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Powitanie wiosny
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Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy

1. Po przeprowadzonych postepowa-
niach konkursowych zostały przyznane 
dotacje dla organizacji pozarządowych na 
realizację zadań publicznych.

2. Gmina Zembrzyce przystąpiła do 
programu Ministerstwa Sportu i Turystyki 
„Szkolny Klub Sportowy”. Program skiero-
wany jest do uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów. W programie biorą udział 
wszystkie szkoły z Gminy Zembrzyce, udział 
uczniów w programie jest bezpłatny. 

3. Gmina Zembrzyce przystąpiła już 
do kolejnej edycji programu Ministerstwa 
Sportu  i Turystki – nowszechnej nauki pły-
wania pn. „Umiem Pływać” na rok 2017,  
dzięki czemu  uczniowie klas  I  z naszej gmi-
ny będą mieli okazję nauczyć się pływać.

4. Przystąpiono do realizacji programu 
„Razem spędzamy czas”, w ramach którego 
mieszkańcy gminy mogą korzystać ze zni-
żek na Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej. 

5. Ogłoszono nabór wniosków na udzie-
lenie dotacji dla osób fizycznych na zmianę 
systemu ogrzewania na proekologiczne.

6. Złożone zostały wnioski o dofinan-
sowanie do Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na realizację na-
stępujących projektów :
- Budowa Centrum Rekreacji i Wypoczynku 
nad potokiem Paleczka w Zembrzycach;
- Budowa stref rekreacyjnych w Tarnawie 
Dolnej, Śleszowicach i Marcówce;
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miej-
scowości Tarnawa Dolna.

7. Złożono wnioski o dofinansowanie 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich   na realizację następujących pro-
jektów :
- Budowa placu zabaw z parkingiem 

w miejscowości Tarnawa Górna;
- Budowa placu zabaw w miejscowości 
Zembrzyce.

8. Samodzielny Gminny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Zembrzycach złożył kartę  
projektu w ramach „Poddziałanie 12.1.3. 
Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu 
subregionalnym – SPR”.

9. Podpisano umowę na dostarczenie 
samochodu strażackiego w ramach progra-
mu „Bezpieczna Małopolska – samochody 
strażackie”.

10. Wykonano remont budynku OSP 
w Śleszowicach.

11. Opublikowano film „Kraina Jeziora 
Mucharskiego”, który powstał przy współ-
pracy Gminy Zembrzyce z Gminą Mucharz 
i Gminą Stryszów.

12. Złożono wniosek o dotację na reali-
zacje zadania pn. „Likwidacja niskiej emisji 
w Gminie Zembrzyce w 2017 r.” w ramach 
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.

13. Podpisano umowy na remont obiek-
tów mostowych : 
- na potoku Palczyca w ciągu drogi gminnej 
Dąbrowy w Marcówce,
- na potoku Tarnawka w ciągu drogi gmin-
nej  Nosale w Tarnawie Dolnej.

14. Złożono wnioski na remont dróg 
transportu rolnego dofinansowanych ze 
środków budżetu województwa na drogi:
- Remont drogi transportu rolnego “Na Ku-
sice” etap II w m. Zembrzyce
- Remont drogi transportu rolnego “Żmije” 
w m. Tarnawa Dolna.

15. Rozpoczęto realizację prac spo-
łecznie użytecznych na terenie gminy we 
współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy. 
Program ten ma na celu aktywizację osób 
bezrobotnych z terenu gminy.

16. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Zembrzycach rozpoczął realizację projek-
tu „Pomoc Domowa” współfinansowanego 
z budżetu państwa. Program ten polega na 
zorganizowaniu i udzielaniu pomocy do-
mowej osobom potrzebującym.

17. Podpisano umowy z instruktorami/
trenerami sportowymi, których celem jest 
zagospodarowanie czasu wolnego wśród 
dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć 
sportowych. 

18. Gmina Zembrzyce otrzymała do-
tację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krako-
wie w ramach programu „Bezpieczny Stra-
żak”.

19. Zarząd Województwa Małopolskie-
go  zdecydował o przyznaniu dofinansowa-
nia do projektu Gminy Zembrzyce pn. „Na 
piątkę z plusem - wzmacnianie kluczowych 
kompetencji w szkołach w Gminie Zembrzy-
ce” w ramach Poddziałanie 10.1.3. Edukacja 
w szkołach prowadzących kształcenie ogól-
ne RPO WM (wartość dofinansowania 

906 734,56 zł.).
20. W okresie sprawozdawczym Wójt 

Gminy  uczestniczył m.in.:
- w spotkaniach z:  Panem Andrzejem Pa-
jąkiem – Senatorem RP,  Panią Małgorzatą 
Owsiany – Dyrektorem Regionalnego Za-
rządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Pa-
nem Grzegorzem Gorczycą  - Dyrektorem 
Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości  
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,  Pa-
nem Łukaszem Foltyn – Zastępcą Dyrektora 
Departamentu Zarządzania Programami 
Operacyjnymi;
- w Jasełkach zorganizowanych przez Szko-
łę Podstawową w Marcówce;
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- w Walnym Zebraniu OSP Zembrzyce, OSP 
Marcówka, OSP Śleszowice oraz OSP Tarna-
wa Dolna;
- w  Walnym Zebraniu KGW Marcowianki;
- w rocznej naradzie Państwowej Straży Po-
żarnej w Suchej Beskidzkiej;
- w spotkaniu z organizacjami pozarządo-
wymi w zakresie omówienia „Kalendarza 
Imprez” w Gminie Zembrzyce na rok 2017;
- Forum Wójtów;

- w Gali Finałowej Konkursu LEONARDO 
2017 organizowanym przez SGB;  
- w konkursie „Bezpieczeństwo w ruchu dro-
gowym” w Tarnawie Dolnej (etap gminny), 
w Bystrej Podhalańskiej (etap powiatowy);
- w posiedzeniu  Rady Stowarzyszenia Lo-
kalnej Grupy Działania PODBABIOGÓRZE;
- w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia 
Gmin Babiogórskich;
- w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Gmin 

Babiogórskich;
- w Gali Sportowiec Powiatu Suskiego 2016;
- w spotkaniu z organizacjami pozarządowy-
mi w sprawie organizacji Dni Gminy Zembrzy-
ce (pierwszy dzień).

Wójt Gminy  
Łukasz Palarski

Wykonanie budżetu Gminy Zembrzyce w 2016 roku

Łącznie w 2016 roku wydatki gminy 
wyniosły 21 698 571,38 zł dochody wy-
niosły 18 961317,12 zł. Deficyt pokryty 
został z nadwyżki za lata ubiegłe. Obec-
nie Gmina Zembrzyce nie posiada zadłu-
żenia.

Urząd Gminy Zembrzyce pobrał w ramach 
podatków i opłat lokalnych -  1 587 350,49 zł.
Rozkład wydatków budżetu Gminy w 2016 
roku przedstawia się następująco:
1. Rolnictwo i łowiectwo –   268 572,88 zł , w ra-
mach tych środków przeprowadzono remont 
kilku dróg dojazdowych do pól  oraz opraco-
wana została dokumentacja projektowa na 
zadanie „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej 
w Tarnawie Dolnej” .
2. Zaopatrywanie w wodę –  35 840,00 zł,  jest 
to dopłata do kosztów zużycia wody przez 
mieszkańców korzystających z wodociągu 
gminnego przekazywana dla zakładu budże-
towego.
3. Wydatki związane z drogami –  3 004 912,37 
zł,  środki te zostały wydatkowane na remont 
dróg gminnych, a także przekazane w formie 
dotacji dla Powiatu Suskiego na remont drogi 
powiatowej wraz z budową chodnika w miej-
scowości Marcówka.
4. Realizacja zadań z zakresu turystyki  - 119 
783,00 zł, w tym przygotowana została doku-
mentacja dla projektu zagospodarowania oto-
czenia Zbiornika Wodnego Świnna Poręba –  
„ Inwestycje w Centra Rekreacyjne”.
5. Wydatki związane z mieniem komunalnym 
– 428 415,71 zł, w tym wypłata odszkodowań 
za przejęte nieruchomości pod budowę dróg 
realizowanych przez RZGW w związku z budo-
wą zbiornika wodnego „Świnna Poręba”, opra-
cowanie projektu budowalnego dla zadania 
„Budowa parkingu i placu zabaw przy Świetli-
cy w Tarnawie Górnej”, przebudowa budynku 
mienia komunalnego na potrzeby filii Ośrodka 
Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawcze-
go w Tarnawie Górnej, zakup oprogramowa-
nia do ewidencji zasobu mienia komunalnego 
gminy oraz instalacja  monitoringu wizyjnego 
przy SP w Marcówce i Śleszowicach.
6. Realizacja zadań z zakresu geodezji i karto-
grafii oraz planów zagospodarowania prze-
strzennego – 148 616,32 zł, w ramach tych za-
dań udzielono dotacji dla Powiatu Suskiego na 

wykonanie modernizacji operatów geodezyj-
nych w miejscowości Śleszowice, oraz realizo-
wane były prace związane ze zmianą studium 
i planów zagospodarowania przestrzennego.
7. Wydatki związane z administracją publicz-
ną – 3 270 542,29 zł, w tym wydatki związane 
z realizacją zadań zleconych, obsługą rady 
gminy, sołtysów, wydatki związane z funkcjo-
nowaniem urzędu gminy, funkcjonowaniem 
Centrum Obsługi Szkół, promocją gminy – 
w tym wydruk gazety gminnej. Znaczna część 
tej kwoty to wydatki inwestycyjne związane 
z rozbudową Urzędu Gminy Zembrzyce i zaku-
pem urządzeń teleinformatycznych.
8. Wybory i referenda – 6201 zł, w ramach tego 
zadania zakupiono m.in. wymagane przepisa-
mi prawa przeźroczyste urny wyborcze.
9. Obrona narodowa – 650 zł, jest to koszt szko-
leń w zakresie obrony.
10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona prze-
ciwpożarowa – 112 357,65 zł, w  tym punkcie 
ujęte są wydatki związane z Ochotniczymi 
Strażami Pożarnymi i przekazaniem dotacji dla 
Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidz-
kiej na remont radioprzekaźnika.
11.Oświata i Wychowanie –  6 776 705,06  zł,  
w tym wykonano wydatki związane z funk-
cjonowaniem szkół, przedszkoli, świetlic szkol-
nych,  dojazdem dzieci do szkół, funkcjonowa-
niem stołówek szkolnych, pomocą materialną 
dla uczniów, organizacj ą „Zielonej Szkoły”.
12.Ochrona zdrowia – 189 596,55 zł, wydatki te 
obejmują koszty związane z funkcjonowaniem 
Świetlicy Środowiskowej w Zembrzycach 
w raz filią w Tarnawie Górnej, koszt zapewnie-
nia ulgowych biletów na basenie dla miesz-
kańców gminy, wydatki  związane z przeciw-
działaniem alkoholizmowi i narkomanii oraz 
wydatki na realizacją przez Caritas darmo-
wych usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców 
gminy.
13.Pomoc Społeczna –  5 517 358,86 zł, reali-
zacja świadczeń wychowawczych –program 
500+, świadczeń rodzinnych, świadczeń z fun-
duszu alimentacyjnego, udzielanie pomocy 
dla mieszkańców, funkcjonowanie Ośrodka 
Pomocy Społecznej.
14.Utrzymanie funkcjonowania sieci Internetu 
zrealizowanego w ramach  projektu „Przeciw-
działanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie 

Gminy Zembrzyce” -  49 992,12 zł
15.Gospodarka komunalna i ochrona środowi-
ska – 1 331 998,58 zł, w tym punkcie ujęta jest 
dopłata do opłat za ścieki pobierane od miesz-
kańców, wydatki związane z wywozem odpa-
dów komunalnych od mieszkańców, utrzyma-
niem zieleni, wydatki związane z oświetleniem 
ulicznym, ochroną bezdomnych zwierząt, ob-
sługą pożyczki, przeprowadzeniem termomo-
dernizacji budynku Przychodni Zdrowia 
w Zembrzycach wraz z wymianą kotłowni 
i przebudową c.o.  oraz udzielone dotacje dla 
osób fizycznych na wymianę kotłowni węglo-
wych na energooszczędne. 
16.Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
– 333 744,85 zł, obejmuje wydatki związane 
z utrzymaniem Gminnego Centrum Kultury 
i Czytelnictwa, biblioteki oraz organizacją im-
prez kulturalnych oraz  opracowaniem doku-
mentacji projektowej związanej z renowacją 
„Obelisku Poległych 1914-1920” znajdującego 
się w centrum Zembrzyc.
17. Kultura fizyczna – 103 328,28 zł, są to wy-
datki na dotacje dla klubów sportowych, re-
mont i utrzymanie obiektów sportowych oraz 
wydatki na organizacje zajęć sportowych. 
     

