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Jubileusz 95- lecia Orkiestry Dętej Rytm Zembrzyce

Nieustannie towarzyszy mieszkańcom 
wsi i okolicy w obchodach uroczystości 
gminnych i kościelnych oraz dodatkowo 
koncentruje się na udziale w różnorodnych 
konkursach muzycznych. 

W czasie dni Zembrzyc Orkiestra, pod 
batutą Kazimierza Gromady, zaprezento-
wała się w nowych strojach galowych. Pod-
czas godzinnego koncertu zgromadzona 
publiczność mogła wysłuchać przeglądu 
repertuaru Stowarzyszenia, w programie 
znalazły się zarówno utwory muzyki poważ-

nej jak i współczesna muzyka rozrywkowa. 
Gratulacje „jubilatce” złożyli Józef Bałos – 
Starosta Suski oraz Łukasz Palarski – Wójt 
Gminy Zembrzyce oraz wieloletni członek 
Orkiestry. Gościem honorowym podczas 
uroczystości była Orkiestra Szkoły Marynar-
ki Śródlądowej  z Kędzierzyna Koźla , która 
zaprezentowała wyjątkowy pokaz musztry 
paradnej oraz koncert sceniczny, który był 
zwieńczeniem całej uroczystości.

Jubileusz to czas podsumowań, ale 
również okazja, aby jeszcze raz ponowić 

zaproszenie dla wszystkich młodych ludzi 
do dołączenia do Orkiestry. Ważne jest, aby 
zapewnić ciągłość pięknej tradycji muzycz-
nej, która kontynuowana jest w Zembrzy-
cach od ponad 95 lat. Jest to wyzwanie dla 
wszystkich członków Orkiestry, ale również 
mieszkańców wsi i okolic – musimy poszu-
kiwać młodych talentów zarówno wśród ro-
dziny jak i znajomych, aby Orkiestra w jesz-
cze szerszym składzie mogła świętować 
stulecie istnienia.

KU

Niewiele orkiestr doczekało tak pięknego jubileuszu jak zembrzycka Orkiestra Dęta „Rytm”, która dnia 24 lipca 
świętowała 95-lecie działalności. Przez prawie sto lat, a dokładnie od 1922 roku, Orkiestra przeszła długą drogę, 
zrzeszając prawie cztery pokolenia muzykujących Zembrzycan. 

Fo
t. 

B.
D

ob
is

z



nr II / 2017ZEMBRZYCE

3

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy 

1. Podpisano umowę na dofinansowa-
nie „Projektu Na piątkę z plusem 
– wzmacnianie  kluczowych kompe-
tencji w szkołach w Gminie Zembrzy-
ce” w ramach Regionalnego  Programu 
Operacyjnego Województwa Małopol-
skiego na lata 2014-2020 na kwotę  
954 457,43 zł. Projekt będzie realizowa-
ny w 2017 i 2018 roku.

2. Zorganizowano wyjazd na Zieloną Szko-
łę do Łeby dla 97 uczniów klas IV i V 
szkół      podstawowych i 10 opiekunów. 
Uzyskano na ten cel dofinansowanie 
w ramach   zadania pn. „Profilaktyka 
zdrowotna dzieci  zamieszkałych na 
obszarze o przekroczonych  standar-
dach jakości środowiska –  Zielona 
Szkoła 2017” z Wojewódzkiego  Fun-
duszu  Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Krakowie w wysokości 
17 266,00 zł. Całkowity koszt zadania 
wyniósł 88 076,00 zł .

3. Zakończono realizację programu po-
wszechnej nauki pływania „Umiem 
pływać” dla 38 uczniów klas pierwszych 
szkół podstawowych. Program był dofi-
nansowany przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki  w kwocie 6 400,00 zł. Całko-
wity koszt programu  to 15 050 zł.

4. W dniach 20-21 czerwca 2017 roku  
zorganizowany został wyjazd dla 438 
uczniów  gminnych szkół do Rodzinne-
go Parku Rozrywki w Zatorze – ENER-
GYLANDIA, pobyt był sfinansowany 
z budżetu gminy.

5. Złożono wniosek o dotację celową na 
podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla  
szkół     podstawowych i gimnazjum  na 
kwotę 65 053,00 zł.

6. Centrum Obsługi Szkół wypłaciło pomoc 
materialną  o charakterze socjalnym dla 
uczniów z Gminy Zembrzyce na  kwotę  
61 260,00 zł.

7.  Przeprowadzono konkurs na  stanowi-
sko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 
Marii Konopnickiej w Tarnawie Dolnej. 
Dyrektorem wyłonionym w  drodze 
konkursu została Pani Ewa Dębińska.

 8. Przekazano nowy samochód ratow-
niczo – gaśniczy wraz z detektorem 

wielogazowym dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Zembrzycach. Samochód 
został zakupiony przez Gminę Zem-
brzyce w ramach realizacji projektu 
„Bezpieczna Małopolska – samocho-
dy strażackie”. Dofinansowanie na za-
kup pojazdu pochodzi z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. Koszt 
samochodu wyniósł 681 174 zł, uzyska-
ne dofinansowanie to kwota 313 953,10 
zł. Koszt detektora wielozadaniowego 
to 4043,01 zł, uzyskane dofinansowanie  
na ten cel to kwota 1863,42 zł.

9. W ramach konkursu „Bezpieczna Ma-
łopolska 2017” Gmina Zembrzyce 
otrzymała dofinansowanie  z budżetu 
Województwa Małopolskiego w wyso-
kości 24 078,00 zł. na zapewnienie go-
towości bojowej jednostkom OSP. Cały 
projekt opiewa na kwotę 52 434,00 zł. 
W ramach udzielonej dotacji zostaną 
zakupione pompy szlamowe w ilości 3 
sztuk oraz 9 zestawów odzieży ochron-
nej do działań bojowych. Sprzęt oraz 
odzież ochronną otrzymają jednostki 
OSP Tarnawa Dolna, OSP Marcówka 
i OSP Śleszowice.   

 10. Zawarto umowy na następujące ro-
boty:

• Roboty związane z przywróceniem 
przejezdności drogi gminnej Zarębki 
nad Skawcami w m. Zembrzyce, uszko-
dzonej podczas uaktywnienia się okre-
sowo osuwiska w dniach 27.04.2017 
– 04.05.2017, wraz z wykonaniem od-
wodnienia drogi”,

• „Wykonanie remontu mostu na potoku 
Palczyca w ciągu drogi gminnej Dąbro-
wy w Marcówce”, zamówienie realizo-
wane w systemie zaprojektuj i wybuduj,

• „Wykonanie remontu mostu na potoku 
Tarnawka w ciągu drogi gminnej  No-
sale w Tarnawie Dolnej”, zamówienie 
realizowane w systemie zaprojektuj i 
wybuduj.

11. Ogłoszono przetarg na wykonanie 
niżej wymienionych remontów dróg 
gminnych, tj.:

• Część 1 - Droga gminna Zarębki- Pil-
chówka w miejscowości Zembrzyce 

w km od 1+005,80 do km 1+491,50;
• Część 2 - Droga gminna Nizień w miej-

scowości Tarnawa Dolna w km od 
0+367,00 do km 0+617,80;

• Część 3 – Droga gminna Rówieniec 
w miejscowości Śleszowice w km od 
0+03,70 do km 1+12,70 oraz od km 
1+38,40 do km 2+76,80.

12. Podpisano umowę o dofinansowa-
nie remontu drogi transportu rolnego 
“Żmije” w miejscowości Tarnawa Dolna.

13. Złożono wniosek o dofinansowanie na 
remont drogi transportu rolnego “Na 
Kusicę” etap II w miejscowości Zem-
brzyce.

14. Przeprowadzono konkurs na najpięk-
niejszy ogród przydomowy w Gminie 
Zembrzyce.

15. Odbyło się posiedzenie Rady Społecz-
nej Samodzielnego Gminnego Zakła-
du Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach 
w sprawie zaopiniowania rocznego 
sprawozdania finansowego za 2016 
roku oraz omówienia działalności za-
kładu.

16. W okresie sprawozdawczym Wójt Gmi-
ny  uczestniczył m.in.  w:

-  „Święcie Rodziny” w Tarnawie Dolnej 
zorganizowanym przez Zespół Szkół 
w Tarnawie Dolnej;

-  Imprezie sportowej zorganizowanej 
przez Szkołę Podstawową w Marcówce 
pn.„ Polska Biega w Marcówce”;

-  „Pikniku Rodzinnym”  zorganizowanym 
przez Szkołę Podstawową w Śleszowi-
cach

-  Finałowej Akcji „Bezpieczne Dziecko” 
wSP Marcówka 

-  Posiedzeniu Sejmowej Komisji Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Le-
śnictwa

-  Walnym Zebraniu Stowarzyszeniu Gmin 
i Powiatów Małopolski

- Posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia 
Gmin Babiogórskich

-  Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezyden-
tów Województwa Małopolskiego

-  Konferencji „Od Komina do Genu”
Wójt Gminy Łukasz Palarski
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Bieżące prace remontowe w infrastrukturze komunalnej 

Pierwsza inwestycja zostanie przepro-
wadzona na drodze gminnej Rówieniec 
w Śleszowicach, dla której w drodze prze-
targu wyłoniony został wykonawca tj. firma 
PRDM Wadowice sp. z o.o. Remont obejmu 
dwa odcinki w km 0+03,70 – 1+12,70 oraz 
w km. 1+38,40 – 2+76,80, a jej zakres za-
kłada wymianę zniszczonej istniejącej 
nawierzchni jezdni w obrębie przełomów 
poprzez wykorytowanie istniejącej kon-
strukcji i wykonanie nowych warstw pod-
budowy z kruszywa łamanego i mieszanki 
mineralno-asfaltowej. Planujemy wzmoc-
nienie istniejącej nawierzchni bitumicznej 
przez zastosowanie siatki 
szklano węglowej powleka-
nej asfaltem. Na całej długości 
drogi wykonamy miejscową 
poprawę odwodnienia pole-
gająca na przebudowie znisz-
czonych istniejących urządzeń 
odwadniających w postaci ko-
rytek odwadniających.  Druga 
inwestycja drogowa obejmuje 
remont drogi gminnej Nizień 
w Tarnawie Dolnej na odcin-
ku w km od 0+367,00 do km 
0+617,80. Remont obejmuje 
rozbiórkę istniejącej nawierzchni mineral-
no-bitumicznej, następnie – po wyprofilo-
waniu do odpowiednich spadków – wyko-
nanie stabilizacji spoiwem hydraulicznym 
(cement lub terramix) grubości 40cm. 
Na tak wzmocnione podłoże planujemy 
wykonać nową warstwę podbudowy 
z kruszywa łamanego stabilizowaną me-
chanicznie a następnie ułożenie nowej 
warstwy z mieszanki mineralno-bitumi-
czej (warstwa wiążąca i warstwa ścieral-
na). Na całej długości drogi zaprojekto-
wano poprawę odwodnienia polegającą 
na przebudowie zniszczonych istnieją-
cych urządzeń odwadniających w postaci 
trapezowego rowu odwadniającego oraz 
korytek odwadniających. Trzecia inwesty-
cja to remont drogi gminnej Zarębki 
Pilchówka w Zembrzycach na odcinku w 
km od 1+005,80 do km 1+491,50. Podob-
nie jak wcześniejsze drogi zakres remontu 
obejmuje wymianę zniszczonej istniejącej 
nawierzchni jezdni w obrębie przełomów 
poprzez wykorytowanie istniejącej kon-
strukcji i wykonanie nowych warstw pod-
budowy z kruszywa łamanego i mieszanki 

mineralno-asfaltowej i ułożenie nowej 
warstwy z mieszanki mineralno-bitumiczej. 
Ponadto planuje się odbudowę pobocza z 
materiału kamiennego oraz istniejące zjazdy 
do przyległych działek i posesji jak również 
poprawę systemu odwodnienia chronią-
cą drogę przed zniszczeniem. Czerwcowy 
przetarg nie wyłonił wykonawcy dla drogi 
gminnej Nizień i Zarębki Pilchówka. Dlatego 
też, dla tych dwóch przedsięwzięć planuje 
się rozpoczęcie kolejnej procedury mającej 
na celu wyłonienie wykonawcy, aby prace 
remontowe mogły być wykonane na prze-
łomie III i IV kwartału br.      

Na przełomie maja i czerwca przepro-
wadzono prace remontowe na drodze 
gminnej prowadzącej do osiedla Za-
rębki Skawieckie celem przywrócenia 
przejezdności uszkodzonej na skutek 
majowych gwałtownych opadów. Na 
przedmiotowym odcinku, po odpowied-
nim ustabilizowaniu się drogi, planuje się 
wykonanie powierzchniowego utrwalenia 
emulsją i grysami. Jednocześnie dla tej 
lokalizacji wystąpiono do Urzędu Woje-
wódzkiego w Krakowie z protokołem ko-
misji gminnej ds. szacowania strat o jego 
weryfikację. Pragniemy w tym miejscu 
również poinformować, iż na osiedlu Ru-
ski w związku z pogorszeniem się stanu 
drogi gminnej zlecono wykonanie aktu-
alizacji karty osuwiskowej, a po jej wy-
konaniu planuje się wystąpić do Urzędu 
Wojewódzkiego w Krakowie o weryfika-
cję powstałych szkód  celem ubiegania 
się o środki  finansowe na zabezpieczenie 
przedmiotowej drogi. Tymczasowe prace 
na tym odcinku wykonane zostaną po 
przeprowadzeniu stosownej analizy. 

