs Potraw Re‑
gionalnych o „Złotą Warzechę” został roz‑
strzygnięty. W dniu 19 listopada w OSP 
w Lachowicach na stołach królowały dania 
z podrobów, przygotowywane w dwóch 
kategoriach: jako potrawy typowo regio‑
nalne i potrawy współczesne oparte na tra‑
dycjach.  Oceniono również przygotowane 
przez gospodynie nalewki. W konkursie 
wzięło udział czternaście zespołów z powia‑
tu suskiego. Nasze panie ze Stowarzyszenia 
„Nasza Wieś Śleszowice” przygotowały „Sta‑
ropolski eliksir miłości” była to nalewka z 8 
ziół z miodem i zajęły trzecie miejsce. Jako 

dania konkursowe przygotowały też „Flacz‑
ki po śleszowsku” i sakiewkę z niespodzian‑
ką. Naszą gminę reprezentowały również 
panie z KGW „REDZ” z Tarnawy Górnej, któ‑
re serwowały pierogi z płuckami i cynadry 
wieprzowe duszone, a   częstowały „Jarzę‑
binką na miodzie”.

Dziękujemy organizatorom i uczestni‑
kom konkursu za  ocalenie od zapomnienia 
i utrwalenia lokalnego dziedzictwa kulinar‑
nego, zachowanie wizerunku stołu naszych 
przodków oraz promocję i  integrację gmin 
powiatu suskiego.

GCKiCZ

Impreza została zorganizowana z okazji upamiętnienia 98 
rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę. Oprócz biegu 
na dystansie, który mierzył 2,5 km oraz 10 km, uczestniczy wzię‑
li udział w marszu Nordic Walking na dystansie 2 i 5 km. oraz 
100,200 i 300 metrów dla najmłodszych. W sportowych zmaga‑
niach wzięło udział 180 osób. Do Zembrzyc przyjechali nie tylko 
amatorzy biegania, ale również silna ekipa zawodowych biega‑
czy. Biegali i maszerowali nie tylko mieszkańcy z Gminy Zem‑
brzyce ale jak się okazało także z Mucharza, Wadowic, Dąbrówki, 
Osielca, Bieńkówki, Suchej Beskidzkiej, Zawoi, Lachowic, Strysza‑
wy, Kurowa, Makowa Podhalańskiego, Juszczyna, Bielska Białej, 
Myślenic, Katowic oraz Warszawy. Imprezę poprowadziła Pani Ju‑
styna Tokarz. Na wstępie wszyscy zebrani uroczyście odśpiewali 
hymn państwowy. Potem głos zabrał Wójt Gminy Zembrzyce Pan 
Łukasz Palarski, który powitał przybyłych gości oraz życzył suk‑
cesów w sportowych zmaganiach. Uczestnicy biegu mieli okazję 
wziąć udział w rozgrzewce prowadzonej przez Panią Gabrielę 
Bryndzę z grupy HappyFit. Nad bezpieczeństwem zawodników 
czuwali ratownicy z grupy FANTOM. Imprezę uświetniła Orkiestra 
Dęta Rytm Zembrzyce umilając czas nie tylko patriotycznymi ryt‑
mami. Po części oficjalnej wszyscy biorący udział w sportowych 
zmaganiach mogli skosztować pysznej grochówki. W oczekiwa‑
niu na wyniki biegów, rozdano cenne upominki osobom wylo‑
sowanym z listy uczestników. Po podsumowaniu wyników na‑
grody startującym wręczyli: najmłodszym Pani Dyrektor Zespołu 
Szkół Elżbieta Fidelus, dorosłym Wójt Gminy Łukasz Palarski oraz 
Starosta Suski Józef Bałos, którzy objęli honorowym patronatem 
tą imprezę. Wszyscy startujący otrzymali pamiątkowe medale. 
Dzieci otrzymały specjalnie przygotowane na tę okazję medale 
–lizaki w barwach narodowych oraz słodkie upominki od sklepu 
SPAAR w Zembrzycach. Wręczono również puchary za pierwsze 

trzy miejsca w każdej kategorii biegowej oraz pamiątkowe dy‑
plomy. Uhonorowano również startujących statuetkami dla „Naj‑
liczniejszej rodziny”, dla najstarszego i najmłodszego uczestnika 
biegu oraz dla najszybszego biegacza i maszerującego z Gminy 
Zembrzyce. Wręczono również serca z piernika, jako nagrody dla 
mistrzów poszczególnych kategorii wiekowych. Pogoda jak na 
tę porę roku dopisała. Dochód uzyskany podczas tej imprezy to 
kwota 5  500 zł, która to zostanie przeznaczona na rzecz dzieci 
z Gminy Zembrzyce.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizo‑
wania i przeprowadzenia sportowych zmagań, a szczególnie 
Pani Joli Żmija głównej pomysłodawczyni i organizatorce biegu. 

GCKiCz
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3 grudnia br. na terenie Zembrzyc roze‑
grano drugą w tym roku edycję Rajdy24 Cup, 
tym razem o puchar Wójta Gminy Zembrzyce 
Łukasza Palarskiego. Była to piąta, finałowa 
runda zmagań SJS MaxiOes7. Organizatora‑
mi imprezy byli: Koło Środowiskowe Auto‑
mobiklubu Śląskiego w Krakowie oraz kre‑
atywna agencja reklamowa GB Promotion 
z Makowa Podhalańskiego. Startowali ama‑
torzy i profesjonaliści na 1,4 km odcinkach, 
które pokonywali sześciokrotnie. Ceremonia 
startu i prezentacji zawodników odbyła się 

na zembrzyckim Rynku, a zmagania kierow‑
ców na odcinkach wytyczonych na drodze 
wzdłuż obwałowania Skawy. Startowało 
prawie 50 załóg. Najlepiej z trasą poradzili 
sobie Mariusz Modesan i Andrzej Poradzisz, 
jadący Renault Clio. Drugie miejsce zajęli Mi‑
chał Skrzypczyk i Daniel Sieja, tracąc nieco 
ponad dwie sekundy (Mitsubishi LancerEvo), 
a trzecie Grzegorz Ciombor i Marcin Boryc‑
ki, rywalizujący Hondą Civic. Tuż za podium 
uplasowała się miejscowa załoga w składzie 
Bartłomiej Jancarz i Grzegorz Duda (Audi 80 

Quattro), natomiast pierwszą piątkę uzupeł‑
nili Romuald Stasik i Grzegorz Pękala (Citroen 
C2).

Było to duże wydarzenie sportowe, które 
promowało nasze okolice w mediach ogól‑
nopolskich. 

GCKiCz

Jedną z najbardziej cenionych na‑
gród  Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich 
są honorowe wyróżnienia  ‑ w postaci „Laura 
Babiogórskiego” – wręczane za promocję 
skarbów tradycji, kultury i bogactwa przy‑

rodniczego krainy wokół Babiej Góry. W tym 
roku, na wniosek wójta Łukasza Palarskiego, 
Kapituła Stowarzyszenia nagrodziła Pana 
Tadeusza Wojtanka „Laurem Babiogórskim  ‑ 
Stopnia Szczególnego”. Reprezentant Gminy 
Zembrzyce znalazł się w zaszczytnym gronie 
laureatów uhonorowanych podczas uroczy‑
stego spotkania przedstawicieli Gmin Babio‑
górskich w dniu 17 grudnia 2016r. r. w  Ku‑
kowie. Pan Tadeusz został uhonorowany za 
długoletnią pracę służącą upowszechnianiu 
kultury, sztuki ludowej regionu, kultywowa‑
nie rodzimego folkloru oraz twórczy udział 
w kreowaniu tożsamości społeczeństwa Zem‑
brzyc i okolic. W bieżącym roku Kapituła 

Stowarzyszenia przyznała Laur Babiogór‑
ski Stopnia Podstawowego również Zem‑
brzyckiemu Kołu Gospodyń „Mioduszyna” 
za całokształt działalności na rzecz społecz‑
ności lokalnej, kontynuację pracy opartej na 
niemal 10 letnim doświadczeniu, liczne suk‑
cesy estradowe, aktywną działalność na rzecz 
rozwoju artystycznego oraz promocję Gminy 
Zembrzyce i Podbabiogórza. 

GCKiCz

W Tarnawie Górnej prężnie działa świetli‑
ca wiejska. Przez cztery dni w tygodniu (wto‑
rek, środa, czwartek i piątek), każde dziecko 
w przedziale wiekowym od 4 ‑18 lat, znajdzie 
tutaj coś dla siebie. Różnorodne prace pla‑

styczno – techniczne zgodnie z aktualną te‑
matyką, ciekawe filmy, zajęcia kulinarne, po‑
moc w odrabianiu lekcji, gry komputerowe, 
doskonalenie tenisowej formy, piłka nożna 
i gry sportowe oraz wiele innych interesują‑

cych zajęć. Każdego dnia następuje i trwa in‑
tegracja na poziomie grupy różnowiekowej, 
co sprzyja rozwojowi społecznemu i intelek‑
tualnemu wychowanków. Już po raz czwar‑
ty do świetlicy zawitał „Mikołaj”. Tradycyjnie 
obdarował dzieci nie tylko indywidualnie, ale 
także podarował „coś” dla wszystkich. Oferta 
zabaw i zajęć wzbogaci się o nowe gry i inte‑
resujące pozycje książkowe.

