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ZŁOTE GODY W GMINIE ZEMBRZYCE 

W dniu 11 grudnia 2017 r. pary małżeńskie w 
naszej gminie świętowały jubileusz 50-lecia 
pożycia małżeńskiego. Urząd Stanu Cywilne-
go w Zembrzycach przygotował na tę okazję 
uroczystość jubileuszową, w której wzięły 
udział następujące pary: Stanisława i Józef 
Adamkowie, Zofia i Zdzisław Błachutowie,  
Stanisława i Stanisław Dobiszowie, Aleksan-
dra i Mieczysław Gibasowie, Krystyna i Wła-
dysław Glińscy, Maria i Jan Knapikowie, Zofia 
i Józef Kuśnierzowie, Danuta i Stefan Racz-
kowie, Jadwiga i Mieczysław Wciślakowie. 
Głównym punktem uroczystości było wręcze-
nie małżonkom medali za długoletnie pożycie 

małżeńskie nadanych przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej. Aktu dekoracji dokonał 
Łukasz Palarski Wójt Gminy Zembrzyce.  Na-
stępnie złożono Szanownym Jubilatom gra-
tulacje, kwiaty oraz upominki.
W uroczystości wzięli udział: Senator RP An-
drzej Pająk, Dziekan, Proboszcz Parafii w Tar-
nawie Dolnej Zbigniew Piwowar, Proboszcz 
Parafii Zembrzyce Jan Kapusta, Proboszcz Pa-
rafii Śleszowice Jacek Kaznowski, Przewodni-
czący Rady Gminy Zembrzyce Tadeusz Zado-
ra, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Anna 
Zawiła, Dyrektor Szkoły w Tarnawie Dolnej 
Ewa Dębińska oraz Sekretarz Gminy Danuta 

Smyrak. Uroczystość uświetnił występ mło-
dzieży ze Szkoły w Tarnawie Dolnej. Młodzież 
prezentacją wierszy, piosenek oraz pokazem 
tańca towarzyskiego zachwyciła zebranych. 
Po  części oficjalnej Jubilaci zostali zaprosze-
ni na  wspólny poczęstunek, który  był okazją 
do wspomnień z minionych lat. Pamiętano o 
odśpiewaniu „Sto lat” dla jubilatów, toaście i 
pamiątkowych zdjęciach. Spotkanie odbyło 
się w sympatycznej atmosferze, pełnej radości  
i wzruszeń. 

Życzymy Szanownym Jubilatom zdrowia i ko-
lejnych rocznic w szczęściu i miłości.
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Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce

W ostatnim kwartale 2017 roku wyko-
nano oprócz bieżących spraw związanych 
z realizacją zadań z zakresu administracji 
publicznej następujące działania:

1.Dokonano uroczystego przekazania 
Przedstawicielom Ochotniczych Straży 
Pożarnych z Marcówki, Śleszowic i Tarna-
wy Dolnej  sprzętu, zakupionego dzięki 
wsparciu finansowemu Województwa Ma-
łopolskiego w ramach konkursu „Bezpiecz-
na Małopolska 2017”.  W ramach udzielonej 
pomocy finansowej zostały zakupione trzy 
motopompy Honda WT30X oraz 9 zesta-
wów ubrań  bojowych, każdy składający się 
z hełmu, ubrania specjalnego, kominiarki 
niepalnej, butów specjalnych oraz ręka-
wic. OSP Marcówka, OSP Śleszowice i OSP 
Tarnawa Dolna  otrzymały po jednej moto-
pompie oraz po 3 zestawy ubrań bojowych. 
Na realizację zadania Województwo Mało-
polskie udzieliło Gminie Zembrzyce pomo-
cy finansowej w wysokości 23004,00 zł. Ca-
łość projektu opiewa na kwotę 46009,35zł.

2. Dokonano uroczystego przekazania 
Przedstawicielom Ochotniczych Straży 
Pożarnych ze Śleszowic, Tarnawy Dolnej 
i Zembrzyc sprzętu, zakupionego dzięki 
wsparciu finansowemu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Krakowie w ramach Programu 
„Zapobieganie poważnym awariom i likwi-
dacja ich skutków dla środowiska”. Dofinan-
sowanie z WFOŚiGW wyniosło 3700 zł, a 
całkowity koszt zadania zamknął się w kwo-
cie 10 688,02 zł. W ramach realizowanego 
zadania zakupiono: dla OSP Tarnawa Dol-
na – 6 szt. hełmów Gallet MSA AUER,  dla 
OSP Śleszowice – 1 hełm Gallet MSA AUER, 
1 ubranie bojowe TOP FIRE, 2 pary rękawic 
Fire Max2 oraz 2 pary butów specjalnych 
strażackich WZ 428, dla OSP Zembrzyce – 6 
par rękawic specjalnych FHR 001S oraz 6 
szt. kominiarek niepalnych.

3. Wykonano następujące zadania 
związane z infrastrukturą drogową:

1. „Remont drogi gminnej Zarębki-Pil-
chówka w miejscowości Zembrzyce w km 
od 1+005,80 do km 1+491,50”

2. „Remont drogi gminnej Rówieniec w 
miejscowości Śleszowice w km od 0+03,70 
do km 1+12,70 oraz od km 1+38,40 do 
2+76,80”

3. „Remont drogi gminnej Rówieniec 
w miejscowości Śleszowice - etap II w km   
1+12,70 – 1+38,40 oraz w km 2+76,80 – 
4+21,60”

4. „Remont drogi gminnej Nizień w 
miejscowości Tarnawa Dolna w km od 
0+367,00 do km 0+617,80”

5. „Remont drogi gminnej Pod Zapadle 
w miejscowości Tarnawa Dolna na terenie 
gminy Zembrzyce”

6. „Remont drogi gminnej Do Ośrodka 

Zdrowia w miejscowości Śleszowice na te-
renie gminy Zembrzyce”

7. „Wykonanie remontu mostu na poto-
ku Tarnawka w ciągu drogi gminnej Nosale 
w Tarnawie Dolnej”

8. „Roboty związane z poprawą prze-
jezdności drogi gminnej „Ruski-Grygle” 
w m. Zembrzyce, uszkodzonej w obrębie 
osuwiska

9. Związane z inwestycją pn. „Budowa 
drogi  dojazdowej, manewrowej wraz ze 
zjazdami, miejsc postojowych i placu za-
baw przy świetlicy w Tarnawie Górnej”

10.  Wykonanie robót budowlanych pn. 
„Remont drogi transportu rolnego „Na Ku-
sice” etap  2 w m. Zembrzyce w km 0+359-
0+712”.

4. Podpisano umowę na wykonanie do-
kumentacji geologicznej  dla osuwiska na 
osiedlu „Ruski-Grygle”.

5. Po przeprowadzonym przetargu 
podpisano umowę, zgodnie z którą od  
1 stycznia 2018 roku do 29.06.2018 r dowóz 
uczniów do szkół na terenie Gminy Zem-
brzyce będzie wykonywała Firma  Handlo-
wo-Usługowa „Beskid Bus”  Józef Wątroba.  

6. Przyjęto 50 wniosków o pomoc ma-
terialną w postaci zasiłku szkolnego na rok 
szkolny 2017/2018.

7. W ramach realizacji projektu „Na 
piątkę z plusem wzmacnianie kluczowych 
kompetencji w gminie Zembrzyce” za-
kupiono  i dostarczono meble, oprogra-
mowanie i sprzęt multimedialny do szkół 
uczestniczących w projekcie.

8. Gmina Zembrzyce złożyła wniosek  i 
otrzymała dotację na wyposażenie gabi-
netów profilaktyki zdrowotnej  w szkołach. 
Każda ze szkół otrzymała na wyposażenie 
po 6.700 zł.

