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W dniu 28 września 2017 roku odbyło się 
uroczyste poświęcenie nowego budynku 
Urzędu Gminy. Poświęcenia dokonał ksiądz 
dziekan Zbigniew Piwowar podczas pierw-
szych obrad Rady Gminy Zembrzyce w no-
wej Sali Sesyjnej.
Historia budynku urzędu jest ściśle zwią-
zana z historią gminy. Gmina Zembrzyce 
powstała 1 stycznia 1973 roku. Najpierw 
miała swoją siedzibę w wynajmowanym 
budynku na ulicy Kolejowej w Zembrzy-
cach. Następnie urząd został przeniesiony 
na obecne miejsce do budynku mieszkalne-
go, który był budowany z przeznaczeniem 
na mieszkania dla lekarzy pracujących 
w Przychodni, dlatego swoim wyglądem 
jak i funkcjonalnością nie był dostosowa-
ny do zadań, jakie pełni urząd. Lata mijały, 
a budynek urzędu stawał się reliktem prze-
szłości, niedostosowanym do wymagań 
jakie powinien spełniać budynek użytecz-
ności publicznej. Dlatego konieczna była 
decyzja o rozbudowie urzędu. 
Inwestycja polegała na dobudowaniu no-
wego skrzydła o łącznej powierzchni użyt-
kowej 370 m2, gruntownej modernizacji 
wraz z termomodernizacją starej części 
budynku, zmianie systemu ogrzewania 
z kotłowni węglowej na gazową i budowie 
wolnostojącego garażu.
Obecnie nasza gmina może się poszczycić  
nowoczesnym, przestronnym budynkiem, 
dostosowanym technologicznie do funkcji 
jaką ma pełnić. Oddany do użytku budynek 
Urzędu Gminy podnosi komfort  porusza-
nia się, przebywania  i świadczenia usług 
na rzecz mieszkańców gminy. Budynek zo-
stał przystosowany do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych poprzez odpowiednie zapro-
jektowanie sanitariatów oraz wyposażenie 
budynku w podjazd (rampę).
W urzędzie znajduje się sala konferencyjna, 
która może pomieścić około 60 osób. Sala 
ta pełni funkcję Sali Sesyjnej na potrzeby 
obrad Rady Gminy oraz jest wykorzysty-
wana jako Sala Ślubów. Docelowo plano-
wane jest przeniesienie do budynku urzędu 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
oraz przeznaczenie wydzielonej części na 
działalność komercyjną związaną z świad-
czeniami usług dla mieszkańców.
W ramach inwestycji powstał również wol-
nostojący garaż z pomieszczeniem gospo-
darczym, który  jednocześnie pozwoli na 
likwidację dotychczasowych garaży bla-
szanych zwiększając przestrzeń parkingo-
wą oraz estetykę terenu.

UG

Nowy budynek Urzędu Gminy Zembrzyce
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Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce

1. Przeprowadzono przetarg oraz pod-
pisano  umowę na budowę „Drogi do-
jazdowej,  miejsc postojowych i placu 
zabaw w Tarnawie  Górnej”.
2. Uzyskano dofinansowanie z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 
na udzielanie dotacji dla osób fizycz-
nych z przeznaczeniem na wymianę 
systemów ogrzewania na proekolo-
giczne w ramach zadania pn. ”Likwida-
cja Niskiej Emisji w Gminie Zembrzyce”. 
3. Uzyskano dofinansowanie w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Małopolskiego na 
lata 2014 -2020 na rozbudowę kanali-
zacji sanitarnej w miejscowości Tarna-
wa Dolna.
4. Opracowano dokumentację na II 
etap budowy placu zabaw w Zembrzy-
cach.
5. Uzyskano pozwolenie na użytkowa-
nie nowo rozbudowanej części Urzędu 
Gminy Zembrzyce.
6. Zakończono prace i uzyskano po-
zwolenie na użytkowanie zewnętrznej 
klatki schodowej w budynku będącym 
siedzibą filii Ośrodka Rehabilitacyjno – 
Edukacyjno – Wychowawczego w Tar-
nawie Górnej.
7. Złożono wniosek do Lokalnej Grupy 
Działania Podbabiogórze na dofinan-
sowanie budowy placu zabaw przy 
szkole w Zembrzycach.
8. Została podpisana umowa z Wojewó-
-dzkim Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie 
na dofinansowanie zakupu odzieży 
ochronnej dla OSP Zembrzyce, OSP 
Śleszowice i OSP Tarnawa Dolna w ra-
mach programu „Bezpieczny Strażak”. 
9. Podpisano umowę z Wojewódz-
twem Małopolskim na dofinansowanie 
zakupu sprzętu i umundurowania dla 
jednostek OSP Śleszowice, OSP Mar-
cówka i OSP Tarnawa Dolna  w ramach 
programu „Bezpieczna Małopolska 
2017”.  W ramach podpisanej umowy 
dla każdej OSP zostaną zakupione: po 
1 pompie szlamowej oraz po 3 zestawy 
ubrań.
10. Trwa realizacja projektu „Na piątkę 
z plusem” wzmacnianie kluczowych 
kompetencji w szkołach w gminie 
Zembrzyce” w ramach regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Małopolskiego na lata 2014-2020, 
Oś Priorytetowa Wiedza i kompeten-
cje, Działanie 10.01 Rozwój kształcenia 

ogólnego, Poddziałanie 10.01.03 Edu-
kacja w szkołach prowadzących kształ-
cenie ogólne z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. 
Dotychczas:
- przeprowadzono usługi szkoleniowe,
- przeprowadzono rekrutację uczestni-
ków projektu,
- rozpoczęto zajęcia z uczniami,
- zorganizowano piknik edukacyjny,
- trwają postępowania przetargowe 
na wyłonienie podmiotów w zakresie 
dostarczenia sprzętu multimedialnego 
i interaktywnego, pomocy dydaktycz-
nych, oprogramowania do pracowni 
szkolnych. 
11. Trwają prace związane z moderni-
zacją ewidencji gruntów i budynków 
na terenie sołectwa Tarnawa Dolna.
12. Wyłoniono wykonawców na re-
mont dróg gminnych tj:
- Drogi gminnej Zarębki- Pilchówka 
w miejscowości Zembrzyce 
- Drogi gminnej Nizień w miejscowości 
Tarnawa Dolna.
13. Trwają prace remontowe na drodze 
„Rówieniec” w miejscowości Śleszowi-
ce.
14. Złożono rozliczenie z wykona-
nia drogi transportu rolnego „Żmije” 
w miejscowości Tarnawa Dolna.
15. Podpisano umowę o dofinansowa-
nie remontu drogi transportu rolnego 
„Na Kusice – etap II”  w miejscowości 
Zembrzyce.
16. Wykonano remont odcinka drogi 
„Do Pękali” w miejscowości Marcówka.
17. Wykonano remont odwodnienia 
liniowego odcinka drogi „Kramarki” 
w miejscowości Marcówka.
18. Wykonano remont drogi „Na Krzyw-
dę” w miejscowości Zembrzyce.
19. Wykonano remont drogi „Do Grab-
nika” w miejscowości Zembrzyce.
20. Wykonano remont odwodnienia  li-
niowego odcinka drogi „Do Gęsikow-
skiego” w miejscowości Śleszowice.
21. Wykonano remont mostu na po-
toku „Palczyca” w ciągu drogi gminnej 
„Dąbrowy” w miejscowości Marcówka.
22. Wykonano roboty związane z przy-
wróceniem przejezdności drogi „Za-
rębki Nad Skawcami” w miejscowości 
Zembrzyce wraz z wykonaniem od-
wodnienia drogi.
23. Wykonano budowę sieci oświetle-
nia ulicznego na os. „Bielówka” w miej-
scowości Tarnawa Dolna.
24. Wykonano rozbudowę oświetlenia 

ulicznego na os. „Zarębki Nad Skawca-
mi” w miejscowości Zembrzyce.
25.  Złożono wniosek o dofinansowa-
nie zadania: remont drogi gminnej 
„Dąbrowy”  nr 440912K w miejscowości 
Marcówka w ramach programu rozwo-
ju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019.
26. Z nowym rokiem szkolnym szkoły 
gminy Zembrzyce rozpoczęły funkcjo-
nowanie na nowych zasadach. Gimna-
zja zostały włączone w szkoły podsta-
wowe.
27. Złożono wniosek o dofinansowanie 
wyposażenia szkolnych gabinetów 
profilaktyki zdrowotnej.
28. Dokonano wymiany złoża filtracyj-
nego na ujęciu wodnym w Tarnawie 
Górnej.
29. Zakończono prace związane z bu-
dową ogrodzenia wokół nieczynnego 
składowiska odpadów w Zembrzycach.
30. Odbyło się posiedzenie Rady Spo-
łecznej Samodzielnego Gminnego Za-
kładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzy-
cach w sprawie zmiany statusu zakładu 
i zamiany planu finansowego na 2017 
rok.
31. Przy współuczestnictwie gminy 
zorganizowane zostały następujące 
imprezy kulturalne: „Dni Gminy Zem-
brzyce”, „Powitanie lata w Tarnawie 
Górnej”
„Międzynarodowy Wyścig Kolarski Me-
moriał Henryka Łasaka”, „ Rombanica”;
 „ Biesiada w Śleszowicach”, „Złaz Samo-
rządowców”.
32. Przeprowadzono zawody sportowo 
–pożarnicze zorganizowane wspólnie 
z Gminą Budzów. Z terenu gminy Zem-
brzyce w zawodach wzięły udział 4 jed-
nostki Ochotniczej Straży Pożarnej. 
33. W okresie sprawozdawczym Wójt 
Gminy  uczestniczył m.in.  w:
- Zebraniach Wiejskich w Tarnawie Dol-
nej, Śleszowicach, Tarnawie Górnej, 
Marcówce i Zembrzycach
- Posiedzeniu Rady Sołeckiej wsi Śle-
szowice oraz wsi Zembrzyce
- Uroczystym otwarciu Filii OREW 
w Tarnawie Górnej
- Wydarzeniach kulturalnych realizo-
wanych na terenie Gminy Zembrzyce
- W otwarciu Zbiornika Wodnego Świn-
na Poręba z udziałem Pani Premier Be-
aty Szydło. 

Wójt Gminy Zembrzyce 
Łukasz Palarski

W okresie od 23 czerwca 2017 roku do 28 września 2017 roku wykonano oprócz bieżących spraw związanych z re-
alizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:
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Gmina Zembrzyce udziela dotacji dla 
osób fizycznych na wymianę pieców na 
proekologiczne w ramach zadania „Li-
kwidacja Niskiej Emisji w Gminie Zem-
brzyce w 2017”. 
W 2017 roku gmina uzyskała dofinansowa-
nie w wysokości 259 304,35 zł z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej (WFOŚiGW) na udzielanie 
dotacji dla osób fizycznych z przeznacze-
niem na wymianę systemów ogrzewania na 
proekologiczne w ramach zadania pn. ”Li-

kwidacja Niskiej Emisji w Gminie Zembrzy-
ce”, ponadto Gmina przeznaczyła na ten cel 
ze środków własnych kwotę 172 695,65 zł.
Dotacje przyznano 56 mieszkańcom gminy, 
którzy złożyli wnioski do gminy i zadekla-
rowali chęć wymiany pieców na proekolo-
giczne. 
Zgodnie z umowami mieszkańcy na własny 
koszt dokonali wymiany pieców/ kotłów na 
proekologiczne, a następnie w ramach pro-
gramu część wydatków będzie im zwróco-
na w formie dotacji z budżetu gminy. 