KE

Dnia 14 października 2016 roku obcho‑
dziliśmy w naszej szkole święto wszystkich 
nauczycieli i pracowników oświaty. W uro‑
czystej akademii uczestniczyli nauczyciele, 
pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście: 
p. Łukasz Palarski – Wójt Gminy Zembrzy‑
ce, p. Elżbieta Paleczna – kierownik GZOFS, 
emerytowani nauczyciele, a także przedsta‑

wiciele Rady Rodziców. 
Dzień Edukacji Narodowej to doskona‑

ła okazja, aby podziękować nauczycielom 
za ich trud wychowywania i kształcenia. 
Akademię rozpoczęła p. Dyrektor, która 
wyraziła swe podziękowania, za wzorowe 
wypełnianie obowiązków i podejmowanie 
wspólnych działań na rzecz dzieci, wręcza‑

Rajd samochodowy w Zembrzycach

Rozdano „Laury Babiogórskie” 2016

Świetlica w Tarnawie Górnej

ALE SIĘ DZIAŁO…  ‑ SP w Marcówce

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
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W poniedziałek 17 października br. na‑
szą szkołę odwiedził ks. Biskup Grzegorz Ryś. 
Przyjechał do nas w towarzystwie ks. pro‑
boszcza Jana Kapusty oraz ks. Marka Matu‑
sika. Pięknym śpiewem i kwiatami powitali 
Gościa uczniowie, nauczyciele oraz rodzice.

Ksiądz Biskup przeprowadził z dzieć‑
mi krótką rozmowę wykazując  się spo‑
rym poczuciem humoru. Uczniowie mieli 

także okazję obejrzeć krótką scenkę te‑
matyczną zaprezentowaną przez Bisku‑
pa Rysia i księży. Po wspólnej modlitwie 
Czcigodnego Gościa, w imieniu grona 
pedagogicznego i społeczności szkolnej, 
pożegnała p. Dyrektor – R. Krzystoń oraz 
przewodnicząca Samorządu Uczniowskie‑
go – A. Jacosek. Niezwykłe i niezapomnia‑
ne spotkanie z Jego Ekscelencją stanowiło doniosłe wydarzenie w życiu naszej spo‑

łeczności.

Dnia 5 listopada obchodzony jest Mię‑
dzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. Wybra‑
na data nie jest przypadkowa  ‑ jest to dzień 
urodzin jednego z największych twórców 
bajek  ‑ Walta Disney’a.

W naszej szkole uczciliśmy to szcze‑
gólne święto w poniedziałek 7 listopada. 
W tym dniu na szkolnym korytarzu zor‑
ganizowano wielki bal, na którym można 
było spotkać, m.in. księżniczki, Smerfetkę, 

rycerzy, piratów, dobre duszki, Rumcajsa, 
Dziewczynkę z zapałkami, Koty w Butach, 
zajączki, Królową Śniegu, Minionka, pieski 
oraz pszczółkę.

Nad „bezpieczeństwem czuwał” szeryf 
Kamil oraz policjant Arek z klasy zerowej. 
Największą atrakcją były odwiedziny Myszki 
MIKI i Myszki MINI, które wspólnie z dziećmi 
świetnie bawiły się w rytm największych ta‑
necznych hitów.

Dnia 7 listopada 2016 roku uczniowie 
klas I ‑VI uczestniczyli w profilaktycznych 
warsztatach teatralnych „Rozwiń skrzy‑
dła tolerancji” prowadzonych przez p. Je‑
rzego Dziedzica  ‑ aktora Teatru Polskiego 

w Bielsku ‑Białej. Artysta w ciekawy sposób 
odkrywał przed dziećmi tajniki warsztatu 
reżysera i aktora.

Pod okiem Mistrza chętni uczniowie 
mieli możliwość zmierzenia się z etiudą 

teatralną poruszającą problem wyklucze‑
nia oraz promującą tolerancję, empatię 
oraz poszanowanie drugiej osoby. Mamy 
nadzieję, iż pozyskane informacje na te‑
mat ruchu scenicznego oraz gry aktorskiej 
uczniowie wykorzystają podczas przygo‑
towywanych szkolnych przedstawień te‑
atralnych.

Na początku listopada uczniowie klasy 
III wzięli udział w Ogólnopolskim Konkur‑
sie na szkolny klip muzyczny „Minutowa 
Piosenka Klasowa”.  Celem konkursu było 
rozbudzenie kreatywności artystycznej 

uczniów, nagranie i wspólna realizacja kli‑
pu muzycznego.   Nad tekstem pracowały 
uczennice naszej szkoły Kinga Kos i Zuzan‑
na Głuc pod opieką p. J. Fidelus. Wszyscy 
uczniowie klasy III nauczyli się piosenki 

i nakręcili klip muzyczny, bawiąc się przy 
tym wspaniale. Dzieci pokazały, że w czasie 
kapryśnej pogody również można bawić się 
świetnie. Wystarczy ciekawy pomysł i dużo 
chęci.

Profesjonalne jury doceniło ciężką pracę 
i zaangażowanie naszych małych artystów 
i przyznało im SPECJALNE WYRÓŻNIENIE 
za pomysł i oryginalność. GRATULUJEMY!

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. 
Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, 
lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają 
siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy 
dzień!

Po raz kolejny dzieci z oddziału przed‑
szkolnego i uczniowie kl. III wzięli udział 
w ogólnopolskim programie „Śniadanie 
daje moc’’. W dniu 8 listopada ze zgroma‑

dzonych produktów przygotowano same 
pyszności. Na suto zastawionych stołach 
nie zabrakło smacznych kanapek, jogur‑
tów i szaszłyków owocowych, owsianki 
z bakaliami, tortu chlebowego oraz ba‑
nanowego deseru. Przedszkolaki i trze‑
cioklasiści z wielkim apetytem zajadali 
się przygotowanymi smakołykami. Mamy 
nadzieję, że wiedzę i umiejętności zdoby‑
te w ramach lekcji zdrowego odżywiania 
wykorzystają przygotowując posiłki wraz 
z rodzicami. 

jąc nauczycielom oraz pracownikom szko‑
ły nagrody i dyplomy uznania. Do życzeń 
dołączył się p. Łukasz Palarski, który złożył 
na ręce p. Renaty Krzystoń kwiaty, dzięku‑
jąc  gronu pedagogicznemu za osiągane 
efekty w wypełnianiu zadań w procesie 

opiekuńczo – wychowawczym i edukacyj‑
nym.

Przepiękną laurką na tę okoliczność 
była niewątpliwie część artystyczna przygo‑
towana przez uczniów klasy IV i V pod kie‑
runkiem p. Jolanty Żmija. Każdy nauczyciel 

brał udział w podróży do tajemniczej krainy, 
w której czekało na niego specjalne zadanie 
do wykonania. Było mnóstwo śmiechu i ra‑
dości. Na zakończenie wszyscy zostali ob‑
darowani pamiątkowym sercem z piernika 
i słodkim orderem uśmiechu.

WIZYTA BISKUPA

BAL POSTACI Z BAJEK

 WARSZTATY TEATRALNE

SPECJALNE WYRÓŻNIENIE 
W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE NA KLIP MUZYCZNY

ŚNIADANIE DAJE MOC 
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W dniu 10 listopada 2016 r. odbyła się 
uroczysta akademia poświęcona Roczni‑
cy Odzyskania Niepodległości. Uczniowie 

przedstawili montaż słowno ‑muzyczny przy‑
bliżający wydarzenia historyczne tamtych 
lat. Każdy uczeń miał możliwość zagłębić się 

w historię swojej Ojczyzny i ludzi, którzy wal‑
czyli o jej wolność.

W listopadzie została wprowadzona 
w naszej szkole Innowacja Pedagogiczna pt. 
„Młody Programista”. Realizowana jest ona 
w postaci zajęć koła informatycznego, na 

których uczniowie klas IV ‑VI zgłębiają pod‑
stawy programowania komputerowego.

Środowiskiem w jakim pracują ucznio‑
wie jest SCRATCH. Jest to intuicyjny język 

programowania, który pozwala na two‑
rzenie gier, pokazów multimedialnych, hi‑
storyjek i projektów. Tworzenie skryptów 
odbywa się za pomocą gotowych bloczków 
funkcyjnych, a efekt stworzonego progra‑
mu jest widoczny zaraz po jego uruchomie‑
niu.

Dnia 28 listopada 2016 r. w naszej szkole 
odbył się wieczorek patriotyczny „ŚPIEWA‑
MY TOBIE OJCZYZNO” przygotowany przez 
uczniów pod kierunkiem p. J. Fidelus i p. M. 
Bączek. W uroczystości udział wzięli rodzi‑
ce uczniów naszej szkoły, przedstawiciele 
Rady Sołeckiej, Stowarzyszenia „Gaździny” 
oraz Stowarzyszenia „Marcowianki”, pani 
Sołtys Helena Porębska, Dyrektor Szkoły 
Renata Krzystoń, nauczyciele i mieszkańcy 

Marcówki. Motto uroczystości brzmiało: 
„Ojczyzna to samo życie”. Widzowie mogli 
wysłuchać pięknych pieśni, wierszy oraz 
monologów o tematyce patriotycznej, 
sławiących naszą Ojczyznę. Chwile wspo‑
mnień pomogły wrócić pamięcią do cza‑
sów tak bardzo ważnych dla nas Polaków. 
Wszyscy z zainteresowaniem i skupieniem 
wysłuchali tej szczególnej lekcji historii. 
Goście włączyli się do wspólnego śpiewu 
znanych pieśni legionowych i wojskowych. 
W wyjątkowej atmosferze miło spędziliśmy 
czas.

Andrzejki są wspaniałą okazją do do‑
brej zabawy, a jednocześnie źródłem sza‑
cunku dla tradycji i obrzędów ludowych. 
Wróżby pobudzają wyobraźnię, uczą 

kreatywności, pozwalają oderwać się od 
rzeczywistości i przenieść w świat marzeń 
i fantazji. W wigilię świętego Andrzeja, 29 
listopada, dzieci z oddziału przedszkol‑

nego oraz uczniowie kl. I ‑III uczestniczyli 
w zabawie andrzejkowej pełnej magii, 
konkursów i tańca przy dźwiękach zna‑
nych przebojów. Wspólne zabawy sprawiły 
dzieciom wiele radości i z pewnością pozo‑
staną na długo w ich pamięci.

Dnia 2 grudnia uczniowie z naszej szko‑
ły brali udział w wycieczce do Pracowni Ar‑
tystycznej „ARMAR” w miejscowości Bebło, 
gdzie zapoznali się z procesem wytwarzania 
i ozdabiania bombek choinkowych. W trak‑
cie zwiedzania fabryki dzieci uczestniczyły 
w warsztatach i malowały własne bombki. 