9. Przygotowano projekt budżetu Gmi-
ny Zembrzyce na 2018 rok.

10. Przeprowadzono remont pomiesz-
czeń piwnicy przeznaczonych na archiwum 
Urzędu Gminy Zembrzyce.

11. Podpisano umowę pomiędzy Gmi-
ną Zembrzyce a Ministrem Sprawiedliwości  
na powierzenie realizacji zadań z Funduszu 
Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Po-
krzywdzonym oraz Pomocy Postpeniten-
cjarnej, w ramach której zakupione zostały 
cztery zestawy ratownictwa medycznego  
PSP R-1 (Torba PSP R1, zestaw szyn Krame-
ra, Deska ortopedyczna). Zestawy ratow-
nictwa medycznego zostaną przekazane 
OSP Zembrzyce, OSP Tarnawa Dolna, OSP 
Śleszowice oraz OSP Marcówka. Wartość 
projektu to 19 200 zł. w tym dofinansowa-
nie 17 280 zł.

12. Złożono wniosek o rozliczenie fi-
nansowe zadania „Likwidacja niskiej emisji 
na terenie gminy Zembrzyce w 2017 r.”. W 
ramach projektu podpisano 56 umów z 

osobami fizycznymi na wymianę starych 
palenisk na nowe urządzenia grzewcze  
spełniające wymagania ekoprojketu.  (43 
ekogroszek, 4- gaz, 9 – pelet)

13. Inwestycja pn. „Remont drogi 
gminnej Dąbrowy nr 440912K w miejsco-
wości Marcówka w km od 0+021,40 do km 
0+061,00 o szerokości 5,60 oraz w km od 
0+061,00 do km 0+467,90 o szerokości 
4,60m.” znalazła się na „Ostatecznej liście 
rankingowej wniosków o dofinansowanie 
w ramach Programu Rozwoju gminnej i po-
wiatowej infrastruktury drogowej na lata  
2016-2019 edycja 2017/2018”.

14. Złożono wniosek w ramach otwar-
tego konkursu na dofinansowanie w 
2018 roku organizacji zajęć sportowych 
dla uczniów w ramach zadania „Sport dla 
Wszystkich” działanie „Upowszechnianie 
sportu dzieci i młodzieży”. Program realizo-
wany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

15. Podpisano umowę na wdrożenie 
w Urzędzie Gminy płatności bezgotówko-
wych.

16. Podpisano umowę na dofinanso-
wanie realizacji projektu  pn. „Rozbudo-
wa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Tarnawa Dolna” z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Mało-
polskiego na lata 2014- 2020, w ramach 
5 Osi Priorytetowej Ochrona Środowiska, 
Działania 5.3 Ochrona zasobów wodnych, 
Poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-ka-
nalizacyjna. Całkowity koszt inwestycji to 
4 779 903,94 zł. 

17. W okresie sprawozdawczym Wójt 
Gminy  uczestniczył m.in.  w:

- Obchodach Święta Niepodległości;
- III Charytatywnym Biegu Niepodległo-

ści zorganizowanym w Zembrzycach;
- Obchodach 10-lecia Zembrzyckiego 

Koła Gospodyń „Mioduszyna”;
- Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezy-

dentów Województwa Małopolskiego; 
- Obchodach Dnia Seniora zorganizo-

wanego przez Szkołę Podstawową w Śle-
szowicach;

- spotkaniu poświęconym Konsulta-
cjom Społecznym z organizacjami pozarzą-
dowymi w zakresie Programu Współpracy 
Gminy Zembrzyce z organizacjami poza-
rządowymi na 2018r.; 

- posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia 
Gmin Babiogórskich;

- akademiach szkolnych z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej;

- spotkaniach opłatkowych we wszyst-
kich miejscowościach gminy.
     
    Wójt 

Gminy Zembrzyce
Łukasz Palarski
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Nowy plac zabaw w Tarnawie Górnej

Infrastruktura drogowa

W Tarnawie Górnej przy świetlicy po-
wstał bogato wyposażony plac zabaw dla 
dzieci wraz z parkingiem. W ramach in-
westycji wybudowano dwa zjazdy z drogi 
powiatowej, które funkcjonują jako wjazd 
i wyjazd z parkingu, parking dla samocho-
dów osobowych obejmujący 4 miejsca 
postojowe o wymiarach 3,6 x 6,0m wraz 
z jezdnią manewrową jednokierunkową 
o szerokości 4,5m. Równocześnie wybu-
dowano drogę dojazdową o szer. 5 m ob-
sługującą przyległe działki. Wykonano plac 

zabaw o powierzchni 550 m2 wraz z urzą-
dzeniami zabawowo- sprawnościowymi , 
w tym urządzenia typu „bujak”, piaskow-
nica, huśtawka, zjeżdżalnia linowa wraz z 
elementami małej architektury (kosze na 
śmieci, ławki) oraz ogrodzenie. Z pewno-
ścią nowy plac zabaw stanie się ulubionym 
miejscem spędzania czasu przez najmłod-
szych.

UG

Wykonane prace dotyczące infrastruktury drogowej

Do Przychodni w Śleszowicach Most Tarnawa Dolna

Nizień Na Kusice

Pod Zapadłe Rówieniec Pilchówka
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Gabinety profilaktyki zdrowotnej w szkołach.

Doposażenie szkół w ramach projektu unijnego

Po złożeniu wniosku o dotację do Wo-
jewody Małopolskiego do szkół w Gmi-
nie Zembrzyce trafiło łącznie 26  800 zł 
na doposażenie 4 gabinetów profilaktyki 
zdrowotnej w sprzęt. Dzięki pozyskanym 
środkom finansowym gabinety profilak-
tyki zdrowotnej w ZS w Zembrzycach i 

szkołach podstawowych w Tarnawie Dol-
nej, w  Śleszowicach i w Marcówce zostały 
wyposażone w kozetkę lekarską, szafkę 
do przechowywania lekarstw, szafkę kar-
toteczną, stolik zabiegowy, wagę lekarską 
ze wzrostomierzem, parawan, aparat do 
pomiaru ciśnienia, przenośną apteczkę, 

biurko lekarskie, taboret lekarski, stetoskop 
i tablice do badania wzroku.  Przedsięwzię-
cie to znacznie poprawi jakość profilaktyki 
zdrowotnej w naszych szkołach.

Projekt unijny ”Na piątkę z plusem 
wzmacnianie kluczowych kompetencji w 
gminie Zembrzyce” na realizację które-
go Gmina Zembrzyce pozyskała  środki 
z Europejskiego Funduszu Społecznego, 
wkroczył w fazę realizacji. 34  nauczycieli 
zrekrutowanych z 3 szkół ( ZS Zembrzy-
ce,  SP. Tarnawa Dolna  i SP. Śleszowice ) 
ukończyło szkolenia i warsztaty przygoto-

wujące do prowadzenia   zajęć z  uczniami 
metodą projektu i eksperymentu z zakresu  
programowania oraz wykorzystania no-
woczesnych technologii  informatycznych. 
Odbyły się również szkolenia z metody eks-
perymentu w zakresie przedmiotów ma-
tematyczno-przyrodniczych. Warsztaty te 
miały na celu pokazać w jaki sposób  można 
zwiększyć  zainteresowania uczniów nauką 

oraz praktycznie zastosować współczesną 
technologię w edukacji. Od września po 
zakończeniu szkoleń dla nauczycieli  roz-
poczęły się pierwsze zajęcia dodatkowe dla 
314 uczniów ze szkół  z Gminy Zembrzyce 
uczestniczących w projekcie. Uczniowie 
uczęszczają na zajęcia  matematyczno-
-przyrodnicze i zajęcia z programowania. 
We wszystkich szkołach prowadzone są  
również zajęcia wyrównawcze z przedmio-
tów  matematyczno- przyrodniczych i pro-
gramowania. Celem zajęć jest zminimali-
zowanie trudności w przyswajaniu wiedzy, 
umiejętności i rozwijanie kompetencji klu-
czowych uczniów poprzez łączenie różnych 
styli uczenia się i wykorzystywania technik 
informacyjnych pozwalających uatrakcyj-
nić zajęcia, zainteresować nimi uczniów, a 
tym samym uzyskać większą efektywność 
uczenia i umiejętnego zdobywania infor-
macji i posługiwania się nimi w przyszłości. 
Aby umożliwić nauczycielom prowadzenie 
zajęć dodatkowych, jak i samych lekcji, 
gmina dzięki pozyskanym środkom zakupi-
ła oprogramowanie i  najnowszej generacji 
sprzęt komputerowy. Każda ze szkół biorą-
cych udział programie otrzymała: projektor 
z tablicą multimedialną, 12 sztuk laptopów, 
magiczny dywan, wizualizer z przystawką 
do mikroskopu, w sumie zakupiono: 4 
projektory, 48 laptopów, 3 magiczne dy-
wany, 3 wizualizery.  Na samo wyposaże-
nie w sprzęt multimedialny  przeznaczono 
164 726,38. zł. Do szkół trafiło również róż-
nego rodzaju oprogramowanie za kwotę 
59 100 zł, które pozwoli na pracę metodą 

projektu z wykorzystaniem kompetencji 
cyfrowych. Wyposażenie to jak i inne  po-
moce dydaktyczne będą dużym wsparciem 
dla prowadzących zajęcia nauczycieli.