Realizacja programu „ Likwidacja Niskiej Emi-
sji w Gminie Zembrzyce w 2017” to wymiana: 
-  43 pieców/kotłów węglowych na węglo-
we spełniające wymogi Programu Ograni-
czenia Niskiej Emisji;
- 4 pieców/kotłów węglowych na piece ga-
zowe kondensacyjne;
- 9 pieców/kotłów węglowych  na kotły na 
biomasę, które spełniają wymogi Programu 
Ograniczenia Niskiej Emisji. 
Celem programu jest ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń, w tym zanieczyszczeń py-

DOPŁATY DO WYMIANY PIECÓW

1. Obecnie w trakcie realizacji jest remont 
drogi gminnej „Rówieniec” w Śleszowicach.  

Dotychczas  przeprowadzono prace zwią-
zane z wymianą zniszczonej nawierzchni 
w obrębie istniejących przełomów poprzez 
wykorytowanie istniejącej konstrukcji i wy-
konanie nowych warstw podbudowy. Popra-
wiono system odwodnienia. W najbliższym 
czasie zostanie położona nowa nawierzchnia 
asfaltowa.
2. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano 
umowy

na wykonanie remontu drogi „Nizień” 
w Tarnawie Dolnej oraz „Zarębki Pilchówka” 
w Zembrzycach. Obecnie nastąpiło prze-
kazanie placu budowy dla obu inwestycji, 
które winny być zakończone w listopadzie.     
3. Przeprowadzono remont drogi trans-
portu rolnego „Żmije” w miejscowo-
ści Tarnawa Dolna na długości 450m.  
Wykonane prace mają na celu poprawę no-
śności drogi poprzez wykonanie warstwy 
podbudowy z kruszywa łamanego wraz 
z jej podwójnym powierzchniowym utrwa-
leniem emulsją i grysami. Droga realizowa-
na przy wsparciu finansowym  Małopolskie-
go Urzędu Marszałkowskiego w ramach 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
 4. Podpisano umowę o dofinansowanie 
remontu drogi transportu rolnego „Na 
Kusice – etap II” w miejscowości Zem-
brzyce. 

Remont zakłada poprawę nośności drogi 
poprzez wykonanie dwóch warstw podbu-
dowy z kruszywa łamanego stabilizowa-
nych mechanicznie wraz z wzmocnieniem 
dolnej warstwy kruszywa geowłókniną se-
paracyjną na długości 353m. Droga realizo-
wana przy wsparciu finansowym  Małopol-
skiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 
5. Wykonano remont odwodnienia linio-
wego podłużnego na drodze  „Kramarki” 
w miejscowości Marcówka na długości 60m 
wraz z odwodnieniem liniowym poprzecz-
nym na długości 5m.
6. Wykonano remont drogi „Na Krzywdę” 
w miejscowości Zembrzyce.

Prace polegały na wykonaniu dwóch warstw 
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizo-

wanych mechanicznie wraz z wzmocnieniem 
dolnej warstwy kruszywa geowłókniną sepa-
racyjną, remont wykonano  na długości 84m. 
7. Wykonano remont drogi „Do Grabni-
ka” w miejscowości Zembrzyce na długo-
ści 60m.
8. Wykonano remont odwodnienia  linio-
wego podłużnego odcinka drogi „Do  Gęsi-
kowskiego” w miejscowości Śleszowice na 
długości 30 m.
9. Wykonano budowę sieci oświetlenia 
ulicznego na os. „Bielówka” w miejscowości 
Tarnawa Dolna, w ramach inwestycji zain-
stalowano 8 lamp. 
10. Rozbudowano oświetlenia ulicznego 
na os. „Zarębki Nad Skawcami” w miejsco-
wości Zembrzyce, na tym osiedlu zamonto-
wano 7 lamp. 
11. W trakcie realizacji są prace związane 
z inwestycją pn. ”Budowa drogi dojazdo-
wej, manewrowej wraz ze zjazdami, miejsc 
postojowych i placu zabaw przy świetlicy 
w Tarnawie Górnej”.

UG

INFRASTRUKTURA DROGOWA



nr III / 2017ZEMBRZYCE

5

W dniu 14 września 2017 roku  odbyła 
się  uroczystość oficjalnego otwarcia bu-
dynku Filii Ośrodka Rehabilitacyjno- Edu-
kacyjno-Wychowawczego w Tarnawie 
Górnej. Uroczystość była zorganizowana 
przez podmiot, który prowadzi Ośrodek 
tj. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło 
w Zawoi.
 Zmodernizowany budynek byłej szkoły 
w Tarnawie Górnej został  dostosowany do 
funkcji jaką ma pełnić ośrodek oferujący 
kompleksową pomoc dzieciom z niepełno-
sprawnościami sprzężonymi. 
By uzyskać obecny standard budynku pra-
ce prowadzone były dwutorowo, część prac 
została wykonana przez Gminę Zembrzyce, 
a część przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
Koło w Zawoi.
Pierwszy etap prac jaki wykonała Gmina 
Zembrzyce to była przebudowa pomiesz-
czeń na parterze budynku. Łączny koszt tego 
etapu to 96 582 zł. Gmina Zembrzyce otrzy-
mała dotację na ten cel z Powiatu Suskiego 

w kwocie 50 000 zł, z Miasta Sucha Beskidzka 
w kwocie 7 500 zł, Gminy Stryszawa – 7000 zł 
oraz z Gminy Budzów – 5000 zł.
Drugi etap prac jaki wykonała Gmina Zem-
brzyce to dobudowa nowej klatki schodo-

wej, której łączny 
koszt wynosił 
ponad 150 000 
zł. Gmina otrzy-
mała na ten cel 
wsparcie z Gminy 
Stryszawa, Bu-
dzów i Maków 
Podhalański po 
10 000 zł.

Równocześnie 
Polskie Stowarzy-
szenie na Rzecz 

Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
Koło w Zawoi, w ramach pozyskanych środ-
ków od darczyńców i z Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
wykonało: instalację centralnego ogrzewa-
nia,  budowę windy, dwóch podjazdów dla 
niepełnosprawnych,  przeprowadziło remont  
pomieszczeń w budynku oraz przebudowę 
I piętra. 

Zorganizowana uroczystość była okazją do 
złożenia podziękowań wszystkim, których 
działania wspierały modernizację budynku 
i zapewnienie wychowankom Ośrodka jak 
najlepszych warunków do nauki, rehabilitacji 
i rozwoju. 
     
     
 UG

Gmina Zembrzyce pozyskała środki 
z Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Małopolskiego na lata 
2014- 2020, w ramach 5 Osi Prioryteto-
wej Ochrona Środowiska, Działanie 5.3 
Ochrona zasobów wodnych, Poddzia-
łania 5.3.2 Gospodarka wodno-kana-
lizacyjna,  na realizację projektu o na-
zwie „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Tarnawa Dolna”. Projekt 
będzie realizowany w 2018 i 2019 roku. 
W ramach inwestycji planowane jest przy-

gotowanie dokumentacji projektowej oraz 
budowa:
-  sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
wraz z przyłączami: o długości około 7,3 km,
-  rurociągu tłocznego: o długości około 0,3 
km wraz z niezbędnym uzbrojeniem na sieci 
- kompletna sieciowa pompownia ścieków 
wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementa-
mi tj. dojazdem, utwardzeniem i odwodnie-
niem terenu, zasilaniem elektrycznym, ste-
rowaniem, monitoringiem i oświetleniem.
Inwestycja pozwoli na podłączenie do kana-

lizacji  około 130 gospodarstw domowych 
z osiedli: Konasówka, Podsale,  Matuszyki, 
Stypułówka, Storczały. 
Szacunkowa całkowita wartość projektu to  
4 800 000 zł.
Realizacja projektu przyczyni się do popra-
wy środowiska naturalnego poprzez ogra-
niczenie przedostawania się substancji za-
grażających zdrowiu i życiu do wód i gleb 
oraz znacznie poprawi jakość życia miesz-
kańców.     
    UG

BUDOWA KANALIZACJI W TARNAWIE DOLNEJ.

łowych, z pieców oraz kotłowni opalanych 
węglem, oraz ograniczenie emisji innych sub-
stancji powodujących przekroczenie standar-
dów jakości powietrza w  naszej gminie.

Przypominamy o bezwzględnym zakazie 
palenia w piecach odpadami komunal-
nym, impregnowanym drewnem, płyta-
mi OSB i innymi materiałami, które po 

spaleniu wydzielają trujące substancje.
    UG

ODDANIE DO UŻYTKU ZMODERNIZOWANEGO OBIEKTU NA POTRZEBY FILII OŚRODKA 
REHABILITACYJNO- EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZEGO W TARNAWIE GÓRNEJ
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W skali kraju Małopolska jest liderem prze-
twarzania odpadów komunalnych. Większość 
gmin z Województwa Małopolskiego osiąga 
wyższy poziom recyklingu niż wymagają tego 
normy unijne. W 2016 roku minimalny unijny 
poziom odzysku wynosił 18 %.  W Małopolsce 
gminami o najwyższym wskaźniku odzysku 
papieru, szkła, plastiku i metalu, tj. powyżej  
71 % są: Zembrzyce, Rabka Zdrój, Skawina, 
Szerzyny, Zakopane, Brzeszcze, Krzeszowice, 
Brzesko, Michałowice, Sucha Beskidzka, Kryni-
ca –Zdrój i Łabowa.  
Mieszkańcy naszej gminy wiedzą, że sorto-
wanie odpadów jest bardzo ważne, przyjęte 
zasady sortowania są w większości wypadków 
przestrzegane.  Tylko 24 gospodarstw do-
mowych naszej gminy zadeklarowało, że nie 
będzie sortować odpadów, w efekcie opłaca 
składki w wysokości 10 zł od mieszkańca. Po-
zostałe 1468 gospodarstw zadeklarowało, że 
będzie sortować odpady.   Równocześnie trze-
ba podkreślić że nasi mieszkańcy sortujący od-
pady płacą stosunkowo niską stawkę tj. 4 zł od 
mieszkańca miesięcznie. Stawkę w tej wysoko-
ści ma jeszcze Budzów, pozostałe gminy mają 