UG
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Gmina Zembrzyce  pozyskała   środki
z  Unii Europejskiej w ramach  Regional-
nego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego Poddziałanie 
10.01.03. Edukacja w szkołach prowadzą-
cych kształcenie ogólne. 

Nasz   projekt pn. "Na piątkę z plusem - 
wzmacnianie kluczowych kompetencji w szko-
łach w Gminie Zembrzyce" otrzymał dofinan-
sowanie w wysokości 906 734,56 zł , wartość 
całego projektu to 954 457,43 zł.  Celem pro-
jektu jest rozwój kompetencji z zakresu nauk 
matematyczno – przyrodnicznych i informa-
tycznych.
W realizację programu włączonych będzie 

314 uczniów i 34 nauczycieli z naszej gminy. 
Wsparciem objęte są następujące szkoły: SP 
w Zembrzycach, Gimnazjum w Zembrzycach, 
SP w Tarnawie Dolnej i SP w Śleszowicach. 
Nie uczestniczy w realizacji projektu SP w Mar-
cówce i Gimnazjum w Tarnawie Dolnej ponie-
waż uczniowie tych szkół uzyskali wysokie noty 
z ubiegłorocznego sprawdzianu klas VI  i spraw-
dzianu gimnazjalnego, w związku z tym,  nie 
mogą uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. 
W ramach projektu planowane jest organizacja 
dodatkowych zajęć matematycznych, przyrod-
niczych i informatycznych w roku szkolnych 
2017/2018 i 2018/2019 oraz zakup oprogramo-
wania i sprzętu, który pozwoli na wprowadze-

nie nowoczesnych metod nauczania z wykorzy-
staniem kompetencji cyfrowych. Wyposażenie 
szkół obejmuje wiele elementów, planowany 
jest zakup m.in.: oprogramowania do nauki 
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, 
laptopów do pracowni komputerowych, dopo-
sażenie pracowni przyrodniczych, komputerów 
przenośnych dla nauczycieli, oprogramowa-
nia do tworzenia stron internetowych i nauki 
stereometrii, zestawów do robotyki z różnymi 
poziomami trudności, oprogramowania do 
nauki programowania. Projekt zakłada rów-
nież wzmocnienie kompetencyjne nauczycieli 
poprzez ich uczestnictwo w specjalistycznych 
szkoleniach z zakresu wykorzystania technik 

REMONT MOSTÓW

Gmina posiada 19  mostów gmin-
nych. Aktualnie została przeprowadzona 
ich inwentaryzacja. W wyniku czego 2 
mosty wytypowane zostały do komplek-
sowego remontu w 2017 roku. 

Gruntowny remont będzie dotyczył mo-

stu  na potoku Palczyca w ciągu drogi gmin-
nej Dąbrowy w Marcówce i mostu na potoku 
Tarnawka w ciągu drogi gminnej  Nosale 
w Tarnawie Dolnej.

W obu przypadkach na czas remontu wy-
konane zostaną mosty tymczasowe. 

W ramach prac planowana jest wymiana 
elementów żelbetonowych, remont konstruk-
cji pomostu, wykonanie nawierzchni mostu 
oraz wymienione zostaną balustrady.

PROJEKT  „ NA PIĄTKĘ Z PLUSEM”

INFORMACJA O PRZYZNANIU DOTACJI ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY ZEMBRZYCE W 2017 ROKU.

Wójt Gminy Zembrzyce przyznał 
w 2017 roku dotacje na realizację zadań 
publicznych dla siedmiu stowarzyszeń.  

Dotacje na realizację zadań z zakresu 
wspierania i upowszechniania kultury fizycz-
nej i sportu otrzymały: 
- LKS „Garbarz” Zembrzyce, kwota dotacji  
43 000,
- LKS „Błyskawica” Marcówka, kwota dotacji 
26 000 zł 

- LKS „Tarnawianka” Tarnawa Dolna, kwota 
dotacji 26 000 zł.
Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury 
i ochrony dziedzictwa narodowego otrzyma-
ły:
- Orkiestra Dęta Rytm Zembrzyce - dotacja 
w wysokości  10 000 zł
- 1 Stowarzyszenie Muzyczne „Śleszowice” - 
dotacja w wysokości 10 000 zł
- Zembrzyckie Koło Gospodyń „Mioduszyna” - 

dotacja w wysokości 5000 zł. 
Dotacje na realizację zadań z zakresu ochro-
ny zdrowia otrzymał Caritas Archidiecezji 
Krakowskiej w kwocie 25 000 zł, dzięki czemu 
mieszkańcy gminy mogą korzystać ze świad-
czonych przez ośrodek usług rehabilitacyj-
nych.
 UG

most w Tarnawie Dolnejmost w Marcówce
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Zajęcia prowadzone są w dwóch gru-
pach  wiekowych; grupa przedszkolna  od 
godz.13:30  -  14:15, grupa uczniów klas 
I-III  od godz. 14:30 -  15:15  Instruktorem 
prowadzącym jest Pani  mgr Katarzyna 
Kubica. Nie trzeba przypominać jak ważny 
dla naszych najmłodszych jest ruch.  Po-
przez ćwiczenia i układy taneczne dzieci 

rozwijają swoją kreatywność, koordynację 
ruchową i nabierają właściwych nawyków 
chroniących przed wadami postawy. Wła-
ściwie dobierane układy choreograficzne 
służą wyrobieniu gibkości, płynności ruchu 
i ogólnej sprawności fizycznej. Dodatkowo 
dzięki zajęciom dzieci będą miały możli-
wość prezentowania swoich umiejętności 

na scenie,  podczas występów i pokazów. 
Zajęcia organizowane są bezpłatnie w ra-
mach funduszu sołeckiego Sołectwa Zem-
brzyce na 2017 rok.

     
     
   GCKiCZ

informatycznych w pracy nauczyciela. 
Ponadto w ramach projektu utworzona zosta-
nie jedna pracownia międzyszkolna  przy ZS 
w Zembrzycach. Zostanie ona wyposażona 
w specjalistyczne oprogramowanie  i urządze-
nia. Dzięki realizacji projektu zajęcia z zakresu 

nauk matematyczno-przyrodniczych staną się 
dużo bardziej atrakcyjne, obejmujące znacznie 
szerszą wiedzę  oraz bezpośrednio angażujące 
uczniów. W szkołach będą zajęcia z programo-
wania, uczniowie poznają podstawy progra-
mowania korzystając z narzędzi dostosowa-

nych do potrzeb dzieci i młodzieży. W ramach 
projektu przewidziane są również wyjazdy i pik-
niki naukowe. Projekt zarządzany będzie  przez 
Centrum Obsługi Szkół w Zembrzycach.

UG

TANIEC I RYTMIKA DLA NAJMŁODSZYCH.

W  każdy czwartek  na małej sali rekreacyjnej Zespołu Szkół w Zembrzycach odbywają się zajęcia ruchowe dla dzieci.  

1 września 2017 r. wrócą 8-letnie 
szkoły podstawowe i rozpocznie się wy-
gaszanie gimnazjów.

Na mocy dwóch ustaw: Prawo Oświa-
towe i Przepisy wprowadzające Prawo 
Oświatowe obecne, 6-letnie szkoły podsta-
wowe staną się 8-letnimi szkołami podsta-
wowymi. Wygaszanie gimnazjów odbywać 

się będzie stopniowo: we wrześniu 2017 
roku nie ruszą już pierwsze klasy. Likwi-
dacja gimnazjum oznacza wydłużenie ko-
lejnego etapu edukacji, jakim będą czte-
roletnie licea oraz pięcioletnie technika. 
W naszej gminie Gimnazja zostaną włączo-
ne do ośmioletnich szkół podstawowych. 
Będą trzy szkoły ośmioletnie z oddziałami 

przedszkolnymi: w Tarnawie Dolnej , Śle-
szowicach i w Marcówce . W Zembrzycach 
będzie ośmioletnia szkoła podstawowa 
i przedszkole. Rada Gminy Zembrzyce 
podjęła  już stosowną uchwałę w sprawie 
projektu dostosowania sieci szkół podsta-
wowych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego.

     
     
    COS

NOWA REFORMA OŚWIATY.

Do końca 2016 r. do Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzy-
cach wpłynęło 438 wniosków o przyzna-
nie prawa do świadczenia wychowaw-
czego. 

Pomoc w formie świadczenia wycho-
wawczego 500+ w 2016 r. została przyzna-
na 404 rodzinom zamieszkującym w Gminie 

Zembrzyce i objęła 667 dzieci. Wypłacono 
świadczenia na łączną kwotę 2.784.412,30 
zł. Świadczenie na pierwsze dziecko przy-
znano 286 rodzinom, u których dochód na 
osobę w rodzinie nie przekraczał 800 zł lub 
1200 zł (w przypadku gdy członkiem ro-
dziny było dziecko niepełnosprawne). Po-
zostałe 119 rodzin otrzymało świadczenie 

na drugie i kolejne dzieci.  Do Regionalne-
go Ośrodka Polityki Społecznej w Krako-
wie przekazano 21 wniosków od rodzin, 
których członkowie pracują za granicą. 

GOPS

REALIZACJA USTAWY O POMOCY PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI 
 500 +  W GMINIE ZEMBRZYCE. 
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Przypomina się o obowiązku osób 
fizycznych do składania INFORMACJI 
PODATKOWEJ dotyczącej podatku od 
nieruchomości.

W przypadku wybudowania i oddania do 
użytku domu, zakupu lub sprzedaży budynku, 
nabycia lub zbycia gruntów,  osoba fizyczna 
zobowiązana jest do złożenia do Wójta Gmi-
ny informację w której podaje aktualne dane 
dotyczące posiadanych nieruchomości.  In-
formacja ta musi być złożona na specjalnym 
formularzu uchwalonym przez Radę Gminy, 
należy w nim podać dane dotyczące posiada-
nych nieruchomości i obiektów budowlanych 
będących przedmiotem opodatkowania.  For-
mularze Informacji Podatkowej dostępne są 
w Urzędzie Gminy Zembrzyce oraz na stronie 
urzędu www.zembrzyce.pl w zakładce opłaty.
Obowiązek podatkowy powstaje w przypad-
ku wybudowania budynku od 1 stycznia roku 

następującego po roku, w którym budowa zo-
stała zakończona albo w którym rozpoczęto 
użytkowanie budynku lub jego części przed 
ich ostatecznym wykończeniem.
Właściciel nieruchomości ma obowiązek zło-
żyć omawianą deklarację w terminie do 14 
dni od dnia powstania obowiązku podatko-
wego. Niewywiązywanie się przez podatni-
ków podatku od nieruchomości z powyższych 
obowiązków może skutkować sankcjami 
uregulowanymi w ustawie z dnia 10 września 
1999 r. – Kodeks karny skarbowy. 
Podstawą opodatkowania w podatku od 
nieruchomości dla budynków jest ich po-
wierzchnia użytkowa. Zgodnie z definicją 
zawartą w ustawie o podatkach i opłatach 
lokalnych powierzchnia użytkowa budynku 
lub jego części to powierzchnia mierzona po 
wewnętrznej długości ścian na wszystkich 
kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni kla-

tek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za 
kondygnację uważa się również garaże pod-
ziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytko-
we. Jeśli zaś chodzi o wysokość pomieszczeń 
podlegających opodatkowaniu, to przepisy 
powołanej ustawy stanowią, że powierzchnię 
pomieszczeń lub ich części oraz część kon-
dygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 
2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej 
budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniej-
sza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się.  
W efekcie do podstawy opodatkowania nie 
wlicza się klatki schodowej oraz powierzchni 
użytkowej piwnicy o wysokości mniejszej niż 
1,40 m. 