Projekt „  Na piątkę z plusem – wzmacnia-
nie kluczowych kompetencji w gminie Zem-
brzyce”  współfinansowany przez Unię Euro-
pejską z Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyj-

nego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020, Poddziałanie 10.1.3  Edukacja w 
szkołach prowadzących kształcenie ogólne.
    

COS

COS

Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP z Ministerstwa Sprawiedliwości
Projekt współfinansowany ze środków –
Funduszu Sprawiedliwości, którego dyspo-
nentem jest Minister Sprawiedliwości.

W listopadzie br. Gmina Zembrzyce 
złożyła wniosek w ramach II naboru prowa-
dzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwo-
ści na powierzenie realizacji zadań ze środ-
ków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym 
oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundu-
szu Sprawiedliwości. W efekcie pozyskano 
środki na nabycie wyposażenia i urządzeń 
ratownictwa, niezbędnych do udzielenia 

pomocy poszkodowanym bezpośrednio na 
miejscu popełnienia przestępstwa. Dzięki 
otrzymanemu dofinansowaniu zostały za-
kupione 4 torby ratownicze wraz z deską 
ortopedyczną i szynami Kramera, po jed-
nym zestawie dla każdej z jednostek OSP z 
terenu gminy.  Całość projektu zamyka się 
w kwocie 19200 zł., z czego 90% wydatków 
(tj. 17280 zł.) zostanie pokrytych z Fundu-
szu Sprawiedliwości, którego dysponen-
tem jest Minister Sprawiedliwości. 

UG
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Centrum Rekreacji i Wypoczynku nad potokiem Paleczka w Zembrzycach
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„Centrum Rekreacji i Wypoczynku 
nad potokiem Paleczka w Zembrzycach” 
to przedsięwzięcie, nad którym przyśpieszo-
ne prace nastąpiły w roku 2015. Wówczas to 
nastąpiła zmiana planowanej lokalizacji – 
wstępnie planowano aby centrum powstało 
w sąsiedztwie drogi gminnej na wysokości 
„Trzech Polan”. Z uwagi jednak na predyspo-
zycje osuwiskowe wskazanego terenu, brak 
własności gruntów i mgliste zapewnienia o 
ich przekazaniu na rzecz Gminy Zembrzy-
ce, wysokie koszty eksploatacji, znaczne 
oddalenie od centrum wsi i jednoczesny 
brak bezpośredniego dostępu do linii brze-
gowej Zbiornika Świnna Poręba podjąłem 
za zgodą Rady Gminy decyzję o zmianie 
lokalizacji w/w przedsięwzięcia na tereny 
rekreacyjne w centrum Zembrzyc będące 
własnością Gminy Zembrzyce. Tej decyzji 
towarzyszył również argument uatrakcyj-
nienia samej miejscowości i wzmocnienia 
jej turystycznego potencjału wierząc, ze 
wokół tego właśnie obiektu będzie rozwijał 
się rodzimy handel oraz usługi powiązane z 
szeroko rozumianą turystyką i rekreacją, na-
stąpi zagospodarowanie dotychczasowych 
pustostanów a dostępność komunikacyjna 
przyczyni się do znaczącego ożywienia Zem-
brzyc i całej gminy.

Realizacja „Centrum Rekreacji i Wypo-
czynku nad potokiem Paleczka w Zembrzy-
cach” będzie możliwa dzięki środkom euro-
pejskim jakie znalazły się w Regionalnym 
Programie Operacyjnym Województwa 
Małopolskiego 2014-2020 w ramach 6 Osi 
Priorytetowej Dziedzictwo regionalne, dzia-
łanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów 
regionu, poddziałanie 6.3.3 Zagospodaro-
wanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia 
zbiorników wodnych. Aby móc sięgnąć po 
te środki, wspólnie z Gminą Mucharz i Gmi-
ną Stryszów opracowaliśmy Plan Rozwoju 
Zbiornika Świnna Poręba. Plan ten w dniu 
29.12.2016 r. został przez Zarząd Wojewódz-
twa Małopolskiego pozytywnie zaopiniowa-
ny z najwyższą oceną spośród wszystkich 
planów jakie nadesłały gminy leżące wokół 
małopolskich zbiorników wodnych. Jedno-
cześnie przystąpiliśmy do prac nad projek-
tem budowlanym całego przedsięwzięcia 
uzyskując w 2016 roku prawomocne pozwo-
lenie na budowę.  Na przełomie 2016 i 2017 
rozpoczął się nabór wniosków w ramach 
działania 6.3.3 gdzie jako gmina złożyliśmy 
dwie propozycje tj. „Budowa Centrum Rekre-
acji i Wypoczynku nad potokiem Paleczka w 
Zembrzycach” oraz drugie przedsięwzięcie, 
nad którym pracowaliśmy równolegle tj. „Bu-
dowa stref rekreacyjnych w Tarnawie Dolnej, 
Śleszowicach i Marcówce”. 

W dniu 5 grudnia 2017r. Zarząd Woje-
wództwa Małopolskiego oba wnioski wy-
brał do dofinansowania przyznając Gminie 
Zembrzyce dotację w sumie 7 216 430,93 
zł. w tym „Budowa Centrum Rekreacji i Wy-
poczynku nad potokiem Paleczka w Zem-
brzycach” (dofinansowanie 5 916 264,17 zł., 
wartość całego projektu 7 999 576,64 zł. ) 
oraz „Budowa stref rekreacyjnych w Tarna-

wie Dolnej, Śleszowicach i Marcówce” (dofi-
nansowanie 1 300 166,76 zł. wartość całego 
projektu 1 733 555,77 zł). Dzięki tej decyzji 
możliwe jest przystąpienie do realizacji obu 
inwestycji – planowany termin wykonania to 
2018 rok.  
   Wójt Gminy

Zembrzyce
Łukasz Palarski

Projekt budowy „Centrum Rekreacji i 
Wypoczynku nad potokiem Paleczka w Zem-
brzycach” obejmuje szereg działań inwesty-
cyjnych, wśród których znajduje się: 

1. Rozbudowa i przebudowa istniejące-
go budynku centrum turystyczno-rekreacyj-
nego (Pawilon Sportowy), która obejmuje: 

1 - przebudowę i remont istniejących 
pomieszczeń w budynku pod działalność re-
kreacyjno-turystyczną (istniejący budynek).

1A - budowa windy dla osób niepełno-
sprawnych (budynek będzie dostosowany 
do poruszania się w nim osób niepełno-
sprawnych), 

1B - budowa zaplecza szatniowo- sa-
nitarnego z pochylnią dla niepełnospraw-
nych, którego wymiary zewnętrzne wynoszą 
13.09m x 12.03m (budynek jednokondygna-
cyjny – to nowy budynek, który powstanie w 
miejscu obecnej sceny), 

2. Budowa boiska rekreacyjnego/pił-
karskiego ze sztucznej trawy o wymiarach 
37,50m x 78,00m.

3. Budowa boiska wielofunkcyjnego do 
siatkówki i koszykówki o wymiarach 19,10m 
x 32,10m o nawierzchni bezpiecznej poliu-
retanowej.