Na jednokolorowych bombkach tworzyły 
fantazyjne wzory własnego pomysłu. Była 
to największa atrakcja wycieczki. Dzieci 
mogły tym samym zobaczyć, ile pracy, wy‑
siłku i cierpliwości wymaga przygotowa‑
nie bombki  do  sprzedaży. Po warsztatach 
uczniowie obejrzeli film przedstawiający 

technologię wytwarzania bombek. Następ‑
nie udali się na zwiedzanie kolejnych sal, 
m.in. „srebrzalni” oraz „pakowalni”. Na za‑
kończenie dzieci z zachwytem podziwiały 
ręcznie malowane bombki choinkowe, któ‑
re mogły zakupić w sklepie firmowym.  Na 
pamiątkę każde dziecko otrzymało własno‑
ręcznie wykonaną na warsztatach bombkę, 
która ozdobi świąteczną choinkę w ich do‑
mach.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marcówce wraz z Gronem Pedagogicznym, 
Uczniami i Rodzicami serdecznie zapraszają mieszkańców naszej gminy na przedsta‑
wienie jasełkowe „Między niebem a ziemią – opowieść ze stajenki”, które odbędzie się 
6 stycznia 2017 r. ZAPRASZAMY!

 K.E.

Po raz kolejny w zerówce w dniu 25 listo‑
pada 2016 r. odbył się „Dzień pluszowego mi‑
sia”. Każde dziecko w tym dniu przyniosło do 
przedszkola swojego pupila „Misia’’. Były misie 
różnokolorowe, małe i duże. Każdy z nich miał 
swoje imię i swoją historię. Dzieci opowiadały 
o swoich przytulankach oraz prezentowały 

ich historię. Milusińscy mieli również w tym 
dniu okazję obejrzeć wspólnie bajkę pt. „Miś 
Puchatek” i uczestniczyć w „misiowym balu”. 
Przedszkolaki kolorowały misie, śpiewały pio‑
senki przytulając się do swoich pupili. To był 
miły i wesoły czas spędzony w towarzystwie 
swoich pluszowych ulubieńców.

APEL Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

„MŁODY PROGRAMISTA”  ‑ INNOWACJA

WIECZOREK PATRIOTYCZNY

ZABAWA ANDRZEJKOWA

Z WIZYTĄ W FABRYCE BANIEK

JASEŁKA 
TUŻ TUŻ...
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Przewodnik, przyjaciel. Ktoś, kto poma‑
ga poznać i zrozumieć siebie. Kto towarzy‑
szy przez długi i najbardziej fascynujący 
czas życia od piaskownicy aż po szkołę 
średnią – Nauczyciel. Z okazji Święta Edu‑
kacji Narodowej odbyła się w naszej szko‑
le uroczystość poświęcona Nauczycielom. 
Rozpoczęła ją msza, w której uczestniczy‑
ło grono pedagogiczne wraz z uczniami 
i rodzicami. Spotkanie na hali sportowej ZS 
w Zembrzycach uświetnił występ klasy III 
Szkoły Podstawowej przygotowany przez 
wychowawczynię panią Małgorzatę Palar‑

ską w żartobliwej inscenizacji pt. „Kogel – 
mogel po uczniowsku”. Był to radosny czas 
w gronie nauczycieli pracujących w naszej 
szkole i nauczycieli emerytów, którzy za‑
szczycili swoją obecnością na uroczystości. 
Obecni byli również zaproszeni goście: ks. 
proboszcz Jan Kapusta, Wójt Gminy Zem‑
brzyce pan Łukasz Palarski oraz pani Elżbie‑
ta Paleczna. Zaproszenia dla gości zrobiła 
pani Maria Wacław, laurki i życzenia przygo‑
towała kl. IV z pomocą wychowawcy pana 
Mariusza Kopacza, a dekorację zrobiła pani 
Magdalena Żmudka. Oprawę muzyczną 

wraz z chórem przygotował pan Edward 
Stopa.

W dniu 17.10.2016 r. w zembrzyckiej 
szkole miało miejsce niecodzienne wyda‑
rzenie. Około 800 rano wizytę w tym miej‑

scu złożył biskup Grzegorz Ryś. Ucznio‑
wie zebrani na hali sportowej powitali 
biskupa ułożoną przez siebie przyśpiewką 

w rytmie krakowiaka. Dostojny gość dał 
się poznać jako osoba z wielkim poczu‑
ciem humoru i ujmującym uśmiechem. Bi‑
skup Grzegorz Ryś odwiedził także przed‑
szkolaków i spotkał się z nauczycielami  
szkoły. 

26.10.2016r. odbyło się „Pasowanie na 
Przedszkolaka”. Był to szczególny dzień dla 
dzieci, które po raz pierwszy we wrześniu 
przekroczyły próg przedszkola, oraz ich 
pierwszy publiczny występ przed licznie 
zgromadzoną publicznością. Podczas uro‑
czystości dzieci z grupy „Krasnale”, „Biedron‑
ki”, „Żabki”, oraz „Słoneczka” – zaprezento‑
wały swoje umiejętności, które zdobyły 
podczas krótkiego pobytu w przedszkolu. 

Pasowania maluszków na przedszkolaków 
dokonała pani dyrektor Elżbieta Fidelus. 
Najpierw rodzice składali uroczyste ślubo‑
wanie wobec swoich dzieci, a następnie 
dzieci składały uroczyste obietnice. Pani dy‑
rektor ogromnym ołówkiem dokonała aktu 
pasowania dzieci na przedszkolaków. Na 
pamiątkę każde dziecko otrzymało dyplom 
przedszkolaka. Na pewno był to niezapo‑
mniany dzień pełen emocji i miłych wrażeń! 

DZIEŃ NAUCZYCIELA W NASZEJ SZKOLE

WIZYTA BISKUPA W NASZEJ SZKOLE

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA 
W ZEMBRZYCKIM PRZEDSZKOLU

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU „OWOCE, WARZYWA W SZKOLE” 
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Informacja z Zespołu Szkół w Zembrzycach

Programem objęci byli uczniowie klas 
I ‑III oraz 6 ‑latki.

W roku 2015/2016 zostały przeprowa‑
dzone następujące działania w zakresie pro‑
gramu owoce i warzywa w szkole:
1. Konkurs na kolorową kanapkę w kla‑

sach I ‑III i w „0”.
2. Konkurs czytania wierszy Jana Brzechwy 

o owocach i warzywach.
3. Konkurs plastyczny „Jedz owoce i wa‑

rzywa”.
4. Wycieczki do ogrodu i sadu oraz na stra‑

gan warzywno ‑owocowy.
5. Spożywanie wspólnego śniadania połą‑

czonego z degustacją soków i jedzeniem 
otrzymywanych owoców i warzyw.

6. Poznanie piramidy żywienia.
7. W klasach prowadzone były hodowle 

warzyw: pietruszki, szczypioru, cebuli, 
rzeżuchy, które potem wykorzystano 
do przygotowania surówek, pasty se‑
rowej oraz kanapek.

8. Prowadzone były warsztaty połączone 
z wykonaniem: sałatki owocowej, pasty 
serowo ‑warzywnej, kolorowych kana‑
pek.

9. Innymi warsztatami było wykonanie 
kompotów owocowych, suszonych 
owoców i warzyw oraz innych prze‑
tworów(ogórki papryka).

10. Upowszechniano   informacje o zdro‑
wym odżywianiu poprzez: organizo‑

wanie wystaw, utworzenie w klasach 
kącików książek, gdzie znajdowały się 
książki i broszury o wartości witamin 
w owocach i warzywach., wykonano 
w klasach gazetki promujące zdrowe 
odżywianie, prowadzone były gry i za‑
bawy edukacyjne: memory, pussy, do‑
mina, krzyżówki.

11. W klasach odbyła się prezentacja prze‑
tworów przyniesionych przez rodziców 
połączona z degustacją: soków, konfi‑
tur, dżemów.
 
Uczniowie i dzieci 6 letnie poznali war‑

tości odżywcze owoców i warzyw i chętniej 
po nie sięgają.
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Jak co roku zespół wokalno ‑instru‑ 
mentalny „Fantazja” wziął udział w tegorocz‑
nym IX Festiwalu Pieśni Patriotycznej organi‑
zowanym przez Starostwo Powiatowe oraz 
Miejski Ośrodek Kultury – Zamek w Suchej 
Beskidzkiej. Dnia 3 listopada miały miejsce 
przesłuchania konkursowe podczas których 
jury miały wyłonić najciekawsze prezentacje 
poszczególnych wykonawców. Nasza szkoła 

zaprezentowała 4 utwory: „Fantazja” zaśpie‑
wała pieśni „Jest takie miejsce taki kraj” i „Może 
to przeznaczenie”, natomiast solistka Antoni‑
na Stopa pieśni „Miejcie nadzieję” i „Radosna 
Niepodległość”. Ostatecznie Fantazja zajęła 
II miejsce i została zaproszona na Koncert 
Laureatów. Uroczystość ta miała miejsce 11 
listopada na Zamku. Podczas prawie dwu‑
godzinnego koncertu licznie zgromadzona 
publiczność wysłuchała pieśni nagrodzonych 
wykonawców w tym naszego zespołu „Fanta‑
zja” w pieśni „Jest takie miejsce taki kraj”.