UG

RUSZYŁ PROGRAM „SZKOLNY KLUB SPORTOWY”

Podczas ferii zimowych w naszych 
szkołach ruszył Program „Szkolny Klub 
Sportowy”.

Gmina Zembrzyce zakwalifikowała się  
do programu Ministerstwa Sportu i Turystyki 
„Szkolny Klub Sportowy”. Małopolski Szkolny 
Związek Sportowy został operatorem woje-
wódzkim programu.
 Program skierowany jest do uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów. W programie 
biorą udział wszystkie szkoły z Gminy Zem-
brzyce, udział uczniów w programie jest bez-
płatny. W każdej ze szkół zorganizowano po  

jednej grupie,  tylko w Zembrzycach są dwie 
grupy, jedna w szkole podstawowej i druga 
w Gimnazjum. Program ma na celu umożli-
wienie podejmowania dodatkowej aktyw-
ności fizycznej realizowanej w formie zajęć 
sportowych i rekreacyjnych pod opieką na-
uczyciela prowadzącego zajęcia wychowa-
nia fizycznego w danej szkole.
 Program  prowadzony będzie  przez 35  ty-
godni  w  dwóch  edycjach: wiosennej  i je-
siennej,  w  wymiarze 2  razy  w  tygodniu  
dla  każdego  uczestnika,  w 60-minutowych 
jednostkach ćwiczebnych, w grupach mini-

mum 15-osobowych.
Mamy nadzieje iż uczniowie będą aktywnie 
korzystać z tej formy zajęć sportowych.
     
     
   COS

Właściciel nieruchomości, na której 
znajduje się azbest odpowiedzialny jest 
za jego utylizację. Gmina Zembrzyce 
wraz z Powiatem Suskim realizuje pro-
gram wspierający osoby fizyczne w re-
alizacji tego zadania.

Zainteresowani mogą otrzymać dofi-
nansowanie obejmujące odbiór z działki 
wyrobów azbestowych i ich transport na 
przygotowane na ten cel składowisko. 
Dofinansowanie nie obejmuje prac roz-
biórkowych i demontażu konstrukcji za-
wierającej azbest. 
Partycypacja w kosztach unieszkodliwia-
nia azbestu przedstawia się następująco:
-  40 % kosztów  zadania - pokrywa Gmina 
Zembrzyce
 -  30 % kosztów zadania  - pokrywa  Po-

wiat Suski 
 -  30 % kosztów zadania -  pokrywa osoba 
posiadająca tytuł prawny do nieruchomo-
ści.

Gmina Zembrzyce podpisała stosowną 
umowę z powiatem i przekazuje środki 
finansowe na ten cel bezpośrednio do 
Powiatu Suskiego. 

PODATKOWE OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA BUDYNKU I INNYCH NIERUCHOMOŚCI.

WSPARCIE WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W UTYLIZACJI AZBESTU.
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Właściciele budynków, którzy są  zaintere-
sowani otrzymaniem dofinansowania do 
utylizacji azbestu całość spraw załatwią 
w Wydziale Środowiska Starostwa Powia-
towego w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 
5b, tel. 33 875 79 39.
Właściciel nieruchomości zamierzający 
skorzystać z dofinansowania do uniesz-
kodliwiania i transportu wyrobów zawie-
rających azbest zobowiązany jest przed 
realizacją tego zadania do podpisania sto-
sownej umowy w Starostwie Powiatowym 
w Suchej Beskidzkiej. Właściciel nierucho-
mości musi posiadać dokument poświad-
czający tytuł prawny do nieruchomości.
Trzeba zwrócić uwagę, że prace rozbiórko-
we i demontaż konstrukcji zawierających 
azbest powinny być przeprowadzone z za-
chowaniem szczególnych zasad ostrożno-
ści.

Nie uszkodzone pokrycia dachowe za-
wierające azbest nie szkodzą. Szkodliwy 
dla zdrowia człowieka jest pył sypiący 
się z uszkodzonych lub poddanych erozji 
azbestowych materiałów. Szczególnie 
niebezpieczne są więc prace, w takcie któ-
rych dochodzi do przełamania lub cięcia 
wyrobu,  w wyniku czego włókna azbe-
stu ulatniają się do powietrza. Włókna 
te są mikroskopijnej wielkości i mogą się 
przedostawać do płuc, wywołując groźne 
choroby, w tym choroby nowotworowe. 
Dlatego tak ważne jest, aby do usunięcia 
wyrobów zawierających azbest z dachu,  
zatrudnić firmy posiadające odpowiednie 
uprawnienia, które wiedzą jak bezpiecznie 
można to zrobić. Zalecane jest w trakcie 
usuwania płyt azbestowych nawilżanie 
ich wodą  i utrzymywanie w stanie wilgo-
ci, demontaż całych płyt, bez ich uszka-

dzania, zastosowanie ręcznych narzędzi 
mechanicznych oraz staranne oczyszcza-
nie strefy prac i terenu wokół z wykorzy-
staniem sprzętu odkurzającego z odpo-
wiednimi filtrami. Pracownicy zajmujący 
się usuwaniem azbestu muszą być odpo-
wiednio przeszkoleni i zobowiązani są do 
używania środków ochrony osobistej.  
Zdemontowane wyroby azbestowe muszą 
zostać przetransportowane do odpowied-
nio oznakowanych specjalnie do tego celu 
przygotowanych składowisk.
     
     
  UG

KONKURS WIEDZY „LEONARDO”

Należało bowiem również wy-
kazać się znajomością wiedzy ogól-
nej na poziomie gimnazjalnym.                                                                                                                                    

Etap gminny w tym roku odbył się 
w Zespole Szkół w Zembrzycach w dniu 
28 lutego 2017r. Po przeprowadzeniu 

eliminacji, polegających na rozwiązaniu  
niełatwego testu, wyłoniono finalistów:

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 
dyplomy, nagrody  i drobne upominki, 
pierwsza dwójka pojedzie w nagrodę na 
atrakcyjną wycieczkę w Góry Świętokrzy-
skie w dniach 20-21 maja br.  
W Makowie Podhalańskim odbył się fina-

łowy etap konkursu, na którym uczennica 
Gimnazjum w Tarnawie Dolnej  – Karolina 
Nosal znalazła się w finale głównym wśród 
dziesięciu najlepszych zawodników. Gra-
tulujemy wielkiego sukcesu! Konkurs jest 
o tyle ważny, że laureatka  otrzyma dodat-

kowe punkty za szczególne osiągnięcia na 
świadectwie ukończenia gimnazjum. 
     
     
 GCKiCz

Leonardo to konkurs wiedzy ogólnej dla uczniów gimnazjów organizowany przez Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich. Kolejny już 
raz biorą w nim udział uczniowie Gminy Zembrzyce która jest członkiem Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich.W tym roku szkolnym, 
do XXI edycji, przystąpiło 11 uczniów z naszych klas gimnazjalnych. Uczniowie przeglądali dostępną w bibliotece szkolnej literaturę, 
przejrzeli strony internetowe poszczególnych gmin wchodzących w skład SGB – studiując ich historię  i kulturę, lecz to nie wszystko.

I miejsce Nosal Karolina – Gimnazjum w Tarnawie Dolnej

II miejsce Aleksandra Prorok – Gimnazjum w Zembrzycach 

III miejsce Wiktoria Ćwiertnia – Gimnazjum w Tarnawie Dolnej
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10 marca br. odbył się kolejny Gmin-
ny Konkurs Recytatorski. Konkurs miał 
na celu popularyzację literatury dla 
dzieci i młodzieży, rozwijanie zdolności 
recytatorskich, zainteresowanie uczniów 
poezją, motywowanie do prezentowa-
nia uzdolnień aktorskich oraz rozwijanie 
wrażliwości estetycznej w związku z kul-
turą żywego słowa. 

To ważne, kulturalne wydarzenie dla 
uczniów. Przyjechali do Zembrzyc repre-
zentanci wszystkich gminnych szkół wraz 
ze swoimi nauczycielami, którzy niemały 
wysiłek włożyli w pracę nad oszlifowaniem 
uczniowskich talentów. W jury zasiadły tym 
razem trzy panie: pani Stefania Frosztęga, 
pani Katarzyna Głuc, pani Katarzyna Bie-

drawa. Wszystkich przybyłych serdecznie 
w imieniu własnym i organizatorów  przy-
witała Wicedyrektor Zespołu Szkół w Zem-
brzycach  pani Aleksandra Kopacz.

Recytowano utwory polskich poetów, 
a poziom od razu podnieśli uczniowie klas 
najmłodszych , bo zaprezentowali napraw-
dę wysoki stopień interpretacji poezji.  Jury 
miało trudny wybór, ale wyboru najlepszych 
musiało dokonać. A oto wyniki konkursu:

W kategorii szkoły podstawowe - klasy 
I-III  - 13 uczestników 

I miejsce Kamil Łach – kl. III Szkoła Pod-
stawowa w Marcówce

II miejsce Dariusz Kadela – kl. II Szkoła 
Podstawowa w Zembrzycach

III miejsce Patrycja Strzelecka – kl. II 

Szkoła Podstawowa w Tarnawie Dolnej
Wyróżnienie – Weronika Targosz, Alek-

sandra Matuszyk, Malwina Lenik
W kategorii szkoły podstawo-

we - kl. IV-VI  – 11 uczestników                                                                                             
I miejsce Wiktoria Kwadrans - kl. V Szkoła 
Podstawowa w Tarnawie Dolnej 

II miejsce Piotr Lubaś  - kl. VI Szkoła Pod-
stawowa w Zembrzycach

III miejsce Emilia Talaga kl. VI – Szkoła 
Podstawowa w Zembrzycach

W kategorii – gimnazjum -  6 uczestni-
ków                 

I miejsce Kinga Chowaniec – Gimna-
zjum w Tarnawie Dolnej 

II Maria Szczerbak – Gimnazjum w Zem-
brzycach 

 III miejsca nie przyznano
Gminę Zembrzyce w eliminacjach po-

wiatowych konkursu, reprezentowały na-
stępujące osoby: Kamil Łach, Dariusz Ka-
dela, Wiktoria Kwadrans, Piotr Lubaś, Kinga 
Chowaniec, Maria Szczerbak. 15 marca br.  
w  Domu Kultury W Makowie Podhalań-
skim odbył się  powiatowy  etap konkursu 
i tam  uczennica klasy V Szkoły Podstawo-
wej w Tarnawie Dolnej - Wiktoria Kwadrans 
znalazła się  wśród najlepszych i  odebrała 
wyróżnienie. Gratulujemy zwyciężczyni 
i trzymamy kciuki za nasze reprezentantki – 
Kingę Chowaniec  i Marię Szczerbak,  które 
11 maja będą walczyć o zwycięstwo w Po-
wiatowym Konkursie Szkół Gimnazjalnych 
w Budzowie.

     
     
  GCKiCz

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI

TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

Zespół Szkół w Tarnawie Dolnej był 
gospodarzem i organizatorem Gminnego 
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogo-
wym, którego celem jest popularyzowa-
nie zasad bezpiecznego poruszania się 
po drogach oraz podstawowych zasad 
i umiejętności udzielania pierwszej po-
mocy przedmedycznej. 

Do turnieju przystąpiły czteroosobowe 
drużyny ze szkół podstawowych z poszcze-
gólnych miejscowości w naszej gminie oraz 
trzyosobowe zespoły reprezentujące gimna-
zja. Turniej składał się z trzech etapów: testu 
wiedzy teoretycznej na temat przepisów 
ruchu drogowego, zadań z zakresu udziela-
nia pierwszej pomocy przedmedycznej oraz 
testu sprawnościowego – jazdy na rowerze 
po torze przeszkód. Pierwsze miejsce w ka-
tegorii szkół podstawowych wywalczyła re-

prezentacja SP w Śleszowicach, w składzie: 
Natalia Raszkowska, Klaudia  Warmuz, Patryk 
Gałuszka i Tomasz Rezler. Reprezentanci SP 
w Tarnawie Dolnej zajęli II miejsce, III miejsce 
zajęła SP w Marcówce.
W kategorii szkół gimnazjalnych  I miejsce 
zdobyli gimnazjaliści z Tarnawy Dolnej. Zwy-
cięzcy reprezentowali naszą gminę w Powia-
towym Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym.  Wiktoria Ćwiertnia, Dominik 
Drabik, Bartłomiej Pływacz zwyciężyli w po-
wiatowym turnieju RD i będą reprezentować 
Powiat Suski w wojewódzkim etapie. Ekipa 
w SP Śleszowice uplasowala się na 4 miejscu. 
    