W ostatnich dniach zakończony został 

remont mostu w ciągu drogi gminnej 
Dąbrowy w Marcówce. Koszt wykonania 
inwestycji wyniósł 65 000 zł. Niebawem ru-
szą prace przy drugim moście zakwalifiko-
wanym do remontu w tym roku tj. w ciągu 
drogi gminnej Nosale w Tarnawie Dolnej.   

Przystąpiliśmy do prac inwestycyj-
nych związanych z budową oraz moder-

W III i IV kwartale bieżącego roku planujemy przeprowadzić gruntowny remont trzech dróg gminnych.
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nizacją oświetlenia ulicznego na terenie 
gminy. W pierwszej kolejności rozpoczęto 
prace na terenach gdzie pozyskano stosow-
ne zgody właścicieli prywatnych działek, 
nad którymi przebiega linia oświetleniowa 
lub też zlokalizowano nowe słupy. Obecnie 
zakończono prace na osiedlu Zarębki Ska-
wieckie gdzie wykonano oświetlenie ulicz-
ne na długości 680 m. obejmującej montaż 
siedmiu lamp. Na przełomie lipca i sierpnia  
ruszą prace na osiedlu Biele w Tarnawie 
Dolnej gdzie zamontowane zostanie 8 
lamp, a linia oświetleniowa liczyć będzie 
długość 700 m. Jednocześnie po uzyskaniu 
stosownych zgód planuje się również mon-
taż pojedynczych punktów świetlnych tj. na 
osiedlu Nosale i Stypułówka w Tarnawie Dol-
nej oraz osiedle Szczygły i za Cerwaxem w 
Śleszowicach. Gmina Zembrzyce przystąpiła 
również do opracowania dokumentacji pro-
jektowej dla budowy oświetlenia ulicznego 
wzdłuż drogi powiatowej w Śleszowicach od 
skrzyżowania dróg powiatowych do granicy 
z Tarnawą Górną, również te prace uzależ-
nione są od pozyskania zgód od właścicieli 
działek stanowiących własność prywatną. 
Jednocześnie Urząd Gminy pragnie zwrócić 
uwagę, że wiele wniosków mieszkańców na-
szej gminy o budowę oświetlenia ulicznego 
pozostaje w sferze projektowania na skutek 
braku uzyskania zgody właścicieli działek nad 
którymi ma przebiegać linia oświetleniowa 
lub też działki te nie mają uregulowanego 
stanu prawnego co znacząco wydłuża lub też 
blokuje przeprowadzenia takowej inwestycji.  

Na bieżąco prowadzone są prace re-
montowe na drogach gminnych w związku 
z powstałymi ubytkami w nawierzchni jak 
również koszenie traw wzdłuż dróg gmin-
nych. W związku z późnym rozpoczęciem 
tychże prac na skutek niesprzyjających wa-
runków atmosferycznych w miesiącu maju 
prosimy o wyrozumiałość i zgłaszanie 
w Urzędzie Gminy ujawnionych proble-
mów, które dotychczas nie zostały roz-
wiązane. Obecnie trwają w tym zakresie 
prace wykonywane przez Gminny Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji. Systematycznie w 
ramach zabezpieczonych na rok 2017 środ-
ków finansowych realizowane są mniejsze 
remonty przy drogach gminnych zgodnie 
z wytycznymi i priorytetami potrzeb usta-
lonych w porozumieniu z Komisją Rozwoju 
Gospodarczego, Budżetu i Finansów oraz 
Ochrony Środowiska działającej przy Radzie 
Gminy. Przeprowadzono również większość 
prac gwarancyjnych na osiedlu Wójciki i Koź-
le w Tarnawie Dolnej w związku zeszłorocz-
nymi pracami w tej części gminy związanych 
z usuwaniem szkód powstałych na skutek 

klęsk żywiołowych z 2014 roku w gminnej 
infrastrukturze drogowej.  Gmina Zembrzy-
ce przystąpi również, na przełomie sierpnia 
i września, do remontu drogi transportu 
rolniczego Żmije w Tarnawie Dolnej. W za-
kresie tej inwestycji gmina pozyskała dofi-
nansowanie w ramach Funduszu Gruntów 
Rolnych funkcjonującego przy Wojewódz-
twie Małopolskim.    

Trwają prace remontowe na obiektach 
komunalnych w tym m.in. wykonano remont 
garażu OSP Tarnawa Dolna, dokończono pra-
ce przy elewacji przy OSP Śleszowice, zakoń-
czono prace budowlane przy OREW w Tar-
nawie Górnej, trwają prace wykończeniowe 
w budynku Urzędu Gminy Zembrzyce.     

W lipcu rozpoczęto procedurę przetar-
gową dla przedsięwzięcia pn. ”Budowa 
drogi dojazdowej, manewrowej wraz ze 
zjazdami, miejsc postojowych i placu za-
baw przy świetlicy w Tarnawie Górnej.” 
W ramach tego przedsięwzięcia planuje-

my w tym roku wykonać inwestycję, która 
obejmuje m.in.: a) budowę dwóch zjazdów 
z drogi powiatowej nr K1702 relacji Kuków 
–Krzeszów – Tarnawa funkcjonujących jako 
wjazd i wyjazd z projektowanego parkingu, 
wraz z przepustami b) budowę parkingu 
dla samochodów osobowych obejmujący 
4 miejsc postojowych o wymiarach 3,6 x 
6,0 m wraz z jezdnią manewrową jedno-
kierunkową o szerokości 4,5 m, c) budowę 
drogi dojazdowej o szer. 5,0 m obsługującą 
przyległe działki d) budowę placu zabaw 

o powierzchni 550 m2 wraz z urządzenia-
mi zabawowo- sprawnościowymi , w tym 
urządzenia typu „bujak”, piaskownica, huś-
tawka, urządzenie zabawowo - sprawno-
ściowe, zjeżdżalnia linowa oraz z elemen-
tami małej architektury (kosze na śmieci, 
ławki) oraz ogrodzeniem, e) budowa ele-
mentów odwodnienia tj. kanału Ø 500mm 
o długości 46m i trzech studni Ø 1000 mm.  

Z kolei inwestycja związana 
z  przebudową drogi powiato-
wej nr 1702K Kuków-Krzeszów-
-Tarnawa w Tarnawie Górnej, 
która obejmuje m.in. budo-
wę chodnika lewostronnego 
z kanalizacją deszczową oraz 
poszerzenie jezdni na odcinku 
1700 m, znajduje się obecnie 
na liście rezerwowej w ramach 
Programu Budowy Dróg Gmin-
nych i Powiatowych. Realizacja 

tego zadania w 2017 r. uzależniona jest od 
uruchomienia środków finansowych przez 
Wojewodę Małopolskiego w ramach w/w 
programu jako oszczędności ze zrealizowa-
nych już inwestycji. Wójt Gminy Zembrzyce 
w piśmie do Wojewody Małopolskiego oraz 
Starosty Suskiego podtrzymał konieczność 
realizacji tego przedsięwzięcia w bieżącym 
roku oraz potwierdził gotowość wsparcia 
finansowego zgodnie ze wcześniejszymi 
zobowiązaniami.

Trwają również prace związane z "Wy-
konaniem kompletnej dokumentacji bu-

dowlano - wykonawczej dla zamierzenia 
budowlanego polegającego na budowie 
chodnika jednostronnego w miejscowości 
Śleszowice przy drodze powiatowej nr K1702 
na odcinku od skrzyżowania z drogą powia-
tową Nr K1704 do granicy z miejscowością 
Tarnawa Górna". Projekt ten jest obecnie w 
trakcie procedury uzyskiwania pozwolenia 
na budowę w wariancie na jaki Gmina Zem-
brzyce uzyskała stosowne zgody właścicieli 
działek prywatnych na wejście w ich teren. 

UG
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Nowy samochód strażacki dla OSP Zembrzyce
31 maja br. w Zembrzycach przed-

stawiciele 4 gmin z Małopolski tj. Łap-
sze Niżne, Raba Wyżna, Poronin i Zem-
brzyce odebrali kluczyki do nowych 
samochodów ratowniczo-gaśniczych. 

Uroczystego przekazania samochodów 
dokonał Pan Grzegorz Lipiec – Członek Zarzą-
du Województwa Małopolskiego.  W przeka-
zaniu samochodów uczestniczyli także Poseł 
na Sejm RP  Pan Edward Siarka,  Radni Woje-
wództwa Małopolskiego: Pan Marek Haber 
i Pan Stanisław Barnaś, Wójtowie Gmin oraz 
druhowie z poszczególnych OSP. Uroczy-
stość, która miała miejsce przed budynkiem 
OSP w Zembrzycach  została uświetniona 
występem Orkiestry Dętej „Rytm” Zembrzy-
ce. To czwarta tura pojazdów, które w ramach 
projektu „Bezpieczna Małopolska – samocho-
dy strażackie” trafiły do Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu Małopolski. Łącznie w 

ramach projektu zostały zakupione 34 wozy. 
Dofinansowanie na zakup pojazdów pocho-
dzi z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 i wyniosło w sumie 11 mln zł. Resztę 
środków dołożyły poszczególne gminy. 
Przekazane samochody wyposażone są w 
niezbędny sprzęt m.in. autopompę, maszt 
z oświetleniem LED, wyciągarkę o sile 8 ton, 
a także zestaw do łączności radiowej. Kabi-
na każdego z zakupionych wozów pomieści 
6 strażaków. Każdy z samochodów może 
jednorazowo przewieźć ok. 3000 litrów 
wody i 300 litrów środka pianotwórczego 
do gaszenia pożarów. Napęd 4×4 umożli-
wia dotarcie do najbardziej niedostępnych 
terenów. Samochody są także przyjazne dla 
środowiska, gdyż silniki spełniają bardzo 
wysokie normy czystości spalin. Wartość 
jednego pojazdu, którego producentem 
jest firma „BOCAR”, to ponad 680 tys. zł. 

Dodatkowo każda z OSP, w ramach projek-
tu, otrzymała detektor wielogazowy, który 
umożliwi szybką reakcję w przypadku nie-
bezpieczeństwa zatrucia czadem czy wy-
buchem gazu. Przekazany naszej gminie 
w ramach projektu „Bezpieczna Małopolska 
– samochody strażackie” wóz bojowy trafił do 
druhów z OSP Zembrzyce. 

Uroczyste poświęcenie samochodu 
odbyło się podczas Dni Gminy Zembrzy-
ce. Poświęcenia dokonał  Proboszcz Parafii 
Zembrzyckiej ks. Jan Kapusta. Na uroczy-
stość, obok lokalnych władz samorządo-
wych, przybyli: Starosta Suski Józef Bałos, 
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP  
mł. bryg. mgr inż. Tomasz Marek  oraz Prezes 
Powiatowego Zarządu OSP dh st. bryg. Piotr 
Harańczyk. Dziękujemy wszystkim, którzy 
przyczynili się do zakupu samochodu stra-
żackiego dla OSP w Zembrzycach.

UG

Zawody sportowo – pożarnicze

Jak co roku, zawody rozgrywane były 
w dwóch konkurencjach tj. sztafety pożar-
niczej 7×50 m. z przeszkodami oraz ćwi-
czenia bojowego.

Podczas ćwiczenia bojowego zawod-
nicy musieli zbudować linię ssawną, linię 
główną zakończoną rozdzielaczem i dwie 
linie gaśnicze, których zadaniem było ob-
rócenie /złamanie tarczy prądem wody 
oraz przewrócenie pachołków.

Komisję sędziowską stanowili strażacy 
z powiatowej komisji sędziowskiej, a sę-
dzią głównym zawodów był st. asp. Grze-
gorz Lipka.

Z Gminy Zembrzyce w grupie „A” – czy-
li męskich drużynach pożarniczych, udział 

wzięły 4 jednostki 
OSP tj. Marcówka, 
Śleszowice, Tarnawa 
Dolna i Zembrzyce.

Po zakończeniu 
sztafety pożarniczej 
oraz ćwiczenia bojowego, klasyfikacja ge-
neralna w grupie A dla Gminy Zembrzyce 
przedstawiała się następująco:

I miejsce – OSP Marcówka z wynikiem 
128,2 pkt.

II miejsce – OSP Zembrzyce z wynikiem 
137,1 pkt.

III miejsce – OSP Tarnawa Dolna  z wyni-
kiem 137,5 pkt.

IV miejsce – OSP Śleszowice z wynikiem 

168,4 pkt.
Zawody sportowo-pożarnicze są świet-

ną okazją do wzajemnej rywalizacji i poka-
zu wyszkolenia bojowego. Ich organizacja 
mobilizuje druhów do stałego doskonale-
nia umiejętności obsługi sprzętu, pozwala 
na ocenę wyszkolenia pożarniczego oraz 
popularyzuje wśród społeczeństwa zagad-
nienia ochrony przeciwpożarowej.

UG

9 lipca br. na boisku sportowym w Budzowie zostały ro-
zegrane zawody sportowo-pożarnicze  Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych z terenu Gminy Zembrzyce i Gminy Budzów.