znacznie wyższe stawki opłat, np.: Stryszawa 5 
zł, Maków Podhalański – 6 zł, Sucha Beskidzka 
– 7 zł, Mucharz – 6 zł., Wadowice – 8,60 zł. 
Bardzo ważnym jest byśmy dalej sortowali 
odpady, bo od tego zależy ile z odpadów trafi 
na składowiska odpadów, a jaka ich  część zo-
stanie przetworzona. Równocześnie prosimy 
mieszkańców, by oddawali odpady w workach 
oznaczonych kodem, worki nie oznaczone nie 
będą odbierane. Obecnie gmina ma podpisa-
ną umowę na odbiór odpadów komunalnych 
do końca 2018 roku z firmą EMPOL sp. z o.o.
Dzięki przyjętym zasadom odbioru odpadów 
nie powinny się już nigdzie pojawiać wysypi-
ska śmieci. Niezrozumiałym jest wywożenie 
odpadów do lasu, na pola, czy „do potoka”, 
a niestety zdarzają się jeszcze takie przypadki.   
Prosimy o zaniechanie takich działań. Przyję-
ty system odbierania odpadów zapewnia, że 
wszystkie odpady komunalne, nie zależnie 
od ich ilości zostaną zabrane. W przypadku 
zaś odpadów problemowych typu: przeter-
minowane leki, zużyte baterie i akumulatory, 
chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny, odpady wielkogabarytowe należy 

dostarczać do Punku Selektywnej Zbiórki Od-
padów. Worki nie są limitowane, w przypadku 
ich braku można się  po nie zgłosić do Punktu. 
Również do tego punktu można dostarczać 
odpady budowlane i remontowe pochodzące 
z drobnych remontów w ilości do 1 m3 rocz-
nie. 
   Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów znajduje się w miejscowości Zembrzyce 
(budynek byłej garbarni) „ul. Ks. Kobyłeckiego”. 
Godziny otwarcia punktu: poniedziałek – wto-
rek 800 – 1000 , środa  1500 – 1700 , czwartek – pią-
tek 800 – 1000  oraz  w każdą drugą  i czwartą 
sobotę miesiąca od godz. 800 - 1300 . 

W lutym br. Gmina Zembrzyce złożyła do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki   Wodnej  w Krakowie  wnio-
sek o przyznanie dotacji na realizację zadania 
pn. „Doposażenie jednostek OSP z terenu Gmi-
ny Zembrzyce w elementy odzieży ochronnej 
do działań bojowych oraz sprzęt ratowniczo-
gaśniczy” w ramach Programu „Zapobieganie 
poważnym awariom i likwidacja ich skutków 
dla środowiska”. Program ten skierowany jest 
do jednostek samorządu terytorialnego oraz 
jednostek OSP, a jego celem jest wyposażenie 
strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z 
terenu województwa małopolskiego w sprzęt 
ratowniczo-gaśniczy oraz odzież ochronną do 
działań bojowych.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z  
WFOŚIGW w Krakowie strażacy  z OSP Zem-
brzyce, OSP Tarnawa Dolna  i OSP Śleszowice 
wzbogacili się o nową odzież ochronną do 
działań bojowych. 

W ramach realizowanego zadania zaku-
piono:

- dla OSP Tarnawa Dolna – 6 szt. hełmów 
Gallet MSA AUER

- dla OSP Śleszowice – 1 hełm Gallet MSA 
AUER, 1 ubranie bojowe TOP FIRE, 2 pary ręka-
wic Fire Max2 

oraz 2 pary butów specjalnych strażackich 
WZ 428

- dla OSP Zembrzyce – 6 par rękawic spe-
cjalnych FHR 001S oraz 6 szt. kominiarek nie-
palnych.

W/w odzież ochronna została uroczyście 
przekazana przez Wójta Gminy Zembrzyce 
na ręce przedstawicieli z poszczególnych 
OSP. Zakupiona w ramach Programu odzież 
ochronna posiada odpowiednie atesty i do-
puszczenia oraz certyfikaty do stosowania w 
ochronie przeciwpożarowej. 

Zakup odzieży ochronnej podniósł kom-
fort pracy, jak również zapewnił bezpieczeń-
stwo strażaków wykonujących działania na 
rzecz ochrony środowiska i gospodarki wod-
nej w Gminie Zembrzyce. Realizacja zadania 
niewątpliwie przyczyniła się do skutecznego 
przeprowadzania działań bojowych, akcji ra-
towniczych i usuwania skutków zagrożeń dla 
środowiska. Zabezpieczenie strażaków w pro-
fesjonalny sprzęt ochrony osobistej przyczynił 
się do podniesienia efektywności strażaków 
podczas prowadzonych akcji ratunkowych 

oraz zwiększenia mobilności poszczególnych 
jednostek. 

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie wyniosło 3700 zł, a cał-
kowity koszt zadania zamknął się w kwocie 
10688,02 zł. 

     
 UG

Zadanie finansowane ze środków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

JESTEŚMY LIDERAMI W GOSPODAROWANIU ODPADAMI KOMUNALNYMI.

„BEZPIECZNY STRAŻAK 2017”

Wprowadzony w naszej gminie system gospodarowania odpadami sprawdził się i daje bardzo dobre wyniki.
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Zembrzycach informuje, że w dalszym 
ciągu realizowana jest działalność Punk-
tu Informacyjno – Konsultacyjnego dla 
osób dotkniętych przemocą w rodzinie, 
który oferuje fachową pomoc, wsparcie 
psychologiczne, konsultacje i doradztwo 
w sytuacji kryzysowej. Ze wsparcia mogą 
skorzystać również osoby znajdujące się 

w trudnej sytuacji z uwagi na inne okolicz-
ności, m.in. uzależnienia, konflikty w rodzi-
nie, problemy zdrowotne, problemy opie-
kuńczo – wychowawcze. 

Punkt czynny jest w co drugi wtorek 
miesiąca w godzinach 14:00 – 17:00 w bu-
dynku Ośrodka Zdrowia w Zembrzycach, I. 
piętro, w siedzibie Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej. W ramach działania punktu wspar-

cie udzielane jest przez psychologa.
Wszelkie informacje na temat działalno-

ści Punktu dostępne są w siedzibie Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zem-
brzycach lub pod nr tel. (33) 8746-400. 

Pomoc oferowana w Punkcie jest bez-
płatna. 

GOPS

POMOC PSYCHOLOGICZNA W GMINIE ZEMBRZYCE

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE ZEMBRZYCE

POŻEGNALIŚMY LEKARZA MARIANA KRUPIŃSKIEGO

W dniu 1 października 2017 roku, przeżyw-
szy 90 lat, odszedł z naszej zembrzyckiej 
społeczności znany nam wszystkim lekarz 
Marian Krupiński.
 
Urodził się 23.01.1927 roku. Po studiach na 
Akademii Medycznej w Krakowie  w 1952 
roku jako młody lekarz wraz z żoną przybył 
do Zembrzyc.  Staż medyczny  odbył w Szpi-
talu w Makowie Podhalańskim. Aż do eme-
rytury pracował w ośrodku zdrowia. Później 
jeszcze miał prywatną praktykę lekarską.  
Tutaj osiadł na stałe.  Zżył się z mieszkańca-
mi wsi. Spotykaliśmy Go w przychodni, na 
ulicy, w kościele, w sklepie. To również dzięki 
Jego staraniom powstał budynek obecnej 
Przychodni w Zembrzycach. Był propa-
gatorem i założycielem Kół Honorowego 
Krwiodawstwa na terenie naszego powiatu.                                                                                                                            

Służył mieszkańcom Zembrzyc niemal 65 lat 
lecząc ich, udzielając porad w trudnych nie-
raz sytuacjach zdrowotnych. Prawie każdy 
ze starszych mieszkańców ma w pamięci Jego 
postać i zawdzięcza mu pomoc w różnych do-
legliwościach. 
ŚP. Marian Krupiński był dobrym lekarzem 
o specjalizacji medycyna ogólna, świetnym 
diagnostą. Wynikało to niewątpliwie z Jego 
wieloletniego doświadczenia i wiedzy me-
dycznej. Zdarzały się sytuacje, że kiedy spe-
cjaliści nie potrafili pomóc, Jemu udawało się 
trafnie rozpoznać chorobę i ją uleczyć.
Życie człowieka zamyka się dwiema datami: 
urodzin i śmierci, między tymi datami jest cały 
człowiek. Życie naszego Doktora było długie 
i owocne. Doczekał się czworga  wnuków  
i sześciorga prawnuków. 
   GCKiCZ

Przemoc to intencjonalne działanie lub 
zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, 
które wykorzystując przewagę sił narusza 
prawa i dobra osobiste jednostki, powodu-
jąc cierpienia i szkody. 
Rodzaje przemocy w rodzinie:
Fizyczna – naruszanie nietykalności fizycznej 
- np. popychanie, szarpanie, ciągnięcie, sztur-
chanie, klepanie, ciągnięcie za włosy, szczy-
panie, kopanie, bicie ręką, pięścią, uderzenie 
w twarz, przypalanie papierosem, duszenie, 
krępowanie ruchów itp.
Psychiczna – naruszanie godności osobistej – 
np. obrażanie, wyzywanie, osądzanie, ocenia-
nie, krytykowanie, straszenie, szantażowanie, 
grożenie, krzyczenie, oskarżanie, obwinianie, 

oczernianie, wyśmiewanie, lekceważenie itp.
Seksualna – naruszanie intymności - np. wy-
muszanie pożycia, obmacywanie, gwałt, zmu-
szanie do niechcianych praktyk seksualnych, 
nieliczenie się z życzeniami partnerki/partnera, 
itp.
Ekonomiczna – naruszanie własności - np. 
niszczenie rzeczy, kradzież, używanie rze-
czy bez pozwolenia, zabieranie pieniędzy, 
przeglądanie dokumentów, korespondencji, 
dysponowanie czyjąś własnością, zaciąganie 
pożyczek „na wspólne konto” bez wiedzy i/lub 
zgody partnera, sprzedawanie osobistych lub 
wspólnych rzeczy bez uzgodnienia, zmuszanie 
do spłacania długów itp.
Zaniedbanie – naruszanie obowiązku opieki ze 

strony osób bliskich - np. niedawanie środków 
na utrzymanie, pozbawienie jedzenia, ubrania, 
schronienia, brak pomocy w chorobie, nie-
udzielenie pomocy, uniemożliwianie dostępu 
do miejsc zaspokojenia podstawowych po-
trzeb: mieszkania, kuchni, łazienki, łóżka itp.
Jeśli jesteś świadkiem takich zachowań:
porozmawiaj z osobą krzywdzoną i powiedz 
jej, że domyślasz się, że w jej domu jest prze-
moc; 
zaoferuj wezwanie policji czy też zaproponuj 
inną pomoc - w zależności od potrzeb osoby 
krzywdzonej;
jeżeli jesteś bardziej odważny/a - możesz też 
porozmawiać z osobą stosującą przemoc, in-
formując ją, że wiesz o przemocy i że przemoc 