4. Budowa boiska do siatkówki plażowej 
o wymiarach 12,00m x 22,00m o nawierzchni 
piaskowej.

5. Budowa boiska do badmintona o wy-
miarach 7,10m x 16,40m o nawierzchni bez-
piecznej poliuretanowej.

6. Skocznia w dal, bieżnia, miejsca odpo-
czynku:

6 - od wschodniej strony zaprojektowa-
no skocznie do skoku w dal i trójskoku z roz-
biegiem całkowitej długości 49,00m, belki 
oddalone o 1.5m, 9.0m, 11.0m od bliższego 
końca zeskoczni (zeskocznia 4,02m x 9,0m 
wypełniona piaskiem);  

6A - trzy tory o nawierzchni bezpiecznej 
poliuretanowej;

6B - wzdłuż bieżni zaprojektowano dwa 
miejsca do wypoczynku sportowców o na-
wierzchni syntetycznej od strony północnej 
boiska. 

7. Budowa sceny i placu widowiskowego, 
ścieżki rowerowej, chodników spacerowych:

7 -  plac widowiskowy umieszczony przy 
projektowanej scenie z płyt chodnikowych 
betonowych;

7A - w sąsiedztwie placu widowiskowe-
go przewidziano budowę trzech wiat drew-
nianych z siedziskami; 

7B - zaprojektowano scenę drewnia-
ną, która została umiejscowiona po stronie 
północnej rozbudowywanego budynku (w 

sąsiedztwie wejścia do Świetlicy Środowi-
skowej);

7C - ścieżka rowerowa z kostki brukowej;
7D - zaprojektowano chodniki space-

rowe z kostki brukowej oraz granitowej, 
betonowej bez fazowej, zaprojektowano 
wymianę części istniejących chodników 
betonowych o zniszczonej nawierzchni na 
kostkę brukową betonową.

8. Rozbudowa istniejącego placu zabaw 
obejmuje wymianę istniejącego podłoża 
oraz wzbogacenie placu o dodatkowe ele-
menty jak wykonanie zabawki typu „statek” 
oraz wykonanie pod nią nawierzchni bez-
piecznej w miejscu istniejącego boiska do 
siatkówki. Ponadto, zamontowane zostaną 
trzy trampoliny oraz utworzona ścieżka 
„wąż”. Projekt zakłada przeniesienie urzą-
dzeń siłowni zewnętrznej wraz z wykona-
niem nawierzchni żwirowej.

9. Budowa, przebudowa i rozbudowa 
komunikacji wewnętrznej. Istniejące drogi 
asfaltowe oraz parkingi - projektuje się wy-
mianę starego asfaltu na kostkę brukową 
betonową na istniejących drogach dojaz-
dowych i parkingach. W trakcie wymiany 
nawierzchni przewiduje się regulację dróg 
poprzez wykonanie nowych obrzeży i kra-
wężników. Projektuje się rozbudowę istnie-
jącego parkingu znajdującego się przy urzę-
dzie gminy o nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej (przewidziano dodatkowo dwa 
miejsca postojowe dla osób niepełnospraw-
nych). Projektuje się wymianę nawierzchni 
asfaltowej na placu manewrowym przed 
budynkiem straży pożarnej oraz likwidację 
części dojazdu i chodników betonowych z 
zamianą na tereny zielone.

10. Budowa trzech trybun widowisko-
wych o konstrukcji stalowej posadowione 
na chodniku z kostki brukowej betonowej 
od strony południowej boiska.

11. Budowa tężni solankowej o konstruk-
cji drewnianej z wypełnieniem powierzch-
ni ścian tarniną wierzbową, ze zbiornikiem 
wody solankowej (zamknięty obieg wody 
solankowej) oraz utwardzeniem terenu wo-
kół tężni. Woda do tężni będzie dostarczana 
z istniejącego budynku wewnętrzną instala-
cją wodociągową, zasilanie energetyczne do 
zbiornika wody solankowej będzie dostar-
czane z istniejącego budynku wewnętrzną 
instalacją elektroenergetyczną.

12. Budowa placu „street workout” obej-
mującego wykonanie i montaż sprzętu do 
kalisceniki (drążki i poręcze dla aktywności 
ruchowej) wraz z wykonaniem nawierzchni 
bezpiecznej.

13. Budowa ogrodzeń oraz piłko chwy-
tów do planowanych boisk - ogrodzenia z 
siatki stalowej na słupkach stalowych za-
betonowanych punktowo. Zaprojektowano 
również ławeczki parkowe, stojaki na rowery, 
tablice informacyjne oraz kosze parkowe na 
śmieci.

14.Budowa oświetlenia wokół wszyst-
kich nowo powstałych elementów rekre-
acyjnych.
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Projekt „Budowy stref rekreacyjnych w Tarnawie Dolnej”

Projekt „Budowy stref rekreacyjnych w Śleszowicach”

1. Boisko wielofunkcyjne - wykonane 
z nawierzchni sportowej poliuretanowej, 
na której wyznaczone zostaną boiska do 
tenisa, siatkówki oraz koszykówki wraz z 
ławkami.

2. Boisko trawiaste, renowacja na-
wierzchni zielonej oraz wymiana bramek.

3. Budowa siłowni zewnętrznej o na-
wierzchni żwirowej oraz terenu rekreacyj-
nego – ławek, altany oraz zabawek wraz z 

dojściem.
4.Budowa: dojść z koski betonowej, 

ogrodzenia, piłkochwytów, bramki wej-
ściowej, całość oświetlona.

1. Boisko wielofunkcyjne - wykonane 
z nawierzchni sportowej poliuretanowej, 
na której wyznaczone zostaną boiska do 
tenisa, siatkówki oraz koszykówki wraz z 
ławkami.

2. Boisko trawiaste, renowacja na-
wierzchni zielonej oraz wymiana bramek.

3. Budowa siłowni zewnętrznej o na-
wierzchni żwirowej oraz terenu rekreacyj-
nego – ławek, altany oraz zabawek wraz z 

dojściem.
4.Budowa: dojść z koski betonowej, 

ogrodzenia, piłkochwytów, bramki wej-
ściowej, całość oświetlona.
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Projekt „Budowy stref rekreacyjnych w Marcówce”

1. Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni 
poliuretanowej, na której powstaną boiska 
sportowe z nawierzchniami do tenisa, siat-
kówki oraz koszykówki (streetball).

2. Siłownia zewnętrzna o nawierzch-

ni żwirowej oraz teren rekreacyjny  
– ławki, altana oraz zabawki wraz z doj-
ściem.

3. Oświetlenie terenu, ogrodzenie, pił-
kochwyty, dojazd.

4. Dojście, droga, parking - nawierzch-
nia z kostki betonowej, wraz z wykonaniem 
miejsc postojowych, oraz budowa nowych 
ścieżek komunikacyjnych.

Płatności elektroniczne

Bank Spółdzielczy bliżej Przychodni i Urzędu Gminy GOPS zmieni siedzibę

W naszym urzędzie można zapłacić 
kartą płatniczą i telefonem. Urząd Gminy 
Zembrzyce  uczestniczy w Programie upo-
wszechniania płatności bezgotówkowych 
w administracji publicznej przy użyciu 
terminali płatniczych POS oraz WebPOS 
Paybynet. Program jest prowadzony przez 

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z 
Krajową Izbą Rozliczeniową S.A., która peł-
ni rolę koordynatora Programu oraz wspie-
ra finansowo jego wdrożenie i funkcjono-
wanie.  Urząd posiada terminal płatniczy 
POS oraz innowacyjną usługę akceptacji 
płatności mobilnych, która umożliwia wy-

konywanie płatności za pomocą telefonu 
komórkowego (smartfonu).  Mamy nadzie-
ję, że przyjmowanie opłat w formie bezgo-
tówkowej będzie dla Państwa wygodne i  
zaoszczędzi czas.

UG.