Nowy sprzęt dla jednostek OSP
Jeszcze w tym roku jednostki: OSP Mar-

cówka, OSP Śleszowice oraz OSP Tarnawa 
Dolna wzbogacą się o nowe komplety ubrań 
bojowych oraz pompy szlamowe. Sprzęt 
zostanie zakupiony w ramach konkursu 

„Bezpieczna Małopolska 2017”. Na realiza-
cję projektu Gmina Zembrzyce otrzymała 
dofinansowanie z budżetu Województwa 
Małopolskiego w wysokości 24 078,00 zł. 
Pozostała część kwoty, tj. 28 356,00 zł. zosta-

nie dołożona z budżetu gminy. Każda z w/w 
jednostek otrzyma po 3 komplety ubrań bo-
jowych (w skład których wchodzą: ubranie 
ochronne, hełm, kominiarka, rękawice, buty 
bojowe) oraz po jednej pompie szlamowej. 
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Pobyt uczniów nad Bałtykiem

Już po raz drugi Gmina Zembrzyce zorganizowała wyjazd na zieloną szko-
łę, tym razem do Łeby.

W  dniach od 17 do 28 maja  2017 
roku  97 uczniów  klas IV i V ze wszystkich 
szkół podstawowych z Gminy Zembrzyce 
przebywało  na Zielonej Szkole w Łebie 
pod opieką 9 nauczycieli i kierownika. 
Miejscem docelowym był Ośrodek Wypo-
czynkowy Koral, gdzie bardzo aktyw-
nie spędzili  aż 10 dni.

 „Zielona szkoła” , czyli przeniesienie 
zajęć dydaktyczno –wychowawczych  
i opiekuńczych poza ławkę szkolną w 
inne, atrakcyjne pod wieloma wzglę-
dami miejsce, to doskonały sposób 
na kształtowanie umysłu, charakteru 
i osobowości dziecka.

Nauka, w bezpośrednim kontakcie 
z otaczającą dziecko rzeczywistością 
sprzyja twórczemu myśleniu i działa-
niu. Obcowanie dzieci z przyrodą, po-
znanie jej praw oraz świadomość zagrożeń 
dla środowiska dają szanse na kształtowa-
nie właściwych postaw wobec przyrody, 
określonych wartości i postaw prozdro-
wotnych. Z kolei aktywny wypoczynek 
na świeżym powietrzu, wspólne zabawy 
i przeżywane radości to najlepszy sposób 
na zintegrowanie uczniów z terenu Gminy 
Zembrzyce.

Pierwszego dnia uczniów przywita-
ła piękna pogoda, która towarzyszyła im 

przez cały pobyt.
Uczniowie zapoznali się z bogactwem 

świata przyrody uczestnicząc w licznych 
atrakcjach. 

Zwiedzali Słowiński Park Narodowy, 
wyjechali kolejką do Rąbki, uczestniczyli 

w rejsie statkiem pasażerskim po jeziorze 
Łebsko, zwiedzali muzeum Wyrzutni Ra-
kiet, spacerowali duktem leśnym do Wydm 
Ruchomych i podziwiali panoramę z naj-
wyższego punktu wydm jakim jest Góra 
Łącka (42m n.p.m.). Łeba i  znajdujące się 
na jej obszarze ruchome piaski tworzą 
przepiękny pustynny krajobraz, unikato-
wy w Europie, zwany często polską Saharą.

Uczniowie uczestniczyli w całodniowej 
wycieczce do Gdańska - zwiedzali Trakt 
Królewski, Pomnik Neptuna, Pomnik Ofiar 

Grudnia 70, Forty Gdańskie, Katedrę w Oli-
wie, Stocznię Gdańską  oraz historyczne  
Westerplatte. Odwiedzili  Aleję Prezydenc-
ką  i deptak, tu mogli zobaczyć odciski dło-
ni wszystkich dotychczasowych polskich 
Prezydentów. Zwiedzili najnowszą wysta-

wę interaktywną w Łebie - ILLUZEUM. 
Na wystawie mogli odkryć tajemnice 
iluzji optycznych, paradoksów, dziw-
nych obrazów i zabawnych trików.

Wielką atrakcją  było zwiedzanie 
największej w Polsce wystawy budow-
li z kloców Lego, a wieczorami – grill, 
dyskoteka, ognisko i liczne zabawy.

Korzystając z pięknej pogody 
uczniowie dużo czasu spędzali na plaży 
przy licznych konkursach i grach. 

Wyjazd nad Bałtyk został zreali-
zowany w ramach zadania pn.  „Profi-

laktyka zdrowotna dzieci zamieszkałych na 
obszarze o przekroczonych standardach 
jakości środowiska-Zielona Szkoła 2017”, 
które zostało dofinansowane  z dotacji ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kra-
kowie. Całkowity koszt zadania wyniósł  
88 076 zł, dofinansowanie z WFOŚ i GW 
w Krakowie-17 266 zł, Gminy Zembrzyce –  
24 250 zł  i wpłat rodziców po 480 zł.

COS

Ograniczenia dotyczące rodzaju stosowanego opału i pieców

Regulacja ta wynika z przyjętej przez 
Sejmik Województwa Małopolskiego 
uchwały nr XXXII/452/17 z dnia 23 stycznia 
2017 r. w sprawie wprowadzenia na obsza-
rze województwa małopolskiego ograni-
czeń i zakazów w zakresie eksploatacji in-
stalacji, w których następuje spalanie paliw.

Od 1 lipca 2017 roku nie będzie możliwe 
w Małopolsce zainstalowanie nowego kotła 
na węgiel, drewno lub kominka na drew-
no o parametrach emisyjnych gorszych 
niż wyznaczone w unijnych rozporządze-
niach w sprawie ekoprojektu (lista kotłów 
spełniających wymagania ekoprojektu  

http://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/)
Ponadto do końca 2022 roku konieczna 

będzie wymiana kotłów na węgiel lub drewno, 
które nie spełniają żadnych norm emisyjnych.

Natomiast do końca 2026 roku trze-
ba będzie wymienić kotły, które obecnie 
spełniają chociaż podstawowe wymagania 
emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub 4 klasę 
według normy PN-EN 303-5:2012.

Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopol-
sce obowiązuje również zakaz stosowania 
mułów i flotów węglowych. Te frakcje to 
właściwie odpady węglowe – drobny pył 
węglowy o ziarnach do 3mm, który zawie-

ra duże ilości wilgoci, popiołu i innych za-
nieczyszczeń decydujących o dużej emisji 
przy jego spalaniu. Ponadto obowiązuje 
zakaz spalania drewna i biomasy o wilgot-
ności powyżej 20%. Oznacza to, że drewno 
przed spalaniem powinno być sezonowane 
– jego suszenie powinno trwać co najmniej 
dwa sezony. Suche drewno charakteryzuje 
się znacznie wyższą kalorycznością i niższą 
emisją zanieczyszczeń niż drzewo surowe.

Z szczegółowymi wymaganiami przed-
miotowej uchwały zapoznać się można na 
stronie internetowej www.powietrze.malo-
polska.pl/antysmogowa. 

Od 1 lipca 2017 roku obowiązują nowe przepisy, które wprowadzają ograniczenia dotyczące m.in. rodzaju 
stosowanego opału i jakości urządzeń używanych do ogrzewania domów i mieszkań. 
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Wycinka drzew - nowe przepisy
W związku z kolejną zmianą ustawy 

o ochronie przyrody, informujemy, że 
osoby fizyczne ponownie muszą zgłaszać 
zamiar usunięcia drzew, których obwo-
dy pni na wysokości 5 cm przekraczają 
80 cm (dot. topól, wierzb, klonów jesio-
nolistnych, klonów srebrzystych), 65 cm 
(dot. kasztanowców zwyczajnych, robinii 
akacjowych, platanów klonolistnych) oraz 
50 cm (dot. pozostałych drzew).

Kiedy dokona się takiego zgłoszenia, 
urzędnik będzie musiał w ciągu 21 dni 
przeprowadzić oględziny drzewa, które 
miałoby zostać usunięte. Następnie urząd 

będzie miał 14 dni na wydanie ewentual-
nego zakazu. Jeśli nie zgłosi zastrzeżeń 
(tzw. milcząca zgoda) wówczas będzie 
można dokonać wycinki.

Jeżeli w terminie do 5 lat od doko-
nania oględzin właściciel nieruchomości 
wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie 
na budowę, a budowa ta będzie mieć 
związek z prowadzeniem działalności go-
spodarczej i będzie realizowana na części 
nieruchomości, na której rosły usunięte 
drzewa będące przedmiotem procedury 
zgłoszenia, wówczas na właściciela nieru-
chomości nałożony zostanie obowiązek 

uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.
Usunięcie drzew bez stosownego zgło-

szenia lub przed dokonaniem oględzin 
przez organ, a także w przypadku sprzeciwu 
organu skutkować będzie naliczeniem ad-
ministracyjnej kary pieniężnej. W przypadku 
wszystkich innych podmiotów, a także osób 
fizycznych usuwających  drzewa w związku 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
obowiązek uzyskania zezwolenia uzależ-
niony jest od obwodu pnia mierzonego na 
wysokości 5cm od gruntu, a nie jak wcze-
śniej na wysokości 130 cm.

UG

"Zembrzyckie Szaflikowanie…. czyli historia Zembrzyc  
zapisana na starych fotografiach i dokumentach”

Celem projektu jest zachowanie 
w przestrzeni publicznej rozproszonych 
starych fotografii i dokumentów przed-
stawiających przede wszystkim mieszkań-
ców Zembrzyc i ich życie na przestrzeni 
ostatnich kilkudziesięciu lat. W ramach 
projektu pragniemy zorganizować co 
najmniej 11 spotkań roboczych oraz wy-
dać album zawierający stare fotografie 
i dokumenty wzmacniające naszą lokalną 
tożsamość. Ma to być swoistego rodzaju 
„album rodzinny” mieszkańców stąd też 
obraz człowieka, mieszkańca ma tu do-
minować, a ewentualna infrastruktura 
stanowić tło dla całości.  A skąd nazwa… 
„Zembrzyckie Szaflikowanie…” . To wie-
loznaczne wyrażenie odwołujące się do 
licznych zagadnień z życia mieszkańców 
Zembrzyc, którego złożoność będziemy 
chcieli wyjaśnić właśnie na stronicach al-
bumu. Album pragniemy bezpłatnie prze-
kazać mieszkańcom Zembrzyc w grudniu 
bieżącego roku. 

Dlatego zwracamy się z ogromną 
prośbą do mieszkańców o udostępnie-
nie Nam starych fotografii i dokumentów 

celem ewentualnego ich wykorzystania 
w powstającej publikacji. Bardzo proszę 
sprawdźcie swoje rodzinne archiwa, bo 
być może dysponujecie Państwo mate-
riałem, który wpisuje się w nasz pomysł.  
Jeżeli podobał się Wam album „Kanada… 
czyli zembrzycka lekcja historii” i czujecie 
niedosyt, że jakaś ciekawa fotografia się w 
nim nie ukazała to właśnie jest okazja by 
ten materiał znacząco wzbogacić ! Prosimy 
o dostarczenie fotografii, dokumentów  do 
Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa 
celem umożliwienia Nam ich zeskanowa-
nia, po kilku dniach zwracamy oryginał – 
jednocześnie prosimy o wyrażenie zgody 

na wykorzystanie tego materiału do pu-
blikacji. 

Projekt realizuje Bractwo Zbójników 
spod Babiej Góry, Patronat: Wójt Gminy 
Zembrzyce, Partner projektu: Gminne 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zem-
brzycach oraz Michał Karcz funpage 
Zdjęcia Historyczne Zembrzyc. Projekt 
otrzymał wsparcie finansowe Wojewódz-
twa Małopolskiego w ramach otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań pu-
blicznych w dziedzinie kultury w 2017 pn. 
„MECENAT MAŁOPOLSKI”. 

Bractwo Zbójników 
spod Babiej Góry

Realizowany jest projekt „Zem-
brzyckie Szaflikowanie… czyli hi-
storia Zembrzyc zapisana na starych 
fotografiach i dokumentach” z oka-
zji 685-lecia lokacji wsi Zembrzyce ! 
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Zakup strojów dla Orkiestry Dętej Rytm Zembrzyce
Podczas uroczystego jubileuszu Orkiestra 

Dęta „Rytm” Zembrzyce zaprezentowała nowe 
stroje wyjściowe o jakie się ta orkiestra wzbo-
gaciła dzięki projektowi pn. „ Zakup strojów dla 
Orkiestry Dętej RYTM Zembrzyce z okazji jubile-
uszu obchodów 95-lecia działalności orkiestry”: 
organizowanego w ramach programu Mecenat 
Małopolski 2017”. Projekt realizowany jest przy 

wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. W ramach projektu zaku-
piono 30 kompletów nowych strojów wyjściowych, na który składa się marynar-
ka, kamizelka, koszula, krawat oraz kapelusz. 

Orkiestra

Projekt „SENIORZY DZIECIOM”

Działające w Śleszowicach Stowarzy-
szenie „Nasza Wieś Śleszowice” rozpoczę-
ło realizację projektu „Seniorzy dzieciom” 
w ramach konkursu grantowego „Działaj 
Lokalnie”.

Program dofinansowany jest ze środ-
ków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wol-
ności, a realizowany przez Akademię Roz-
woju Filantropii w Polsce i Ośrodek  Działaj 
Lokalnie przy Babiogórskim Stowarzysze-
niu Zielona Linia.

Głównym celem projektu jest wzrost 
integracji międzypokoleniowej (zwłaszcza 
wnucząt i babć) mieszkańców Śleszowic 
poprzez realizację cyklu spotkań tema-
tycznych.