Przed nami okres grzewczy w związku z czym 
zwiększy się ilość oddawanego popiołu. Bar-
dzo prosimy, by worki z popiołem nie były 
przepełniane, ponieważ rozrywają się przy 
załadunku.
 Przypominamy, że terminy wnoszenia opłat 
za gospodarowanie odpadami za poszczegól-

ne kwartały to: do 15 marca,  do 15 maja, do 
15 września, do 15 listopada. Opłatę można 
wnosić na rachunek bankowy Urzędu Gminy 
Zembrzyce nr 81 8128 0005 0000 0462 2000 
0020, u inkasenta (sołtys) lub w kasie Urzędu 
Gminy. 
Ważnym jest by wpłaty były dokonywane 

terminowo, ponieważ koszty wysłania upo-
mnienia przez urząd gminy to kwota 11,60 zł, 
kwota ta czasami przewyższa wysokość na-
leżnej opłaty za odpady.  Natomiast zgodnie 
z przepisami prawa urząd jest zobligowany do 
wysyłania upomnień.   
    UG
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27 sierpnia  2017 roku w Bobowej 
koło Gorlic  odbyły się XIX Dożynki Wo-
jewódzkie.  Dziękczynną mszę świętą za 
pomyślne tegoroczne zbiory i za rolników 
sprawował biskup tarnowski Andrzej Jeż. 
Po niej korowód z wieńcami dożynkowy-
mi, prowadzony przez Zespół Regionalny 

"Lipniczanie" przeszedł na rynek. Tam 
Marszałek Województwa podziękował 
przybyłym za trud żniwny i pielęgnowa-
nie tradycji. Tam też  odbyła się prezenta-
cja i ocena grup wieńcowych oraz  insce-
nizacja o tym, jak żniwa wyglądały 30 lat 
temu, a jak wyglądają dziś. Nasza gminę 

na tegorocznych Dożynkach Wojewódz-
kich reprezentowało Stowarzyszenie 
Zembrzyckie Koło Gospodyń „Mioduszy-
na”. 

Natomiast powiatowe święto plo-
nów  odbyło się 10 września  w Łętow-
ni. Jak zwykle organizatorzy przewidzieli 
wiele atrakcji i to bynajmniej nie tylko 
dla rolników. Msza Święta w podzięko-
waniu za tegoroczne plony i pomyśl-
ność dla wszystkich pracujących na roli  
odprawiona została  w zabytkowym, 
drewnianym kościele. Barwny korowód 
12 grup wieńcowych przemaszerował  
na plac przy miejscowej remizie, gdzie 
odbyła się główna uroczystość  święta 
plonów.  Naszą gminę pięknie promo-
wały panie  ze Stowarzyszenia  „Nasza 
Wieś Śleszowice”, które debiutowały 
w tak ważnej uroczystości  i należy się 
im uznanie za wykonany własnoręcz-
nie, z pietyzmem wieniec tradycyjny.                                                    
Trzeba przyznać, że tegoroczne wieńce 
i prezentacja grup wieńcowych była na 
mistrzowskim poziomie. Podczas uro-
czystości ogłoszono też  wyniki w kon-
kursie na najpiękniejszy ogród i obejście 

DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE I POWIATOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Zembrzycach, w związku ze zbliżają-
cym się sezonem zimowym, kieruje apel 
do wszystkich mieszkańców Gminy Zem-
brzyce  aby osoby potrzebujące pomocy, 
w szczególności osoby starsze, samotne, 
chore, bezdomne, niepełnosprawne, któ-
re własnymi staraniami nie radzą sobie 
z problemami w razie potrzeby kontakto-
wały się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Zembrzycach, osobiście lub telefonicz-
nie pod numerem telefonu: (33) 874 64 
00  bądź za pośrednictwem innych osób, 

np.: sołtysów, radnych, sąsiadów, osób 
bliskich itp.
Jednocześnie, w związku z nadchodzącą 
zimą, zwracamy się do wszystkich miesz-
kańców gminy Zembrzyce, aby zwrócili 
uwagę na swoich bliskich, znajomych, są-
siadów, w szczególności na osoby starsze, 
samotne, chore, bezdomne, niezaradne 
życiowo oraz niepełnosprawne, które 
narażone są na różne niebezpieczeństwa 
związane z zimą. Osoby te mogą wyma-
gać schronienia lub różnych innych form 
pomocy.

Nie bądźmy obojętni na osoby potrzebu-
jące pomocy, czasem zwykłe słowo, czy 
prosty gest mogą stanowić dla osób po-
trzebujących dużą pomoc czy wsparcie. 
Bądźmy odpowiedzialni nie tylko za sie-
bie, ale także za naszych bliskich, sąsia-
dów. Dzięki wzajemnej pomocy i wspar-
ciu możliwe będzie stworzenie lokalnej 
sieci wsparcia i społeczności opartej na 
wzajemnym zrozumieniu i życzliwości 
wobec siebie. 
     
   GOPS

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY ZEMBRZYCE W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYM SIĘ  
OKRESEM ZIMOWYM

jest przestępstwem;
jeżeli chcesz pozostać najbardziej neutralny - 
wezwij policję lub zawiadom Ośrodek Pomocy 
Społecznej;
reaguj na każde zachowanie przemocowe 
pokazując, że Ci się ono nie podoba, że nie 
zgadzasz się na nie;
wyrażaj głośno swoje oburzenie na stosowa-
nie przemocy;
wysłuchaj osoby krzywdzonej, zapewnij ją że 
w razie wystąpienia przez nią na drogę prawną 
- zostaniesz świadkiem w sądzie;
udziel jej pomocy finansowej lub jakiejkolwiek 
innej, jakiej jesteś w stanie jej udzielić (przeno-
cowanie, schronienie, pójście z nią do urzędu, 

pomoc w urządzeniu się - gdyby odeszła od 
krzywdziciela, itp.);
udziel osobie doświadczającej przemocy 
wsparcia emocjonalnego, porozmawiaj z nią, 
zaproponuj skorzystanie z innych form wspar-
cia (m.in. pomocy psychologicznej, prawnej).
Pamiętaj, że osoba krzywdzona może "kryć" 
sprawcę, ponieważ wstydzi się swojej sytuacji 
w domu. Może też nie chcieć przyznać się, że 
doznaje przemocy, gdyż jest zastraszona przez 
osobę stosującą przemoc, która powtarza na 
co dzień, że jest do niczego i że nikt jej nie po-
może. Nie zniechęcaj się tym, tylko działaj!
 
Zachęcamy do przyjrzenia się takim sytu-

acjom i udzielenia pomocy w celu przerwania 
przemocy. Weźmiesz wtedy udział w bardzo 
ważnym etapie przeciwdziałania przemocy - 
w interwencji. Twoja interwencja może zapo-
czątkować proces wychodzenia z przemocy 
osoby pokrzywdzonej, ale przede wszystkim 
może pomóc zapewnić jej bezpieczeństwo. 

Wszelkie informacje i porady na temat działań 
zmierzających do przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie można uzyskać w siedzibie Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Zembrzycach lub pod 
nr telefonu: (33) 8746-400. 
     
   GOPS
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w gospodarstwie rolnym. Tegorocznymi 
laureatami w kategorii ogród przydo-
mowy byli Państwo Teresa i Józef Wójci-
ga z Tarnawy Górnej.  Następnie z okazji 
święta plonów Prezes Małopolskiej Izby 
Rolniczej  Ryszard Czaicki uhonorował 
rolników. Nagrodę otrzymała Pani Aneta 
Pszczółka-Busch z Tarnawy Górnej, która 
prowadzi niewielkie gospodarstwo na-
stawione na produkcję mleka koziego 
i serów.  Były też prezentacje sceniczne 
dzieci i młodzieży szkolnej,  występ go-
spodyń z zaprzyjaźnionego  Jordanowa 
Śląskiego i festyn taneczny dla miłośni-
ków dobrej zabawy. W przyszłym roku 
świętowanie plonów odbędzie się w Gmi-
nie Budzów.

     
  GCKiCZ

W dniu 15 października w Kościele Pa-
rafialnym w Zembrzycach, odbył się kon-
cert Grupy „Pokolenie” z okazji 39 roczni-
cy wyboru naszego Kardynała Wojtyły na 
Stolicę Piotrową. 

Nie ma jednego klucza do tajemnicy 
pontyfikatu Jana Pawła II, ale bez wątpie-
nia jednym z najważniejszych jest nadzieja. 
„Ziemią Obiecaną” papieża był człowiek. 
Szedł na jego spotkanie, aby go zapraszać 
do wspólnej wędrówki w stronę Boga, 
w stronę lepszego życia, w stronę nieba. To 
właśnie temat, który był mottem przewod-
nim koncertu "Pokolenia".  Grupa założona 
została  przez  nauczycieli z Zespołu Szkół 
w Zembrzycach 12 lat temu. Artyści dwa 
razy w roku przygotowują prezentacje słow-
no- muzyczne przybliżając nam nauki i ży-
cie największego z Polaków. Dziękujemy za 
piękny, profesjonalny i wzruszający koncert. 

     
GCKiCZ

KONCERT „IDŹMY NAPRZÓD Z NADZIEJĄ”

PROMOWANIE GMINY PRZEZ ZEMBRZYCKIE KOŁO GOSPODYŃ „MIODUSZYNA”

Po raz 32. w tym roku miała miejsce 
Babiogórska Jesień, której uczestnicy 
przybywają aby wziąć udział we wspania-
łej zabawie, posłuchać góralskiej muzyki, 
prezentacji gawęd  i obrzędów. Na scenie 
można było zobaczyć i posłuchać artystów 
nie tylko z Polski, ale również z Włoch, Sło-
wacji, Gruzji czy Węgier. Gminę Zembrzy-
ce  w przeglądzie zespołów regionalnych 
reprezentowały panie  z Zembrzyckiego 
Koła Gospodyń „Mioduszyna”. Zaprezento-
wały bardzo entuzjastycznie przyjęte wido-
wisko oparte na rodzimym folklorze „Wola-
nie Bugli”, za które otrzymały wyróżnienie.                                                                                                                           
Dziękujemy grupie za opracowanie i zapre-
zentowanie z poczuciem humoru widowi-
ska.    
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w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, 

 Działanie 10.01 Rozwój kształcenia ogólnego, 
Poddziałanie 10.01.03  Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem imprezy, organizowanej w for-
mie naukowego pikniku była populary-
zacja wiedzy matematyczno-przyrodni-
czej w przystępny i atrakcyjny sposób. 
To pierwsza  edycja, która zgromadziła 
młodych pasjonatów nauki z trzech szkół 
Gminy Zembrzyce (Zembrzyce, Tarnawa 
Dolna, Śleszowice).