Od grudnia Punkt Obsługi Klienta Ban-
ku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej 
zmienił swoją lokalizację. Z rynku został 
przeniesiony do budynku Urzędu Gminy, 
a wraz z nim przeniesiony został również 
bankomat. Punkt Obsługi w nowej loka-
lizacji czynny będzie od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 7:00 do 13:30. 

UG

Z nowym rokiem biura Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej będą się znaj-
dować w odnowionym budynku Urzędu 
Gminy. Nowe lokale z pewnością poprawią 
jakość świadczonych usług i komfort pracy 
pracowników. Do ośrodka będzie można 
wejść bezpośrednim wejściem znajdują-
cym się po prawej stronie budynku.   
    

UG

UG.
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WIĘKSZE ZNIŻKI NA BASENIE
W 2018 roku mieszkańcy gminy mogą 

korzystać z 4 złotowych zniżek przy zaku-
pie biletu do Krytej Pływalni w Suchej Be-
skidzkiej.  Warunkiem skorzystania ze zni-
żek i zwolnień będzie okazanie dokumentu 
potwierdzającego fakt zameldowania na 

terenie Gminy Zembrzyce (dowód osobi-
sty, legitymacja szkolna lub inny dokument 
potwierdzający zameldowanie). Zwolnie-
nia z opłat i tańsze bilety są realizowane 
w ramach programu pn. „Razem spędzamy 
czas” finansowanego przez Gminę Zem-

brzyce. Zachęcamy wszystkich do aktyw-
nego wypoczynku i korzystania z tej formy 
spędzania czasu wolnego.

UG

Dane demograficzne

Rozdano tegoroczne nagrody „O Złotą Warzechę”

10 – lecie ZKG Mioduszyna

Wg stanu na grudzień 2017r. na terenie 
naszej gminy zameldowanych było 5590 
osób na pobyt stały oraz 86 osób na pobyt 
czasowy. Urodziło się w 2017 roku na tere-
nie gminy 66 dzieci, w tym 25 dziewczynek 
oraz 41 chłopców, zmarły 53 osoby. 

W trakcie 2017r. – 80 osób zameldowa-
ło się na pobyt stały, 39 osób na pobyt cza-

sowy.  45 osób wymeldowało się z pobytu 
stałego, a 5 osób z pobytu czasowego.  53 
osoby zmieniły stan cywilny.

Stan ludności z podziałem na miejsco-
wości oraz rodzaj pobytu.

18 listopada 2017r. w Lachowicach 
odbył się 17  Powiatowy Konkurs Potraw 
Regionalnych „O Złotą Warzechę” zorgani-
zowany przez Gminny Ośrodek Kultury w 
Stryszawie i  Starostwo Powiatowe w Su-
chej Beskidzkiej. W tym roku ocenie podle-
gały potrawy przygotowane na bazie wie-
przowiny oraz nalewki. Kulinarne specjały 
przygotowało 14 kół gospodyń z powiatu 
suskiego. Gminę Zembrzyce reprezento-
wały Gaździny z Bractwa Zbójników spod 

Babiej Góry, które zdobyły wyróżnienie za 
nalewkę „Jad teściowej”. Dziękujemy or-
ganizatorom i uczestnikom konkursu za 
podejmowanie działań na rzecz ochrony 
dziedzictwa kulturowego i podtrzymy-
wania tradycji kulinarnych. Gratulujemy 
naszym Gaździnom sukcesu oraz inwen-
cji twórczej  w przygotowaniu  stoiska. 
                                                                                                                        

 GCKiCz

Nasze Panie z Zembrzyckiego Koła Go-
spodyń „Mioduszyna” świętowały jubileusz 
10 – lecia rozpoczęcia swej działalności. Z 
tej okazji odbyła się  msza święta w Koście-
le Parafialnym w Zembrzycach w intencji 
zmarłych członkiń oraz o pomyślność   i 
zdrowie dla zrzeszonych w kole pań.  Dal-

sza cześć uroczystości odbyła się na hali 
sportowej Zespołu Szkół w Zembrzycach. 
Przewodnicząca  stowarzyszenia, ta sama 
od 10 lat Pani Janina Benisz, powitała przy-
byłych gości i przypomniała  najważniejsze 

wydarzenia   z dziejów  zembrzyckiego Koła 
Gospodyń, a zarazem zespołu śpiewacze-
go. Były kwiaty, gratulacje,  oraz życzenia. 
Wiele ciepłych i serdecznych słów oraz 
prezentów otrzymały tegoroczne jubilatki 
od zaproszonych gości. Składali je zarów-
no przedstawiciele władz, jak  i organizacji 

działających na terenie gminy i powiatu. 
Dziś ZKG „Mioduszyna” jest stowarzysze-
niem  skupiającą 17 kobiet. Panie są w róż-
nym wieku, czynne zawodowo i emerytki, 
ale bez względu na to są młode duchem, 

aktywne i twórcze. Chętnie biorą udział w 
organizowanych spotkaniach, wykazując 
tym samym zadowolenie ze swego udziału 
w życiu społeczności wiejskiej. Panie pro-
wadzą aktywną działalność nie tylko na 
rzecz mieszkańców Zembrzyc, ale również 
reprezentują wioskę na tle Gminy i Powiatu, 
Województwa, a także chętnie uczestniczą 
w życiu parafii. Na tak wzniosłej uroczysto-
ści nie zapomniano o torcie, przy którym 
odśpiewano gromkie „Sto lat” dla jubilatek. 
Do tortu zaserwowano kawę, oraz smacz-
ne wypieki i kulinaria przygotowane przez 
członkinie. Jubileusz zakończył się zabawą 
taneczną. W ramach stowarzyszenia działa 
Zespół Regionalny „Mioduszyna”.   Począt-
kowo nad repertuarem muzycznym pań z 
Mioduszyny, czuwał pan Tadeusz Wojtanek, 
obecnie panie pracują  z instruktorem – pa-
nią Barbarą Cyganik. Założycielem zespołu 
i osobą kierującą jest pani Janina Benisz. 
Gospodynie zembrzyckie   poprzez swoje 
działania propagują dziedzictwo kulturowe 
miejscowości  regionu.   Panie prezentują 
się w odtworzonych  z początku XIX wieku 
strojach, śpiewają zasłyszane, autentyczne 
przyśpiewki i pieśni ludowe, przyrządzają 
tradycyjne zembrzyckie potrawy kulinarne. 
Dzięki ich działalności ożywiana jest tra-
dycja regionu. Biorą udział w konkursach 

Miejscowość Ogółem
pobyt stały

Ogółem
pobyt czasowy

Marcówka 726 11

Śleszowice 847 8

Tarnawa Dolna 1485 24

Tarnawa Górna 369 15

Zembrzyce 2163 28

Razem 5590 86
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pieśni religijnych, patriotycznych ,  pie-
śni tradycyjnych oraz festiwalach potraw, 
gdzie zdobywają  nagrody:  między innymi 
w Konkursie Śpiewaków Ludowych i Druż-
bów Weselnych w Podegrodziu, w Święcie 
Kliszczaka w Pcimiu, w przeglądzie KGW w 
Brennej i w Jaworzu,  w Jesieni Babiogór-
skiej w Zawoi, w Ogólnopolskim Konkur-
sie Śpiewaków w Bukowinie Tatrzańskiej. 
Występowały też na Małopolskiej Giełdzie 
Rolniczej w Nawojowej i na Festiwalu  „Sam 

Smak w Wadowicach na dożynkach  Wo-
jewódzkich w Kamienicy, Miechowie, w 
Bobowej. Dziękujemy ZKG „Mioduszyna” 
za zaangażowanie i aktywne wzbogacanie 
lokalnej kultury oraz promocję Gminy Zem-
brzyce. Jednocześnie życzymy szerokich 
perspektyw rozwoju, wytrwałości w reali-
zowaniu zamierzonych planów, kolejnych 
jubileuszy, wielu radości i sukcesów. 