W ramach projektu zorganizowane 
zostaną warsztaty: kulinarne, krawieckie,  
koronkarskie, rzeźbiarskie, stolarskie, ta-
neczno-wokalne. Zapraszamy na zajęcia 
wszystkich chętnych w okresie od 1 lipca 
do 15 listopada we wtorki w godz. od 16.00  
– 19.00 do siedziby stowarzyszenia. Koordy-
natorem projektu jest Pani Halina Ziomek.

M.GD

Dni Gminy Zembrzyce

Za nami kolejne Dni Gminy Zem-
brzyce, które tradycyjnie już od  
wielu lat odbywają się w okolicy 
nocy świętojańskiej.

W sobotę impreza rozpoczęła się wy-
stępem dzieci z Zespołu Szkół w Zembrzy-
cach. Ten dzień był świętem dla miejscowej 
Orkiestry Dętej „Rytm” która obchodziła 
w tym roku  swoje 95-lecie. Z tej okazji za-
proszono zaprzyjaźnioną Orkiestrę Szko-
ły Marynarki Śródlądowej z Kędzierzyna 
Koźla, która swoim pokazem musztry pa-
radnej oraz godzinnym koncertem ujęła 
licznie zgromadzoną publiczność. Następ-
nie zaprezentowała się, w nowych strojach 

galowych, nasza orkiestra jubilatka, która 
również dała piękny koncert.

Świętowała nie tylko orkiestra, ale tak-
że druhowie  OSP, ponieważ poświęcony 
został  ich nowy, długo wyczekiwany wóz 
strażacki. Po części oficjalnej przyszedł 
czas na wspólną zabawę  taneczną przy 
dźwiękach Zespołu „Synthesis.”

Drugi dzień imprezy rozpoczął się 
programem edukacyjnym dla dzieci pt.: 
„Środowisko ponad wszystko”, z którego 
najmłodsi mogli dowiedzieć się jak dbać 
o otoczenie. Występ wokalno- muzyczny 
młodzieży z Tarnawy Dolnej zainaugu-
rował prezentację sołectw całej gminy. 
Przedszkolaki ze Śleszowic i Marcówki 

urzekły publiczność tańcem i śpiewem. 
Jako ostatnie zaprezentowały się Zem-
brzyce. Wszyscy zebrani goście mogli wy-
słuchać programu słowno - muzycznego 
przygotowanego przez Koło Gospodyń 
Wiejskich „Mioduszyna”, a także występu 
wokalnego uczennicy zembrzyckiego 
gimnazjum – Angeliki Sobaniak. Ponadto 
w przerwie między prezentacjami odbył 
się VI turniej zręcznościowy, w którym naj-

Fot. B. Dobisz
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sprawniejsza okazała się drużyna z Zem-
brzyc. W organizację naszej lokalnej im-
prezy aktywnie włączyli się policjanci z 
Komendy Powiatowej w Suchej Beskidz-
kiej. Na specjalnym stoisku propagowano 
założenia kampanii społecznych, zachę-

cano do noszenia elementów odblasko-
wych oraz zaprezentowano sprzęt, którym 
dysponuje suska komenda. Mundurowi 
chętnie udzielali porad dotyczących bez-
pieczeństwa i rozdawali wszystkim zain-
teresowanym ulotki na temat bezpiecz-
nych zachowań. Strażacy przygotowali 
specjalny tor przeszkód, na którym swoją 
sprawność ocenić mogli wszyscy uczest-
nicy. Niedzielne świętowanie było dosko-
nałą okazją do obejrzenia nowego wozu 
strażackiego i dokładnego zapoznania się 

z jego nowoczesnymi elementami wypo-
sażenia.

Podczas tegorocznych dni naszej 
gminy rozdano tradycyjnie nagrody za 
najsmaczniejsze ogórki kiszone. Pierwszą 
odebrał Pan Kazimierz Czaicki. Zostały 

też wręczone nagrody za „Najpiękniejszy 
ogród przydomowy”. Wszystkim nagro-
dzonym gratulujemy. 

Niewątpliwie tegoroczne Dni Gminy 
Zembrzyce upłynęły pod znakiem dobrej 
zabawy. Dopisała znakomita pogoda, po-
jawiło się nie tylko wielu mieszkańców 
naszej gminy, ale również gości, w tym 
rodziców ze swoimi pociechami. Dla 
wszystkich przygotowane zostały liczne, 
darmowe  atrakcje m. in.: przejazd ciuchcią 
w koło Zembrzyc, dmuchane atrakcje dla 

najmłodszych, malowanie twarzy, zabawy 
z animatorem, pokazy kulinarne, fotobud-
ka, a także zagroda harnasia oraz stoiska 
z tradycyjnymi wypiekami i potrawami 
przygotowane przez panie z KGW. Na sto-
isku Tarnawy Górnej Pan Łukasz Niziński 

zaprezentował nowoczesny pokaz kuli-
narny oraz sztukę rzeźbienia w owocach. 
Dziękujemy współorganizatorom i uczest-
nikom imprezy.  

GCKiCz

Najpiękniejsze ogrody w 2017 roku 

Ogród Państwa Józefa i Teresy Wójciga to przepięknie 
urządzona działka. Każda jej część odznacza się pięknymi kom-
pozycjami drzew, kwiatów, krzewów oraz elementami archi-
tektury ogrodowej. W centralnym miejscu ogrodu znajduje się 
urokliwe oczko wodne w otoczeniu pięknie urządzonego skal-
niaka.  Bardzo interesującym elementem ogrodu jest staw z ry-
bami, na którego tafli pięknie prezentują się różowe i białe „lilie 
wodne”. Ponadto znaleźć tutaj można takie ciekawe elementy 
jak: własnoręcznie wykonana armata, wóz drabiniasty, czy też 
uformowany z roślin ptak.  Misternie poprzycinane drzewka, 
starannie przystrzyżony trawnik, pięknie urządzone wieloga-
tunkowe kompozycje roślinne znajdują się  w niemal każdej 
części tego ogrodu. Właściciele urządzili tutaj również piękną 
altanę z profesjonalną wędzarnią i grillem oraz małą szklarnię.

Zwycięzcą konkursu na najpiękniejszy ogród przydomowy w naszej gminie jest ogród  Państwa Teresy i Józefa 
Wójciga z Tarnawy Górnej. Na drugim miejscu uplasował się ogród Pani Teresy i Janusza Turchan z Zembrzyc.

Fo
t. 
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POWITANIE LATA W TARNAWIE GÓRNEJ

Panie z koła  przygotowały dla miesz-
kańców oraz przybyłych gości stoiska ze 
smakołykami. Były też smaczne grillowane 
kiełbaski serwowane przez OREW. Dzieci 
mogły skorzystać nieodpłatnie z dmu-

chanych atrakcji, każdy mógł sobie zrobić 
okazjonalną pamiątkową fotografię. Co 
odważniejsi mogli przemienić się w baj-
kowe postacie, dając sobie  pomalować 
twarz. Atrakcje te sprawiły najmłodszym 

dużo radości. Całe spotkanie przebiegło 
w miłej atmosferze, lecz aura nie pozwoliła 
zbyt długo cieszyć się wspólnym sołeckim 
biesiadowaniem.

GCKiCz 

Ogród Pani Teresy i Janusza Turchan położony jest 
w pięknym miejscu, dla którego tłem jest charakterystycz-
ny dla miejscowości Zembrzyce most na Skawie. Ogród 
cechuje się wielką powierzchnią porośniętą różnymi ga-
tunkami roślin. Znaleźć tutaj można takie elementy jak: 
rozłożysta stara lipa, wielobarwne berberysy, interesują-
ce kompozycje z kwiatów i paproci czy też malowniczo 
udekorowane bluszczem pnie drzew. Wszystko to razem 
tworzy przepiękny krajobraz.

UG

W dniu 8 lipca 2017 roku gospodynie z KGW "Redz" zorganizowały imprezę plenerową  z okazji powitania lata przy 
dawnym budynku szkoły  w Tarnawie Górnej. 

Organizatorem  były Warsztaty Terapii Zajęciowej w Zembrzycach. 
Oficjalnego  otwarcia  Karuzeli Twórczości  dokonał wicedyrektor Caritas 
Archidiecezji Krakowskiej ks. Grzegorz Wicher. Przy wspaniałej pogodzie 
prezentowali się na scenie goście zaprzyjaźnionych ośrodków z naszego 
powiatu i nie tylko. Motywem przewodnim  tegorocznej  Karuzeli był  regio-
nalizm. Występy sceniczne podopiecznych, gra aktorska, kostiumy, deko-
racja i aranżacja  budziły podziw przybyłych. Stanisław Sala z Marcówki, 
zaprezentował swoją góralską bacówkę ze zwierzyną i tradycyjnym po-
częstunkiem. Z podopiecznymi bawili się też członkowie Szkolnego Koła 
Caritas w Białce. Przybyli  mogli podziwiać i zakupić prawdziwe arcydzieła 
przygotowane przez prezentujące się na tegorocznej imprezie ośrodki  
i poczęstować się słodkościami  przygotowanymi przez rodziców pod-
opiecznych zembrzyckich Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

 GCKiCz

Karuzela Twórczości
Karuzela Twórczości, czyli przegląd form scenicznych i wytworów artystycznych osób niepełnosprawnych odbyła się dnia 

21 czerwca  2017 r. w Zembrzycach po raz dziesiąty. 
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W sobotę 15 lipca w Gospodarstwie Agroturystycznym u Pana Stanisława 
Sali w Marcówce Bractwo Zbójników spod Babiej Góry zorganizowało kolej-
ne podbabiogórskie zbójowanie. Tradycyjnie już przyjęto do grona bractwa 
zbójeckiego nowych członków. Nie obyło się także bez góralskiej muzyki 
w wykonaniu Kapeli spod Babiej Góry, Kapeli Kusica z Zamłynia i prezentacji 
Zembrzyckiego Koła Gospodyń „Mioduszyna”. Gaździny zadbały o poczęstu-
nek serwując swojskie jadło: gulasz, bigos, kołacze. Największą popularnością 
cieszyły się moskole, czyli placki pieczone na blasze. Na Bacówce płonęło 
ognisko, a wszyscy goście mogli zobaczyć jak wyrabiane są oscypki. Ponad-
to każdy mógł sprawdzić swoje umiejętności w rzucaniu toporkiem, a tym 
samym przekonać się czy nadaje się do braci zbójeckiej. Śpasom i zabawie 
nie było końca, a wszystko przez piękną pogodę.

 GCKiCz

Kiedy w ten radosny, wakacyjny 
czas, dzieci trafią do świetlicy działają-
cej w Zembrzycach i Tarnawie Górnej,  
znajdą się w „krainie baśni i legend”. 

Taki właśnie temat realizowany jest 
w tym roku. Wraca się do trochę zapo-
mnianych bajek, baśni, legend i podań, 
odkrywa na nowo ich ponadczasowość, 
poezje i przesłanie. Na takiej wielokrotnie 
sprawdzonej twórczości, opiera się  szereg 
zajęć: plastyczno techniczne, ruchowe, mu-
zyczne, a nawet tradycyjnie już kulinarne. 
Telewizyjne bajki i gry komputerowe odarły 
z urody i odesłały w zapomnienie poczciwą 
Babę Jagę, Wawelskiego Smoka, Pinokia i 
Złotą Rybkę. Chcemy przybliżyć je na nowo 
dzieciom, które w czasie wakacji przychodzą 

na zajęcia do świetlicy. W ubiegłe wakacje 
zajęcia odbywały się na łące, w dżungli, w ko-
smosie, w głębi oceanu i w parku jurajskim. 
W tym roku jest to bajkowy świat. Dla dzieci 
w (wieku 4-18 lat ) prowadzone są systema-
tyczne i ciekawe stymulujące zajęcia, których 
tematyka zbiega się z aktualnymi wydarze-
niami, świętami i porami roku. W działającej 
od pięciu lat świetlicy w Tarnawie Górnej, 
codziennie przez 4 dni w tygodniu od wtor-
ku do piątku można skorzystać z Internetu, 
pograć w ping ponga, poćwiczyć lub po-
tańczyć. Naszą największą radością i dumą 
jest integracja na poziomie różnowiekowej 
grupy. Większy i mniejszy, starszy i młod-
szy, chłopak czy dziewczyna razem się 
uczą, pracują i razem się bawią w świetlicy 
i na placu zabaw. Na zajęcia przychodzą 

także mili goście, nawet z zagranicy,  ko-
leżanki i koledzy którzy spędzają tu waka-
cje. W działającej codziennie w godzinach 
od 9.00 do 15.00  zembrzyckiej świetlicy 
zorganizowane zostały dodatkowo zajęcia 
rytmiczne, gdzie wychowankowie uczą się 
kroków tanecznych do różnych aranżacji 
muzycznych.  Wszystkich zapraszamy na 
zajęcia do gminnych świetlic.

ŚŚ

Zbójnickie święto w Marcówce

Świetlica – krainą baśni i legend !