ZSTD

fot: sucha24.pl
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Wraz z nadejściem wiosny przystą-
piliśmy do finałowego etapu projektu 
„Zdrowo jem, więcej wiem”. Tym razem 
w centrum zainteresowania znalazła się… 
woda. Jest ona eliksirem życia, podstawo-
wym składnikiem organizmu, bez niej nie 
ma życia.

Nasi milusińscy na zajęciach technicz-
nych zaprojektowałi i wykonałi z użyciem 
etykiet butelkowych, ulotek promocyjnych 
gazetkę tematyczną na temat bogactwa 
walorów i różnorodności wód mineralnych, 
a wszystko pod hasłem: „Źródło życia i zdro-
wia – woda”. Dzieci były też pomysłodawcami 
i wykonawcami maskotki Wodoludka, która 
powstała z butelek po różnych rodzajach 

wody mineralnej. Wodolubek ma zachęcać 
do picia wody,  przypominać o konieczności 
i pożytku płynącego z jej spożywania. Do-
datkowo świetną zabawą było wykonywanie 
portretów maskotki wraz z hasłami propa-
gującymi picie wody. Wśród najciekawszych 

znalazły się m. in: Wprowadź w rodzinie na 
wodę modę!  Woda zdrowia doda!

Inscenizacja teatralna jest dobrą meto-
dą promowania zdrowego odżywiania się, 
dlatego uczniowie z klasy III szkoły podsta-
wowej przygotowali dla swoich młodszych 

W SZKOLE

INFORMACJE Z ZESPOŁU SZKÓŁ W TARNAWIE DOLNEJ

WALENTYNKI NA SPORTOWO

14 lutego w naszej szkole - zgodnie 
z tradycją -  odbyła się kolejna edycja tur-
nieju walentynkowego. 

Tym razem organizatorzy przygo-
towali dla chętnych par tor przeszkód. 
Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę, 
bowiem oprócz pysznego widowiska 
sportowego mieliśmy okazję dobrze się 
bawić. Chętnych nie brakowało, Ci mali ze 
szkoły podstawowej i ci duzi z gimnazjum 
w parach mieszanych i nie tylko rywalizo-
wali, pokonując nietuzinkowe trudności. 
Na zakończenie imprezy przedstawiciele 
społeczności szkolnej wręczyli pani Dy-
rektor Ewie Dębińskiej wielką  WALEN-
TYNKĘ.
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kolegów teatrzyk pt. „Warzywa i owoce 
smaczne i zdrowe”. 

Na korytarzu szkolnym dla wszystkich 
spragnionych i chętnych przygotowano ką-
cik picia wody mineralnej, w którym dzieci 
mogły częstować się kubkiem życiodajne-
go napoju. Na ławkach uczniów z klas I - III, 
w ramach zmiany nawyków żywieniowych 
w miejsce soków pojawiła się woda. Organi-
zatorów akcji  cieszy coraz częstszy na kory-
tarzach naszej szkoły widok ucznia z butelką 
wody w dłoni. 

Czytanie to najpiękniejsza zabawa jaką 
sobie ludzkość wymyśliła – głosi znana sen-
tencja. O ileż bardziej pasjonującą przygo-
dą musi być pisanie książek, dlatego nasi 
uczniowie z klasy II szkoły podstawowej 
biorą udział w ciekawym projekcie pod ha-
słem „Wędrująca książka”. Ideą nadrzędną 
pomysłodawców programu jest populary-
zowanie czytelnictwa, ale również myśl, aby 
rozbudzić wyobraźnię młodego czytelnika 
oraz wzbogacać jego słownictwo. W projek-
cie dzieci mają za zadanie stworzenie wła-

snej historii książkowej od zaprojektowania 
okładki, ilustracji po fragment fabuły. Na-
stępnie wychowawca przesyła tę pracę do 
kolejnej placówki, która tworzy ciąg dalszy 
historii, a klasa rozwija nadesłany pomysł 
z innej placówki. Dzieci z wielkim zaintere-
sowaniem włączyły się w tworzenie własnej 
historii. 

Inną formą podjętej współpracy partner-
skiej  z placówkami jest program „Piszemy li-
sty”.  Projekt sprawił, że dzieci przez rozryw-
kę sięgały do wiedzy: rozwijały umiejętność 
pisania, poznawały zasady stosowania wiel-
kich liter oraz zwrotów grzecznościowych, 
a także zgłębiły wiedzę dotyczącą działalno-
ści poczty, jej historii oraz pracy listonosza. 
Zajęcia wyzwalały  kreatywność, chociażby 
poprzez własnoręczne wykonywanie i ozda-
bianie kopert.  

W II półroczu ruszyły w naszej szkole 
dwie kolejne innowacje pedagogiczne. 
Pierwsza z nich to Szkolny Klub Wolon-
tariatu, który będzie działać pod hasłem 
„Serce na dłoni” i ma za zadanie rozpo-
wszechnianie idei wolontariatu – otwar-

tości i wrażliwości na potrzeby innych 
oraz postawy bezinteresownego zaan-
gażowania w niesienie pomocy drugie-
mu człowiekowi. W ramach działań koła 
znajdzie się między innymi  wspieranie 
inicjatyw i akcji charytatywnych, pomoc 
koleżeńska w zadaniach domowych 
w świetlicy szkolnej i in. 

Druga innowacja pedagogiczna nosi 
tytuł „Pro – Gram” i będzie wprowadzać 
uczniów w tajniki programowania w czasie 
zajęć pozalekcyjnych. Współczesny świat 
coraz bardziej opiera się na technice kom-
puterowej i zrozumienie zasad działania 
komputera znacznie ułatwia nam życie. Pod-
staw programowania jest w stanie nauczyć 
się każdy, a jeżeli w przyszłości rozwinie 
umiejętności w tym kierunku, to wystarczy 
zerknąć na oferty pracy dla programistów, 
by stwierdzić, że nie mają oni powodów do 
zmartwień. Innowacja ta ma też pokazać, że 
programowanie może być ciekawą  zabawą, 
gdy tylko włoży się w nią minimum wysiłku.

W tym roku  po raz pierwszy nasza 
szkoła włączyła się w obchody Ogólnopol-
skiego Dnia Matematyki. W ramach święta 
w tym dniu zorganizowano dla uczniów 
klas IV- VI szkoły podstawowej oraz I-III 
gimnazjum  konkurs matematyczny pod 
hasłem „Pieniądze to nie wszystko” We 
współzawodnictwie uczestniczyły cztero-
osobowe drużyny reprezentujące poszcze-
gólne klasy. 

Konkursowicze rozwiązywali losowo wy-
brane zadania, a pozostali uczniowie kibico-
wali swoim drużynom.  Wszyscy spisali się na 
medal. Nie zabrakło emocji, ale także radości 
z osiąganych sukcesów. Dzień ten pokazał, że 
matematyka może być przyjemna oraz dawać 
satysfakcję. 

Podziwu godna liczba Pi… tak o tej nie-
zwykłej i najsłynniejszej ze wszystkich stałych 
liczb matematycznych pisała Wisława Szym-

borska. Jako też jedyna liczba na świecie ma 
swoje święto, które obchodzone jest 14 mar-
ca. Włączając się w obchody uczniowie naszej 
szkoły poznawali historię liczby oraz mieli 
okazję zobaczyć jej „fragment”  na ciekawej 
ekspozycji przygotowanej z tej okazji na jed-
nej ze ścian szkolnego korytarza.

KRÓLOWA NAUK – MATEMATYKA

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY 
W SZKOLE PEŁEN 

ATRAKCJI

Nadeszła wiosna, zatem zgodnie z tra-
dycją 20 marca świętowaliśmy w naszej 
szkole pierwszy dzień wiosny. Aby cieszyć 
się tą chwilą przygotowano wiele atrakcji 
i zabaw dla dzieci i młodzieży. Członkowie  
Samorządu Uczniowskiego zorganizowa-
li konkurs na najpiękniejszą Panią Wiosnę 
w naszej szkole. Wybór był bardzo trudny, 
bo każda klasa stanęła na wysokości zada-
nia i zaprezentowała barwnie i wiosennie 
odzianą Panią Wiosnę. Uczniowie jako ju-
rorzy wytypowali jako zwyciężczynię Pa-
nią Wiosnę z klasy I szkoły podstawowej. 
Gratulujemy pomysłowości! 

Po tej rewii gwoździem programu okazała 
się szkolna familiada. Drużyny reprezentują-
ce poszczególne klasy stanęły do rywalizacji!  
Tym razem liczył się refleks i inteligencja. 
Zabawie towarzyszyła wesoła i przyjemna 

atmosfera a młodzież świetnie się bawiła!
Pierwszy dzień wiosny to radosny i wycze-
kiwany szczególnie przez dzieci czas. W tym 
dniu - zgodnie z tradycją - dzieci z klas 0-III 
z piosenką na ustach, z  kolorowymi gałązka-

mi w dłoniach przemaszerowały w barwnym 
korowodzie z piękną Marzanną uliczkami 
Tarnawy, by dotrzeć nad brzeg Tarnawki. 
Tam śpiewem i wierszykami wiosennymi po-
żegnały zimę i przywitały wiosnę. 
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W samym sercu Krakowa przy ulicy 
Szewskiej 7 mieści się niezwykłe miejsce – 
Krakowska Manufaktura Czekolady. 

To właśnie tutaj 22 marca nasi milusińscy 
z najmłodszych klas spędzili czas podczas kla-
sowej wycieczki na czekoladowych warszta-
tach, w czasie których mieli okazję nie tylko 

zgłębić tajniki produkcji czekolady, ale też 
sami brali udział w procesie wytwarzania cze-
koladowych łakoci. To była pyszna przygoda! 

Mikołajek - główny bohater bestsellerowej 
książki dla dzieci to postać świetnie znana 
i niezwykle lubiana, dlatego 21 marca ucznio-

wie klas IV – VI szkoły podstawowej wzięli 
udział w spektaklu teatralnym pt. „Mikołajek”. 
Przygody Mikołajka i problemy, które prze-
żywa są im niezwykle bliskie, dlatego dzieci 
z uwagą, ale  i rozbawieniem obejrzały spek-
takl i nagrodziły aktorów gromkimi brawami. 

ZSPD

SUKCES NASZEJ UCZENNICY!!!

Dnia 3 kwietnia 2017r., w Sali Teatral-
nej  siedziby Kuratorium Oświaty w Kra-
kowie odbyło się uroczyste zakończenie 
Małopolskiego Konkursu Biologicznego 
dla uczniów Gimnazjum. 

Uczennica Gimnazjum w Zembrzycach 
Katarzyna Polak,  przygotowywana przez  
mgr Gabrielę Świerk odebrała z rąk prze-
wodniczącego Komisji Wojewódzkiej Mało-
polskiego Konkursu Biologicznego Krzysz-
tofa Zajączkowskiego dyplom Laureata, 

uzyskując 95% wynik. Sukces ten to nie tylko 
dyplom. Dzięki temu osiągnięciu została ona 
zwolniona z części przyrodniczej egzaminu 
gimnazjalnego oraz ma prawo do przyję-
cia w pierwszej kolejności do trzyletniego 
liceum ogólnokształcącego, czteroletniego 
technikum lub branżowej szkoły  I stopnia. 
Otrzymuje także najwyższą pozytywną oce-
nę z biologii. Gratulujemy i życzymy podob-
nych sukcesów innym uczniom bo jak widać 
praca się opłaca !!!

INFORMACJE Z ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEMBRZYCACH

KANGUR MATEMATYCZNY 2017

 W dniu 16 marca 2017 r. odbył się 
w naszej szkole po raz kolejny Międzyna-
rodowy Konkurs Matematyczny „KANGUR 
2017”. 