Jesienną edycję pikniku zorganizo-

wano w zagrodzie edukacyjnej „Baców-
ka u Harnasia” położonej w malowniczej 
części Marcówki.  Na uczestników czekało 
11 stanowisk, na których nauki ścisłe były 
prezentowane  w niestandardowy sposób.  
W ciągu sześciu godzin uczniowie realizo-
wali zagadnienia z różnych dziedzin. Królo-
wały: matematyka, fizyka, chemia i biologia.  
Każdy znalazł coś dla siebie. 

Szlak, którym podążały grupy,  znaj-
dował się w atrakcyjnym miejscu i przede 
wszystkim na dużej przestrzeni, gwarantu-
jąc  tym samym swobodne rozlokowanie 
stacji badawczych:

1. Szałas pasterski – jak powstaje ser?
2. W zagrodzie – skąd się bierze mleko?
3. Kuchnia w Bacówce. Mielenie zboża,   
pieczenie moskoli.
4. Kuźnia – o fizyce w praktyce.
5. Staw – botanika, zoologia, herpetolo-
gia. Ciekawostki z geografii.
6. Eksperymenty z chemii.
7. Doświadczenia z fizyki.
8. Magiczny dywan.
9. Tradycje, stroje, trąbita.
10. Ognisko. 

Sytuacje edukacyjne pozwalające do-
świadczać, eksperymentować, obserwować 
i aktywnie uczestniczyć w procesie dydak-
tycznym wtopione zostały w naturalne śro-
dowisko przyrodnicze.  Powiązanie części 
eksperymentów z najbliższym otoczeniem 
oraz z płodami ziemi i produktami z hodow-
li uświadomiło uczniom, że nabyta wiedza 
jest przydatna w codziennym życiu, że moż-
na przekazywać wiedzę i eksperymentować 
np. w ramach tematu: skąd się bierze mleko 
i dlaczego kwaśnieje, czy też jak powstaje 
ser, jak hartować stal (wykorzystanie kuźni). 
Nie zabrakło nowinek technicznych. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z ro-
botyki oraz rywalizacje przy wykorzystaniu 
magicznego dywanu.

Piknik udowodnił, że nauka zaprezen-
towana w atrakcyjny i niekonwencjonalny 
sposób to pasjonująca zabawa dla każdego 
– niezależnie od płci czy wieku. Uczniom, 
podekscytowanym zdobytą wiedzą i nowy-
mi doświadczeniami, nie przyszło do głowy, 
że się uczyli. Kolejny raz udowodniono, że 
nauka przez zabawę jest najlepszym sposo-
bem zdobywania wiedzy.

COS

CIEKAWOSTKI, POKAZY NAUKOWE, WARSZTATY I EKSPERYMENTY 
W „BACÓWCE U HARNASIA”  - PIKNIK NAUKOWY ZORGANIZOWANY W RAMACH  

PROJEKTU „NA PIĄTKĘ Z PLUSEM – 
WZMACNIANIE KLUCZOWYCH KOMPETENCJI W SZKOŁACH W GMINIE ZEMBRZYCE”
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Akcja „Odblaskowa Szkoła” ruszy-
ła…

Prelekcja prewencyjna przeprowa-
dzona przez przedstawicieli Powiatowej 
Policji w Suchej Beskidzkiej dnia 28 IX 
2017r. dla wszystkich uczniów Zespołu 
Szkół, promująca zasady bezpieczeń-
stwa „W Drodze DO i Ze Szkoły” sprawi-
ła, iż młodzież stanęła do „walki”. A jest 
o co walczyć… .

Najpierw jednak, uczniowie muszą 
zaprezentować swoje talenty plastyczne 
w postaci rysunków i tematycznych gaze-
tek klasowych, oraz wziąć udział w turnieju 
wiedzy o bezpieczeństwie. Celem konkur-
su jest promowanie zasad bezpiecznego 
poruszania się po drodze, wyposażenie 
uczniów w wiedzę, która wpłynie na 
poprawę bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym, nie tylko podczas drogi do i ze 
szkoły. Ponadto celem akcji jest zwróce-
nie uwagi rodzicom oraz prawnym opie-
kunom uczniów na konieczność korzysta-

nia przez dzieci i dorosłych z elementów 
odblaskowych i promowania wszelkich 
inicjatyw ograniczających zagrożenia w ru-
chu drogowym. W związku z powyższym 
Rada Rodziców zaopatrzyła wszystkich 
przedszkolaków w kamizelki odblaskowe 
oraz wszystkich uczniów Zespołu Szkół 

w elementy odblaskowe, dzięki którym 
będą widoczni na drodze. Na dzień 27 X 
2017r. zaplanowano szkolny piknik pod 
hasłem „Bądź widoczny, bądź ostrożny…” 
podsumowujący wszystkie przeprowadzo-
ne działania.

ZSZ

 „SZKOŁA W ZEMBRZY-
CACH Z ODBLASKIEM…”

INFORMACJE Z ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEMBRZYCACH

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

W dniu 4 września uczniowie prze-
kroczyli progi szkoły po wakacyjnym 
odpoczynku. Powitanie całej społeczno-
ści szkolnej połączone było z odświętną 
akademią, na której odbyło się uroczyste 
powitanie i ślubowanie najmłodszych – 
uczniów klasy I, pod opieką wychowaw-

czyni Małgorzaty Palarskiej i czujnym 
okiem Pani Dyrektor Elżbiety Fidelus. 
Uczniowie klasy VII wraz z wychowaw-
czynią Barbarą Cyganik zadbali o to, aby 
przypomnieć o rocznicy wybuchu II woj-
ny światowej - 1 września 1939 roku, aby 
uczcić pamięć tych, którzy bohatersko 

walczyli o wolność naszego kraju i złożyć 
im hołd pamięcią, słowem i piosenką. 
O oprawę muzyczną zadbał pan Edward 
Stopa wraz z zespołem wokalnym. 
W organizacji tej uroczystości mieli także 
udział pani Magdalena Żmudka, Monika 
Jach i Piotr Talaga.

a) Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 
prowadzą:
- E. Kiepura – wtorek – godz. 1415 - 1505

- B. Cyganik – poniedziałek – godz. 1415 - 1505

- A. Talaga – poniedziałek – godz. 1415 - 1505

b) Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze 
prowadzą:
- E. Porębska – środa – godz. 1330 - 1415

- A. Palarska – środa – godz. 1420 - 1505

- M. Jach – poniedziałek – godz. 1420 - 1505

- G. Świerk – (każdy pierwszy poniedziałek miesią-
ca – godz. 1500)

c) Konsultacje logopedyczne prowadzą:
- E. Kuligowska – czwartek – godz. 1300

- A. Kopacz – pierwszy wtorek miesiąca – godz. 1700

- M. Palarska – pierwszy wtorek miesiąca – godz. 1700

d) Zajęcia rozwijające kompetencje emo-
cjonalno – społeczne prowadzi:
- B. Cyganik – środa – godz. 1415 - 1505

e) Konsultacje z doradztwa zawodowego 
prowadzi:
- A. Palarska – pierwszy wtorek miesiąca – godz. 1700

OFERUJEMY DODATKOWE ZAJĘCIA W SZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018:
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SUKCESY LEKKOATLETÓW

ZAWODY PŁYWACKIE

W dniu 5 października obiekty lekko-
atletyczne stadionu MKS Babia Góra 
Sucha Beskidzka były areną zmagań 
młodych lekkoatletów, które w związ-
ku z reformą szkolnictwa odbywały się 
w nowej formule. W Finale Powiato-
wym Igrzysk Młodzieży (dawna Gim-
nazjada) startowali bowiem uczniowie 
klas siódmych szkół podstawowych 
wraz z uczniami klas drugich i trzecich 
gimnazjum. W rywalizacji tej spore suk-
cesy odnieśli uczniowie Zespołu Szkół 
w Zembrzycach (opiekunowie –  Piotr 
Talaga i Tadeusz Fidelus):
- I miejsce Julia Przybyś w pchnięciu kulą 
i awans do Finału Wojewódzkiego
- II miejsce Antonina Stopa w biegu na 
100 metrów i awans do Finału Wojewódz-
kiego
- III miejsce drużyny dziewcząt ( Antonina 
Stopa, Angelika Sobaniak, Daria Moteja-
ded, 

  Agnieszka Ogarek) w biegu sztafetowym 
4x 100 metrów
- IV miejsce Maciej Talaga w biegu na 
1000m
- V miejsce Angelka Sobaniak w pchnięciu 
kulą 

Gratulując osiągniętych na szczeblu po-
wiatu rezultatów wypada teraz życzyć 
udanych startów w Finale Wojewódzkim, 
który odbędzie się w Tarnowie. 

(PT)

Skromna reprezentacja uczniów z na-
szego Zespołu Szkół w składzie: Świętek 
Ilona, Świętek Krzysztof, Talaga Maciej 
i Krzysztoń Konrad, wzięła udział w VI 
Zawodach Pływackich o Puchar Starosty 

Suskiego, które odbyły się we wtorek 19 
września w krytej pływalni w Suchej Be-
skidzkiej. 

Było to równocześnie uroczyste otwar-
cie Sportowej Rywalizacji Szkół w Powiecie 
Suskim w roku szkolnym 2017/2018, której 
dokonał Starosta Suski Józef Bałos. Najlepiej 
zaprezentowała się Ilona Świętek zajmu-
jąc I miejsce w stylu motylkowym i III miej-
sce w stylu dowolnym oraz Maciej Talaga, 
który zajął dwukrotnie II miejsca w stylach 
dowolnym i motylkowym. Trzecie miejsce 
w stylu grzbietowym zajął Konrad Krzysztoń, 
a Krzysztof Świętek zajął IV miejsce w stylu 
klasycznym.

 Podczas zawodów prowadzona była 
także klasyfikacja drużynowa, w której 

punktował każdy zawodnik w zależności od 
zajętego miejsca w danym stylu, wysokie III 
miejsce zajęli uczniowie szkoły podstawo-
wej (na 15 drużyn), natomiast V miejsce (na 
13) zajęli uczniowie z gimnazjum.

(TF)

Nauczyciele Zespołu Szkół w Zembrzy-
cach, dodatkowo poza godzinami pra-
cy, prowadząc gamę zajęć specjalistycz-
nych dla swoich uczniów, wspierają ich 
wszechstronny rozwój i poza realizowa-
nym projektem edukacyjnym, rozwijają-
cym przede wszystkim zdolności młodzie-
ży i dzieci, otaczają swoich wychowanków 
pomocą pedagogiczną.

WSPIERANIE ROZWOJU UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ W ZEMBRZYCACH
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PRZEDSZKOLE Z ODBLASKIEM

Od początku roku szkolnego przed-
szkolaki z Zespołu Szkół w Zembrzycach 
poznawały podstawowe zasady bezpie-
czeństwa, zarówno na terenie przedszkola 
jak i poza nim. 