Co roku, w listopadzie, czcimy jedno 
z najważniejszych wydarzeń w naszej histo‑
rii, odzyskanie niepodległości po 123 latach 
niewoli. Uroczyste obchody to hołd dla 
tych, którzy walczyli o niepodległość Polski, 
wdzięczność za dar wolności. O godzinie 830 
w kościele parafialnym rozpoczęła się msza 
święta w intencji Ojczyzny. Wprowadzony 
został sztandar „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Pod‑
czas kazania Ks. proboszcz J. Kapusta w uro‑
czystych słowach odniósł się do trudnych, oj‑
czystych dziejów i odpowiedzialności za losy 
już wolnej Polski. Uczniowie Zespołu Szkół 
w Zembrzycach i pedagodzy wręczali wcho‑
dzącym do świątyni kotyliony w barwach na‑
rodowych oraz chorągiewki. Po mszy świętej, 
na zembrzyckim rynku przed pomnikiem 
upamiętniającym tych, którzy oddali życie 
za Ojczyznę i wolność odbyły się główne 
uroczystości. Część oficjalną rozpoczęła Or‑
kiestra Dęta „Rytm”, która zagrała hymn naro‑
dowy. P. wójt Ł. Palarski skierował do zebra‑
nych kilka słów, przypominając wagę tego 

święta. Młodzież szkolna przedstawiła mon‑
taż słowno ‑muzyczny, który wprowadzał 
w atmosferę wydarzeń poprzedzających 
datę 11 listopada 1918r. W skrócie zobrazo‑
wano sytuację polityczną kraju, jaka miała 
miejsce przed odzyskaniem niepodległości. 
Największy nacisk położono na ukazanie 
ducha narodu polskiego, który w czasie 123 
lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki 
za ojczyznę. Interpretacje muzyczne i recy‑
tatorskie utworów literackich pozwoliły zro‑
zumieć rozterki i uczucia walczących o nie‑
podległość. Odbył się także apel poległych, 
po czym delegacje, samorządowców na 
czele z p. wójtem Ł. Palarskim, Koła Gospo‑
dyń „Mioduszyna” oraz młodzieży szkolnej 
uczciły pamięć poległych składając wieńce 
i zapalając znicze przed pomnikiem. Na pa‑
triotyczną nutę brzmiały pieśni śpiewane 
przez chór szkolny, Koło Gospodyń „Miodu‑
szyna” czy grane przez Orkiestrę Dętą „Rytm”: 
„Warszawianka”, „Rozkwitały pąki białych róż”, 
„Jedzie ułan”, wiązanki pieśni patriotycznych 

i inne. Na zakończenie p. Dyrektor Zespołu 
Szkół w Zembrzycach E. Fidelus podzięko‑
wała wszystkim, którzy przyczynili się do tak 
uroczystego przeżycia kolejnej już 98 roczni‑
cy odzyskania niepodległości, nauczycielom 
przygotowującym młodzież: p. E. Stopie, p. E. 
Porębskiej, p. E. Kiepurze, p. A. Taladze, p. M. 
Żmudce; od lat współpracującej ze szkołą or‑
kiestrze pod batutą p. K. Gromady; Kołu Go‑
spodyń „Mioduszyna” pod przewodnictwem 
p. B. Cyganik i oczywiście zebranym na rynku 
mieszkańcom. Uroczystość ta przygotowy‑
wana od lat przez młodzież i nauczycieli Ze‑
społu Szkół w Zembrzycach jest wspaniałą, 
żywą lekcją historii, ważnym elementem wy‑
chowania patriotycznego.

„Piękny uśmiech mam, bo o ząbki swo‑
je dbam” – przedszkolaki w Zembrzyckim 
Przedszkolu realizują program „Biały zą‑
bek” i dlatego codzienne po śniadaniu 
myją ząbki. Celem programu jest uświa‑
domienie dzieciom konieczności dbania 
o zęby, nauczenie prawidłowego ich czysz‑
czenia, zdrowego odżywiania. Aby dopeł‑
nić edukacji przedszkolaki odwiedzi pani 
stomatolog, która dokona przeglądu uzę‑
bienia wszystkich dzieci.

11 listopada 1918 roku był bardzo 
szczęśliwym dniem dla wszystkich Po‑
laków. Właśnie tego dnia po 123 latach 
niewoli Polska odzyskała niepodległość. 
Dzieci z naszego przedszkola, aby uczcić 
to święto wykonują biało ‑czerwone koty‑
liony, chorągiewki oraz godła. W tym uro‑
czystym dniu chętne dzieci brały udział 

w „Biegu Niepodległości”, który odbył się 
w naszej miejscowości i otrzymały zasłużo‑
ne medale.

10 listopada pod pomnikiem żołnierzy 
poległych na obcej ziemi, który znajduje 
się na Zembrzyckim rynku dzieci zostały 
zapoznane z historią bohaterów oraz zapa‑
liły znicze w kolorach bieli i czerwieni.

Dobrze rozpoczęli uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Zembrzycach udział w kolejnej edycji turnieju piłki noż‑
nej „Z podwórka na stadion  ‑ TYMBARK’2016”. Drużyna U ‑12 
w składzie: Malina Tadeusz, Lichański Kacper, Pindel Patryk, 
Lubaś Piotr, Sałapatek Kacper, Włoch Piotr, Giza Kamil (opie‑
kun p. Tadeusz Fidelus) wygrała eliminacje półfinałowe roz‑
grywane 28 października br. na boisku „Orlik” w Baczynie. 
W swoich meczach pokonała drużyny z SP 3 w Stryszawie 2:1 
(Giza Kamil  ‑ 2) i SP Tarnawie Dolnej 4:0 (Giza Kamil  ‑ 2, Włoch 
Piotr  ‑ 2), pewnie awansując do finału powiatowego tych roz‑
grywek, który odbędzie się w Makowie Podhalańskim.

TYMBARK 2016 BIAŁY ZĄBEK

„KOCHAM CIĘ, POLSKO”

 IX FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
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Zespół Szkół w Zembrzycach od kilku lat 
uczestniczy w programie „Owoce i warzywa 
w szkole”. Programem objęci są uczniowie 
klas I ‑III oraz zerówki. Po raz kolejny w na‑
szej szkole prowadzone są konkursy pla‑
styczne na temat zdrowego odżywiania, 
założono w klasach kąciki owoców i warzyw 
oraz wykonano  przetwory z owoców i wa‑
rzyw. Uczniowie poznali wartości odżywcze 
różnych produktów, planowali śniadania 
i desery pełne witamin. Dnia 8 listopada 

2016 r. klasy I ‑III oraz dzieci z zerówki bra‑
ły udział w projekcie „Śniadanie daje moc”. 
W każdej klasie i zerówce dzieci przygoto‑
wały wspólnie kolorowe kanapki, potem 
jury w składzie pani pielęgniarka, pani dy‑
rektor i panie wychowawczynie oceniły 
pracę wszystkich uczniów i dzieci z zerówki. 
Starano się wybrać najładniejszą i najbar‑
dziej wartościową kanapkę, ale wszystkie 
były zachwycające. Pani pielęgniarka prze‑
prowadziła pogadankę na temat zdrowego 

stylu życia w tym aktywności fizycznej oraz 
diety bogatej w owoce i witaminy. Następ‑
nie wszyscy udali się na stołówkę szkolną, 
gdzie spożywano wspólne śniadanie.

Dnia 14 listopada 2016 roku w naszej 
szkole odbył się koncert zorganizowany 
przez Łódzkie Biuro Koncertowe „Wirtu‑
oz”. Występ muzyczny został sfinansowa‑
ny przez Radę Rodziców Zespołu Szkół 
w Zembrzycach.

Koncert ten to muzyczna opowieść 
o morzu, żeglarzach i morskich obyczajach. 
Dla wielu, i młodszych i starszych, żeglarska 
przygoda na całe życie zaczęła się właśnie 
od szant. Szanty i pieśni spod wielkich ża‑
gli, które przedstawione zostały naszym 
uczniom, to nie tylko brzmienie muzyki 
dawnego morza, ale również swoisty zapis 

życia i pracy dawnych marynarzy, ich prze‑
żyć, uczuć i zmagań z morzem. Panowie 
Bogdan Grad i Marek Kubisiak przedsta‑
wili uczniom klas I – VI SP, i I ‑III G program 
pod tytułem „Muzyczne opowieści o mo‑
rzu, ludziach i żaglowcach” oraz wykonali 
następujące utwory: „Morskie opowieści”, 
„24 Lutego”, „Titanic Soundtrack”, „Pożegna‑
nie Nowej Szkocji”, „Gdy święty Patryk miał 
swój dzień”, „Moja Irlandzka Róża”, „”, „Yo 
Ho, Yo Ho”, „Marco Polo”, „Amedo Reseda”, 
„Pieśni Wielorybników”, „Jasnowłosa”, „The 
Lowlands Low”  oraz przeprowadzili szereg 
zabaw i konkursów z udziałem naszych 

uczniów. Koncert uświetniła prezentacja in‑
strumentów muzycznych. 

Cała społeczność naszej szkoły świetnie 
bawiła się przy szantach.

 Dnia 2 grudnia 2016r. przedszkolaki 
z Zembrzyc z grupy: „Biedronki”, „ Żabki”, „Sło‑
neczka” – odwiedziły Park Świętego Mikołaja 
w Zatorze. Ileż było radości podczas ogląda‑
nia bajkowych domków, które w świątecznej 
scenerii wyglądały jeszcze wspanialej. Alejka‑

mi parku przeszedł orszak Świętego Mikołaja 
z bajkowymi postaciami. W swoim domku Mi‑
kołaj wręczył wszystkim dzieciom paczki, oraz 
złożył świąteczne życzenia i zaprosił wszyst‑
kich do spotkania za rok. Zadowolone i szczę‑
śliwe dzieci powróciły do swoich domów.

W listopadzie uczniowie klas III ‑VI Szkoły 
Podstawowej w Zembrzycach wzięli udział 

w akcji charytatywnej pt.: „Wylosuj Anioła”. Po‑
legała ona na napisaniu wspierających listów 

do chorych na raka dzieci, przebywających 
w szpitalu onkologicznym w Lublinie. Ucznio‑
wie wykazali się nie tylko ogromną kreatyw‑
nością, ale przede wszystkim wyrazili w listach 
swoje pełne dobroci i współczucia serca.

W rozgrywanych 25 października eli‑
minacjach drużyna Gimnazjum Zembrzy‑
ce zajęła drugie miejsce za koleżankami 
ze Skawicy, eliminując z dalszej rywalizacji 
dziewczyny z Gimnazjum ze Stryszawy.