Wspólna dla wszystkich krajów data 
konkursu oraz te same zestawy pytań dla 
poszczególnych poziomów podnoszą atrak-
cyjność konkursu. Główną ideą konkursu,  
jest sprowokowanie jak najliczniejszej mani-
festacji matematycznej o charakterze wspól-
nej, intelektualnej zabawy. Dzień konkursu, 
"Dzień Kangura" stał się już w szkołach wielu 

krajów prawdziwym świętem matematyki, 
nie ograniczającym się wyłącznie do same-
go konkursu. Jest też okazją do realizowania 
innych form popularyzacji matematyki. Koor-
dynatorem konkursu była pani Ewa Porębska, 
która była również opiekunem wraz z p. Beatą 
Bebak. W konkursie brało udział 34 uczniów ( 
ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum). Każdy 
uczeń w dniu konkursu otrzymał nagrodę 
pocieszenia /breloczek/. Na wyniki konkursu 
uczniowie będą musieli poczekać do maja 
2017r. (ep)

II MIEJSCE W TURNIEJU O PUCHAR TYMBARKU

Turniej „Z Podwórka na Stadion o Pu-
char Tymbarku” ma już pewną tradycję, 
istnieje bowiem od 17 lat. To największy 
turniej piłkarski dla dzieci w Polsce, ale 
również w Europie. Do tej pory wzięło 
w nim udział ponad 1,5 miliona dziewcząt 
i chłopców z całego kraju, m. in. Arkadiusz 
Milik i Piotr Zieliński. Rozgrywany jest 
w kilku kategoriach wiekowych, a zakoń-
czenie turnieju jest wyjątkowe, bo mecze 
finałowe odbywają się na Stadionie PGE 
Narodowym w Warszawie.

Do trwającej XVII edycji turnieju zgło-
szonych zostało ponad 320 tysięcy dziew-
cząt i chłopców z całej Polski, w tym również 
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA W PRZEDSZKOLU

uczniowie II i III klasy Szkoły Podstawowej  
w Zembrzycach. W kategorii U-10 (ucznio-
wie do lat 10-ciu) w Finale Powiatowym nasza 
drużyna zajęła II miejsce odnosząc po drodze 
dwa zwycięstwa (1-0 i 3-1), nieznaczną poraż-
kę 0-1 oraz remis 2-2 z triumfatorem zawo-
dów – drużyną z Makowa Podhalańskiego. 

Bramki dla naszego zespołu zdobyli – Lubaś 
Michał 3, Norbert Wciślak 2, Damian Pindel 1. 
Warto zaznaczyć, że w naszej drużynie wystą-
piła jako jedyna dziewczyna grająca w całym 
Finale Powiatowym – Weronika Tomala. Jed-
nak duże brawa za ogromne zaangażowanie 
i wielkie serce do walki należą się zdaniem 

Piotra Talagi – opiekuna zespołu całej na-
szej drużynie, grającej w składzie – Krzysztof 
Włoch, Michał Lubaś, Norbert Wciślak, Dawid 
Adamek, Eryk Rak, Adrian Rak, Weronika To-
mala, Aleksander Olszewski, Damian Pindel, 
Patryk Gurdek.

XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Druga niedziela stycznia to od ćwier-
ćwiecza dzień zarezerwowany dla Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
W tym roku, 15 stycznia „Orkiestra” zagra-
ła po raz dwudziesty piąty i po raz kolejny 
rozpaliła miliony ludzkich serc. 

Mieszkańcy Zembrzyc, podobnie zresztą 
jak większość Polaków, wspierają Orkiestrę 
od samego jej początku. W tym roku, już po 

raz kolejny, mieli okazję uczynić to za pośred-
nictwem zembrzyckej młodzieży, bowiem po 
raz czternasty  zorganizowany został lokalny 
finał, tej największej ogólnopolskiej charyta-
tywnej akcji.
    Tegoroczny finał, zaplanowany 
jako zbiórka pieniędzy dla ratowania życia 
i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopedia-
trycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki 
medycznej seniorom, to tradycyjnie już kwe-
sta na terenie Zembrzyc i Marcówki.
Czterech wolontariuszy – Iwona Talaga, Mar-
tyna Micor, Natalia Talaga oraz Jakub Gołą-
bek zebrało rekordową kwotę 7 tysięcy 246 
złotych. 
– Ta kwota jest bardzo  wymowna. Najbardziej 
istotne jest jednak to, że w tym magicznym dniu, 
także i w Zembrzycach, mieszkańcy mają szan-
sę dzielenia się z innymi darem jakże cennym – 
wrażliwością swych gorących serc – mówi Piotr 
Talaga – inicjator i główny organizator akcji.

Zwieńczeniem zembrzyckiej edycji WOŚP był 
muzyczny koncert. Wszyscy, którzy przybyli 
do hali sportowej Zespołu Szkół w Zembrzy-
cach mieli okazję posłuchać Orkiestry Dętej 
Rytm, występów wokalno-instrumental-
nych dzieci i młodzieży szkolnej oraz obej-
rzeć „Taniec śnieżynek” w wykonaniu grupy 
przedszkolaków oraz pokaz gimnastyki 
akrobatycznej  i układ taneczny w wyko-
naniu gimnazjalistek. W orkiestrowe granie 
wzorem poprzednich lat włączyło się również 
Zembrzyckie Koło Gospodyń „Mioduszyna”.
Na zakończenie zabrzmiała piosenka „Znak 
pokoju”. Były też gorące podziękowania dla 
wolontariuszy, mieszkańców Zembrzyc oraz 
wszystkich, którzy w jakichkolwiek sposób 
wsparli piękną ideę identyfikowania się 
z tymi, którzy bezinteresownie chcą nieść 
pomoc innym. 

20 stycznia w Przedszkolu, w Zespo-
le Szkół w Zembrzycach, odbyła się uro-
czystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. 
Pomimo tego, iż na zewnątrz panował 
mróz, w szkole odczuwało się ciepłą 
i miłą atmosferę, ponieważ  Babcie 
i Dziadkowie przyszli, aby wspólnie 
z wnuczętami  świętować ten niezwy-
kły dzień.

Uroczystą akademię rozpoczęto od 
powitania wszystkich zebranych oraz od 
niezwykłego i wzruszającego tańca Śnie-
żynek, zaprezentowanego przez dziew-

czynki. Następnie Goście mogli podziwiać 
występy swoich wnucząt poczynając od 
grupy „Krasnoludki”. Tuż po najmłodszych 
przedszkolakach wystąpiły dzieci z grup: 
„Biedronek”, „Żabek” oraz „Słoneczek”.  
Wszyscy zaprezentowali swoje umiejętno-
ści wokalne, recytatorskie oraz taneczne, 
a dumni dziadkowie nagrodzili ich grom-
kimi brawami, ocierając łzy wzruszenia. 
Część artystyczna została zakończona 
przez dziewczynki pięknym układem ta-
necznym. Następnie wnuczęta złożyły 
życzenia, głośno odśpiewały „Sto lat” oraz 

wręczyły swoim Babciom i Dziadkom wła-
snoręcznie zrobione laurki. Zaraz po oso-
bistych życzeniach, całusach i uściskach 
Goście zostali zaproszeni na słodki poczę-
stunek przygotowany przez Rodziców.  

Dzień Babci i Dziadka, jak co roku, był 
dla przedszkolaków oraz ich najbliższych 
wielkim wydarzeniem, przepełnionym ra-
dością, miłością oraz wzruszeniem.
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BAL KARNAWAŁOWY

23 lutego w naszym przedszkolu odbył 
się bal  karnawałowy, którego przedszko-
laki wprost nie mogły się doczekać.

Tuż  po wspólnym śniadaniu dzieci ro-
zeszły się do sal by założyć swoje piękne 
stroje karnawałowe. Następnie wszyscy 
spotkali się na przystrojonej sali gimna-
stycznej, gdzie zostali przywitani przez 
Panią Dyrektor Elżbietę Fidelus, która roz-
poczęła zabawę wspólnym tańcem z dzieć-
mi. Każda z grup, po kolei wychodząc na 
środek, prezentowała swoje przebrania. 
Wszystkie przedszkolaki wyglądały zja-
wiskowo, mogliśmy zobaczyć biedronki, 
pszczółki, myszki, czarownice, królewny, 
policjantów, batmanów i wiele, wiele in-

nych ciekawych postaci czy też zwierzątek.
Po wspólnej zabawie dzieci udały się 

na poczęstunek przygotowany przez ro-
dziców. Krótki odpoczynek dodał przed-
szkolakom mnóstwo energii bowiem przez 
kolejną godzinę nie opuszczali parkietu. 
Zabawie towarzyszyła miła i przyjazna at-
mosfera.

Po zakończonym balu, odpoczywa-
jąc w salach, dzieci rozmawiały o swoich 
wrażeniach, a pozytywne emocje jeszcze 
długo im towarzyszyły. Mamy nadzieję, że 
następna zabawa będzie równie udana jak 
tegoroczny bal karnawałowy, a dzieci na 
długo go zapamiętają.

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

Pierwszy dzień wiosny jest dla wszyst-
kich długo oczekiwanym dniem, ponieważ 
każdy po długiej, mroźnej i ponurej zimie 
ma ochotę na choć odrobinę słońca i cie-
pła. Dla dzieci jest to czas szczególny, wiąże 
się bowiem z zabawami na świeżym powie-
trzu czy też dłuższymi spacerami. Dlatego 
dzień 21 marca został przez przedszkolaków 
spędzony w wyjątkowy sposób, a dzień ten 
był piękny, ciepły i słoneczny...

Tuż po zaplanowanych zajęciach, pod-
czas których dzieci dowiadywały się o pierw-
szych oznakach wiosny, wszystkie grupy wraz 
z nauczycielkami wybrały się na spacer. Nie 
był to jednak zwykły spacer, bowiem dzieci 
zabrały ze sobą Panią Zimę, a kiedy przybyły 
nad rzekę pożegnały ją, przebierając w Panią 
Wiosnę. Na głowę przedszkolaki założyły jej 

wianuszek z kwiatów i przystroiły ją w kolory. 
Na pamiątkę powitania wiosny dzieci zerwa-
ły kilka gałązek i powiesiły na nich kolorową 
bibułę. Wraz z Panią Wiosną i pięknymi gaika-
mi wszyscy wrócili do przedszkola, aby tam 
ozdobić sale wiosennymi dekoracjami.

Ten jakże wyjątkowy dzień upłynął przed-
szkolakom w miłej i radosnej atmosferze. 
Miejmy nadzieję, że wiosna będzie w tym 
roku tak samo piękna jak jej pierwszy dzień.
     
     
   ZSZ

Informacje ze Szkoły Podstawowej w Marcówce

KONKURSY W SP W MARCÓWCE 

1. 28 stycznia 2017r. Zespół „JAGÓDKI” 
wziął udział w Ogólnopolskim Konkursie 
Kolęd  i Pastorałek „RADUJMY SIĘ BRACIA 
MILI...” w Ślemieniu. Dzieci miały możli-
wość skonfrontowania swoich umiejętno-
ści z innymi zespołami. Nasz zespół został 
wyróżniony dyplomem za udział.

2. Dnia 16 marca został przeprowa-
dzony Międzynarodowy Konkurs Mate-
matyczny „KANGUR”. Jego głównym celem 
jest praktyczne sprawdzenie posiadanych 
wiadomości i umiejętności logicznego 
myślenia podczas rozwiązywania zadań 
matematycznych. W naszej szkole udział 

w konkursie wzięło 15 uczniów.
3.Dnia 14 marca 2017 r. odbyła się już 

X edycja Ogólnopolskiego Konkursu Nauk 
Przyrodniczych – „Świetlik”, którego orga-
nizatorem jest Fundacja Akademii Mło-
dych Odkrywców z siedzibą w Krakowie. 
Celem konkursu jest propagowanie nauk 
przyrodniczych wśród uczniów szkół pod-
stawowych. W tym roku do konkursu zgło-
siło się 21 – uczniów z klas II-VI.
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AKCJA „PĄCZEK DLA AFRYKI”

„CZYTAĆ KAŻDY MOŻE - NA PRZERWIE, W DOMU I NA DWORZE”.

AKCJA GÓRA GROSZA

CIEKAWE AKCJE:

Podstawowym zadaniem biblioteki 
jest propagowanie czytelnictwa. Do reali-
zacji tego zadania mogą prowadzić różne 
drogi. 