Dzień dziecka w Zembrzycach
Tegoroczne obchody Dnia Dziecka 

w Zembrzycach były słoneczne, peł-
ne radości oraz dobrej zabawy. Na naj-
młodszych czekał dzień pełen atrakcji. 
Gry i zabawy ruchowe, dmuchańce, euro-

bungee, to część atrakcji, z jakich mogły 
skorzystać dzieci podczas Dnia Dziec-
ka w Zembrzycach. Słoneczna pogoda 
i wspaniałe atrakcje przyciągnęły licznie 
dzieci nie tylko z Gminy Zembrzyce. Bawi-

ły się one na dmuchanych zjeżdżalniach, 
wspinały się na sztucznej ściance, jeździły 
quadami, skakały, zumbowały wspólnie 
z Gabrielą Byndzą  z HappyFit. Odbyła 
się również zabawa taneczna z zespołem  
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„Walor.” Na imprezie pojawiły się tak-
że  dwie maskotki Myszka Minnie  oraz 
Myszka Mickey, z którymi można było so-
bie zrobić pamiątkowe zdjęcie. Kogo zmę-
czyło skakanie i wspinanie mógł udać się 
do namiotu animatorek, które wyczarowa-
ły na twarzach dzieci kolorowe malunki. 
Poprzez malowanie twarzy, dzieci prze-
mieniały się w swoje ulubione postacie 
z bajek bądź zwierzątka. Na buźkach dzie-
ci pojawiały się motylki, SpiderMany, Hello 

Kitty i wiele innych. Dużym zainteresowa-
niem cieszyła się również darmowa wata 
cukrowa i popcorn. Każde dziecko otrzy-
mało słodki upominek, a podczas pikniku 
mogły posilić się kiełbaską z grilla. Zwień-
czeniem tej imprezy był mecz towarzyski 
żaczków z „Garbarza” z  Zembrzyc z drużyną 
„Babiej Góry” z Suchej Beskidzkiej. Wszyst-
kie atrakcje  dla dzieci były sfinansowane 
ze środków pozyskanych z wpisowego 
za II Charytatywny Bieg Niepodległości. 

Kiełbaski i napoje zostały zakupione przez 
Stowarzyszenie LIS „Nasza Gmina”. Impre-
za została zorganizowana przy współpracy 
Rady Rodziców z Zespołu Szkół w Zem-
brzycach oraz Radnej Gminy Zembrzyce 
Jolanty Żmija. Jak zapowiadają organiza-
torzy za rok odbędzie się kolejna edycja. 
Wszystkim  dzieciom jeszcze raz  składamy 
Wszystkiego Najlepszego nie tylko w Dniu 
Dziecka!

JŻ

BEZPIECZNE DZIECKO
Adresatami projektu „Bezpieczne 

dziecko” byli wszyscy pierwszoklasi-
ści z terenu naszej gminy. 

Źródłem wiedzy o bezpieczeństwie 
były dla nich książeczki edukacyjne oraz 
spotkania z policjantami, które odbyły się 
we wszystkich szkołach podstawowych. 
Na zakończenie programu zorganizowano 
konkurs plastyczny dla uczniów klas pierw-
szych pt. "Bezpieczne dziecko w szkole, 
w domu, w lesie, na wakacjach" oraz kon-
kurs dla kl. II i III pt. „Bezpieczna droga do 
szkoły”. Patronat nad konkursami objął Wójt 
Gminy Zembrzyce oraz Komenda Powiato-
wa Policji w Suchej Beskidzkiej. 

We wtorek 9 maja br. odbyło się uro-

czyste podsumowanie 
akcji "Bezpieczne dziec-
ko". Uczniowie klas I-III 
Szkoły Podstawowej 
w Marcówce zaprezen-
towali z tej okazji pro-
gram artystyczny pod 
hasłem: "KODEKS BEZ-
PIECZNEGO PIERWSZAKA". Kulminacyjnym 
punktem spotkania było rozstrzygnięcie 
konkursów plastycznych. Z każdej szkoły 
wyróżnione zostały 3 prace plastyczne wy-
konane przez pierwszoklasistów, których 
autorzy otrzymali nagrody rzeczowe. Po-
zostali uczniowie klas pierwszych otrzymali 
nagrody pocieszenia za udział w konkursie. 
Spośród wszystkich uczniów klas II i III szkoły 

podstawowej dyplomy, nagrody rzeczowe 
oraz słodycze otrzymali autorzy 3 najciekaw-
szych prac: Lena Pływacz kl. II - SP Tarnawa 
Dolna, Mateusz Kosek kl. II - SP Śleszowi-
ce oraz Piotr Łopata kl. III - SP Marcówka. 
Serdeczne podziękowania składamy wszyst-
kim Gościom uczestniczącym w podsumo-
waniu akcji.

SPM

Informacje z Zespołu Szkół w Zembrzycach
1 czerwca 2017 roku – w Zespole Szkół 

w Zembrzycach obfitował w wiele atrakcji. 
Grupa teatralna z gimnazjum ( uczniowie 
z klas I i II gimnazjum) wraz z opiekunem 
panią Agnieszką Talaga przygotowała dla 
uczniów z klas I – III SP bajkę pt. „Królew-
na Śnieżka”. Znakomita obsada aktorska, 
nastrojowa muzyka, bajkowa scenogra-
fia uświetniły występ. Gimnazjaliści oraz 
uczniowie klas IV-VI brali udział w konkur-
sach, quizach oraz zawodach sportowych 
przygotowanych przez nauczycieli Zespołu 
Szkół w Zembrzycach. Następnie ucznio-
wie szkoły podstawowej oraz gimnazjum 
uczestniczyli w atrakcjach na boisku LKS – 
Garbarz. 

Uczennica klasy VI Zespołu Szkół 
w Zembrzycach, Amelia Chrapek, osiągnęła 
wielki sukces startując w Konkursie Biblij-
nym „Z Dobrą Nowiną przez życie”. Poko-
nała z sukcesem etapy: szkolny, rejonowy 

i wojewódzki osiągając V wynik w woje-
wództwie małopolskim. Już w poprzednim 
roku szkolnym otarła się o najwyższy laur, 
uzyskując tytuł finalisty w tym niełatwym 
konkursie. W tym roku uzyskała dyplom 
LAUREATA, czego z całego serca gratuluje-
my i życzymy dalszych sukcesów!

Zespół teatralny klasy VI, prowadzony 
przez mgr Barbarę Cyganik, przygotował 
w tym roku szkolnym przedstawienie pt. 

„Smerfy”. Bajka prezentowana była różnym 
odbiorcom: zembrzyckim przedszkolakom, 
uczniom klas najmłodszych oraz IV i V. Za-
proszenie na występ przyjęli także pod-
opieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Zembrzycach. Uczniowie zaprezentowa-
li też przedstawienie dzieciom w placówce 
OREW w Tarnawie Górnej.

W czerwcu przedszkolaki odwiedziły 
ZOO w Krakowie. Dzień był bardzo sło-
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neczny i ciepły, dzięki czemu dzieci spę-
dziły wspaniale czas. Zadowolone, choć 
zmęczone, wróciły bezpiecznie do domu 
wraz z małym upominkiem. Serdecznie 
dziękujemy za dofinansowanie wycieczki 
przez  Stowarzyszenie „Lokalna Inicjatywa 
Społeczna Nasza Gmina”.

14 czerwca przy Zespole Szkół w Zem-
brzycach odbył się pokaz strażacki. Przed-
szkolaki miały okazje obejrzeć i zapoznać 
się z nowo zakupionym sprzętem strażac-
kim.  Po południu Przedszkolaki wystąpiły 
dla swoich  rodziców z okazji Dnia Mamy 
i Taty. Wszystkie grupy od najmłodszej do 
starszaków wystąpiły z wierszykami i pio-
senkami. Dzieci były ubrane kolorowo. 
Po występie dzieci dały swoim rodzicom 
małe upominki, a one zostały nagrodzone 
gromkimi oklaskami.

Dnia 22 czerwca w Przedszkolu odbyło 
się uroczyste zakończenie roku szkolnego. 
Dzieci wspólnie zaprezentowały wzrusza-
jące piosenki oraz wierszyki, które na dłu-
go zapadną w pamięci. Była to szczególna 
chwila dla najstarszych przedszkolaków. 

To właśnie oni zakończyli swoją przygodę 
w przedszkolu. Absolwentom przedszko-
la życzymy sukcesów w kolejnym etapie 
edukacji, a wszystkim wychowankom 
udanych wakacji!

ZSZ

Zakończenie roku szkolnego

Dla niektórych był on trudny, dla in-
nych pełen wyzwań i sukcesów, nowych 
doświadczeń. Po raz ostatni w tym roku 
szkolnym dyrekcja, nauczyciele i ucznio-
wie spotykali się, aby uroczyście zakoń-
czyć miniony rok oraz nagrodzić tych 
uczniów, którzy przez dziesięć miesięcy 
ciężkiej pracy zasłużyli na wyróżnienie. 

We wszystkich szkołach odbyły się 
uroczystości, podczas których uczniowie 
otrzymali świadectwa. Na najlepszych cze-
kały wyróżnienia i nagrody.

W uroczystościach zakończenia roku 
szkolnego brali udział Wójt Gminy Zem-

brzyce Łukasz Palarski, Sekretarz Gminy 
Danuta Smyrak, Kierownik COS Elżbieta 
Paleczna.

Pan Wójt złożył podziękowania  dla 
nauczycieli,  rodziców i wszystkich pra-
cowników szkół za wyrozumiałość, cierpli-
wość i trud włożony w wychowanie oraz 
nauczanie dzieci i młodzieży. Dziękował 
również uczniom gratulując im sukcesów 
w nauce i osiągnięć. Wręczone zostały 
nagrody za działalność charytatywną, 
wzorową postawę uczniowską i repre-
zentowanie szkoły w środowisku lokal-
nym ufundowane przez Stowarzyszenie 

LIS „Nasza Gmina”. W związku ze zmiana-
mi  w szkolnictwie uczniowie klas szóstych 
z Marcówki i Śleszowic nie przechodzą do 
gimnazjum, tylko kontynuują edukację 
w VII kl. szkoły podstawowej. Wszystkim 
życzymy  wspaniałych wakacji i zasłużo-
nego odpoczynku. 

COS

Nadszedł długo wyczekiwany moment dla wszystkich uczniów. W piątek 
23.06.2017 roku oficjalnie zakończył się kolejny rok szkolny. 
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Informacje ze Szkoły Podstawowej w Marcówce

Dzień bezpieczeństwa cyfrowego

W ramach udziału SP w Marcówce 
w projekcie cyfrowobezpieczni.pl BEZ-
PIECZNA SZKOŁA CYFROWA został zorgani-
zowany Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego 
z udziałem p. Izabelli Ferenc — Edukatora 
Bezpieczeństwa Cyfrowego.

Dzień rozpoczął się od spotkania Edu-
katora z Panią Dyrektor, a następnie ze 
wszystkimi uczniami klas I-VI. Na spotkaniu 
ogólnym zostały poruszone podstawowe 
problemy związane z bezpieczeństwem w 
sieci. Poprzez ciekawe filmy edukacyjne p. 
Ferenc starała się przybliżyć tę trudną tema-
tykę nie tylko starszym, ale i młodszym dzie-

ciom. Następnie odbyły się warsztaty dla 
uczniów klas III - VI, na których szczegółowo 
zostały omówione  takie tematy jak cyber-
przemoc, wiarygodność informacji w sieci, 
czy uzależnienia od komputera. Warszta-
ty obfitowały w żywe dyskusje i ciekawe 
doświadczenia, które na pewno na długo 
zapadną uczniom w pamięci. Ostatnim 
punktem dnia  było spotkanie edukatora 
z Radą Pedagogiczną, którego celem było 
przybliżenie problematyki związanej z re-
alizacją projektu „cyfrowobezpieczni” oraz 
zapoznanie z zasobami portalu, które mają 
wspomóc działania naszej szkoły w zakresie 

podnoszenia poziomu wiedzy i kompetencji 
z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego wśród 
uczniów, rodziców i nauczycieli.

Lekcja historii „POLSKA – MOJA OJCZYZNA"

Dnia 4 maja odbył się uroczysty apel poświęcony 226 Rocznicy Uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. Uczniowie, w recytowanych wierszach, przybliżyli widzom 
tło historyczne wydarzeń z 3 maja 1791 roku i wyjaśnili, dlaczego jest to tak 
ważny dzień dla naszego kraju. Uroczystość uświetnił występ zespołu „Jagódki”, 
który przygotował krótki koncert pieśni patriotycznych. 

„DZIECIŃSTWO BEZ PRÓCHNICY" - projekt Polsko-Szwajcarski

TALENTY MAŁOPOLSKI 

W bieżącym roku szkolnym przedszko-
laki uczestniczyły w projekcie „Dzieciństwo 
bez próchnicy” - największym ogólnopol-
skim programie profilaktyki i edukacji sto-
matologicznej dla dzieci przedszkolnych, 
ich rodziców oraz nauczycieli i wychowaw-
ców. Projekt jest współfinansowany przez 
Szwajcarię w ramach programu współpracy 
z nowymi krajami członkowskimi Unii Euro-
pejskiej oraz Ministerstwo Zdrowia.

Główne cele projektu to:
• promowanie zachowań prozdrowotnych 

w zakresie profilaktyki próchnicy zębów 
u dzieci w wieku 3-6 lat,

• poprawa zdrowia jamy ustnej,
• wzrost świadomości i utrwalenie prawi-

dłowych nawyków w zakresie higieny 
jamy ustnej.

Działania realizowane w ramach pro-
jektu miały formę zarówno dydaktycz-
ną, jak i praktyczną. Dzieci uczestniczyły 
w ciekawych zajęciach edukacyjnych z za-
kresu profilaktyki stomatologicznej, które 
zostały przeprowadzone przez edukato-
rów programu. Ponadto Rodzice otrzymali 
materiały informacyjne, z których mogli 
dowiedzieć się jak powinni dbać o zdrowie 
zębów swoich dzieci oraz jak prawidłowo 

kształtować ich nawyki żywieniowe. Każ-
de dziecko otrzymało również pakiet do 
higieny jamy ustnej oraz model zębów do 
ćwiczeń.