Zmagania lekkoatletów ramach Finału 
Powiatowego Gimnazjady były zarazem 
pierwszymi oficjalnymi zawodami roz‑
grywanymi na nowo otwartej tartanowej 
bieżni stadionu MKS Babia Góra Sucha 
Beskidzka. W rywalizacji tej dobrze spisali 
się uczniowie Gimnazjum w Zembrzycach 

(opiekun Piotr Talaga), którzy zajęli nastę‑
pujące lokaty:
 ‑ I miejsce Józefa Kołaty w pchnięciu kulą 

i awans do Finału Wojewódzkiego
 ‑ II miejsce drużyny chłopców ( Jakub Fra‑

nik, Franciszek Talaga, Damian Bucała, 
Jakub Gołąbek) w biegu sztafetowym 

4x 100 metrów
 ‑ IV miejsce Franciszka Talagi w skoku w dal
 ‑ V miejsce Franciszka Talagi w biegu na 

300 metrów
 ‑ VII miejsce Jakuba Gołąbka i VIII miejsce 

Jakuba Franika w biegu na 100 metrów
W Finale Wojewódzkim rozgrywanym 

na stadionie „Wawelu” w Krakowie Józef 
Kołata w konkursie pchnięcia kulą zajął X 
miejsce. (pt)

ŚNIADANIE DAJE MOC

„SZANTY – MUZYCZNE OPOWIEŚCI O MORZU, LUDZIACH I ŻAGLOWCACH”

„NAJWAŻNIEJSZY DZIEŃ”

„WYLOSUJ ANIOŁA”

DZIEWCZYNY NA MEDAL

UDANY WYSTĘP LEKKOATLETÓW

Hala sportowa Zespołu Szkół w Zembrzycach była miejscem rywalizacji w ramach 
Powiatowej Gimnazjady w halowej piłce nożnej dziewcząt.
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Akcja „Odblaskowa Szkoła w Śleszo‑
wicach” dobiegła końca. Podsumowa‑
no wszystkie przedsięwzięcia podjęte 
w ramach projektu. Było przedstawienie, 
przekazanie uśmiechniętych kamizelek 
przedszkolakom, wspólny „odblaskowy 
taniec” oraz prezentacja multimedialna 
ukazująca szczegółową realizację zadań. 

Podziękowano wszystkim partnerom 
szkoły za owocną współpracę na rzecz popra‑
wy bezpieczeństwa uczniów oraz budowanie 
przyjaznego klimatu umożliwiającego rozwój 
dzieci.

Odznakę za  działalność na rzecz szeroko 
pojętego bezpieczeństwa dzieci otrzymali: 

Wójt Gminy Zembrzyce Łukasz Palarski, Radni 
Śleszowic i Tarnawy Górnej: Emilia Pilarczyk, 
Zdzisław Pływacz, Cecylia Szeląg, Sołtys i Rada 
Sołecka Śleszowic (odznakę odebrała Sołtys 
Halina Ziomek), Komenda Powiatowa Policji 
w Suchej Beskidzkiej (odznakę odebrała asp. 
sztab. Anna Gąsiorek Rezler), PSP w Suchej 
Beskidzkiej (odznakę odebrał st. asp. Grzegorz 
Lipka), OSP w Śleszowicach (odznakę ode‑
brał  Komendant Gminny Grzegorz Nieciąg), 
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Spo‑
łecznej w Zembrzycach (odznakę odebrała 
Kierownik GOPS Barbara Żmudka), Gminna 
Komisja ds. rozwiązywania problemów al‑
koholowych (odznakę odebrała Przewodni‑
cząca Komisji Beata Stanaszek), Pracownicy 

Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej Szkół 
w Zembrzycach, Pracownicy Przychodni 
Zdrowia w Śleszowicach (odznakę odebrał 
Kierownik Janusz Lenartowicz), Agencja 
Ubezpieczeniowa PZU w Zembrzycach (od‑
znakę odebrała Bożena Zawiła) oraz Rada Ro‑
dziców działająca przy Szkole Podstawowej 
w Śleszowicach (odznakę odebrała Przewod‑
nicząca RR Monika Szczygieł).

Podziękowano również Ambasadorowi 
Szkolnej Akcji „Odblaskowa Szkoła” Michało‑
wi Kuśnierzowi.

W grudniu ogłoszono wyniki Wojewódz‑
kiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”. 

Nasza placówka zajęła dziewiętnaste 
miejsce (drugie w powiecie suskim).

Codziennie patrz na świat, 
jakbyś oglądał go po raz pierwszy”

 Eric Emanuel Schmidt

Dzień Seniora to szczególne święto. Świę‑
to osób, którym należy się szacunek i uznanie 
za bezinteresowną miłość i mądrość, jakimi 
obdarowują młodsze pokolenia. 

W Polsce Dzień Seniora obchodzony 
jest 14 listopada. O tej dacie uczniowie 
śleszowickiej podstawówki nie mogli za‑
pomnieć. Zaprosili zacnych gości. Przy‑
gotowali wzruszający montaż słowno‑
‑muzyczny. Życzyli: zdrowia, długich lat 
życia w gronie najbliższych, pogody du‑
cha, satysfakcji oraz spełnienia wszystkich 
marzeń. Najmłodsi wręczyli uczestnikom 
spotkania upominki  ‑ serca ze słodką za‑
wartością.

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek 
przypada piątego listopada. Uczniowie SP 
w Śleszowicach przyłączyli się do obcho‑
dów tego sympatycznego święta. W czasie 
przerw korytarz wypełnił się kolorowymi posta‑
ciami z bajek. Uczniowie klas I ‑III wzięli udział 
w turnieju wiedzy „ŚWIAT BAJEK”, zaś najmłodsi 
mogli wykazać się talentem plastycznym.

Bajkowe przerwy dostarczyły dzieciom wie‑
le radości. Do domu rozeszły się z myślą, że bajki 

rozweselają, ale też przekazują ważne prawdy 
życiowe.

Wykonanie „BAŚNIOWEGO EKOBOHATERA” 
to zadanie drugiego etapu obchodów Między‑
narodowego Dnia Postaci z Bajek. Uczniowie 
z klas IV ‑VI na zajęciach z wychowawcą 
projektowali strój z surowców wtórnych 
dla wybranego bohatera bajkowego. Do‑
skonała zabawa sprzyjała realizacji celów 
wychowawczych.  Doskonalono umiejęt‑

ność segregacji odpadów, kształtowano 
świadomość ekologiczną uczniów zwią‑
zaną z właściwym zagospodarowaniem 
odpadów. Pokazano również, w jaki spo‑
sób różne materiały mogą się stać poży‑
tecznym narzędziem w nauce i zabawie. 
W praktyczno ‑technicznym zadaniu po‑
trzebna była umiejętność współdziałania  
w grupie i twórcza postawa. Osiągnięto 
zamierzony efekt.    Czwartoklasiści zapro‑
jektowali strój „Robota”, klasa V zaprezentowała 
„Herkulesa”, a klasa VI „Królową śniegu” i „Ryce‑
rza”.

W rozgrywanym dwa dni później Finale 
Powiatowym w meczu o III miejsce dziew‑

czyny z Zembrzyc pokonały drużynę ze 
Skawicy rewanżując się jednocześnie za po‑
rażkę w eliminacjach. W zawodach po wy‑
granej nad drużyną z Budzowa zwyciężyły 
zawodniczki z Gimnazjum z Naprawy. Warto 
zaznaczyć, że grająca w zwycięskiej druży‑
nie Klaudia Maciążka jest reprezentantką 
Polski do lat 17.

Drużyna Gimnazjum Zembrzyce wy‑
walczyła miejsce na podium w następują‑
cym składzie: Ewelina Pilszak, Agnieszka 

Ogarek, Izabela Gaździcka, Oliwia Kubas, 
Patrycja Giza, Magdalena Wróbel, Angelika 
Sobaniak, Natalia Porębska, Antonina Stopa 
– opiekunowie: Piotr Talaga i Tadeusz Fide‑
lus. Statuetka dla najbardziej wartościowej 
zawodniczki przypadła w udziale Agnieszce 
Ogarek. (pt) 

Więcej informacji, dokładne wyniki i fo‑
togaleria na stronie internetowej: sport.po‑
wiatsuski.pl 

ZSZ

WRĘCZONO ODZNAKI ZA DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ 
SZEROKO POJĘTEGO BEZPIECZEŃSTWA DZIECI 

SPOTKANIE POKOLEŃ 

BAJKOWO, KOLOROWO I WESOŁO

Informacje ze Szkoły Podstawowej w Śleszowicach

„Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni.
 Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej”

 Janusz Korczak
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W śleszowickiej podstawówce wiele 
się mówi i działa w zakresie kultywowania 
i promowania lokalnej tradycji. Gościli‑
śmy już miejscowego gawędziarza i twór‑
cę ludowego. Dzieci poznały kolorowe za‑
bawki autorstwa pana Józefa Krzaka. 

Tematyka warsztatów na tyle zacieka‑
wiła uczniów, iż wychowawczynie klas 0 ‑III 
postanowiły zabrać swoich wychowanków 

do Beskidzkiego Centrum Zabawkarstwa 
Ludowego w Stryszawie.

Pierwszym punktem było zwiedzanie 
wystawy stałej, gdzie dzieciaki podziwiały 
bogate zbiory zabawek m.in. koniki, grze‑
chotki, ptaszki, bryczki, taczki itp.

Następnie wzięły udział w warsztatach 
folklorystycznych, dzięki którym poznały 
zasady tworzenia zabawek drewnianych. 
Spotkały się również z twórcą ludowym, 

któremu zadały mnóstwo pytań. Najwię‑
cej emocji dostarczyły zajęcia praktyczne, 
w czasie których uczniowie stali się twórca‑
mi ludowymi  ‑ dekorowali drewniane koniki 
i ptaszki. 