Jedną z form upowszechniania czytelnic-
twa są wystawki książek. Pomysł na zorgani-
zowanie wystawy książek przyniesionych 
przez dzieci miał na celu  włączenie uczniów 
do aktywnego udziału w akcji.
Samorząd Uczniowski również włączył się 
w akcję propagowania czytelnictwa. Ucznio-
wie wzięli udział w konkursie: „Okładka mo-
jej ulubionej książki”, a także „Nasza klasowa 
książka”.

Tegoroczne „Pączkowanie” w Szkole 
Podstawowej w Marcówce było zaska-
kująco udane. Uczniowie klasy III wraz 
z wychowawczynią i rodzicami przygo-
towali stoiska z różnymi słodkościami. 

Każda z mam, naszej małej, ale wiel-
kiej sercem klasy, upiekła na kiermasz coś 
pysznego. Były pączki, chrust, rogaliki bab-
ci Gosi i rogaliki czekoladowe, babeczki, 
muffinki, kokosanki i… popcorn, bo i taka 
oferta była dostępna dla małych klientów. 
Stoiska były czynne przez 2 dni.  Jakaż była 
radość wśród dzieci, gdy po dokonaniu 
obliczeń po akcji, okazało się, że możemy 
z naszych zebranych funduszy wspomóc 
nawet 2 dzieci opłacając im posiłki i czesne 
na cały rok szkolny. WARTO POMAGAĆ!!!

Cyklicznie w naszej szkole prowadzo-
na jest akcja „Góra grosza” pod patrona-
tem SKO.

Celem, na który zbierane są te drobne 
monety, jest pomoc dzieciom, które wy-
chowują się poza swoją rodziną – w Do-
mach Dziecka czy rodzinach zastępczych. 
Pośrednim, ale najważniejszym celem 
akcji, jest działanie edukacyjne – pokaza-
nie najmłodszym, jaką siłę stanowić może 
niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne 
działanie dla dobra potrzebujących.
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 W SP w Marcówce prowadzone są także 
zajęcia specjalistyczne: rewalidacyjne, logo-
pedyczne i  korekcyjno – kompensacyjne.

Rodzice mogą liczyć na pomoc szkoły, bo 
w tym roku szkolnym,  w ofercie zajęć znalazły 
się również zajęcia  świetlicowe, które trwają 
do godziny 14.30. 

Dla sportowo uzdolnionych są zajęcia 
SKS, dla uzdolnionych artystycznie - zajęcia 
muzyczne, plastyczne, teatralne. Dla potrze-
bujących pomocy w nauce  - zajęcia orto-
grafitti, matematyczne, przyrodnicze, języko-
we. Dla grupy dzieci młodszych znalazły się 
w ofercie zajęcia biblioteczne, ogólnorozwo-
jowe z nastawieniem na poznawanie świata 
drogą ciekawych eksperymentów oraz zajęcia 

logopedyczne.
Jeśli tylko uczeń wykaże inicjatywę , okre-

śli swoje zainteresowania i będzie aktywnie 
korzystał z zaproponowanej oferty  zajęć, to 
nauka stanie się łatwiejsza, ciekawsza i bę-
dzie przyjemnością,  a to nie lada wyzwanie 
w obecnym czasie .

ZAJĘCIA DODATKOWE:

KOŁO MATEMATYCZNE.
Ma  ono na celu wyrównanie zaległości wyni-
kających z trudności  w opanowaniu zagad-
nień matematycznych przez uczniów oraz 
rozszerzanie i utrwalanie zdobytej wiedzy.

CYFROWOBEZPIECZNI.PL
W 2017 roku zostaliśmy zakwalifikowa-

ni do projektu cyfrowobezpieczni.pl. Jest to 
innowacyjny projekt wprowadzający w pod-
stawy bezpieczeństwa cyfrowego w szkole 
nauczycieli, uczniów i ich rodziców, realizo-
wany przez Stowarzyszenie „Miasta w Inter-
necie”, dzięki środkom finansowym Minister-
stwa Edukacji Narodowej. Projekt ma na celu 
podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji:  
uczniów, nauczycieli i rodziców w zakresie 
bezpiecznego korzystania z zasobów cyber-
przestrzeni, przeciwdziałania cyber zagroże-
niom oraz zmotywowanie uczniów do podej-

mowania świadomych działań na tym polu,  
w swoim środowisku lokalnym dzięki szero-
kiemu pakietowi wsparcia edukacyjnego i do-
radczego otrzymanego w ramach projektu.

 INSTA.LING
Nasza szkoła po raz kolejny uczestniczy 

w programie skutecznej nauki słówek z języ-
ka angielskiego – Insta.Ling dla Szkół. Jest to 
bezpłatna platforma WWW służąca do nauki 
słówek z języków obcych. 

Innowacja „MŁODY PROGRAMISTA”
W 2017 roku kontynuujemy zajęcia w ra-

mach innowacji pedagogicznej „Młody pro-
gramista”. Zajęcia skierowane są głównie dla 
uczniów klas IV – VI.  Odbywają się raz w tygo-
dniu podczas zajęć pozalekcyjnych w ramach 
KOŁA INFORMATYCZNEGO, a środowi-
skiem w jakim pracują uczniowie jest Scratch. 
Jest to intuicyjny język programowania, który 
pozwala na tworzenie gier, pokazów multi-
medialnych, historyjek oraz innych projektów.

OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH dla uczniów SP w Marcówce 

„DLA KAŻDEGO COŚ CIEKAWEGO”

Przez cały rok szkolny uczniowie SP w Marcówce mogą korzystać z bogatej oferty za-
jęć dodatkowych. Każdy z nauczycieli dbając o rozwój uczniów, zaproponował zajęcia za-
równo dla  uczniów zdolnych, jak i tych, którzy potrzebują pomocy. Oferta została dodat-
kowo wsparta ciekawą bazą pomocy dydaktycznych pozyskanych z licznych programów 
i projektów unijnych, kuratoryjnych, a także funduszy Rady Rodziców. 
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Program wpisuje się w realiza-
cję celów wychowania przedszkol-
nego. 
Treści dostosowano do indywidual-
nych potrzeb i możliwości rozwojo-
wych sześciolatka.

Podjęta praca z programem 
w bezpiecznych i przyjaznych wa-
runkach przedszkolnych służy do-
bru dziecka i umożliwia osiągnięcie 

prawidłowego rozwoju fizycznego, społeczno-emocjonalnego oraz 
intelektualnego, umożliwia osiągnięcie gotowości do podjęcia zadań 
w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Przedszkolaki dwa razy w tygo-
dniu uczestniczą w zajęciach prowadzonych metodami aktywizującymi. 
Różnego rodzaju gry, w tym gry planszowe, uczą przestrzegania obo-
wiązujących reguł, zabawy ruchowe doskonalą orientację w przestrzeni, 
a zabawy dydaktyczne wspomagają rozwój czynności umysłowych.
Dzieci chętnie biorą udział w zabawach badawczych, poddają się tre-
ningowi twórczości, wykonują prace konstrukcyjne. Zainteresowaniem 
cieszą się przedstawienia teatralne i zajęcia taneczno-rytmiczne.

"6-LATEK W PRZEDSZKOLU -  TU JESTEM BEZPIECZNY, TU SIĘ ROZWIJAM"

KOŁO STRAŻACKIE  od kilku lat w naszej 
szkole  prowadzone jest koło, którego celem 
jest propagowanie wiedzy i umiejętności 
z zakresu pożarnictwa. Odbywają się wyjścia 
do pobliskiej OSP, gdzie uczniowie poznają 
wyposażenie strażnicy, sprzęt pożarniczy oraz 
jego przeznaczenie. 
ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE 

W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM prze-
znaczone są dla dzieci, by wspomóc ich roz-
wój, mających trudności w opanowaniu wie-
dzy i umiejętności. Podczas zajęć stosowane 
są różne formy i metody pracy. Wykorzysty-
wane są pomoce dydaktyczne z Projektu Unij-
nego oraz programu ,,Radosna szkoła’’, które 
uatrakcyjniają i wzbogacają zajęcia. 

Ponadto szkoła oferuje: zajęcia korekcyj-
no-kompensacyjne, matematyczno-przy-
rodnicze,  biblioterapeutyczne, ogólno-
rozwojowe, przyrodnicze, zajęcia  z języka 
polskiego, z języka angielskiego,  muzyczne, 
dydaktyczno-wyrównawcze i logopedyczne. 

SPM

INFORMACJE ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚLESZOWICACH
NOWE PROGRAMY - NOWE WYZWANIA

"PRZEDSZKOLAK – UCZEŃ W SIECI”
KOMPETENCJE INFORMATYCZNE

"PRZEDSZKOLAK – UCZEŃ W SIECI”
KOMPETENCJE INFORMATYCZNE

Program skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wcze-
snoszkolnym.
      Uczy bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii 
informatycznych i komunikacyjnych  w celu pozyskania wiedzy  
oraz nabywania umiejętności w zakresie porozumiewania się 
w sieci.   

W ramach programu zorganizowaliśmy:
TYDZIEŃ Z LEKTURĄ:  „Sprawa niesłychana Olgi i Juliana”.
ZAJĘCIA DLA PRZEDSZKOLAKÓW:

1. „My się myszki nie boimy” – rozwijanie kompetencji informa-
cyjnych.
2. Poznajemy Internet – rola Internetu.
3. Poznajemy nowoczesne urządzenia komputerowe – rozwijanie 
zainteresowań technologią informacyjną, wykorzystanie kompu-
tera do poszukiwania informacji.

4. W świecie emocji. Warto mieć prawdziwego przyjaciela – po-
szerzanie czynnego słownictwa dotyczącego komputera, uświa-
damianie potrzeby kontaktów z rówieśnikami.
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE DLA UCZNIÓW KLAS I-III: 
1. Dwie twarze Internetu – podniesienie wiedzy dzieci na temat 
dwóch aspektów Internetu.
2. Mało mówisz – mało tracisz. Podniesienie wiedzy na temat nie-
bezpieczeństwa wynikającego z przekazywania w sieci informacji 
o sobie i innych.
3. Moja fotka – mój kłopot. Podniesienie wiedzy na temat nie-
bezpieczeństwa wynikającego z zamieszczania zdjęć i filmików 
w sieci.
4. Przyjaciel – nieprzyjaciel. Podniesienie wiedzy dzieci na temat 
niebezpieczeństwa wynikającego z nawiązywania kontaktów  
w sieci.
5. Raz zapisane – na zawsze zapamiętane. Poszerzenie wiedzy 
dzieci na temat tego, że informacja opublikowana w sieci pozo-
staje tam na zawsze.
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"BIEG PO ZDROWIE” 
PROGRAM ANTYNIKOTYNOWEJ EDU-

KACJI ZDROWOTNEJ DLA CZWARTOKASI-
STÓW

I edycja programu objęła 20% szkół pod-
stawowych w Polsce, w tym SP Śleszowice.
Głównym celem programu jest zapobieganie 
paleniu papierosów wśród uczestników za-
jęć, zarówno obecnie, jak i w przyszłości, w ich 
dalszym życiu. Celem jest także ukazanie 
atrakcyjności życia wolnego od uzależnienia 
od tytoniu.  
Zajęcia są realizowane przy użyciu zróżni-
cowanych metod aktywizujących zwiększa-
jących efektywność programu profilaktycz-
nego. Podstawą zajęć jest stymulowanie 
kreatywności i aktywności. Bohaterami łą-
czącymi treści poszczególnych spotkań jest 
dwoje uczniów czwartej klasy szkoły podsta-
wowej, Natalia i Kuba. Wydarzenia z ich życia 
stanowią tło poruszanych tematów.
Zdobytą wiedzę i umiejętności uczniowie 

będą mogli stosować w codziennym życiu.
Podczas cyklu zajęć dzieci dyskutują, wymie-
niają doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje 
i pomysły, przeprowadzają wywiady z oso-
bami niepalącymi, liczą koszty palenia pa-
pierosów, pracują w grupach przy tworzeniu 
antyreklamy dla papierosów, tworzą komiks 

z bohaterami programu.
Program jest skierowany także do rodziców 
i opiekunów uczniów, 
gdyż zwiększa to skuteczność programu pro-
filaktycznego.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO Jego obchody mają na celu podkreśle-
nie różnorodności językowej świata, pro-
mocję wielojęzyczności, a także zwrócenia 
uwagi na liczbę języków zagrożonych i gi-
nących.