                                                                                                                               UG

Laury Babiogórskie 2017

Album „Zembrzyckie szaflikowanie”

INFORMACJE Z ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEMBRZYCACH

W dniu 15 grudnia w Jabłonce odbyło 
się spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia 
Gmin Babiogórskich, w czasie którego zo-
stały  wręczone Laury Babiogórskie, czyli 
odznaczenie ustanowione przez Stowa-
rzyszenie Gmin Babiogórskich dla zasłu-
żonych dla dokumentowania przeszłości 
historycznej oraz rozwoju i promocji ob-
szaru Babiej Góry m.in. w dziedzinie kul-
tury, tradycji, oświaty i turystyki. Podczas  
tegorocznej  edycji nagród wręczono  Lau-
ry Babiogórskie w stopniu szczególnym 
i w stopniu podstawowym.  Tym razem 
Laur Babiogórski przyznano Stowarzysze-

niu „Bractwo Zbójników spod Babiej Góry” 
działającemu na terenie gminy Zembrzyce. 
Aktywnym członkiem  i pasjonatem jest P. 

Stanisław Sala- właściciel gospodarstwa 
agroturystycznego, w którym mieści się 
siedziba bractwa.  Celem tego stowarzysze-
nia jest kultywowanie tradycji kulturowych 
Podbabiogórza, w tym zbójeckich zwycza-
jów i obrzędów. Stowarzyszenie otrzyma-
ło  nagrodę za działania mające na celu 
podtrzymanie rodzimej kultury i folkloru i 
podejmowanie coraz to nowych inicjatyw 
integrujących lokalne środowisko. Gratu-
lujemy laureatom, jednocześnie życzymy 
wytrwałości w działaniu rozwijającym cie-
kawą pasję.

GCKiCz

Album fotografii dawnej pn. „Zem-
brzyckie Szaflikowanie...historia Zem-
brzyc zapisana na starych fotografiach 
i dokumentach” to kolejna publikacja 
wydana przez Stowarzyszenie Bractwo 
Zbójników spod Babiej Góry. Album uka-
zuje życie mieszkańców wsi Zembrzyce 
na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu 
lat. W tym miejscu Zarząd Stowarzysze-
nia pragnie serdecznie podziękować  
osobom zaangażowanym bezpośred-
nio w realizację projektu a są to: Michał 
Karcz (digitalizacja, retusz i koloryza-
cja zdjęć),  Natalia Zborowska  (teksty) 
oraz  Maria Kus (promocja, kontakt z 
mieszkańcami). Podziękowania kieru-
jemy również w stronę Pana prof. dr. 
hab.  Tadeusza Palecznego za okaza-
ną pomoc przy opracowaniu wstępu, 
Wójtowi Gminy Zembrzyce Łukaszowi  
Palarskiemu  za objęcie patronatu nad 
wydanym albumem i jego koordynowa-
nie oraz Stowarzyszeniu Lokalna Inicja-
tywa Społeczna Nasza Gmina z Panem 
Grzegorzem Józefowskim na czele  za 
okazane wsparcie finansowe. 

W ramach projektu wydanych zosta-
ło 1000 egzemplarzy albumu fotografii 
dawnej zawierający ponad 360 zdjęć 
oraz około 30 dokumentów i archiwal-
nych wycinków prasowych. W tym miej-
scu dziękujemy serdecznie wszystkim 
mieszkańcom , którzy w ramach realizo-
wanego projektu udostępnili nam swo-
je cenne rodzinne zbiory fotograficz-
ne. Nasz album będzie mieć 160 stron 
w formacie A4. Zawartość podzielona 
została na cztery działy tematyczne tj.  
„Zembrzyce i okolice – magiczna kraina 
dzieciństwa” , „Garbarstwo, szaflikowa-
nie – źródło dobrobytu wsi”, „Poza pracą” 
oraz  „Wokół parafii”. Wartość finansowa 
całego projektu to 17 030 zł. Album po-

wstał celem upamiętnienia 685 rocznicy 
wsi Zembrzyce.  

Zarząd Bractwa Zbójników  
spod Babiej Góry

Droga do Wolności  
- 11 listopada 1918 rok

Dnia 11.11.2017 r. msza święta w ko-
ściele parafialnym w Zembrzycach, patrio-
tyczne kazanie Ks. Proboszcza Jana Kapu-
sty, przypinanie kotylionów, rozdawanie 

chorągiewek przez młodzież rozpoczęły 
uroczyste obchody 99 rocznicy odzyska-
nia przez Polskę niepodległości, a później 
odbyła się akademia, która miała przede 
wszystkim przypomnieć walkę i determi-
nację Polaków, ale także wzbudzić w nas 
refleksje. Część artystyczna wprowadziła 

zgromadzonych w  atmosferę wydarzeń 
poprzedzających datę 11.11.1918r. Zobra-
zowano sytuacje polityczną kraju, ukaza-
no ducha walki narodu polskiego. Utwory 
poetyckie podkreślały nastrój lat walki, 
ich uzupełnieniem były utwory muzycz-
ne, począwszy od pieśni patriotycznych 
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„Rozkwitały pąki”, „Wojenko, wojenko”, 
„Marsz I Brygady”, wykonane przez chór 
szkolny oraz wiele innych pieśni patrio-
tycznych zagranych przez Orkiestrę Dętą 
„Rytm” pod batutą Pana Kazimierza Gro-

mady i odśpiewanych przez Koło Gospo-
dyń „Mioduszyna” pod przewodnictwem 
Pani Barbary Cyganik. Centralnym punk-
tem uroczystości był apel pamięci od-
czytany przez ucznia klasy III gimnazjum 

Dawida Smolika. Następnie Wójt Gminy 
Zembrzyce Łukasz Palarski, Radni Powia-
tu Suskiego: Joanna Stypuła i Piotr Tala-
ga, Panie z Koła Gospodyń Mioduszyna 
oraz uczniowie z Zespołu Szkół w Zem-
brzycach złożyli wiązanki i zapalili znicze 
przed pomnikiem na rynku zembrzyckim. 
Artyści i organizatorzy tej uroczystości ze-
brali zasłużone brawa i gratulacje od pu-
bliczności i zaproszonych gości. Wszystkim 
uczestnikom należą się podziękowania. Dla 
nas wszystkich dzień ten jest lekcją patrio-
tyzmu i historii, a uczestnictwo w obcho-
dach jest wyrazem pamięci dla tych, dzięki 
którym żyjemy w wolnej Polsce. Ogromne 
podziękowania należą się przede wszyst-
kim młodzieży, prowadzącemu Mikołajo-
wi Hrapkowiczowi uczniowi klasy III  gimna-
zjum, pocztowi sztandarowemu uczniom: 
Mariuszowi Bączkowi, Patrykowi Wróblowi, 
Szymonowi Kalińskiemu i ich opiekunom: 
Elżbiecie Kiepurze, Ewie Porębskiej, Edwar-
dowi Stopie, Magdalenie Żmudce oraz za 
wsparcie w organizacji Dyrektor Elżbiecie 
Fidelus. Dziękujemy wszystkim za udział i 
współpracę!