Chodziliśmy na spacery, wycieczki ucząc 
się jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię                       
i zachowywać się w pobliżu niej, ale najwię-
cej o ruchu drogowym wie oczywiście Pan 
Policjant. Dlatego też dnia 28.09.2017roku 
nasze przedszkole odwiedzili policjanci. Dzie-
ci dowiedziały się jak ważna i odpowiedzialna 
jest ich praca, jakie są zasady bezpiecznego 
uczestnictwa w ruchu drogowym oraz o róż-
nych niebezpiecznych sytuacjach, które mogą 
zagrażać małemu dziecku. Przedszkolaki chęt-
nie słuchały i odpowiadały na pytania policjan-
tów. Na zakończenie spotkania każde dziecko 
otrzymało kamizelkę odblaskową (w ramach 
akcji ,,ODBLASKOWA SZKOŁA”) oraz odbiło na 
pamiątkę swoje odciski palców.

4 października przedszkolaki z grupy 
,,Żabki” (5-latki) i ,,Zajączki” (6-latki) wy-
brały się do gabinetu stomatologicznego. 
Celem spotkania było przełamanie obaw 
przed wizytą u dentysty, a także kształto-
wanie nawyków prozdrowotnych. 

Pani Doktor i Pan Doktor zapoznali dzieci 
z wyposażeniem gabinetu i wyjaśnili jak leczy 
się zęby. Następnie  stomatolog opowiedział 
o tym jak należy dbać o higienę jamy ustnej, 
a także skontrolował zęby ochotników. Na za-
kończenie wręczył dzieciom kolorowe naklej-
ki zachęcające do dbania o piękny uśmiech. 
Dzieci były zachwycone wizytą w gabinecie 
stomatologicznym i na pewno zmalały ich 
obawy przed kolejną wizytą. Serdecznie dzię-
kujemy za udzielone rady.   
    ZSZ

W  GABINECIE STOMATOLOGICZNYM

Od kilku lat, chętni uczniowie 
z klas VI, VII szkoły podstawowej 
oraz II i III gimnazjum uczestniczą 
w Krakowskiej Nocy Naukowców. 
W tym roku brali udział w wykła-
dach z mechatroniki, oglądali świat 
przez mikroskop elektronowy oraz 
doświadczenia fizyczne, chemiczne 
i biologiczne. 

INFORMACJE ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TARNAWIE DOLNEJ
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Na stałe w harmonogram imprez 
środowiskowych wpisał się Festi-
wal Chleba i Ziemniaka, który świę-
towaliśmy 23 września. 
Po raz kolejny rodzice mieli możliwość 
skosztować potraw przygotowanych 
przez dzieci pod okiem nauczycieli 
i przy wsparciu rodziców oraz wspa-
niałych pań kucharek. W jesiennej sce-
nerii odbyły się liczne konkursy i za-
bawy. Pani Dyrektor Ewa Dębińska dla 
każdego z uczestników przygotowała 
ciekawe nagrody.     

W naszej szkole od minionego roku 
szkolnego aktywnie działa Szkolne 
Koło Wolontariatu „Serce na dłoni”. 
Miłą niespodzianką dla uczniów oka-
zały się podziękowania, jakie napły-
nęły do nas z dalekiej Afryki od dzieci 
z Gabonu, które dzięki naszemu finan-
sowemu wsparciu mogły doposażyć 
swoją nową szkołę.

W ramach ogólnopolskiej akcji Na-
rodowe Czytanie uczennice klasy III 
gimnazjum pod kierunkiem nauczy-
cieli polonistów i bibliotekarek dla 
koleżanek i kolegów z młodszych klas 
przygotowały piekną interpretację 
głosową fragmentów „Wesela” Stani-
sława Wyspiańskiego.

Aktywnie włączyli się również w or-
ganizację Dnia Przedszkolaka 
przygotowanego przez wychowaw-
cę oddziału przedszkolnego. Wolon-
tariuszki przygotowały symboliczne 
upominki oraz zabawy dla dzieci. Nasi 
milusińscy z piosenką na ustach wzięli 
udział w barwnym pochodzie koryta-
rzami naszej szkoły.

Wolontariusze w ramach swoich działań regularnie wspierają młodszych 
kolegów poprzez cotygodniową pomoc w nauce uczniom mającym problemy 
w nauce. Aktywnie włączyli się również w organizację Dnia Przedszkolaka.
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INFORMACJE ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MARCÓWCE

PASOWANIE NA PIERWSZAKA

Dnia 4 września podczas inaugura-
cji roku szkolnego 2017/2018 do na-
szej szkolnej społeczności uroczyście 
przyjęto uczniów klasy I. 

Zgodnie z tradycją szkoły, pasowania 
na pierwszaka wielkim ołówkiem doko-
nała Pani Dyrektor mgr Renata Krzystoń. 
Uczniowie złożyli również ślubowanie, 
któremu towarzyszyło wiele emocji. 
Udzielały się one nie tylko dzieciom, 
ale i rodzicom, którzy wysłuchali próśb 
i oczekiwań swoich pociech, a także 
złożyli swoje własne przyrzeczenie. Aby 
z radością i ochotą rozpocząć naukę, 
uczniowie klasy I otrzymali upominki 
od swoich starszych kolegów i od Szkol-
nej Kasy Oszczędności, a także otrzyma-
li zestawy podręczników i pamiątkowe 
dyplomy.

W październiku po raz kolejny 
obchodziliśmy Światowy Dzień 
Tabliczki Mnożenia. Z tej okazji 
przygotowano zestaw zagadek 
matematycznych rozmieszczonych 
w różnych miejscach korytarza 
szkolnego. W czasie przerw nauczy-
cielki matematyki zorganizowały 
konkurs, w trakcie którego każdy 
miał możliwość zdobycia słodkiego 
upominku za poprawną odpowiedź 
ze znajomości tabliczki mnożenia.
W październiku nasi milusińscy z naj-
młodszych klas odbyli interaktywną 
podróż w czasie w kopalni soli w Boch-
ni. Główną atrakcją były: jazda kolejką, 
spotkanie z „duchem” oraz zabawy na 
boisku sportowym pod ziemią.
Jesteśmy dumni z naszych znakomi-
tych sportowców, którzy w Międzysz-
kolnych Zawodach Pływackich zdoby-
li wysokie lokaty. Patrycja Strzelecka 
zdeklasowała rywali zajmując I miej-
sce w stylu grzbietowym i I miejsce 
w stylu klasycznym, Natalia Fortuna 
zdobyła I miejsce w stylu dowolnym, 
Norbert Fortuna – III miejsce w stylu 
dowolnym.

SPTD
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NAGRODA II STOPNIA DLA SZKOŁY W KONKURSIE SKO

„Konkurs dla SKO” to możliwość dla 
kilkuset szkół podstawowych na zdoby-
cie atrakcyjnych nagród finansowych. 
Jego celem jest edukacja ekonomiczna 
dzieci i młodzieży w zakresie różnych 
form oszczędzania oraz wyrabianie 
w nich nawyku świadomego oszczę-
dzania. 

W tym roku nasza szkoła zdobyła na-
grodę II stopnia w Etapie Regionalnym 
Konkursu. Sukces ten nie byłby możliwy, 
gdyby nie oszczędność naszych uczniów, 
jak również odpowiednia edukacja finan-
sowa, prowadzona od wielu lat przez panią 
mgr Barbarę Rusin – opiekunkę SKO.

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

SZKOLNY DZIEŃ JĘZYKA ANGIELSKIEGO

WYCIECZKA DO HISTORYLANDU W KRAKOWIE

We wtorek 20 września obchodzili-
śmy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. 
Święto zostało ustanowione uchwałą 
Sejmu 4 lata temu, aby podkreślić wagę 
edukacji przedszkolnej w rozwoju i na-
uce dzieci. 

W naszej szkole uroczyste obchody 
tego święta trwały dwa dni (20-21.09). 
Dzieci uczestniczyły we wspólnej zabawie 
i konkursach zespołowych. Były zabawy 
z chustą animacyjną, wspólne tańce, oglą-
danie filmów, a także malowanie twarzy. 
Dzieci odwiedziła również Myszka Minnie. 

Zwieńczeniem obchodów było pasowanie 
na przedszkolaka, którego dokonała pani 
mgr Renata Krzystoń – Dyrektor Szkoły. 
Dzieci ślubowały być grzeczne i jeść su-
rówki, jak również „nie płakać, nie szlochać 
i panie mocno kochać”. Na zakończenie 
każde dziecko otrzymało pamiątkowy 
medal. Obchody Dnia Przedszkolaka były 
niezapomnianym przeżyciem dla naszych 
przedszkolaków. Było wesoło i kolorowo. 
Nie zabrakło uśmiechu i radości oraz słod-
kiego poczęstunku.

W poniedziałek 2 października w na-
szej szkole odbył się Szkolny Dzień Języ-
ka Angielskiego. 

Był on zorganizowany w ramach Eu-
ropejskiego Dnia Języków Obcych, któ-
ry przypada na 26 września. Z tej okazji, 
uczniowie starszych klas przygotowali pre-
zentacje o krajach anglojęzycznych, które 
przedstawili całej społeczności szkolnej. Na-

stępnie odbył się kiermasz potraw z kuchni 
krajów  anglojęzycznych przygotowanych 
przez naszych uczniów, ich rodziców oraz 
wychowawców. W szkole zapachniało cia-
stem czekoladowym, naleśnikami pancakes 
z syropem klonowym, jajkami na beconie 
oraz popcornem. Jednym słowem była to 
uczta dla ciała i ducha! Kolejna podróż po 
krajach anglojęzycznych już za rok.

W środę 4 października uczniowie klas 
I-VII wybrali się na wycieczkę do Krakowa. 
Głównym celem tego wyjazdu było zwiedza-
nie interaktywnego muzeum HistoryLand. 
To miejsce, gdzie spotykają się edukacja, 
zabawa i nowoczesne technologie. Dzięki 
interaktywnym makietom zbudowanym 
w głównej mierze z klocków LEGO, wirtu-
alnej rzeczywistości oraz wielowymiaro-
wym pokazom nasi uczniowie mieli okazję 
przeżyć niesamowitą podróż poprzez dzieje 
Polski i Polaków. Osada w Biskupinie, bitwa 
pod Grunwaldem czy Stocznia Gdańska to 
tylko niektóre z atrakcji, jakie czekały w Hi-
storylandzie. Wycieczka była niesamowitym 
przeżyciem, które na pewno długo pozosta-
nie w pamięci uczniów.   
    SPM
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„Gdzieś naprawdę niedaleko,
Nie za siódmą górą, rzeką,

Lecz w Wieliczce odnajdziecie
najpiękniejsze miejsca w świecie!”

20 września 2017 r.  uczniowie klas II, III 
i IV wzięli udział w wędrówce po pięk-
nych solnych podziemiach Kopalni Soli 
w Wieliczce. Poszukiwali bajkowej kra-
iny o nazwie Solilandia.

„Solilandia to kraina
Gdzie mieszkają Soliludki. 

Tutaj bajka się zaczyna!
I znikają wszelkie smutki…”

         Dzieci zwiedzały podziemia w to-
warzystwie przewodnika, który ciekawie 
opowiadał o tym, jak powstała kopalnia 
i kim była Św. Kinga, o pracy górników 
oraz o ukrytych w solnym królestwie skar-
bach. 