Dnia 27 kwietnia 2017 roku TRIO zespołu „JAGÓDKI” w składzie: Kinga Kos, Zuzanna Głuc i 
Marcelina Kot reprezentowało naszą szkołę w powiatowych eliminacjach XXX Małopolskiego 
Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski 2017”, który odbył się w Zawoi.



nr II / 2017 ZEMBRZYCE

16

BIEG LEŚNY

„Biegaj z nami leśnymi ścieżkami” 
pod tym hasłem w sobotę 3 czerwca br. 
odbył się XI Bieg Leśny. Głównym organi-
zatorem imprezy sportowej była Szkoła 
Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte 
w Marcówce, a honorowy patronat nad nią 
sprawowali: Wójt Gminy Zembrzyce i Nad-
leśnictwo Sucha Beskidzka.

W zawodach biegowych wystartowało 
127 biegaczy. Tak jak w poprzednich edy-
cjach w biegu mógł wziąć udział każdy, 
kto lubi biegać. Zawodnicy, stosownie do 
możliwości, mogli się sprawdzić na róż-
nych dystansach. Nad bezpieczeństwem 
zawodników czuwało 30 wolontariuszy, 
a byli to: strażacy, nauczyciele oraz rodzi-
ce. W pikniku sportowym oprócz zawod-
ników wzięli również udział Dyrektorzy 
sąsiednich szkół, radni z Gminy Zembrzyce 
oraz powiatu suskiego.

Na mecie każdy zawodnik otrzymał 
pamiątkowy medal. Sportowcy dzielili 
się swoimi spostrzeżeniami, korzysta-
jąc z przygotowanego poczęstunku. Na 
zakończenie zwycięzcom wręczono sta-
tuetki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe 
ufundowane przez sponsorów.

XI Bieg Leśny połączony był z ogólno-

polską akcją „Trzymaj Formę”. W ramach 
tej akcji, w której bierze udział SP w Mar-
cówce, odbyło się spotkanie z p. Barbarą 
Fila-Chwiej – trenerem personalnym. Pani 
Basia przeprowadziła rozgrzewkę dla za-
wodników przed rozpoczęciem biegu, 
a także w trakcie trwania imprezy sporto-
wej pokazała kilka zestawów ćwiczeń dla 
każdego. Można było również skorzystać 
z bezpłatnych konsultacji na temat dobo-
ru odpowiednich form aktywności fizycz-
nej oraz zdrowego odżywiania.

Dziękujemy za wsparcie i pomocną 
dłoń naszym sponsorom, którzy po raz 

kolejny byli razem z nami: KARTON-PAK 
S. C. K. K. Krzystoń, COLLECTION SALA, 
MAX-BUD HRYCAJ, BANK SPÓŁDZIELCZY 
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ, PKO BANK POL-
SKI, PZU ZEMBRZYCE, MASPEX WADOWI-
CE, KURACJUSZ BESKIDZKI, PIEKARNIA 
MACHACZKA W SUCHEJ BESKIDZKIEJ, 
URZĄD GMINY W  ZEMBRZYCACH,  GC-
KiCz W ZEMBRZYCACH, STOWARZYSZENIE 
LIS „NASZA GMINA”.

Dyrektor szkoły składa również ser-
deczne podziękowania wszystkim Ro-
dzicom oraz Strażakom z OSP Marcówka 
zaangażowanym w akcję.

ŚWIĘTO RODZINY 

„Postaw na rodzinę” – o tym zawsze 
warto pamiętać –  dlatego 12 czerwca 
zakwitły w naszej szkole kwiaty, jako dar 
serca dla Mamy i Taty! W tym dniu ucznio-
wie zaprosili do naszej szkoły 
swoich kochanych RODZICÓW, 
aby słowem i piosenką wyrazić 
im miłość oraz wdzięczność za 
matczyną dobroć i cierpliwość, 
za serce, które tak wiele rozu-
mie i tak wspaniałomyślnie wy-
bacza, a także za mądrość i oj-
cowski autorytet.

Najpierw Rodzice podziwia-
li swoje najmłodsze pociechy, 
które zgromadzonym widzom 
zaprezentowały swój kunszt 
recytatorski i talent taneczny.

Następnie krótki montaż słowno-mu-
zyczny przygotowali uczniowie klas I-VI. 
Każdy Rodzic mógł poczuć miłość swojego 
dziecka płynącą z wypowiadanych prosto 
z serca życzeń, śpiewanych piosenek oraz 

własnoręcznie wykonanych upominków.
Gdy zapadła cisza, po całusach i uści-

skach pociech, oczom Rodziców ukazała 
się bajeczna scenografia, która przenio-

sła wszystkich w zaczarowany świat „Ma-
gicznego kwiatu”. Nasi uczniowie włożyli 
mnóstwo pracy w opanowanie tekstu i za-
chowania na scenie. Warto było! Niezwy-
kły spektakl, przygotowany pod czujnym 

okiem p. J. Fidelus i p. M. Bączek, został 
ciepło przyjęty przez widownię i nagro-
dzony gromkimi brawami. Aktorskie umie-
jętności młodych adeptów sztuki teatral-

nej wywoływały na twarzach 
zebranych gości promienne 
uśmiechy i łzy wzruszenia.

Na zakończenie  spektaklu 
rozległa się muzyka wprost 
porywająca do tańca. Dzieci 
zaprosiły Rodziców na parkiet 
i w jednej chwili sala gimna-
styczna zamieniła się w salę ba-
lową. Było pięknie, bajecznie, 
kolorowo, radośnie i rodzinnie. 
Ciepło rozpływające się w ser-
cach Rodziców ogrzewało każ-
de dziecko, które odwzajem-

niało się cudnym uśmiechem.
Warto postawić na rodzinę i spędzić 

razem tak wzruszające chwile. Oby ta-
kich chwil było  jak najwięcej w rodzi-
nie i w szkole.
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W BACÓWCE U HARNASIA

 Z WIZYTĄ W BANKU

W dniu 8 czerwca przedszkola-
ki uczestniczyły w wycieczce do pobli-
skiej Bacówki u Harnasia. Dzieci wzięły 
udział w ciekawych zajęciach warsztato-
wych, dzięki którym poznały m.in. jak robi 
się ser, garnki z gliny czy piecze placki.

Mogły same mielić zboże na żarnach, 
a nawet wykonywać proste czynności w 
kuźni. Dużą atrakcją okazały się zwierzę-
ta mieszkające w gospodarstwie. Dzieci 
miały możliwość założenia strojów góral-
skich, by na chwilę poczuć się jak praw-

dziwi ,,górale’’. Na koniec obejrzały krótką 
scenkę pt. ,,Jak powstała Babia Góra’’.  Wy-
cieczka była bardzo udana i dostarczyła 
dzieciom wielu pozytywnych wrażeń.

By w przyszłości zadbać o swoje fi-
nanse, już teraz musimy zdobywać wie-
dzę bankową. Dlatego też uczniowie 
klasy III pod opieką p. B. Rusin, wybra-
li  się na wycieczkę do Banku PKO BP 
w Wadowicach, z którym szkoła związana 
jest od ponad 30 lat. To w Banku PKO BP 

większość uczniów z Marcówki ma konta 
internetowe i w serwisie SKO poznaje ar-
kany bankowości.  Podczas wycieczki mo-
gli poobserwować codzienną pracę ban-
ku. Próbowali  swoich sił przy obsłudze 
bankomatu. Odwiedzili sale bankowe, w 
których udziela się kredytów, dokonuje 

się wpłat i wypłat. Zdobyli informacje na 
temat lokat, zdolności kredytowej i za-
bezpieczeń na banknotach. Zobaczyli 
też po raz pierwszy nowy nominał 500 
złotych, na którym widnieje podobizna 
króla Jana III Sobieskiego.

Z wizytą w ZOO
W piątek 2 czerwca wszyscy uczniowie naszej szkoły pojechali na wycieczkę do 

ZOO w Krakowie, które słynie z wielu egzotycznych roślin i zwierząt.
Celem wyjazdu była obserwacja i czerpanie pozytywnych wrażeń w kontakcie z 

przyrodą, zainteresowanie różnorodnością gatunków świata zwierząt oraz kształto-
wanie świadomości ekologicznej. W czasie spaceru po alejach ogrodu zoologiczne-
go uczniowie zobaczyli wiele ciekawych zwierząt m.in.: słonie, żyrafy, wilki, małpy, 
lwy, foki i wiele innych. Uczniowie zachwyceni byli przede wszystkim pingwinami. 
Po obiedzie, zmęczeni, lecz zadowoleni wycieczkowicze wrócili do Marcówki.

SPM

Dzień Dziecka

Pierwszego czerwca dzieci obchodziły 
swoje święto. Nauczyciele zadbali, aby spę-
dzili czas wesoło i zdrowo. Celem tej impre-
zy było promowanie zdrowego stylu życia 
oraz aktywnego spędzania czasu wolnego. 
Dzień rozpoczął się od zajęć: „Owocowy za-
wrót głowy”, podsumowujących program: 
„Owoce i warzywa w szkole”. Każdy zespół 
otrzymał do wykonania zadania, zagadki 
oraz gry, dostosowane do swojego wieku. 
Dużo radości przyniosło dzieciom wykona-
nie sałatki owocowo- warzywnej, zgodnie 
z otrzymanym przepisem.

Kolejnym punktem dnia były konkuren-
cje sprawnościowe na boisku szkolnym: „W 
zdrowym ciele, zdrowy duch”: Wiele emocji 

związanych ze „zdrową” rywali-
zacją klasową przyniosły zada-
nia: przenoszenie wody, bieg 
z piłeczką, rzut do celu, skoki 
prze skakankę, rozdzielanie gro-
chu i fasoli. Podczas rywalizacji 
sportowych przywiązywano 
dużą wagę do przestrzegania 
zasad „fair play” oraz współdziałania w ze-
spole. Następnie wszyscy udali się na śnia-
danie, podczas którego nie zapomniano 
o zasadach savoir-vivre przy stole.

„Kolorowy pociąg”- to kolejne tego 
dnia rywalizacje między klasowe, w któ-
rych dzieci mogły wykazać się pomysło-
wością oraz inwencją twórczą, podczas 

wykonywania różnych zadań, na które 
składały się: logiczne i przyrodnicze za-
gadki, wykonanie kolorowych nakryć 
głowy oraz ilustracji do wiersza „Lokomo-
tywa”, zabawa karaoke. Podsumowaniem 
tego dnia, pełnego wrażeń, było ogłosze-
nie wyników rywalizacji i wybranie „Klasy 
na medal”.

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚLESZOWICACH
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Konkurs na ilustrację do „Legendy o Kicku”

Uczniowie naszej szkoły z powodze-
niem wzięli udział w konkursie plastycz-
nym organizowanym przez firmę Sużyw. 
Zadanie konkursowe polegało na  wy-
konaniu ilustracji do wiersza 
autorstwa Marcina Kołacz 
pt. "Legenda o Kicku". Po za-
poznaniu  się z losami miej-
scowego smoka Kicka, dzieci 
chętnie i licznie przystąpiły 
do wykonania obrazków, wy-
korzystując różne techniki 
plastyczne oraz swą inwen-
cję twórczą i kreatywność. 
Powstało wiele przepięknych 
ilustracji o smoku Kicku, uka-

zujących indywidualne zdolności plastycz-
ne naszych małych artystów. Kolejnym 
etapem konkursowym było opublikowa-
nie przez organizatora zwycięskich oraz 

wyróżnionych prac w książeczce z Legen-
dą o Kicku. Wśród zwycięzców i wyróżnio-
nych znalazło się wielu uczestników kon-
kursu z naszej szkoły: Dominik Grygiel-II 

miejsce (bilet do Energylandii 
w Zatorze), oraz wyróżnienia: 
Weronika Pilarczyk, Weronika 
Targosz, Zuzanna Gałuszka, 
Magdalena Borys (bony na 
zakupy). Wszyscy uczestnicy 
konkursu na pamiątkę otrzy-
mali kolorową książeczkę 
z najpiękniejszymi ilustracja-
mi nadesłanymi na konkurs. 
Gratulujemy!

„Roztańczone przedszkole”

W ramach zajęć dodatkowych, od wrze-
śnia 2016r. w Szkole Podstawowej  w Śle-
szowicach,  raz w tygodniu realizowane były 
zajęcia taneczne. Rozwijały uzdolnienia, 
zainteresowania, poczucie rytmu, kształto-
wały estetykę i harmonię ruchu. Program 
zajęć był przeznaczony dla dzieci  w wieku 
przedszkolnym i obejmował:
• naukę układów tanecznych do wybra-

nych utworów,
• opracowywanie nowych układów i figur 

tanecznych,
• ruch przy muzyce,

• ekspresję ruchową,
• swobodną interpretację ruchową,
• zabawy ruchowe przy piosenkach,
• ćwiczenia rozluźniające, relaksacyjne,
• prezentację nabytych umiejętności.

Efektem realizacji tych działań były 
występy dzieci przed publicznością i za-
prezentowanie swoich umiejętności ta-
necznych podczas uroczystości szkolnych 
oraz w czasie imprez środowiskowych, 
takich jak: Pasowanie na Przedszkolaka  
(listopad 2016r.), Dzień Babci i Dziadka 
(styczeń 2017r.,), Piknik Rodzinny (czer-

wiec 2017r.) oraz Dni Gminy Zembrzyce 
(czerwiec 2017).