III MIEJSCE KOSZYKAREK

SREBRNE PIŁKARKI

III miejsce zajęła drużyna Zespołu 
Szkół w Zembrzycach reprezentowana 
przez uczennice klas gimnazjalnych w 
Finale Powiatowym w koszykówce, w ra-
mach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Dziew-

czyny rozpoczęły rywalizację od Półfi-
nału Powiatowego, który 16 listopada 
rozegrany został w Zawoi. Odniosły tam 
dwa zwycięstwa – z drużynami z Sidzi-
ny 24:7  (16 punktów Patrycji Gizy) oraz 

Toporzyska 22:12 (16 punktów Antoniny 
Stopy), doznając porażki z drużyną SP1 
Zawoja 6:9 . W rozgrywanym 1 grudnia 
Finale Powiatowym w pierwszym meczu 
z gospodyniami zawodów – drużyną SP1 
Sucha Beskidzka przegrały 0:8 i musiały 
się zadowolić grą o trzeci stopień po-
dium. W meczu tym po pasjonującej wal-
ce pokonały drużynę SP Stryszawa 13:8.  
Drużyna Zespołu Szkół w Zembrzycach 
wywalczyła III miejsce w następującym 
składzie: Patrycja Giza, Antonina Stopa, 
Ewelina Pilszak, Agnieszka Ogarek, Iza-
bela Gaździcka, Oliwia Kubas, Angelika 
Sobaniak, Emilia Mirocha, Daria Moteja-
ded  op. Piotr Talaga. Statuetka dla naj-
bardziej wartościowej zawodniczki tra-
fiła w ręce Patrycji Gizy, która w całych 
rozgrywkach zdobyła najwięcej punktów 
dla drużyny. (pt)

Tak jak przed rokiem hala sportowa 
Zespołu Szkół w Zembrzycach dwukrot-
nie była miejscem rywalizacji w halowej 
piłce nożnej dziewcząt. Tym razem rywa-
lizacja ta odbywała się w ramach Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej.  W rozgrywanym 
20 października Półfinale Powiatowym 
drużyna reprezentowana przez uczenni-
ce klas gimnazjalnych Zespołu Szkół w 
Zembrzycach zajęła I miejsce, zwycięża-
jąc wysoko rywalki z SP Sucha Beskidzka 
7:1 oraz SP Jordanów 5:0, ulegając 0:1 

ZSS Krzeszów. W rozgrywanym tydzień 
później Finale Powiatowym w meczu o 
wejście do upragnionego, ścisłego fi-
nału dziewczyny z Zembrzyc pokonały 
drużynę ze Skawicy 3:0. W walce o zło-
to spotkały się ponownie z rywalkami 
z SP Jordanów, które wcześniej wysoko 
pokonały w półfinale. Tym razem mimo 
ambitnej postawy, po dramatycznym, 
pełnym emocji meczu (m. in. przestrze-
lony rzut karny) górą były zawodniczki 
z Jordanowa, które zwyciężyły naszą 
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MAŁY MISTRZ

Szachy ’2017

W dniu 13 listopada 2017 r. odbyły się 
pierwsze zawody dla uczniów klas I - III 
szkół podstawowych. W zawodach wzięły 
udział drużyny z SP Marcówka (op. p. Jo-
lanta Fidelus), SP Śleszowice(op. p. Jolan-
ta Pływacz), SP Zembrzyce(op. p. Elżbieta 
Kuligowska, p. Lucyna Polańska). Organi-
zatorem i równocześnie sędzią głównym 
zawodów był p. Tadeusz Fidelus. Zespoły 
złożone z min. 4 chłopców i 4 dziewcząt 
rywalizowały w 12 konkurencjach: Przy-
nieś - zanieś, Sadzenie ziemniaków, Sla-
lom z piłką koszykową, Sztafeta z dwoma 
szarfami, Żywy pachołek, Skoki zawrot-

ne przez ławeczkę, Sztafeta wahadłowa, 
Skoki z miejsca dodawane, Tor przeszkód, 
Skoki na skakance, Rzuty piłką lekarską, 
Pierścień. Każda konkurencja była punk-
towana, dodatkowa za błędy zawodników 
drużyna mogło zdobyć punkty ujemne. Po 
zacięte rywalizacji - niektóre konkurencje 
rozstrzygały się o sekundy lub centyme-
try - pierwsze miejsce uzyskała drużyna 
ze szkoły podstawowej w Zembrzycach w 
składzie: Bentkowska Nadia, Bucała Patryk, 
Bukowska Klaudia, Drabina Martyna, Jele-
śniańska Weronika, Kaliński Adam, Kołata 
Mikołaj, Mirocha Błażej, Pindel Damian, 

Pochłopień Hubert, Tokarz Julia, Włoch 
Michał, Mirocha Aleksandra. Nagrodą dla 
zwycięzców, oprócz dyplomu wręczone-
go przez p. dyrektor Elżbietę Fidelus, było 
prawo reprezentowania naszej gminy w 
zawodach powiatowych, które odbyły się 
16 listopada w Makowie Podhalańskim. 
Mimo, że nasz zespół został sklasyfikowany 
na siódmej pozycji to debiut najmłodszych 
uczniów w zawodach powiatowych można 
uznać za udany. Na zakończenie zawodów 
każdy z zawodników otrzymał pamiątkowy 
medal za udział w rywalizacji „Mały Mistrz”.

W dniu 14 listopada 2017 r. do rywalizacji sportowej stanęli 
uczniowie, którzy „trenują” dość specyficzną dyscyplinę sporto-
wą - grę w szachy. W zawodach, których organizatorem i równo-
cześnie sędzią głównym zawodów był p. Tadeusz Fidelus, wzięli 
udział przedstawiciele szkół podstawowych w Marcówce, Zespołu 
Szkół w Tarnawie Dolnej Zespołu Szkół w Zembrzycach. Zawody 
przeprowadzone są w formie drużynowej - drużyna składała się z 
czterech uczniów, wśród których musiała być przynajmniej jedna 
dziewczyna (I szachownica - chłopiec lub dziewczyna - II szachow-
nica - chłopiec lub dziewczyna - III szachownica - chłopiec lub 
dziewczyna - IV szachownica - dziewczyna). W kategorii uczniów 
młodszych (2005 i mł.) pierwsze miejsce zajęła drużyna z Tarna-
wy Dolnej, drugie miejsce drużyna z Zembrzyc (Kadela Radosław, 
Talaga Michał, Talaga Kamil, Chrapek Amelia - op. Tadeusz Fide-
lus) i trzecie miejsce drużyna z Marcówki. Natomiast w kategorii 
uczniów starszych (2002 i mł.) pierwsze miejsce zajęła drużyna 
z Zembrzyc (Hrapkowicz Mikołaj, Smolik Dawid, Talaga Maciej, 
Julia Wciślak - op. Tadeusz Fidelus), a drugie miejsce drużyna z 
Tarnawy Dolnej. Drużyny, które zajęły pierwsze miejsca uzyskały 
tytuł Mistrza Gminy oraz prawo reprezentowania naszej Gminy na 
zawodach powiatowych.

drużynę 1:0. Mimo porażki w meczu 
finałowym opiekunowie (Piotr Talaga, 
Tadeusz Fidelus) chwalili dziewczyny za 
wolę walki, determinację i 15 bramek 
(najwięcej ze wszystkich drużyn) zdo-
bytych w całych rozgrywkach.  Drużyna 

Zespołu Szkół w Zembrzycach sięgnęła 
w Finale Powiatowym po II miejsce  w 
następującym składzie:  Ewelina Pilszak, 
Aleksandra Prorok, Agnieszka Ogarek, 
Izabela Gaździcka, Oliwia Kubas, Patry-
cja Giza, Angelika Sobaniak, Antonina 

Stopa, Wiktoria Dragosz. Statuetka dla 
najbardziej wartościowej zawodniczki 
podobnie jak przed rokiem przypadła w 
udziale Agnieszce Ogarek. 

PT
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MISTRZOSTWO POWIATU W SZACHACH DRUŻYNOWYCH

„MLEKO, OWOCE I WARZY-
WA W SZKOLE”

Bardzo dobrze zaprezentowali się nasi 
uczniowie podczas Powiatowych Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w szachach drużyno-
wych. Zawody rozgrywane były 17 listopa-
da 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym w 
Suchej Beskidzkiej. Drużyna z Zembrzyc 

w składzie: Hrapkowicz Mikołaj, Smolik 
Dawid, Talaga Maciej, Julia Wciślak - op. 
Tadeusz Fidelus, zdecydowanie wygrała 
pięć spotkań meczowych i już przed przy-
stąpieniem do ostatniego spotkania mia-
ła zapewniony sukces w tych zawodach. 
Z zadowoleniem odebrali Puchar Mistrza 
Powiatu oraz dyplom z rąk starosty su-
ski Józefa Bałosa oraz dyrektor LO w Suchej 
Beskidzkiej Anny Sala.