Podczas podróży po solnych podzie-
miach spotkały również tajemniczego 
Soliludka, wraz z którym rozwiązywały 
zagadki, poszukiwały jaj Solonia i uczyły 

się, co robić, by łagodny zwykle Soloń 
nie zamienił się w Solizaura. W ramach 
akcji „Cała Polska czyta dzieciom” wy-

słuchały fragmentów książki „Solilan-
dia – pamiętnik wielickiego skrzata”. 
Po długiej wędrówce udało im się do-

UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚLESZOWICACH WĘDROWALI PO SOLNYCH PODZIEMIACH

ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

INFORMACJE ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚLESZOWICACH

To akcja edukacyjna, przeprowadza-
na zawsze w ostatni piątek września, 
mająca na celu zachęcić wszystkich do 
przypomnienia sobie tabliczki mno-
żenia po długich wakacjach, a także 
uświadomić, iż jej znajomość jest nie-
zbędna w życiu codziennym.

Do sprawdzianu "tabliczkowej wiedzy" 
przystąpiło 51 śmiałków. 

Wyłoniono KLASOWYCH MISTRZÓW:
Maksymilian Kaleński - kl. IV
Mateusz Makówka - kl. V
Alan Madejczyk - kl. VI
Patryk Gałuszka - kl. VII

Znajomością tabliczki mnożenia 
chwalili się również uczniowie klasy III.                     
Najlepsi okazali się:  Nikola Śliwa, Bartło-
miej Łaczek i Mateusz Kosek.
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O zaletach głośnego czytania wiedzą 
wszyscy, ale nie zaszkodzi przypominanie 
o nich od czasu do czasu szerszemu gronu. 
Znakomitą okazją do promocji czytelnic-
twa wśród dzieci i przekazania kilku cen-
nych uwag ich rodzicom jest Dzień Głośne-
go Czytania, obchodzony 29 września.

W naszej szkole zaplanowano działania 
w kilku odsłonach:

1.  Akcja informacyjna (29 IX):
zajęcia czytelnicze dla młodszych dzieci – 

odwiedziny Pippi Långstrump;
lekcja języka polskiego w klasach IV-VII - 

„Zalety czytania”, Plakat informujący o obcho-
dach Dnia Głośnego Czytania;

„O wyższości słowa czytanego…” – gazet-
ka dla rodziców.

2. "Wielkie czytanie" (29 IX - 6X) - gło-
śne czytanie w klasach, w bibliotece oraz                    
w czasie zajęć w świetlicy szkolnej.

3. „Seniorzy czytają dzieciom” (4 X)  - inau-
guracja akcji, w czasie której emerytowani na-
uczyciele zapraszają najmłodsze dzieci w po-
dróż do krainy literatury.

4. „Mistrz Pięknego Czytania” (2 X – 6 X) – 
konkurs dla uczniów klas IV-VII. 

KLASOWI MISTRZOWIE:
Aleksandra Matuszyk - kl. IV
Magdalena Borys - kl. V
Agnieszka Sękacz - kl. VI
Jakub Spyrczyński - kl. VII

5. „Kto czyta książki, żyje podwójnie”  - 
podsumowanie obchodów Dnia Głośnego 
Czytania (9 X).

Głośne czytanie w naszej szkole stało się 
już zwyczajem. Czytają nauczyciele, rodzice, 
emerytowani pracownicy szkoły, osoby zna-
czące w środowisku lokalnym. 

Dzieci z zaciekawieniem oczekują kolej-
nych spotkań z książką.

O WYŻSZOŚCI SŁOWA CZYTANEGO… - DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW 2017

DZIEŃ POCZTY POLSKIEJ   I  DZIEŃ LISTONOSZA  PRZYPADA 18 PAŹDZIERNIKA

Jednym z głównych celów obchodów 
Europejskiego Dnia Języków (ustano-
wionego przez Radę Europy w 2001 
roku)  jest pokazanie korzyści płyną-
cych z uczenia się  języków.

W naszej szkole przyjęło się, że w ten 
dzień przeprowadzany jest  KONKURS  JĘ-
ZYKA  ANGIELSKIEGO. 
W tym roku wzięło w nim udział 37 
uczniów z klas II-VII.
Najlepsze wyniki uzyskali:
na poziomie A

I miejsce:         Wiktoria Śliwa – kl. IV 
II miejsce:        Weronika Targosz – kl. IV 
na poziomie B
I miejsce:         Jakub Spyrczyński – kl. VII 
II miejsce:        Marcin Rezler – kl. VII i To-
masz Rezler – kl. VII

Mimo, iż w dobie cyfryzacji listowa ko-
respondencja towarzyska praktycznie 
umarła, ktoś przecież musi dostarczać 
listy z urzędów i instytucji, paczki, prze-
syłki i przekazy pocztowe.  

Dzień Listonosza ma na celu wyróż-
nienie niełatwej pracy dzielnych dorę-
czycieli i doręczycielek, którzy regularnie 

zmagać się muszą nie tylko z kaprysami 
pogody, ale również klientów. Z okazji 
tego niezwykłego święta zaprosiliśmy 
do szkoły miejscowego listonosza – Pana 
Bogusława Kuśnierza, który w ciekawy 
sposób opowiedział o swojej pracy.  Ma-
luchy złożyły Gościowi życzenia i wręczyły 
laurkę. W czasie przerw międzylekcyjnych 

uczniowie  kupowali znaczki, pisali listy, 
wysyłali kartki pocztowe, adresowali ko-
perty.  Zabawa cieszyła się dużym zainte-
resowaniem.
Na zakończenie dnia dzieci obejrzały zna-
ną na całym świecie bajkę, opowiadającą                         
o niezwykłych przygodach Pata i jego 
przyjaciela – kota. 

trzeć do solnej krainy, gdzie czekał na 
nich Skarbnik. Zamienił on Kingę, jedną 
z dziewczynek z klasy II w księżniczkę, 
a dwóch śmiałków z III i IV klasy w rycerzy 
walczących o jej rękę. Na zakończenie nasi 
mali odkrywcy otrzymali Dyplomy Znaw-
cy i Przyjaciela Kopalni.
  To jednak nie wszystkie atrakcje tej 
wycieczki. Tego dnia dzieci odwiedziły 

też Centrum Nauki i Zabawy Klockoland 
w Krakowie. W laboratorium profesora 
Klockowskiego, wzięły udział w projekcie 
edukacyjnym, dzięki któremu poprzez 
przeprowadzone eksperymenty miały 
możliwość poznania procesów spalania, 
wytwarzania pary wodnej czy wyładowań 
elektrycznych. Dowiedziały się też, przed 
kim ucieka papryka, a w części warszta-

towej w zespołach tworzyły konstrukcje 
z klocków LEGO i testowały ich działanie. 
Nie zabrakło oczywiście zabaw w strefie 
edukacyjno-rozrywkowej.
Do domów dzieci wróciły późnym popo-
łudniem, zmęczone, ale bardzo zadowo-
lone.

 SPŚ
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I TY MOŻESZ  ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM!

LKS BŁYSKAWICA  - WALKA O PUCHAR

"Krople dobrych działań tworzą morze 
dobroci"

W Szkole Podstawowej w Śleszowi-
cach działa Koło Wolontariatu „POMOCNA 
DŁOŃ”. Młodzi wolontariusze mają dużo 
optymizmu i chęci do działania.  Cechuje 
ich odpowiedzialność, wrażliwość, empa-
tia  i otwartość.  Motywują też innych do 
niesienia pomocy potrzebującym.  

W tym roku szkolnym, oprócz tradycyj-
nych akcji (Góra Grosza, Choinki Nadziei, 
Świąteczna Paczka, Kolędnicy Misyjni), 
w których biorą udział wszyscy ucznio-
wie, zaplanowaliśmy pracę w mniejszych 
grupach. Każdy zespół będzie odpowie-
dzialny za inny obszar, jednak cel pozo-
staje tan sam: 
- niesienie pomocy innym,
- czerpanie zadowolenia i satysfakcji z bez-

interesownej działalności na rzecz innych,
- pokazanie innym, jak można spędzić po-
żytecznie wolny czas,
- rozwijanie twórczych postaw i uczuć em-
patycznych, 
-realizowanie ciekawych inicjatyw, 
- kształtowanie umiejętności działania ze-
społowego.     
                    SPŚ

W środę 11 października na mura-
wie LKS „Błyskawica” rozegrał się fina-
łowy mecz Pucharu Polski Podokręg 
Wadowice. By zagrać w tym finale „Bły-
skawica” wcześniej musiała się zmie-
rzyć z kilkoma drużynami, między in-
nymi w półfinale z LKS „Tarnawianka” 
Tarnawa Dolna. 

Półfinał rozegrano 27 września w Tar-
nawie Dolnej i skończył się dla Marcówki 
zwycięskim wynikiem 4:1. Po radosnych 
uniesieniach trzeba było zacisnąć pasa 
i zacząć ostre przygotowania do meczu 
finałowego. 11 października o 15:45 za-
brzmiał pierwszy gwizdek rozpoczynają-
cy mecz pomiędzy LKS „Błyskawica” Mar-
cówka a LKS „Orzeł” Ryczów, w którego 
składzie gra między innymi dwóch byłych 
reprezentantów Polski, Ryszard Czerwiec 
oraz Grzegorz Pater. Zawodnicy „Błyskawi-

cy” walczyli z charakterystyczną dla siebie 
zawziętością i wytrwałością. Sytuacja na 
boisku była napięta przez cały czas. Chwi-
le ulgi przeżyli kibice dopiero gdy w 70 
minucie spotkania bramkę z rzutu karne-
go strzelił Jacek Pindel. Mimo ogromne-
go ducha walki spotkanie zakończyło się 
wygraną „Orła” z Ryczowa 2:1. Choć nie-
znacznie przegraliśmy, jesteśmy bardzo 
dumni z postawy naszej drużyny i z tego, 
że udało nam się zdobyć puchar za zajęcie 
drugiego miejsca w jakże ciężkiej walce 
o Puchar Polski Podokręgu Wadowice.

Sezon 2017/2018 zaczęliśmy bardzo  
dobrze. 

Aktualnie zajmujemy 3 miejsce w I 
 grupie B-klasy Podokręgu Wadowice 
i z optymizmem patrzymy w przyszłość. 
Do drużyny seniorów w tym sezonie dołą-
czył między innymi pozyskany z Bieńków-

ki Sałapat Grzegorz oraz wracający „do 
domu” po przygodzie w Jałowcu Strysza-
wa, Porębski Marcin. Także kilku byłych już 
juniorów zasiliło pierwszą drużynę, w któ-
rej z meczu na mecz radzą sobie coraz 
lepiej. Dzięki pomocy Gminy Zembrzyce 
udało nam się zakupić nowe ławki, które 
bardzo ładnie prezentują się na naszym 
kameralnym obiekcie. W tym sezonie pla-
nujemy także wymianę tzw. zabramko-
wych „łapaczy” piłek. Aby było to możli-
we, potrzebne są odpowiednie fundusze, 
które mamy nadzieję uda nam się zebrać 
między innymi podczas „Andrzejek 2017”, 
które organizujemy w Marcówce. Wszyst-
kich chętnych serdecznie zapraszamy na 
wspólną zabawę. Ze sportowym pozdro-
wieniem LKS Błyskawica Marcówka.