W Szkole Podstawowej w Śleszowicach 
przypomniano, jak ważny jest szacunek do 
języka ojczystego i dbałość o jego przetrwa-
nie. Zwrócono uwagę na sposób wysławiania 
się dzieci, nastolatków i dorosłych. W trosce 
o kulturę słowa, uczniowie klas starszych pro-
mowali etykę mówienia oraz kulturalne umie-
jętności komunikowania się wśród uczniów.
Działania rozciągnięto w czasie.
Zaplanowano:
* GRY I ZABAWY JĘZYKOWE NA WESOŁO 
w czasie przerw międzylekcyjnych,
* ZAJĘCIA CZYTELNICZE w bibliotece szkol-
nej,
* DZIEŃ PIĘKNEJ RECYTACJI /6 marca/,
* SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI / 7 mar-
ca/,
* SPEKTAKL TEATRALNY "ŻYWA LEKCJA HI-
STORII POLSKI" /14 marca/
* KONKURS CZYTELNICZY /24 kwietnia/ - ob-
chody DNIA KSIĄŻKI.

DZIEŃ WIOSNY 
NA DOBRE ZADOMOWIŁ SIĘ W TRADYCJI NASZEJ SZKOŁY.

Korytarze i sale nabrały kolorów. Każ-
dy zespół klasowy przygotował wiosenną 
prezentację swoich umiejętności. 

Śpiewano, grano i tańczono.  Nie zabrakło 
stałego elementu obchodów Święta Wiosny 
– festiwalu piosenki. Kto nie odważył się wy-
stąpić, dopingował wokalistom i duetom ze 
swojej klasy. 

Uczniowie klas młodszych należący do kół-
ka teatralnego „Promyczek” zaprosili  przed-
szkolaków oraz swoich młodszych kolegów 
uczęszczających na świetlicę na przedsta-
wienie pt. „Deszczyk Chlapacz wita Wiosnę”. 
Samodzielnie zaprojektowali odpowiednie 
stroje, które pomogli wykonać rodzice. 
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20 stycznia wnuczęta  wystąpiły dla 
swoich Babć i Dziadków. Złożyły życze-
nia i podziękowały za bezgraniczną 
miłość, dobroć i ciepło, za poświęcany 
czas, wspólne zabawy, spacery, dobre 
rady i pomoc w trudnych chwilach.  

Prezentowane przez najmłodszych 

wiersze, piosenki, humorystyczne scen-
ki i tańce zachwyciły widownię. Goście 
nie szczędzili braw, nie zabrakło także 
łez wzruszenia. Po odśpiewaniu „100 lat!” 
dzieci wręczyły babciom i dziadkom wła-
snoręcznie wykonane laurki i upomin-
ki. W przyjęciu gości pomagali rodzice, 

którzy przygotowali słodki poczęstunek. 
Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej 
atmosferze. 
To był dzień, w którym gościło wiele 
uśmiechów, wzruszeń i radości.
 

"OGRÓD MIŁOŚCI WYRASTA W SERCU BABCI I DZIADKA"
MAGICZNE SPOTKANIE Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA.

PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
Nie ma Wielkanocy, bez barwnych pi-

sanek!
Jak co roku i tym razem w naszej szkole 

odbyły się warsztaty plastyczne dla uczniów 
klas młodszych. Uczniowie  w czasie zajęć 
świetlicowych wykonali jaja wielkanocne 
przy pomocy kolorowych tkanin polarowych. 
Pomysłom nie było końca. Każdy starał się, 
aby jego pisanka była oryginalna i swymi ko-
lorami przyciągała uwagę. Najpierw powstały 
liczne projekty. Dzieci samodzielnie układały 
kolorowe paski w różne wzory, a następnie 
ozdabiały nimi styropianowe jajka oraz jajka 
z twardej tektury. Na koniec wszystkie dzieła 
znalazły się na pokazowej wystawce, którą 
każdy mógł oglądać w sali świetlicowej. 

Konkurs palm
W naszej szkole tydzień przed Niedzielą 
Palmową uczniowie wspólnie z rodzicami 
i dziadkami przygotowują się do Rodzinnego 
Konkursu Palm. Wszystkie prace wystawiane 
są w małym holu. Komisja nagradza najpięk-
niejsze i największe.  Na koniec organizowany 

jest świąteczny kiermasz.
ŚNIADANIE WIELKANOCNE

Do stołu zasiadają wszyscy uczniowie. Śnia-
danie poprzedzone jest występem koła te-

atralnego. Dzieci poznają tradycje i zwyczaje 
wielkanocne. Kulinarną stroną spotkania zaj-
mują się rodzice klasy piątej. 

Tenis stołowy to dyscyplina znakomi-
cie rozwijająca takie cechy motoryczne, 
jak: gibkość, szybkość czy refleks.

 Gramy często na przerwach, dbając nie 
tylko o samą technikę gry, ale również  o pe-
łen rozwój sprawności fizycznej, nie zanie-
dbując wytrzymałości i siły.        

      Dzięki temu tenis stołowy to dyscy-
plina, w której od lat nasi uczniowie odnoszą 
sukcesy. Nie inaczej było w tym roku. 
Po sukcesie w gminnych zmaganiach 
nasi uczniowie reprezentowali szkołę  
w Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego 
w Lachowicach i tu również nie zawiedli. 

Uczeń klasy szóstej Tomasz Szczygieł za-
jął II miejsce  i reprezentował naszą szko-
łę w finale Turnieju Powiatowego w No-
wym Targu, gdzie zajął wysokie 9 miejsce. 

SPŚ

TURNIEJ  TENISA STOŁOWEGO

„TARNAWIANKA” PATRZY W PRZYSZŁOŚĆ
Co nowego w klubie? Właściwie nic, 

ktoś by powiedział. No grają! Jednak 
w Tarnawie, mając na uwadze przy-
szłość i rozwój, zarząd postanowił moc-
no zainwestować w najmłodszych.

 Nowy rok kalendarzowy pozwala na 
kontynuację obranego kilka miesięcy 
temu kierunku, czyli na rozwój drużyn 
dziecięcych i młodzieżowych. W naszym 
klubie istnieją obecnie dwie drużyny dzie-
cięce Orliki i Żaczki oraz drużyna seniorów. 
Głównym szkoleniowcem jest pan Witold 
Romanowski, którego asystentem jest pan 
Piotra Żmudka. Obaj dokładają starań, aby 

zajęcia młodych adeptów piłki nożnej od-
bywały się na jak najwyższym poziomie. 
Nikt nawet przez chwilę nie pomyślał, że 
dziecięca piłka wywoła takie zaintereso-
wanie i emocje, zarówno wśród dzieci, 
jak i dorosłych. Obecnie w klubie trenuje 
(przez całą zimę bez przerwy) około czter-
dziestu dzieciaków w różnych rocznikach 
(kto by się spodziewał!!!), z podziałem na 
dwie drużyny, a rodzice już pytają, czy bę-
dzie kolejna grupa, czyli młodziki. Trenin-
gi, a przede wszystkim mecze wywołują 
mnóstwo emocji, także wśród rodziców, 
których też należałoby wyróżnić za ich 

pomoc i zaangażowanie w sprawy klubu. 
Oby tak dalej, a o przyszłość Tarnawianki 
nie trzeba będzie się martwić. 
Korzystając z okazji, należałoby również 
wspomnieć o innych zmianach jakie mia-
ły miejsce w LKS „Tarnawianka”. Rok 2017 
to początek kadencji nowego, znacznie 
„odświeżonego” zarządu, na czele które-
go stoi teraz Pani prezes - Marta Zmiertka. 
Od razu dało się zauważyć nowe pomysły, 
wśród których jednym z ciekawszych jest 
utworzenie dziewczęcej drużyny chirlide-
rek oraz wspomnianej drużyny młodzików, 
oby tak dalej. Pani prezes i zarządowi ży-
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LKS „BŁYSKAWICA”

Z końcem poprzedniego sezonu za-
kończyliśmy współpracę z dotychczaso-
wym szkoleniowcem - Panem Januszem 
Suwadą. 

Dlatego w imieniu całego zarządu, 
działaczy klubu oraz wszystkich piłkarzy, 
chcieliśmy bardzo serdecznie podzięko-
wać Panu Januszowi za wieloletnią pracę 
na rzecz naszego klubu. Jego ogromne 
doświadczenie było dla nas nieocenione. 
Dziękujemy! Sezon 2016/2017 w Marcówce 
rozpoczęliśmy z nowym trenerem - Panem 
Dariuszem Klimasarą. Został on opieku-
nem zarówno grupy Seniorów, jak i Ju-
niorów Młodszych. To właśnie ta ostatnia 
grupa, ze względu na rocznik najstarszych 
zawodników, musiała zastąpić bardzo do-

brze spisującą się jeszcze w zeszły sezonie, 
grupę Trampkarzy. Niestety na tym szcze-
blu rozgrywek „poprzeczka” zawieszona 
jest znacznie wyżej, a dodatkowo kilku 
zawodników zasiliło drużynę Seniorów. 
Spowodowało to, że wyniki nie są idealne, 
ale przecież to nie jest najważniejsze. Na 
szczęście nasi najmłodsi zawodnicy nie 
spoczywają na laurach i nie załamują rąk 
tylko zbierają jakże potrzebne umiejętno-
ści i doświadczenie. Jesteśmy przekonani, 
iż zaowocuje to już w przyszłym sezonie.
Seniorzy na półmetku rozgrywek zajmują 
4 miejsce tracąc do lidera z Budzowa 9
punktów. W drużynie pojawiło się kilku 
nowych zawodników, co tylko zwiększyło
rywalizację wśród piłkarzy. Atmosfera 

w drużynie jest bardzo dobra, a pozyska-
nie nowego sponsora w osobie - Pana 
Krzysztofa Dragosza, tą atmosferę tylko 
wzmacnia. Logo jego firmy „DRAG-BUD” 
już wkrótce pojawi się na nowych strojach 
drużyny Seniorskiej. Liczymy na długolet-
nią, efektywną i bardzo udaną współpracę, 
która mamy nadzieję, pomoże nam w osią-
gnięciu celu jakim jest awans drużyny do 
A klasy. Kończąc klasykiem jednego z naj-
wybitniejszych polskich trenerów Pana Ka-
zimierza Górskiego, „Dopóki piłka w grze, 
wszystko jest możliwe”.
     
     
   MS

czymy powodzenia, świetnych pomysłów 
oraz samych dobrych decyzji i sukcesów. 
Informujemy również, że drzwi naszego 
klubu są zawsze otwarte dla wszystkich 
chętnych dzieci (nie tylko chłopców) 

z klas od I-VI z całej naszej gminy oraz ich 
rodziców, którzy mają trochę czasu i są 
chętni by nam pomagać. Mamy pomysły, 
działamy prężnie i cały czas się rozwija-
my. Wszystkim klubom naszej Gminy oraz 

działaczom i sportowcom życzymy wszyst-
kiego najlepszego, sukcesów i zwycięstw 
z okazji nadchodzących Świąt Wielkanoc-
nych.

ML

fot: powiatsuski.pl
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LKS „GARBARZ” 

KALENDARZ IMPREZ W GMINIE ZEMBRZYCE NA ROK 2017

Nazwa imprezy Data Opis

Polska Biega  - 
piknik rodzinny

3 czerwiec Impreza sportowa promująca zdrowy styl życia, maraton dla dzieci w wieku szkolnym, nauczy-
cieli i wszystkich  dla których bieganie, jest doskonałą alternatywą dla czasu spędzonego przed 
telewizorem.
Miejsce: Szkoła Podstawowa w Marcówce.

Dzień Ziemi 
Tarnawskiej  - 
Dzień Rodziny

3 czerwiec Piknik rodzinny organizowany przez Zespół Szkół w Tarnawie Dolnej. Impreza integracyjno – 
sportowo dla mieszkańców.  Występy, zawody,  konkursy i atrakcje dla dzieci.
Miejsce: Zespół Szkół w Tarnawie Dolnej.

Do rundy wiosennej sezonu piłkar-
skiego 2016/17 drużyna seniorów przy-
gotowała się bardzo solidnie trenując 
w hali i na  boisku treningowym.