Zajęcia taneczne przyniosły oczekiwa-
ne efekty. Dzieci nie tylko potrafią zatańczyć 
różne układy taneczne i je zaprezentować, 
ale także są odpowiedzialne za osiągnięcia 
swoje i całego zespołu. Zajęcia te są formą 
miłego spędzania czasu wolnego.

Wychowanie przez czytanie

W tym roku szkolnym, wzorem lat 
ubiegłych, postawiliśmy na wychowywa-
nie młodego pokolenia przez czytanie.  
Poprzez wspólne propagowanie czytelnic-
twa przez nauczycieli, a także zaproszonych 
gości staraliśmy się zachęcać uczniów do 
korzystania z zasobów szkolnej biblioteki i 
nie tylko. Regularnie, dwa razy w tygodniu 
uczniowie uczestniczyli w zajęciach czy-
telniczych, w czasie których prezentowali 
swoje ulubione książki, układali zagadki i 
krzyżówki, a także samodzielnie tworzy-
li bajki i opowiadania. Każdy prowadził 
dzienniczek lektur, w którym odnotowywał 
przeczytane utwory. Członkowie Klubu Mi-
łośników  Ciekawej Książki wygłaszali swo-
je własne opinie na temat przeczytanych 
pozycji i zachęcali inne dzieci do czytania. 

Przez cały rok odwiedzali nas również rodzi-
ce, którzy należą do Klubu Czytających Ro-
dziców i regularnie czytają swoim dzieciom 
w domu. Oni swoim przykładem zachęcali 
dzieci do czytania. W tym roku szkolnym, 
odwiedziła nas pani Bogusława Targosz, 
pani Monika Zawiła, a także pani Halina Śli-
wa. Przez cały rok szkolny uczennice klasy 
szóstej pracowały w bibliotece w ramach 
wolontariatu. Zajmowały się porządko-
waniem księgozbioru, były prawą ręką 
nauczyciela bibliotekarza i przypominały 
o konieczności zwracania wypożyczonych 
książek, szczególnie przez uczniów młod-
szych. 

Ogólnopolski Tydzień Czytania zainau-
gurowała pani sołtys Halina Ziomek, która 
uczniom klas młodszych przeczytała pięk-

ne baśnie z różnych stron świata. Ucznio-
wie mieli okazję również do wysłuchania 
bajek czytanych w języku angielskim 
przez panią Julitę Krupczak, nauczycielkę 
języka angielskiego. 

Akcja „Wychowanie przez czytanie” 
została podsumowana w czasie rodzinne-
go pikniku zorganizowanego przy szko-
le z okazji Dnia Rodziny, gdzie wszyscy 
zgromadzeni goście otrzymali zakładki do 
książek, których celem było zachęcanie do 
czytania nie tylko dzieci, ale również doro-
słych. Podczas pikniku laureaci Szkolnego 
Konkursu Czytelniczego otrzymali pamiąt-
kowe nagrody. To był bardzo pracowity, ale 
i owocny rok dla szkolnej biblioteki. Zachę-
camy, aby książka towarzyszyła nam rów-
nież podczas wakacyjnego odpoczynku.
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PROFESJONALNI, SPRAWNI, POMOCNI – obchody Dnia Strażaka

W środę 10 maja wszyscy uczniowie 
naszej szkoły wybrali się w odwiedziny do 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Śleszowi-
cach. Na miejscu przywitał ich sam  Prezes 
OSP Grzegorz Nieciąg. Wspólnie z druhami: 
Stanisławem Plutą, Marcinem Gibasem, An-
drzejem Żurkiem i Jakubem Gibasem opro-
wadził gości po remizie strażackiej. 

Dzieci zapoznały się z zawodem strażaka, 

z zasadami postępowania na 
wypadek powstania pożaru 
lub innego zagrożenia. Dowie-
działy się, że strażacy nie tylko 
gaszą pożary, ale również po-
magają w czasie powodzi, 
usuwają skutki wypadków sa-
mochodowych, sprzątają po-
łamane przez wichury drzewa. 

Uczniowie z bliska zo-
baczyli: wóz strażacki wraz 

z całym wyposażeniem, sprzęt gaśniczy i 
strój w jaki ubierają się do akcji druhowie. 
Zwiedzili także wszystkie pomieszczenia 
znajdujące się  w remizie. Kto chciał, mógł 
przymierzyć hełm strażacki, a nawet całe 
umundurowanie. Przewodniczący Samo-
rządu Uczniowskiego Jakub Spyrczyński  w  
imieniu całej szkolnej społeczności złożył  
strażakom życzenia: 

„Z okazji Dnia Strażaka 
pragniemy złożyć wszystkim druhom 
słowa podziękowania za codzienne  

realizowanie zadań, 
za poświęcenie w ochronie życia  

i mienia ludzkiego 
oraz za stałe wzbogacanie  

dorobku strażackiego.
Życzymy Wam bezpiecznej służby

 oraz zawsze szczęśliwych  
powrotów z akcji,

Niech św. Florian otacza Was swoją opieką 
w wypełnianiu strażackiej powinności, 
a ta trudna służba niech będzie dla Was 

źródłem satysfakcji i powodem do dumy.”
 
Starsi uczniowie wręczyli druhom plu-

szowego strażaka, a maluchy własnoręcznie 
wykonane laurki. Druhowie na pożegnanie 
przygotowali słodką niespodziankę.

Świetlica w naszej szkole
W czasie roku szkolnego 2016/2017 w 

naszej szkole prężnie działała świetlica, do 
której uczęszczali zainteresowani ucznio-
wie. W czasie zajęć dzieci nie tylko odrabiały 
prace domowe, ale również doskonale się 
bawiły i miło spędzały czas wśród swoich 
rówieśników. Oprócz zabaw tematycznych 
i zajęć w kącikach zainteresowań, ucznio-
wie regularnie uczestniczyli w warsztatach 

artystycznych, w czasie których poznawali 
nowe techniki plastyczne, a także prezen-
towali własne pomysły. Chłopcy rozwijali 
swoje zainteresowania grą w tenisa stoło-
wego aktywnie spędzając czas.  Nie zabra-
kło również ciekawych seansów filmowych, 
a także zajęć w pracowni komputerowej, 
gdzie każdy mógł skorzystać z ciekawych, 
edukacyjnych gier. Wielkim zainteresowa-

niem cieszyły się przygotowania do wysta-
wy prac, które dzieci przygotowywały przez 
kilka ostatnich tygodni, aby móc je zapre-
zentować na wystawie w czasie wielkiego 
pikniku rodzinnego z okazji Dnia Rodziny.  

Świetlica szkolna przez cały rok była 
miejscem nie tylko nauki, ale również rozwi-
jała różne zainteresowania poszczególnych 
uczniów. 

Zajęcia z programowania
W zajęciach uczestniczyli uczniowie 

z klas 4-6 podzieleni na dwie grupy.  Zaję-
cia odbywały się w piątki. Uczniowie zapo-
znani zostali z podstawami programowa-
nia w języku Scratch  dostępnym online 
na platformie scratch.mit.edu. Poznając 
możliwości, jakie daje język programo-
wania dostosowany do możliwości dzieci 

w tym wieku, uczniowie przekonali się, że 
programowanie nie jest czymś niedostęp-
nym i zarezerwowanym wąskiej grupie pro-
gramistów, ale będące w zasięgu każdego 
ucznia. Już po kilku zajęciach uczniowie 
zrozumieli idee programowania i część z 
nich potrafi samodzielnie stworzyć prosty 
program. Część uczniów podjęła próby 

programowania w języku Baltie - trochę 
trudniejszy język będący pierwowzorem 
języka Scratch i nadal rozbudowywany. Od 
przyszłego roku szkolnego programowanie 
w języku Scratch będzie obowiązkowe na 
zajęciach informatycznych już w klasie VII, 
więc część uczniów będzie mogło wyko-
rzystać i rozwijać posiadane umiejętności. 

Kino ze Smoczkiem

Dzieci z oddziału przedszkolnego wy-
jechały do kina, by obejrzeć krótkometra-
żowe filmy animowane oraz wziąć udział w 

animacjach przygotowanych przez prele-
gentów. W czasie zabawy poznały historię 
Smoka Wawelskiego, Szewczyka Dratewki 
oraz  Warsa i Sawy. Bez najmniejszego pro-
blemu występowały na scenie. Godzina 
z filmami i animacjami minęła radośnie, 

wesoło, miło, owocnie i inspirująco. Bilety 
wstępu zakupiła Rada Rodziców. Była to 
pozaszkolna forma Edukacji, której głów-
nym celem jest wsparcie w rozwoju kom-
petencji medialnych i społecznych przed-
szkolaków.



nr II / 2017 ZEMBRZYCE

20

Dzień Służby Zdrowia

Każdy to przyzna i każdy powie, 
Że najważniejsze w życiu jest zdrowie.

Corocznie - od 1950  roku – w dniu 
7 kwietnia obchodzony jest  Światowy 
Dzień Zdrowia. Ten dzień to także święto 
wszystkich pracowników ochrony zdro-
wia. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły 

udali się do ośrodka zdrowia,aby podzię-
kować za codzienny trud i poświęcenie 
LEKARZOM I PIELĘGNIARKOM wykonują-
cym swoją ciężką pracę na rzecz miesz-
kańców Gminy Zembrzyce.

Życzyli, aby ta praca była zauważana 
i doceniana przez społeczeństwo.  Szcze-
gólne uśmiechy ślemy.

Panu Januszowi Lenartowiczowi  oraz 
Paniom: Emilii Pilarczyk, Bożenie Świętek 
i Bogusławie Kalemba-Wanat.

SPŚ

Rodzina jest najważniejsza!

Czerwiec w kalendarzu wypełniony 
jest wieloma ważnymi datami, ale dla 
uczniów Szkoły Podstawowej w Śleszo-
wicach  najważniejszy był dzień 11 czerw-
ca, wtedy bowiem obchodzili oni Święto 
Rodziny. Z tej też okazji przygotowana 
została uroczystość poświęcona rodzinie. 
Uczniowie zaprezentowali się w montażu 
słowno-muzycznym. Wierszem, piosenką i 
tańcem podziękowali rodzicom za miłość, 
troskę, dobroć, za to, że po prostu są. Choć 
być może nie wszystko wyszło tak, jak za-
pisane było w scenariuszu, to życzenia 
były szczere i płynęły prosto z serc dzieci. 
Występy swoich pociech rodzice nagro-
dzili gromkimi brawami. W zamian otrzy-
mali kwiaty, samodzielnie przygotowane 
upominki oraz najsłodsze, bo dziecięce, 
buziaki. 

Po części artystycznej w formie za-
bawnych scenek zaprezentowano rodzi-
com projekty realizowane w szkole w tym 
roku szkolnym („Poznajemy zawody na-
szych rodziców”, „Umiem pływać”, „Owoce 
i warzywa w szkole”, „Śniadanie daje moc”, 
„Lekki tornister”, „Roz-
tańczone przedszkole”, 
„Bieg po zdrowie”, „Nie 
pal przy mnie, proszę”, 
„Odblaskowa szkoła”, 
„Młodzież zapobiega 
pożarom”, „Jak przez 
ruch ortografia dzie-
ciom do głowy trafia”). 

W przerwach mię-
dzy poszczególnymi 
prezentacjami nagro-
dy odebrali laureaci 

licznych konkursów, m.in. konkursu re-
cytatorskiego, czytelniczego, konkursów 
muzycznych oraz plastycznych. Na scenie 
zaprezentowali się również uczniowie, 
którzy we własnym zakresie rozwijają swo-
je zainteresowania muzyczne i taneczne. 

Była to piękna, słoneczna niedziela, 
spędzona aktywnie, w rodzinnym towa-
rzystwie oraz miłej atmosferze. 

SPŚ

„Szczęście rodzinne jest największą radością na świecie.
Świadomość, że zawsze jest ktoś, kto się troszczy o ciebie,
jest skarbem nieporównywalnym z innymi.
Miłość rodziny sprawia, że życie jest piękne.”

Wizyta Duszpasterska 
Księdza Biskupa Damiana Muskusa

W poniedziałek 08 maja 2017 r. naszą szkołę odwiedził ks. biskup Da-
mian Muskus. Wizyta tak niezwykłego gościa była wyjątkowym wydarze-
niem zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Dzieci odśpiewały pieśń „Oto 
jest dzień”, a uśmiechnięty ks. biskup witał zebranych gestem i uściskiem 
dłoni. Uroczyste spotkanie otworzyła dyrektor szkoły. Następnie czcigodny 
gość wysłuchał krótkiego programu artystycznego. Spotkanie nie mogłoby 
się odbyć bez miłej i serdecznej rozmowy z uczniami. Na zakończenie wi-
zyty ks. biskup Damian Muskus udzielił wszystkim zebranym pasterskiego 
błogosławieństwa i udał się na spotkanie z nauczycielami. Było to niezwykłe 
i wzruszające wydarzenie w życiu naszej szkoły. Pozwalające dostrzec, że 
wśród wartości, które wprowadza w życie dziecka szkoła, są też wartości 
chrześcijańskie. Wizyta ks. biskupa Damiana Muskusa w progach naszej 
szkoły zapisze się nie tylko na stronach  kroniki, ale także w  naszych sercach.
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Nasi milusińscy z klas I – III udali się 
w maju na wycieczkę do nieodległego 
Inwałdu, gdzie zwiedzali replikę średnio-
wiecznej warowni. Szczególnym zaintereso-

waniem cieszyła się zbrojownia, sala tortur, 
baszta oraz tarasy widokowe, a także osada 
średniowieczna, a w niej zrekonstruowane 
chaty średniowiecznych rzemieślników. 