 MG
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Walka „Tarnawianki’’ 
o jak najwyższe noty 
w rundzie jesiennej 
nadal trwa !!!
Drużyna młodzików 
klasyfikuje się coraz 
bliżej podium. 
Obecnie zajmuje aż 
4 miejsce na 12 dru-
żyn. Orliki również nie 
ustają w walce o każdy 
gol, który daje potężny 
zastrzyk energii. Nasze 
najmłodsze żaczki peł-
ne optymizmu biegają 
i kopią swoją ukochaną 
piłkę, poza którą w tym 
momencie nic się nie 
liczy.  
W związku z pozyskaną 
przez zarząd dotacją 

z programu „KLUB’’ udało się zakupić dzie-
ciom brakujące stroje meczowe oraz wypo-
sażyć najstarszą grupę wiekową w dresy.
Seniorzy w Pucharze Polski doszli bardzo 
wysoko -  bo aż do półfinału. Zła passa 
w rozgrywkach ligowych, miejmy nadzieję, 
już zażegnana. Ostatnie mecze tej rundy 
przed nami, obiecujemy naszym kibicom, 
walczyć ile sił w nogach.
We wrześniu, odbył się u nas  I MŁODZIEŻO-
WY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ, w którym I miej-
sce wywalczyła nasza drużyna Młodzików. 
Imprezę uważamy za bardzo udaną i planu-
jemy kolejną. Były wielkie emocje, zacięta 
rywalizacja i przede wszystkim miła atmos-
fera przy kiełbasce .
Dzieciaki już snują plany  na rundę wiosen-
ną, co daje zarządowi najlepszą motywację 
i ogrom sił do wszelkich dalszych działań.
                                                                                                                                                      

   KM

LKS TARNAWIANKA

LKS  GARBARZ
Garbarz Zembrzyce – drużyny mło-
dzieżowe…. W sezonie piłkarskim 
2017/2018 to młodzież grająca w czte-
rech ligach młodzieżowych: Młodziki 
(rocznik 2005 i młodsi), Orliki (rocz-
nik 2007 i młodsi), Żaczki (rocznik 
2009 i młodsi) oraz po raz pierwszy 
w historii Garbarza, swoje pierwsze 
mecze w ramach mini turnieju pił-
karskiego zagrała najmłodsza druży-
na – Skrzaty- (rocznik 2011 i młodsi).  
Pod względem sportowym z każdego mło-
dego piłkarza możemy być zadowoleni 
– ilość zawodników w odniesieniu do fre-
kwencji na treningach czy w meczach jest 
naprawdę zadowalająca. U każdego z za-
wodników widać postępy, a przede wszyst-
kim radość ze wspólnego trenowania czy 
też rozgrywania meczów piłkarskich. 
W dalszym ciągu prowadzony jest nabór 
do drużyn młodzieżowych, każdy może 
przyjść spróbować swoich sił. Wszyst-
kich chętnych zapraszam na wspólne 
treningi od miesiąca listopada. Treningi 
będą odbywały się w sali gimnastycz-
nej przy Zespole Szkół w Zembrzycach.  
Póki, co z prowadzeniem treningów 
w ostatnich dwóch miesiącach było może 
nie tak jak sobie to zakładałem. Deszczo-
wy, zimny wrzesień i początek paździer-
nika nie pozwalał na przeprowadzenie re-
gularnych treningów na naszym obiekcie. 
Priorytetem było rozgrywanie meczów 
ligowych, których terminy rozgrywania 
zmieniały się czasem z dnia na dzień.  
Z ciekawostek należy również wspo-

mnieć o wydarzeniu, jakie miało miejsce 
w dniu 17 września w Krakowie. W tym 
oto dniu wspólnie z grupą młodych pił-
karzy z Tarnawianki, nasi młodzi piłka-
rze uczestniczyli w asyście zawodników 
podczas meczu Ekstraklasy pomiędzy 
drużynami Wisły Kraków i Piasta Gli-
wice (wspólnie wyprowadzaliśmy za-
wodników obu drużyn na murawę sta-
dionu im H. Reymana w Krakowie).  Po 
asyście wspólnie zasiedliśmy na trybu-
nach stadionu i oglądaliśmy ten mecz.  
Z tego miejsca pragnę podziękować na-
szym młodym piłkarzom za zaangażowanie 
w treningach oraz meczach. W szczegól-
ności największe jednak podziękowania 
składam wszystkim rodzicom, rodzinom 
naszych młodych piłkarzy za zaufanie 
oraz za bezinteresowną pomoc przy or-
ganizacji wszystkich meczów i treningów.  

Trenerem, organizatorem, osobą odpo-
wiedzialną za całokształt funkcjonowa-
nia pod każdym względem wszystkich 
drużyn młodzieżowych w LKS GARBARZ 
Zembrzyce jest Wojciech Lichański.  
Wszystkie zajęcia sportowe treningi oraz 
mecze, o których piszę powyżej prowa-
dzone są w ramach programu wsparcia 
młodych adeptów piłki nożnej w for-
mie zajęć warsztatowych rozwijających 
kompetencje sportowe w w/w sporcie 
i szeroko rozumianej aktywności ru-
chowej. Organizatorem programu jest  
Gmina Zembrzyce, a podmiotem reali-
zującym działanie jest Gminne Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach.   
                                                                                                                                                      

WL
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ZŁAZ SAMORZĄDOWCÓW W ZEMBRZYCACH

W sobotę 26 sierpnia 2017 odbył się XXII 
Międzynarodowy Babiogórski Złaz Samo-
rządowców zorganizowany przez Gminę 
Zembrzyce, Stowarzyszenie Gmin Babio-
górskich zrzeszające 14 gmin oraz Zdru-
żenie Babia Hora ze Słowacji. Celem złazu 
jest promowanie rodzimych  miejscowo-
ści, podziwianie piękna krajobrazów 
i przyrody, ale przede wszystkim two-
rzenie wśród wspólnoty samorządowej 
przyjaznej atmosfery i integracji społecz-
ności lokalnej, mieszkającej po obydwu 
stronach Babiej Góry. W tym roku zdo-
byto szczyt  Starowidz,  leżący w paśmie 

Chełmu gdzie odprawiono Mszę Świętą 
w intencji uczestników złazu i mieszkań-
ców gmin należących do Stowarzyszenia. 
Uroczystej koncelebrowanej mszy świę-
tej przewodniczył ks. prof. dr .hab. Maciej 
Ostrowski wykładowca Uniwersytetu Pa-
pieskiego Jana Pawła II w Krakowie,  wraz 
z ks. Władysławem Biszko Dyrektorem 
Domu  Pielgrzyma w Brzuchowicach 
koło Lwowa, ks. Andrzejem Lichosy-
tem Kanclerzem UP JP II  w Krakowie, 
ks. Janem Kapustą Proboszczem Parafii 
w Zembrzycach, ks. Markiem Śladowskim 
pochodzącym z Suchej Beskidzkiej.  Na-

tomiast po zakończeniu  wędrówki na 
boisku LKS organizatorzy przygotowali 
dla uczestników tradycyjny poczęstu-
nek. Były konkursy, pokazy, dmuchane 
atrakcje i animacje dla najmłodszych  
oraz wspólne śpiewy i zabawa. Kulmi-
nacyjnym wydarzeniem złazu była pre-
zentacja sceniczna poszczególnych grup 
złazowych. W czasie Złazu Zembrzyce 
gościły ponad 900 osób, co nie było ła-
twym przedsię wzięciem organizacyj-
nym.Organizatorzy:  Gmina Zembrzyce 
oraz Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich   
serdecznie dziękują za wszelką pomoc, 
wsparcie oraz czynny udział w przygoto-
waniu i przeprowadzeniu tej wspaniałej 
imprezy. Szczególne podziękowania nale-
żą się  pracownikom Gminnego Centrum 
Kultury i Czytelnictwa, pracownikom 
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kana-
lizacji w Zembrzycach, Radzie Rodziców 
z Zespołu Szkół w Zembrzycach, pracow-
nikom obsługi Zespołu Szkół w Zembrzy-
cach i  w Tarnawie Dolnej, Szkoły Pod-
stawowej w Marcówce i w Śleszowicach, 
radnym gminnym, Stowarzyszeniom ZKG 
„MIODUSZYNA”, „Nasza Wieś Śleszowice”, 
Orkiestrze Dętej „Rytm”, OSP Zembrzyce, 
OSP Śleszowice, pracownikom Babiogór-
skiego Parku Narodowego i ratownikom  
Beskidzkiej Grupy GOPR. Serdecznie po-
dziękowania należą się właścicielom po-
lany na której miała miejsce uroczysta 
msza oraz mieszkańcom Osiedla Bołdyse, 
za pomoc w przygotowaniu polowego 
ołtarza. Wszystkim uczestnikom najwięk-
szej na terenie naszej gminy imprezy 
turystyczno–rekreacyjnej dziękujemy za 
udział i wspaniałą atmosferę.
     
    UG 
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ZEMBRZYCE

Dziękujemy wszystkim, których zdjęcia wykorzystaliśmy w NGZ

W Dzień Edukacji Narodowej, znany 
również nieoficjalnie jako Dzień Nauczy-
ciela, przypada na 14 października. W tym 
roku nauczyciele i uczniowie Szkół Gminy 
Zembrzyce świętowali ten dzień bardzo 
uroczyście. Do wszystkich szkół przybyli 
zaproszeni goście Wójt Gminy Zembrzyce 
– Łukasz Palarski, Kierownik Centrum Ob-
sługi Szkół  – Elżbieta Paleczna, przedsta-
wiciele Rady Rodziców oraz emerytowani 
nauczyciele i pracownicy szkół. W czę-
ściach oficjalnych głos zabrał Pan Wójt, 
który wyraził słowa uznania dla wszyst-
kich pracowników szkół. Złożył również 
na ręce Dyrekcji kwiaty i podziękowania 
nauczycielom za zaangażowanie, wytrwa-
łość i pracę włożoną w kształcenie i wycho-
wanie młodego pokolenia. Uroczystość 
w każdej ze szkół uświetniły programy 
artystyczne w wykonaniu uczniów szkół. 
Stanowiły one niewątpliwie najpiękniejszy 
bukiet życzeń dla nauczycieli, pedagogów, 
pracowników oświaty i u wielu wywołały 
serdeczny uśmiech i łezkę wzruszenia.

Dzień Edukacji Narodowej