Na zakończenie wszyscy udali się do 
pobliskiego parku, gdzie mogli nacieszyć 
się i pobawić zabawkami w gigantycznych 
rozmiarach. 

To był naprawdę udany dzień!

Przez trzy tygodnie uczniowie klas 
młodszych przygotowywali się do od‑
chodów ŚWIATOWEGO DNIA ORIGAMI.

W czasie zajęć świetlicowych aktywnie 
uczestniczyli w warsztatach. Pomysłom nie 
było końca! Samodzielnie wymyślali te‑

mat swoich prac i poszukiwali ciekawych 
wzorów. Najaktywniejsi okazali się trze‑
cioklasiści. Niektórzy z nich to prawdziwi 
mistrzowie! Papierowe składanki zagości‑
ły na przerwach międzylekcyjnych. „Mali  
instruktorzy” zarazili swoją pasją starsza‑
ków. 

PAMIĘTAJCIE!
Origami:
> kształtuje wyobraźnię przestrzenną,
> uczy logicznego myślenia,
> ćwiczy pamięć,
> wyrabia zdolności manualne,
> uczy myślenia abstrakcyjnego.

21 listopada dzieci uczęszczające do 
naszego przedszkola zaprezentowały rodzi‑
com swoje umiejętności – dając tym samym 
dowód, jak dużo już potrafią. Recytowały, 

tańczyły i śpiewały. Maluchy pochwaliły się 
też znajomością języka angielskiego. Wy‑
stęp wywołał u dorosłych nie tylko uśmiech, 
ale przede wszystkim dumę. Nie zabrakło 

upominków oraz dyplomów dla każdego 
przedszkolaka. Na koniec podano słodki po‑
częstunek. Na pewno był to niezapomniany 
dzień, pełen emocji i miłych wrażeń. 

Uczniowie, ich rodzice i nauczyciele udali się do Krakowa, aby 
w TAURON Arenie obejrzeć mecz Euroligi Kobiet 2016/2017, w którym 
mistrzynie Polski – Wisła Can Pack Kraków zmierzyły się z Dynamem 

Kursk. Dla większości było to pierwsze tego typu przeżycie. Wielu też 
zapałało „miłością” do koszykówki, a dziewczęta zainspirowane wyczy‑
nami cheerleaderek postanowiły założyć szkolną formację.

Duże, małe, kolorowe, puchate i mię‑
ciutkie. 25 listopada pluszowe zabawki opa‑
nowały przedszkole. „Przybyły” ze swoimi 

małymi właścicielami, aby wziąć udział 
w urodzinowym balu Pluszowego Misia. 
Wszyscy wspaniale się bawili, humory dopi‑

sywały, nóżki same podskakiwały. Najwięcej 
radości sprawił dzieciom sam fakt zaprezen‑
towania kolegom swojego pluszaka.

W ramach cyklu zajęć „POZNAJEMY 
ZAWODY „ dzieci z oddziału przedszkol‑
nego gościły w tym roku szkolnym: po‑

licjantkę, listonosza i górnika. Każde ze 
spotkań to odrębne zajęcia, na których 
prezentowali się m.in. rodzice. W ciekawy 

sposób opowiadali o swojej pracy. Dzieci 
miały możliwość obejrzenia strojów i re‑
kwizytów charakterystycznych dla dane‑
go zawodu. Zdobyte doświadczenia stały  
się inspiracją tematycznych zabaw malu‑
chów.

Celem akcji było uświadomienie 
dzieciom, że zdrowe, pożywne śniada‑
nie to najważniejszy posiłek w ciągu 
dnia, a tym samym zwiększanie świa‑
domości dzieci na temat zdrowego od‑
żywiania. 

Przed przystąpieniem do przygotowa‑
nia posiłku przedszkolaki, zgodnie z co‑
dziennym rytuałem, umyły ręce. Następnie 
ubrały fartuszki, zamieniając się w małych 
kucharzy. Dzięki dużemu zapałowi malu‑
chów, szybko udało się zamienić przedszkol‑
ne stoliki w wyspę kanapkowo ‑warzywną 
i owocową ze zdrowymi przekąskami. Ro‑
dzice wykazali się dużym zaangażowaniem 

zaopatrując dzieci w produkty na śniadanie, 
tworząc kolorowe kanapki o różnych kształ‑
tach, szaszłyki warzywne i owocowe. Dzięki 
temu wszystkie przedszkolaki, nawet nie‑
jadki, nie mogły się oprzeć tym zdrowym, 
kolorowym przekąskom. 

Na koniec dnia udało się zrobić z przy‑
niesionych owoców pełen witamin sok.

SPŚ

TRADYCJA, TO NIC INNEGO JAK PRZETRWANIE WARTOŚCI

PAPIEROWE SZALEŃSTWO NA ZAJĘCIACH ŚWIETLICOWYCH

ŚPIEWY, TAŃCE RECYTACJE …

INTEGRACYJNY WYJAZD UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI

BAL W PRZEDSZKOLU DZISIAJ, WYSZŁY Z SZAFY MISIE...

KIM BĘDĘ, GDY DOROSNĘ – POZNAJEMY ZAWODY 

ŚNIADANIE DAJE MOC

W przedszkolu jest zawsze wesoło!
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W ostatnim kwartale w naszej szkole od‑
bywały się uroczyste akademie i apele, prze‑
prowadziliśmy kilka charytatywnych akcji 
społecznych, a także włączyliśmy się aktyw‑
nie w realizację ambitnych projektów. Nasi 
uczniowie reprezentowali naszą placówkę 
w różnych imprezach sportowych, konkur‑
sach na terenie szkoły i gminy, wyjeżdżaliśmy 
do kina, parku trampolin a także na targi książ‑
ki. Odbywały się liczne imprezy szkolne: dys‑
koteka andrzejkowa, świętowaliśmy mikołajki 
oraz nietypowe święta: Światowy Dzień Ta‑
bliczki Mnożenia, Dzień Spódnicy oraz Dzień 
Pluszowego Misia. Nasi milusińscy z najmłod‑
szych klas 0  ‑ III również byli bardzo aktywni, 
poprzez udział w licznych inicjatywach. 

„Nie liczy się to ile posiadasz, 
ale ile dajesz innym”

20 października z okazji Europejskiego 
Dnia Seniora przedstawicielki Samorządu 
Uczniowskiego odwiedziły osoby starsze 
i samotne z naszej okolicy, obdarowując je 
przygotowanymi różami z liści klonu oraz 
laurkami. Przyjmowane były przez czcigod‑
nych seniorów z zainteresowaniem i życz‑
liwością. W październiku włączyliśmy się 
również  ‑ po raz kolejny  ‑ w akcję pomocy 
misjom organizowane przez Redemptoris 
Missio, pod hasłem „Kup Pan Szczotkę”. Tym 
razem od września zbieraliśmy pasty i szczo‑
teczki do zębów, które trafią do ośrodków 
misyjnych. 30 listopada zakończyliśmy także 

zbiórkę okularów w ramach akcji Okulary dla 
Afryki. 

Aby nieść pomoc i wsparcie dla najmłod‑
szych, zbieraliśmy pluszowe maskotki, które 
przekazaliśmy fundacji Mam Marzenie. 25 
listopada w dniu Pluszowego Misia wolon‑
tariusze rozdali wszystkie zebrane maskotki 
dzieciom na oddziałach onkologicznych. Wy‑
razem naszej troski i wsparcia był także udział 
w akcji I ty możesz zostać aniołem, podczas 
której tworzyliśmy własne kartki z życzeniami, 
adresowane również do dzieci z oddziałów 
onkologicznych. 

Ostatnio zakończyliśmy kolejną w naszej 
szkole edycję programu Góra Grosza. Zbiera‑
liśmy drobne monety, by następnie przeka‑
zać je na pomoc rodzinnym domom dziecka, 
rodzinom zastępczym i pogotowiom rodzin‑
nym. Na terenie szkoły zostały rozwieszone 
plakaty informujące o akcji i celach zbiórki. 
Zgodnie z tradycyjnym powiedzeniem Ziarn-
ko do ziarnka, a zbierze się miarka wszystkie 
klasy przez okres czterech tygodni skrupulat‑
nie zbierały monety. 

Na terenie naszej szkoły realizujemy liczne 
projekty. Po raz drugi przystąpiliśmy do ogól‑
nopolskiego konkursu Odblaskowa szkoła, 
którego celem jest promowanie szkół, reali‑
zujących ideę wyposażania uczniów w ele‑

menty odblaskowe, bowiem szkoła nie tylko 
uczy, ale także dba o bezpieczeństwo swoich 
podopiecznych. Nasi milusińscy poznawali 
zasady bezpiecznego uczestnictwa w ruchu 
drogowym, wykonywały  prace plastycznych 
pod hasłem „Jestem widoczny na drodze  ‑ je‑
stem bezpieczny”. 

Dołączyliśmy w tym roku do Mistrzów 
Kodowania. W ramach tego projektu dzieci 
z  klasy II szkoły podstawowej uczą się pod‑
staw programowania w oparciu o grę Mine‑
craft oraz scenariusze Mistrzów Kodowania. 
Inicjatywa Code Week ma na celu upowszech‑
nienie nauki programowania oraz pokazania, 
że kodowanie to fajna rzecz, a komputer nie 
służy tylko do zabawy. 

Polski poeta Jarosław Iwaszkiewicz po‑
wiedział, że czytanie jest to odnajdywanie wła-
snych bogactw i własnych możliwości, dlatego 
tak ważne jest rozwijanie pasji czytelniczych. 
Temu celowi służy realizowany w naszej szko‑
le projekt pod hasłem Wielka Liga Czytelni-
ków. W tym roku szkolnym po raz pierwszy 
zaprosiliśmy naszych uczniów ze szkoły pod‑
stawowej do udziału w tym ogólnopolskim 

konkursie. Głównym celem inicjatywy jest 
tworzenie mody na czytanie wśród dzieci, ale 
także wśród rodzin.  Nasi uczniowie wypoży‑
czają książki z listy konkursowej i odbierają do 
nich pytania. Testy rozwiązują w domu, najle‑
piej podczas rodzinnego czytania, następnie 
oddają je do biblioteki, gdzie zostają ocenio‑
ne. Najlepsi czytelnicy wezmą udział w druży‑
nowym półfinale. Już dziś trzymamy kciuki za 
najbardziej wytrwałych!