W lutym i marcu rozegrano 5 meczów 
sparingowych na wyjeździe z drużyna-
mi „Lot” Babice(3:4), „Babia Góra” Sucha 
Besk. (0:0), „Prądniczanka” (5:1), „Naroże” 
Juszczyn (2:2), „ Proszowianka” Proszowi-
ce (2:2), „Kmita” Zabierzów (3:4) . Druzyna 
seniorów liczy 18 zawodników. Trenerem 
jest p. Zdzisław Janik.  Kierownik drużyny 
Józef Talaga. Nowymi zawodnikami w dru-
żynie są Marcin Curzydło – obrońca, Piotr 
Gaździcki – napastnik. Zajecia treningowe 
odbywają się 3 razy w tygodniu( wtorek, 
środa, czwartek) W drużynie juniorów 
młodszych trenuje 16 zawodników. Tre-
nerem jest Zdzisław Janik, a kierownikiem 
drużyny Marcin Pindel.. Treningi odbywają 
się 2 razy w tygodniu (wtorek i czwartek|).  
Zarząd klubu zaprasza i zachęca mieszkań-
ców do przychodzenia na mecze i kibico-
wania naszym drużynom. 
                                                                                                                               KC

Garbarz Zembrzyce, drużyna „orlików” 
(młodzież ur. w 2006r i młodsi) swoje tre-
ningi rozpoczęła w miesiącu lutym. Trenin-
gi dwa razy w pewnym momencie nawet 
trzy razy w tygodniu odbywały się w hali 
sportowej ZS w Zembrzycach. Atmosfera 
w drużynie bardzo dobra, na brak uczest-
ników w zajęciach nie można było narze-
kać. W tym czasie drużyna rozegrała dwa 
mecze sparingowe  ze swoimi rówieśni-
kami – z drużyną KOS Kazimierza Wielka 
(drużyna Akademii Piłkarskiej z  Kazimie-
rzy Wielkiej) oraz z zespołem „Tarnawianki” 
Tarnawa Dolna. Oba mecze nasi chłopcy 
wygrali zasłużenie. Drużyna uczestniczyła 
również w turnieju orgaznizowanym przez 
OZPN Wadowice, w którym zajęła drugie 
miejsce ulegając jedynie w finale  druży-

nie z Budzowa. W turnieju uczestniczyły 
drużyny – „Babia Góra” Sucha Beskidzka, 
„Halniak” Maków II P.,  „Dąb” Sidzina, LKS 
Bieńkówka,  „Strzelec” Budzów. 
Przed nami runda rewanżowa Ligi Orlików. 
Zaczynamy 26.04.2017 o godz. 17.00  me-
czem „u siebie” z zespołem z Budzowa. Po 
rundzie jesiennej zajmujemy bardzo do-
bre 3 miejsce w tabeli. Miejsce w tabeli nie 
jest tak naprawdę najważniejszą sprawą. 
Wpajamy chłopakom, że nie tylko o dobrą 
zabawę tutaj chodzi, ale również o możli-
wość sprawdzenia się na tle swoich rówie-
śników, zawsze z zasadami fair-play. 
Zachęcamy młodszych kolegów i kole-
żanki urodzonych w latach 2007- 2010 do 
wspólnego trenowania, zajęć sportowych 
na naszym obiekcie. Chcemy utworzyć 
drużynę „żaczków” i zgłosić ją do turniejów  
rozgrywanych na boiskach typu „orlik”. Tur-
nieje będą rozgrywane  w miesiącach maj 
- czerwiec.  Aby drużyna powstała muszą 
być zawodnicy. Stąd też apel do mieszkań-

ców Zembrzyc i okolic aby zgłaszać się do 
klubu wraz ze swoimi pociechami. 
W miesiącu maju planujemy otworzyć 
piłkarskie przedszkole (drużyna „skrza-
tów) dla dzieci ur. w latach 2010 – 2012. 
Jedyny warunek by drużyna powstała to 
zgłoszenie się do  nas  wraz z rodzicami – 
uczestników takich zajęć. Zajęcia odbywa-
łyby się na naszym obiekcie przynajmniej 
raz w tygodniu w godzinach popołudnio-
wych. Celem takich zajęć to gry i zabawy 
ruchowe mające na celu oswajanie się 
z tym „magicznym przedmiotem” jakim 
jest piłka nożna.                  
  WL



nr I / 2017 ZEMBRZYCE

22

Święto Rodziny 11 czer-
wiec

Piknik rodzinny przy Szkole Podstawowej w Śleszowicach. 
Miejsce: Szkoła Podstwowa w Śleszowicach.

Karuzela Twór-
czości

21 czer-
wiec

Impreza plenerowa dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Konkursy sportowe, kier-
masz produktów wytwarzanych przez podopiecznych.  Prezentacja dorobku Warsztatów Terapii 
Zajęciowej z powiatu suskiego. Wydarzenie ma na celu integrację  osób niepełnosprawnych.
Miejsce: boisko LKS Garbarz w Zembrzycach.

 Dni Gminy 
Zembrzyce

24/25
czerwiec

Impreza plenerowa, zawody i turnieje sportowe, rozgrywki sportowe,  występy zespołów, stoiska 
twórców ludowych, konkursy i atrakcje dla dzieci. Impreza taneczna
Miejsce: boisko LKS „Garbarz” w Zembrzycach

Powitanie lata 8 lipiec Impreza plenerowa organizowana przez KGW REDZ – piknik,              Stoiska  rękodzieła i ga-
stronomiczne,  występy zespołów wokalno – muzycznych. Konkursy sportowo zręcznościowe.
Miejsce: Tarnawa Górna plac przy byłej szkole.

„Rombanica”                  15 lipiec Impreza plenerowa w pięknie położonym miejscu. Promocja kultury   podbabiogórza  - okra-
szona swojskim jadłem i napitkiem
Miejsce: Bacówka u Harnasia, Marcówka 

Wyścig kolarski
Memoriał 

 im.  H. Łasaka

12 sier-
pień

XVIII Międzynarodowy Wyścig Kolarski – popularyzacja sportu kolarskiego na szosach Małopolski 
dla uczczenia pamięci wybitnego trenera.

Biesiada
w Śleszowicach

19 sier-
pień

Festyn wiejski organizowany przez członków I Stowarzyszenia Muzycznego Śleszowice. Występy 
zaprzyjaźnionych orkiestr dętych, zabawa taneczna, liczne konkursy i atrakcje dla dzieci.
Miejsce: Teren przy domu Muzykanta w Śleszowicach.

XXII Złaz Samo-
rządowy

26 sier-
pień

Impreza kulturalno -  sportowa  organizowana corocznie przez samorządowców zrzeszonych 
w Stowarzyszeniu Gmin Babiogórskich. 
Miejsce: Gmina Zembrzyce –   Starowidz - 534 m n.p.m.

III Bieg 
Niepodległo-

ściowy

11 listo-
pad

Impreza  kulturalno sportowa , biegi  przełajowe w różnych dystansach i kategoriach wiekowych.
Miejsce: boisko LKS „Garbarz” w Zembrzycach

Spotkania 
opłatkowe

grudzień Świąteczne spotkania opłatkowe we wszystkich sołectwach gminy dla emerytów i osób star-
szych.

KATALOG ONLINE W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

Uprzejmie informujemy, iż w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej w Zembrzycach 
trwają  prace mające na celu wdrożenie 
systemu bibliotecznego SOWA.

 System ten jest pakietem programów 
ułatwiających pracę biblioteki zastępując 
tradycyjny, papierowy katalog. Umożliwia 
on automatyczne gromadzenie zbiorów, 
katalogowanie i opracowanie, a także 
wyszukiwanie i zestawianie informacji 
o posiadanych publikacjach. Dotychczas 

uruchomiony został katalog on-line, który 
jest dostępny pod adresem internetowym 
http://gckiczzembrzyce.pl/. W praktyce 
oznacza to, że czytelnik ma możliwość 
śledzenia na bieżąco nowości wydawni-
czych zakupionych przez bibliotekę oraz 
sprawdzenia czy w jej zbiorach znajduje 
się konkretna pozycja. Natomiast dzię-
ki zamieszczonym miniaturkom okładek 
i streszczeniom może dowiedzieć się wię-
cej na temat danej książki. Całkowite za-
kończenie prac nad katalogiem pozwoli 
na uruchomienie elektronicznego syste-
mu, dzięki któremu będzie prowadzona 
automatyczna rejestracja użytkowników. 

Ponadto będzie czuwał on nad termino-
wym zwrotem książek za pośrednictwem 
poczty elektronicznej. Należy również do-
dać, że  czytelnicy  będą mogli za pomocą 
internetu zarezerwować, zamówić bądź 
prolongować dany egzemplarz. Wprowa-
dzenie takiego rozwiązania niewątpliwie 
zachęci nowych czytelników do korzysta-
nia z usług zembrzyckiej biblioteki, a tym 
samym wpłynie na wzrost zainteresowania 
czytelnictwem wśród mieszkańców naszej 
gminy.

                                                                         
GKiCz
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 Kolejna edycja „Umiem pływać ”  w Gminie Zembrzyce 
 Gmina Zembrzyce przystąpiła do kolejnej edycji programu 
Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. „Umiem Pływać". Dzięki 
temu  uczniowie klas  I naszej gminy będą mieli okazję na-
uczyć się pływać.

 Celem projektu jest nauka pływania uczniów szkół pod-
stawowych, poznanie różnych stylów pływackich, oswojenie 
z przebywaniem w wodzie, a także zapoznanie się z zasadami 
bezpiecznego zachowania nad wodą. W 2017 roku w projekcie 
„Umiem pływać” weźmie udział 38 uczniów. Zajęcia pozalekcyj-
ne odbywać się będą od marca do czerwca 2017 roku na Krytej 
Pływalni w Suchej Beskidzkiej pod fachową opieką instruktorów. 
Uczniowie zostaną  podzieleni na 3  grupy. Dla każdej grupy 
przewidziano 20 wyjazdów na basen,  średnio 2 razy w tygodniu 
po jednej godzinie. Ministerstwo Sportu i Turystki przyznało na-
szej Gminie dofinansowanie w kwocie 6 400 zł, całość zadania 
wyniesie 15 059 zł . Pozostałe środki pochodzą ze  środków wła-
snych budżetu Gminy Zembrzyce.
       
    COS
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ZEMBRZYCE

Dziękujemy wszystkim, których zdjęcia wykorzystaliśmy w NGZ

W dniu 10 marca br. w Zespole Szkół 
w Zembrzycach odbyły się eliminacje 
szczebla gminnego XXXVII edycji Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, 
w których wzięło udział 17 uczniów naszej 
gminy.

 Turniej przeprowadzono w dwóch gru-
pach wiekowych: 
- uczniowie szkół podstawowy
 - uczniowie szkół gimnazjalnych 

Nad prawidłowym przebiegiem turnie-
ju czuwała komisja sędziowska, w składzie: 
Sławomir Suwada - Przewodniczący Komisji, 
Grzegorz Nieciąg  – Członek Komisji,  Józef 
Porębski - Członek Komisji.

Uczestnicy najpierw przystąpili do roz-
wiązywania testów pisemnych. Po dokona-
niu oceny prac pisemnych najlepsi zakwalifi-
kowali się do egzaminu ustnego. Po dokona-
niu oceny testów pisemnych i ustnym egza-
minie komisja wyłoniła zwycięzców turnieju.
W grupie szkół podstawowych:  
I miejsce - Dawid Pluta – SP Śleszowice
II miejsce - Marcin Rezler – SP Śleszowice
III miejsce – Kacper Sałapatek - ZS Zembrzy-

ce 
W grupie szkół gimnazjalnych:  
I miejsce - Aleksandra Nieciąg - ZS Tarnawa 

Dolna
II miejsce  - Szymon Fidelus – ZS Zembrzyce
III miejsce  - Wiktoria Dragosz – ZS Zembrzy-

ce.
Po dwóch zwycięzców z poszczególnych 

grup reprezentowało naszą gminę  w eli-
minacjach na szczeblu powiatowym, które 
odbyły się 21 marca w Komendzie Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej 
Beskidzkiej gdzie zajęli IV miejsca w swoich 
kategoriach.    
     
   GCKiCz

Konkurs pożarniczy – „Młodzież zapobiega pożarom”