Dzieci w czasie warsztatów prowadzonych 
przez rzemieślników średniowiecznych 
dowiadywały się, jak toczyło się codzienne 
życie w czasach średniowiecza.

Informacje z Zespołu Szkół w Tarnawie Dolnej

DZIEŃ RODZINY

W dniu 03 czerwca 2017 roku po raz ko-
lejny bawiliśmy się na corocznym Dniu Ro-
dziny organizowanym w ramach Dni Ziemi 
Tarnawskiej. Imprezę uświetniła obecność 
licznie przybyłych gości – przedstawicieli 
władz samorządowych i społeczności lo-
kalnej. W tym roku nie zabrakło licznych 
atrakcji. Imprezę rozpoczął występ klasy 
II gimnazjum, która zaprezentowała efek-
ty całorocznej pracy w ramach projektu 
edukacyjnego „Talent show”. Szczególnej 
radości dostarczyli najmłodsi uczniowie 

naszej szkoły śpiewając piosenki i recytu-
jąc wiersze dedykowane swoim rodzicom. 
Punktem kulminacyjnym był polonez w ich 
wykonaniu. 

Uczestnicy pikniku mogli wziąć udział w 
turnieju szachowym, rozgrywkach sporto-

wych oraz licznych 
warsztatach arty-
stycznych. Szcze-
gólnym zaintereso-
waniem cieszył się 
pokaz strażacki. Na 
zakończenie uro-
czystości Pani Dyrektor wręczyła uczest-
nikom licznych konkurencji pamiątkowe 
nagrody. 

Nowością były zorganizowane kla-
sowe stoiska ze smacznymi wypiekami, 
przekąskami i napojami przygotowanymi 
przez uczniów, rodziców i wychowawców. 
Czas spędzony na wspólnej integracji mi-
nął w miłej i rodzinnej atmosferze.

Nasi w „ŚWIECIE”

Nauka i zabawa na całego

Uczniowie naszej szkoły mogą pochwa-
lić się licznymi i różnorodnymi talentami, 
które prezentują podczas konkursów, za-
wodów, turniejów. 

W czasie Wiosennego Jarmarku Ro-
dzinnego uczennice klasy II gimnazjum 
- Weronika Wajdzik i Dagmara Stypuła 
zaprezentowały swoje wokalne talenty 
w konkursie „Talenty Powiatu Suskiego”. Co 
prawda występ nie przyniósł im zwycię-
stwa, ale pozwolił na zdobycie doświad-
czenia. Wzięliśmy również udział  w „Talen-
tach Małopolski” w ramach Małopolskiego 
Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych 
w Zawoi. Udało nam się za to zdobyć laur 
w Powiatowym  Konkursie Piosenki An-
gielskiej „Śpiewać każdy może” w którym 
nasza uczennica - Dagmara Stypuła zapre-
zentowała się w utworze pt. „Rolling in the 
deep” Adele i zajęła  II miejsce.

Najwięcej szczęścia dopisało uczest-
nikom Festiwalu Ekologicznego w Lacho-
wicach, podczas którego dzieci i młodzież 

prezentowała swoją wiedzę i umiejętności 
plastyczne oraz wokalne. W konkursie na 
piosenkę ekologiczną III miejsce  zajęły 
dzieci z zespołu „0”,  w konkursie indywi-
dualnym również III miejsce „wyśpiewała” 
Dagmara Stypuła. Na podium jako zwy-
ciężczyni stanęła Magdalena Maciążka z 
klasy III za najbardziej pomysłowy plakat 
ekologiczny. W tej samej kategorii III miej-
sce wywalczyła uczennica gimnazjum 
Anna Huber. 

Wielkim sukcesem może poszczycić 
się również nasza uczennica z klasy II gim-
nazjum – Kinga Chowaniec, która zdekla-
sowała rywalki w Powiatowym Konkursie 
Recytatorskim oryginalną interpretacją 
poetycką tekstu K. I. Gałczyńskiego pt. 
„Sierotka” i choć zajęła  II miejsce awanso-
wała do etapu wojewódzkiego. Niestety 
zbieżność terminu konkursu wraz z wy-
cieczką edukacyjną do Hiszpanii nie po-
zwoliły uczennicy na udział w tym etapie. 

Kolejnym sukcesem mogą pochwalić 

się nasi milusińscy z klas najmłodszych – 
Lena Pływacz i Mateusz Pływacz, którzy 
wzięli udział w Międzynarodowym Kon-
kursie Plastycznym pod hasłem „Miesz-
kam w Beskidach”. Dzieci przygotowały 
prześliczną pracę plastyczną z wykorzysta-
niem różnorodnych technik plastycznych 
i zajęły I miejsce. 

Bieżący rok szkolny okazał się również 
dla nas szczęśliwy w innej kategorii. Oto 
bowiem po raz kolejny nasza placówka 
włączyła się do konkursu Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym i …dotarliśmy aż do 
wojewódzkich eliminacji! Uczniowie na-
szej szkoły zajęli 17. miejsce na szczeblu 
wojewódzkim.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom!
ZS TD
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LKS GARBARZ

LKS TARNAWIANKA

Garbarz Zembrzyce, drużyny młodzie-
żowe –„orlików” (młodzież ur. w 2006r. 
i młodsze ) oraz „żaczków” (młodzież uro-
dzona w 2008 r. i młodsi) zakończyły swoje 
rozgrywki sezonu piłkarskiego 2016/2017.  
Dla drużyny „orlików” to sezon bardzo uda-
ny, zakończony na miejscu trzecim w ligo-
wej tabeli. W kolejnym sezonie chłopcy 
zagrają w wyższej kategorii wiekowej w 
drużynie młodzików. Tutaj gramy większą 
ilością zawodników na nieco większym bo-
isku, co na pewno będzie nowym doświad-
czeniem dla naszych chłopców. 

W tym sezonie w drużynie zagrali: Ada-
mek Dawid, Bilnik Karol, Bucała Kamil, Fijał-
kowski Szymon, Kaliński Radosław,  Lichań-
ski Kacper, Lubaś Michał, Malina Tadeusz, 
Świętek Krzysztof, Wciślak Norbert, Włoch 
Piotr, Włoch Krzysztof, Wróbel Szymon,  Za-
dora Michał, Zadora Szymon. 

Drużynie, która przez te minione trzy 
lata stała się naprawdę zgranym kolekty-
wem  należą się zasłużone brawa i szczere 
gratulacje! Praca z nimi, poświęcanie im cza-
su  to naprawdę sama przyjemność. 

Druga ale najmłodsza nasza drużyna to 
zespół „żaczków”. Grupa dzieciaków, któ-
ra spotyka się ze sobą i wspólnie trenuje 

od niespełna trzech miesięcy, ma za sobą 
pierwsze mecze z drużynami z innych klu-
bów. Tutaj mamy najwięcej pracy do zrobie-
nia ale spokojnie … cierpliwość zaangażo-
wanie,  a przede wszystkim systematyczny 
udział w treningach i meczach pozwalają 
optymistycznie myśleć o przyszłości. 

W przypadku obu drużyn, pamiętać 
trzeba, że piłka nożna na ich etapie życia ma 
stać się przygodą, dobrą zabawą i ciekawą 
formą bezpiecznego, aktywnego spędzania 
wolnego czasu. Nie wyniki sportowe tutaj 
się liczą na pierwszym miejscu. 

Więcej o poczynaniach obu drużyn 
(a przede wszystkim zobaczyć można -bo-
gatą foto galerię), przeczytać można na 
naszym profilu facebookowym - www.fa-
cebook.com/garbarz.zembrzyce. 

W dalszym ciągu prowadzimy nabór 
do najmłodszych grup młodzieżowych, 
a w szczególności do drużyny „Żaczków”. 
Zapraszamy dzieci urodzone w latach 2008, 
2009 i młodszych do wspólnego trenowa-
nia, spędzania wolnego czasu z piłką nożną. 
Mam świadomość, że w dalszym ciągu nie 
powstała osobna, najmłodsza grupa wie-
kowa –drużyna „skrzatów” (dzieci urodzo-
ne w latach 2011 i młodsi). Taka drużyna 

jednak powstanie i zagra swoją „małą ligę” 
z drużynami z ościennych miejscowości. 
Jedynym warunkiem aby to się stało to 
zgłoszenie się do drużyny zawodników 
(wraz z rodzicami).  Nie prowadzimy selek-
cji, każde dziecko może przyjść, spróbować i 
zostać z nami. Zajęcia są nie odpłatne co jest 
wyróżnikiem dla nas na tle powstających 
w okolicznych miejscowościach prywat-
nych szkółek piłkarskich. Więcej informacji 
odnośnie między innymi zapisów pod nu-
merem telefonu: 509-229-001. 

 Zajęcia prowadzone są w ramach pro-
gramu wsparcia młodych adeptów piłki 
nożnej w formie zajęć warsztatowych roz-
wijających kompetencje sportowe w w/w 
sporcie i szeroko rozumianej aktywności 
ruchowej. Organizatorem programu jest 
Gmina Zembrzyce, a podmiotem realizują-
cym działanie jest Gminne Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Zembrzycach.

WL 

Runda wiosenna za nami. Były chwile 
radości, satysfakcji jak i gorycz porażki, któ-
ra nas nie zniechęca tylko motywuje. Jak 
to w życiu czasem słońce, czasem deszcz. 
Mimo wielu przeciwności idziemy do 
przodu i pałamy optymizmem oraz pełnią 
sił do dalszych działań. Drużyny dziecię-
ce trenują pod okiem szkoleniowca pana 
Piotra Żmudki, szlifując formę do rozgry-
wek 2017/2018. Drużyna seniorów utrzy-

mała się w B klasie, a marzy się im więcej. 
W nowym sezonie będą zgłoszone trzy 
drużyny tj. Seniorzy, Orliki i Młodziki. 
Za nami również pierwszy sukces orga-
nizacyjny nowego zarządu. Udało się po-
zyskać dotację z programu „KLUB", która 
pomoże lepiej zrealizować nasze cele 
statutowe. Zarząd ma w planie pozyska-
nie dalszych środków, wszystko dla dobra 
naszych podopiecznych. Dziękujemy z ca-

łego serca wszystkim, przede wszystkim 
rodzicom, którzy okazują nam bezintere-
sowną pomoc i tak wytrwale kibicują.

KM

W ojczyźnie Don Kichota

W dniach 03.06 - 14.06.2017 uczniowie 
klasy VI i I – III gimnazjum wraz z trzema 
opiekunami wzięli udział we wspaniałej edu-
kacyjnej wycieczce autokarowej do krainy 
Don Kichota, corridy i najsłynniejszego klu-
bu piłkarskiego Europy F.C Barcelony, czyli 
do Hiszpanii. Po drodze dotarli do Monaco, 
w którym spędzili cały dzień zwiedzając 

Monte Carlo. Młodzież spacerowała ulicami 
Księstwa podziwiając uroki tego małego 
2,5 kilometrowego, ale jakże kolorowego 
państewka. Po drodze uczestnicy wycieczki 
mieli okazję zobaczyć wspaniałe krajobra-
zy Włoch i Francji, aby przez majestatycz-
ne Pireneje dotrzeć do wybrzeża Hiszpanii 
w okolicę Tossa de Mar - malowniczego mia-
steczka nad Morzem Śródziemnym. 

W programie wycieczki znalazło się m.in. 

zwiedzanie słonecznej Barcelony i jej zabyt-
ków. Uczniowie mieli okazję zatrzymać się 
również przy największym stadionie Europy, 
słynnym Camp Nou - klubu FC Barcelona. 
Poza tym czas spędzali zażywając kąpieli 
i plażowania w ciepłym Morzu Śródziemnym. 
Z tego wyjazdu oprócz pamiątek i niezapo-
mnianych wrażeń młodzież przywiozła śród-
ziemnomorską opaleniznę.      

ZSTD
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ZABAWA W ENERGYLANDII

W nagrodę za całoroczną pracę w roku szkolnym 
2016/2017 uczniowie wszystkich naszych szkół w gminie 
odwiedzili  Rodzinny Park Rozrywki Energylandia w Zato-
rze. 438 uczniów i 45 opiekunów w dniu  20  i 21 czerwca 
skorzystało z licznych atrakcji największego parku rozrywki 
w Polsce. To niezwykłe miejsce, w którym każdy znajdzie coś 
dla siebie, bowiem na przestrzeni 26 ha znajduje się mnó-
stwo nowoczesnych urządzeń i atrakcji dostosowanych wie-
kowo – dla najmłodszych, po najbardziej ekstremalne dla 
starszych i dorosłych. Dzieci i młodzież pod nadzorem na-
uczycieli doskonale się bawiła, a pobyt w tym nowoczesnym 
parku dostarczył wszystkim niezapomnianych przeżyć.  Była 
piękna pogoda więc  korzystano  z  Water Parku imitującego 
tropikalną wyspę.  Dzięki środkom  finansowym z budże-
tu Gminy Zembrzyce uczniowie mieli doskonałą rozrywkę 
i okazję do spędzenia czasu wspólnie rówieśnikami przed 
rozpoczynającymi się wakacjami.

GCKiCz
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Zielona Szkoła nad Bałtykiem
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