W bieżącym roku szkolnym po raz kolejny 
bierzemy także udział w projekcie ekologicz‑
nym CZYSTA MAŁOPOLSKA, organizowanym 
przez Kuratorium Oświaty w Krakowie, a który 
ma za zadanie promowanie postaw ekolo‑
gicznych wśród dzieci i młodzieży. Uczniowie 
poszczególnych klas raz w miesiącu wykonują 
zadanie ekologiczne zaplanowane w ramach 
projektu. Za nami już konkurs na ekologiczny 
stół, apel pod hasłem „Październik miesiącem 
oszczędzania”, a na szkolnych korytarzach mo‑
żemy oglądać wystawy klasowych konstrukcji 
ekologicznych, wykonanych z materiałów re‑
cyklingowych. Przed nami konkurs na ekolo‑
giczną ozdobę świąteczną i wiele innych. 

28 października w Krakowie miała miej‑
sce kolejna edycja Międzynarodowych Tar‑
gów Książki. Nasi uczniowie pierwszy raz 
odwiedzili to  ‑ jakże istotne  ‑ wydarzenie na 
kulturalnej mapie Krakowa. Podczas targów 
poznawali ofertę różnych wydawnictw, spo‑
tkali się z dziennikarzami, znanymi pisarza‑
mi, a także mieli okazję spotkać bohaterów 

ulubionych książek. Była to także okazja, 
by dokonać ciekawych zakupów nowości 
wydawniczych. Dzień ten, spędzony w kul‑
turalnej atmosferze, bez wątpienia zostanie 
uczestnikom na długo w pamięci.

Kiedy nadszedł czas mikołajkowy 5 grud‑
nia zorganizowano dla uczniów klas IV  ‑ VI 
szkoły podstawowej oraz I   ‑ III gimnazjum 

wyjazd na seans filmowy do kina, aby obej‑
rzeć film „Niezwykłe zwierzęta”. Po seansie 
udaliśmy się do parku trampolin „Go jump”. 
Obiekt ten z dużą ilością trampolin i innych 
atrakcji do akrobacji, ucieszył zarówno dzieci 
jak i młodzież. Uczniowie z radością „fruwali” 
w  powietrzu, a niektórzy pod okiem trene‑
ra próbowali wykonać trudniejsze akroba‑
cje. Program wycieczki okazał się strzałem 
w  dziesiątkę, bo wszyscy wrócili do domu 
zmęczeni, ale bardzo zadowoleni.

Informacje z Zespołu Szkół w Tarnawie Dolnej

AKTYWNOŚĆ I TWÓRCZOŚĆ W NASZEJ SZKOLE

REALIZUJEMY PROJEKTY

CZAS SPĘDZONY POZA SZKOŁĄ

Od września wiele się u nas działo. Zgodnie z zasadą, że człowiek potrzebuje pasji, któ-
ra wypełni część jego życia, i którą podzieli się z innymi, nasi uczniowie po raz kolejny po‑
kazali jak kreatywni i aktywni potrafią być, kiedy stworzy się im ramy do działania. Róż‑
norodność podejmowanych i moderowanych przez nauczycieli działań w naszej szkole 
stwarza możliwości do odkrywania, a także pogłębiania pasji i zainteresowań dzieci. 
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Udział w konkursach na różnych szcze‑
blach to stały punkt w działaniach każdej 
szkoły. W tym roku zmagaliśmy się po raz 
pierwszy w powiatowym festiwalu piosen‑
ki patriotycznej pod hasłem To Polska, moja 
ojczyzna, który obył się pod patronatem 
Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka. W tego‑

rocznej edycji wzięło udział 15 solistów i 16 
zespołów. Występ okazał się szczęśliwy dla 
uczennic naszej szkoły Weroniki Wajdzik 
i Dagmary Stypuły, bowiem zajęły one III 
miejsce ex aequo i wystąpiły w koncercie fi‑
nałowym w sali rycerskiej suskiego zamku. 

Nowością w szkole był również udział 

naszych reprezentantów w Ogólnopolskim 
Konkursie Ortograficznym OBŁĘDNE DYK-
TANDO. Zadaniem uczestników było rozwią‑
zanie online trzech części dyktanda z utrud‑
nieniami oraz udzielenie odpowiedzi na 
piętnaście pytań testowych dotyczących za‑
sad ortografii, interpunkcji, a także stylistyki.

Fundacja Zwalcz Nudę oraz Minister‑
stwo Sportu i Turystyki 1 października 2016r 
zaprosiło chętnych na czwartą edycję Naro‑
dowego Dnia Sportu. Do akcji zgłosiła się 
również nasza szkoła. Obchody tego wyjąt‑
kowego dnia miały miejsce w naszej szkole 
3 października.   Projekt jest dedykowany 
wszystkim, którzy kochają sport. U nas Na‑

rodowy Dzień Sportu miał na celu rozruszać 
wszystkich uczniów. W tym dniu obowiązy‑
wał strój sportowy.

Każda przerwa i lekcja miała swój aktyw‑
ny i  tematyczny przebieg. Uczestnicy tego 
wydarzenia mogli zmierzyć się w rozgryw‑
kach badmintona, piłki nożnej, siatkówki. 

W zmaganiach sportowych naszych 

uczniów  mogliśmy również kibicować, bo‑
wiem reprezentacja naszej szkoły po raz 
kolejny włączyła się w grę w  ramach XVII 
edycji turnieju „Z Podwórka na Stadion 
o Puchar Tymbarku”. W tym roku w kategorii 
U12 reprezentowała nas drużyna chłopców 
z klas IV – VI. Piłkarze rozegrali mecze na 
szczeblu eliminacji do finału powiatowego. 
W najbliższym tygodniu będziemy kibico‑
wać sportowcom szkolnego turnieju piłki 
siatkowej. 

Warto wspomnieć również o kolejnej 
nowości w naszej szkole. W tym roku świę‑
towaliśmy nietypowe „uroczystości”. 28 
września obchodziliśmy w naszej szkole 
po raz pierwszy Międzynarodowy Dzień 
Języków Obcych. Jego głównym celem 
było uświadomienie korzyści płynących 
z uczenia się języków obcych oraz podkre‑
ślenie ich roli i znaczenia w naszym życiu. 
W ramach konkursu odbył się plebiscyt na 
najpopularniejsze słowo w języku obcym. 

Na szczególną uwagę zasługuje Świato‑
wy Dzień Tabliczki Mnożenia, który przypada 
w dniu 30 września. Po raz pierwszy włączyli‑
śmy się w celebrowanie tego święta. Ucznio‑
wie w czasie przerw na ochotnika odpytywani 
byli ze znajomości tabliczki mnożenia, a w za‑
mian za poprawną odpowiedź mogli zdobyć 
słodką niespodziankę. 

Z kolei 30 października świętowano Świa‑
towy Dzień Spódnicy. Moda na uczczenie tej 
damskiej części garderoby przywędrowała do 

nas zza oceanu. Pomimo tego, że zgodnie z ka‑
lendarzem, pora roku nie sprzyja tego typu 
uroczystościom, dziewczęta i panie, chętnie 
zakładały spódnicę. Do wspólnej zabawy włą‑
czyli się również chłopcy, którzy z ogromnym 
humorem i dystansem do siebie, paradowali 
po szkolnych korytarzach w spódnicach. 

25 listopada świętowali uczniowie kla‑
sy O. W tym dniu każde dziecko przyszło do 
przedszkola ze swoim małym lub dużym 
przyjacielem – misiem, który towarzyszył im 
cały dzień, bowiem to w tym dniu przypada 
święto Pluszowego Misia. Dla dzieci przygoto‑
wano zabawy ruchowe i plastyczne, konkursy 
sprawnościowe, zgadywanki, „misiowe” tańce 
oraz degustację   miodku. Przedszkolaki po‑
znały też historię święta Pluszowego Misia. 

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły mie‑
li także okazję wykazać się poprzez udział 
w projekcie Zdrowo jem, więcej wiem. Projekt 
jest odpowiedzią na coraz większy problem, 
jakim jest nadwaga i otyłość pojawiające 
się wśród dzieci w wieku szkolnym, a nawet 

wcześniej. W tym dniu dzieci przynosiły na za‑
jęcia owoce i warzywa, poznawali ich bogac‑
two witaminowe, uświadamiały sobie, że ich 
obecność w codziennej diecie jest niezbędna. 
Ucząc się jak zdrowo jeść, stworzyły klasową 
księgę śniadaniową. W ramach tego konkursu 
nasi milusińscy z oddziału przedszkolnego 
oraz klasy I przygotowali wspólne zdrowe 
śniadanie, podczas którego degustowali przy‑
gotowany przez siebie posiłek. Dzieci wzięły 
także udział w zajęciach ruchowych na świe‑
żym powietrzu, przedstawiły dla kolegów i ko‑
leżanek spektakl teatralny w oparciu o wiersz 
Jana Brzechwy „Na straganie” oraz przygoto‑
wały prace plastyczne związane z projektem.

W grudniu zakończyła się kolejna edycja 
programu społeczno ‑edukacyjnego Wzoro-
wa Łazienka, w którym to marka Domestos 
pomaga polskim szkołom w poprawie stanu 
higieny oraz standardu i komfortu szkolnych 
łazienek. Nasi uczniowie mieli za zadanie 
przedstawić w formie graficznej interpretację 
hasła „Wzorowa Łazienka”. Czekamy na wyniki 
głosowania.

Najmłodsi uczniowie z klas szkoły pod‑
stawowej odwiedzili interaktywne centrum 
robotów i budowli z klocków LEGO  ‑ Klocko‑
landia, które stanowi jednocześnie centrum 
nauki i zabawy. Dzieci oglądały i same obsłu‑
giwały eksponaty wykonane z klocków Lego, 
które  ‑ jak się okazało  ‑ są świetnym materia‑
łem do budowy robotów. A na koniec sama 
przyjemność zabawa klockami pod okiem 
specjalistów do budowy pojazdów. 

ZSTD V.M

NASZ UDZIAŁ W KONKURSACH

SPORT W NASZYM ŻYCIU

NOWINKI I NOWOŚCI

LKS Garbarz

Końcowy okres roku skłania do podsu‑
mowania działalności klubu, a zwłaszcza 
osiągnięć sportowych i organizacyjnych oraz 

wskazania zamierzeń na przyszłość. Dzia‑
łalność sportowa prowadzona jest na bazie 
rozgrywek piłki nożnej w trzech kategoriach. 

Drużynę seniorów prowadzi trener 
Zdzisław Janik oraz kierownik Józef Talaga. 
W sezonie wiosennym drużyna grała w IV 
lidze, kończąc sezon na 14 miejscu co nie 
wystarczyło na utrzymanie się. Po 16 latach 
drużyna spadła do V ligi okręgowej. Na ko‑

niec sezonu jesiennych rozgrywek podsta‑
wowa drużyna zajmuje 3 miejsce w tabeli. 
Drużynę juniorów młodszych w rundzie wio‑
sennej trenował Filip Kasiński, a od rundy je‑
siennej Zdzisław Janik. Kierownikiem tej dru‑
żyny jest Marcin Pindel. Po rundzie jesiennej 
drużyna zajmuje 3 miejsce w tabeli. Drużynę 
„Orlików” w sezonie wiosennym trenował 
Mariusz Kopacz, a od rundy jesiennej Woj‑
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ciech Lichański pełniąc równocześnie funk‑
cje kierownika. Po rundzie jesiennej zajmują 
również 3 miejsce w tabeli.

Zarząd klubu po raz pierwszy w mie‑
siącu czerwcu zorganizował plebiscyt na 
piłkarza sezonu 2016/2016 w którym zwy‑
cięzcami zostali: w kategorii seniorów – Mi‑
chał Harańczyk, w kategorii juniorów – Ja‑
kub Talaga, w kategorii orlików – Kacper 

Lichański. Zwycięzcy plebiscytu otrzymali 
puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe 
ufundowane przez Małopolską Spółdziel‑
nię Handlową WIZAN. W lipcu w ramach 
akcji „Lato z piłką” zorganizowano turniej 
dla najmłodszych piłkarzy, w którym wzięły 
udział drużyny z Tarnawy Dolnej, Marców‑
ki i Zembrzyc. We wrześniu odbył się mecz 
towarzyski piłki nożnej pomiędzy drużyną 
LKS „Garbarz”, a drużyną oldbojów byłych 
zawodników reprezentacji Polski. W spra‑
wach gospodarczych klubu nastąpił wyraźny 
postęp. Dzięki przychylności Wójta Gminy 
uzyskano dotację na pomalowanie dwóch 
szatni dla zawodników, założono kratę za‑
bezpieczającą w korytarzu między szatnia‑
mi, zakupiono nową pralko wirówkę do pra‑
nia strojów zawodników. W nadchodzącym 
roku planowane jest dalsze pomalowanie 

pomieszczeń: pralni, magazynu i koryta‑
rza wg zaleceń TSSE. Ze środków funduszu 
sołeckiego planuje się zakupić bramki alu‑
miniowe na boisko główne zgodnie z zale‑
ceniem komisji certyfikacyjnej. Inne drobne 
prace porządkowe i estetyzacyjne zostaną 
wykonane we własnym zakresie. Działalność 
statutowa opiera się na pracy 10 osobowego 
Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Coraz mniej 
jest chętnych wspierać działalność klubu, jak 
to kiedyś bywało, łatwiej stać z boku i kry‑
tykować. Brakuje członków wspierających. 
Na mecze przychodzi mało kibiców, a to nie 
wpływa korzystnie na wizerunek klubu. 

Zachęcamy i zapraszamy młodzież do 
uczestnictwa w treningach, a wszystkich 
mieszkańców do kibicowania naszym dru‑
żynom. 

K.Cz. 

Terminy zbiórek odpadów komunalnych rok 2017

27 marzec, 26 czerwiec, 25 wrzesień 
oraz 27 listopad zostanie przeprowadzona 
mobilna zbiórka odpadów wielkogabaryto‑
wych oraz sprzętu elektrycznego i elektro‑
nicznego. 

Gminny Punkt Odpadów Problemo‑
wych znajduje się w miejscowości Zem‑
brzyce (budynek byłej garbarni) „ul. Ks. 
Kobyłeckiego”. 

Godziny otwarcia punktu: 
poniedziałek – wtorek 800  ‑ 1000, 
środa 1500  ‑ 1700, 
czwartek – piątek 800 – 1000 
oraz w każdą drugą i czwartą sobotę
miesiąca od godz. 800  ‑ 1300 

Od 1 stycznia 2017 r. ulegają zmianie 
terminy opłat za gospodarowanie odpa‑
dami komunalnymi. 

Nowe terminy wnoszenia opłat za go‑
spodarowanie odpadami:

 ‑ do 15 marca
 ‑ do 15 maja
 ‑ do 15 września
 ‑ do 15 listopada

Opłatę można wnosić na rachunek ban‑
kowy Urzędu Gminy Zembrzyce nr 81 8128 
0005 0000 0462 2000 0020, u inkasenta  
(sołtys) lub w kasie Urzędu Gminy. 

Nowe stawki opłaty za wodę i śmieci
Ceny i stawki za dostarczaną wodę i odpro‑

wadzanie ścieków w 2017 roku będą wynosić:
1) gospodarstwa domowe

woda ‑ 3,67 zł/m3 brutto
ścieki  ‑ 4,86 zł/m3 brutto
opłata abonamentowa ‑ 5,51 zł

 2) pozostali odbiorcy
woda ‑ 5,51 zł/m3 brutto
ścieki  ‑ 6,05 zł/m3 brutto
opłata abonamentowa ‑ 5,51 zł

Nie ulegają zmianie stawki podatku 
od nieruchomości.

UG

W roku 2016 jednostka Ochotniczej Stra‑
ży Pożarnej w Zembrzycach odnotowała pra‑
wie 40 wyjazdów. Były to m.in. pożary, wypad‑
ki drogowe, usuwanie miejscowych zagrożeń, 
oraz zabezpieczenia imprez. Aktywnie rozwi‑
nęła się działalność Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej pod opieką dh Marcina Muchy, 
która liczy już kilkunastu członków i odby‑
wała przez cały rok regularne zbiórki. Wójt 
Gminy Zembrzyce zakupił dla drużyn mło‑
dzieżowych z terenu całej gminy specjalny 
tor przeszkód za kwotę 15 000 złotych, dzięki 
czemu młodzi adepci pożarnictwa będą mo‑
gli ćwiczyć na profesjonalnym sprzęcie. Zarzą‑
dowi OSP udało się pozyskać środki na zakup 
nowego sprzętu dla jednostki – zakupiono 

łódź z przyczepą oraz doposażono jednostkę 
w odzież ochronną. Łączna kwota pozyska‑
nych dotacji do przeszło 10.000 złotych.

W tym roku przystąpiliśmy do konkursu 
pt. Bezpieczna Małopolska  ‑ samochody stra‑
żackie, i   ‑ co jest naszym ogromnym sukcesem 
 ‑ udało się do niego zakwalifikować i pozyskać 
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 
w kwocie 416 489,86 zł. Jednakże szacowany 
koszt zakupu takiego pojazdu to 730 683,96 
zł. Od kilku lat zbieraliśmy środki właśnie na 
ten cel  ‑ na dzień dzisiejszy jest to kwota w wy‑
sokości około 50 000 złotych. Wystąpiliśmy do 
Urzędu Gminy o pomoc  ‑ dostaliśmy wsparcie 
kwotą 150 000 złotych. Łącznie mamy zapew‑
nione 85% finansowania. Jednakże aby sfina‑

lizować zakup z projektu niezbędne są jeszcze 
środki w wysokości około 114 000 złotych 
(stanowiące 15 % wartości całego projektu) 
Bez tych pieniędzy niestety nie mamy możli‑
wości zakupu pojazdu. 

Zakup nowego samochodu bojowego 
dla OSP to inwestycja w bezpieczeństwo 
mieszkańców gminy, całego powiatu, a także 
strażaków biorących udział w akcjach ratow‑
niczych. Dlatego zwracamy się z uprzejmą 
prośbą o wsparcie finansowe. 

Darowiznę można przekazać na numer 
konta: 81 8128 0005 0000 1007 2000 0010 
OSP Zembrzyce, 34 ‑210 Zembrzyce 511. 

Prezes OSP

Podsumowanie działalności OSP Zembrzyce w 2016 roku

Styczeń: 02, 16, 30
Luty: 13, 27

Marzec: 6, 20
Kwiecień: 03, 10, 24

Maj: 08, 22
Czerwiec: 05, 19 

Lipiec: 03, 10, 17, 31
Sierpień: 07, 21, 28

Wrzesień: 04, 18
Październik: 02, 16, 30

Listopad: 06, 20
Grudzień: 04, 18



ODNOWIONY BUDYNEK PRZYCHODNI ZDROWIA 



20

nr IV /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

Wizyta świętego Mikołaja u naszych 
najmłodszych to jeden z najbardziej 
oczekiwanych przez dzieci dni w roku. 
Tradycyjnie przyjechał w towarzystwie 
aniołków do dzieci z naszej gminy. Naj‑
młodsi uczniowie przygotowali dla gościa 
specjalne powitania. Recytując wiersze 
i śpiewając piosenki wyrażali swą ra‑
dość z obecności tak niezwykłych gości. 
Grzeczni otrzymali od Mikołaja wspaniałe 
prezenty i mieli możliwość zamienić z nim 
kilka słów. 

Spotkania 
z Mikołajem