       Zdobycie tytułu MISTRZA POWIA-
TU SUSKIEGO zapewniło naszym uczniom 
udział w zawodach na szczeblu WOJE-
WÓDZTWA, które zostały rozegrane 30 
listopada w Myślenicach. Głównym orga-
nizatorem zawodów, prowadzonych sys-
temem szwajcarskim kontrolowanym na 
dystansie 7 rund, był Małopolski Szkolny 
Związek Sportowy w Krakowie oraz Mię-

dzyszkolny Ośrodek Sportu w Myślenicach.
Spotkanie podczas tych zawodów z 

uczniami z całego województwa mało-
polskiego (do zawodów zgłosiło się 20 ze-
społów - m.in. z Krakowa, Nowego Sącza, 
Chrzanowa, Olkusza, Rabki - Zdrój, Tarno-
wa, Wieliczki, Gorlic, Skawiny, Rzezawy) 
było na pewno solidną lekcją gry w szachy 
- większość uczestników tych zawodów 
to zawodnicy klubów szachowych, posia-
dających kategorie szachowe, biorących 
udział w turniejach szachowych na różnym 
szczeblu rozgrywek z Mistrzostwami Polski 
włącznie, dlatego też każdy wygrany mecz 
lub uzyskany remis w partii szachowej z 
takimi zawodnikami należy docenić i mieć 
nadzieję, że uczniowie naszej szkoły będą 
dalej trenować, aby ten historyczny sukces 
w przyszłym roku powtórzyć. 

Dnia 14 XI 2017r. uczniowie klas I – III 
Szkoły Podstawowej w ramach programu 
„Mleko, owoce i warzywa w szkole” wyko-
nali wspólne śniadanie. Uczniowie przy-
gotowali i  degustowali sałatkę owocową, 
jogurt owocowy oraz szaszłyki warzywne. 
Na stołówce szkolnej, wspólnie spożywali 
drugie śniadanie.

W naszym przedszkolu w dniu 9.11.2017 r. obchodziliśmy Święto Niepodległości. Z 
tej okazji wszystkie dzieci uroczyście świętowały ten wyjątkowy dzień. Na tę uroczystość 
wykonały różne prace plastyczne dotyczące Ojczyzny. Kulminacyjnym punktem była 
wycieczka pod pomnik na zembrzyckim rynku, gdzie zostały zapalone znicze w barwach 
narodowych.

Dnia 6. grudnia Przedszkole w Zem-
brzycach odwiedził wyjątkowy gość – 
Święty Mikołaj. Dzieci od samego rana z 
niecierpliwością oczekiwały jego przy-
bycia. Pomimo braku śniegu, Świętemu 
wraz z Aniołkami udało się dotrzeć do 
Przedszkola. Strażacy, jak zawsze gotowi 
do pomocy, przywieźli Świętego Mikoła-
ja wozem strażackim. Święty Mikołaj od-
wiedził każdą grupę przedszkolną. Dzieci 
wspaniale zaprezentowały wierszyki i pio-
senki, po czym nadeszła chwila, na którą 
wszyscy czekali. Święty Mikołaj obdarował 
przedszkolaki pięknymi prezentami, które 
wywołały uśmiechy na ich twarzach. Szcze-
gólne podziękowania należą się Rodzicom 
oraz Stowarzyszeniu Lokalna Inicjatywa 
Społeczna „Nasza Gmina”, którzy sprawili, 
że wizyta Świętego Mikołaja stała się dla 
dzieci wspaniałym wydarzeniem, a pre-
zenty wzbudziły radość i zadowolenie. Na-

leży pamiętać także o udziale strażaków, 

dzięki którym Święty Mikołaj przybył do 
Przedszkola w Zembrzycach. Tegoroczne 
spotkanie przedszkolaków ze Świętym na 
długo pozostanie w ich pamięci.

ZSZ

Dnia 27.11.2017 r. odbyła się wyciecz-
ka do Teatru w Wadowicach na bajkę 
Braci Grimm pt.: „Roszpunka”. Najwięk-
sze emocje wywołała przede wszystkim 
muzyka oraz piękne postacie, a także 
zmieniająca się scenografia. Niejednemu 
dziecku zakręciła się łezka w oku. 

Wyjazd od Teatru wzbudził wiele 
emocji, o czym świadczyły uśmiechy na 
twarzach dzieci oraz pozytywne komen-
tarze po zakończonym przedstawieniu.

Obchody Święta Niepodległości  w Przedszkolu

Wizyta Św. Mikołaja Wycieczka najmłodszych do 
Teatru w Wadowicach 
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INFORMACJE ZE SZKOŁY W MARCÓWCE

Dnia 16 października br. w Szkole Podsta-
wowej im. Bohaterów Westerplatte odbyło 
się spotkanie emerytowanych nauczycieli 
zrzeszonych w Sekcji Emerytów i Rencistów 
Związku Nauczycielstwa Polskiego z Gminy 
Zembrzyce. Uczestniczyło w nim około sie-
demdziesięciu osób. Spotkanie rozpoczęła 
Pani Zofia Talaga – przewodnicząca sekcji z 
Gminy Zembrzyce oraz Pani Renata Krzystoń 
– dyrektor szkoły, które powitały zaproszo-
nych gości oraz poprowadziły dalszą część 
spotkania. Pani przewodnicząca podzięko-
wała wszystkim zebranym za dotychczasową 
współpracę i pomoc. Wśród zaproszonych 
gości była obecna p. Halina Bryg – przewod-
nicząca Małopolskiej Sekcji Emerytów i Ren-
cistów oraz Pan Łukasz Palarski – wójt Gminy 
Zembrzyce, a także ks. Jan Kapusta – pro-
boszcz parafii w Zembrzycach, Pani Ewa Dę-
bińska – dyrektor ZS w Tarnawie Dolnej, Pani 
Elżbieta Fidelus – dyrektor ZS w Zembrzycach 
oraz Pani Katarzyna Targosz – dyrektor SP w 

Śleszowicach. Pan Wójt w swoim wystąpieniu 
podziękował wszystkim zebranym osobom za 
ich pracę, którą wkładali na rzecz rozwoju mło-
dych mieszkańców gminy. Życzył wszystkim 

niezawodnego zdrowia i wszelkiej pomyśl-
ności. Spotkanie emerytowanych nauczycieli 
uświetnił występ artystyczny uczniów z SP w 
Marcówce.

Śniadanie Daje Moc

Wieczorek Patriotyczny

Spotkanie Emerytowanych Nauczycieli Gminy Zembrzyce

Już po raz kolejny przedszkolaki i młodsi 
uczniowie SP w Marcówce przyłączyły się do 
akcji edukacyjnej „Śniadanie daje moc”. W ra-
mach akcji 8 listopada dzieci przygotowywały 
wspólne śniadanie. Tego właśnie dnia założyły 
fartuszki, nakryły stoliki i z niewielką pomocą 
pań przyrządziły przepyszne i zdrowe śniada-
nie. Na stołach zagościły pyszne kolorowe ka-
napki, sałatki owocowe, szaszłyki, jogurty oraz 
owocowe soki. Kiedy wszystko było już gotowe 
dzieci zasiadły przy stołach i ze smakiem zjadły 
własnoręcznie przygotowane smakołyki. Takie 
akcje są niezwykle ważne, gdyż uświadamia-
ją najmłodszym, jak ważne jest odpowiednie 
odżywianie, zwłaszcza jeśli chodzi o śniadanie 
– najważniejszy posiłek dnia.

„Jest takie miejsce, taki kraj...” to myśl 
przewodnia drugiego już WIECZORKU PA-
TRIOTYCZNEGO przygotowanego przez 
nauczycieli i uczniów SP w Marcówce, któ-
ry odbył się 10 listopada 2017 r. Spotkanie 
rozpoczęli uczniowie klas 0 – III tańcząc 
pięknego POLONEZA. Pośród blasku świec, 
na tle animacji i przy dźwiękach muzyki 
Fryderyka Chopina uczniowie recytowali 
wiersze o ojczyźnie i wolności, śpiewali pie-
śni patriotyczne z okresu walki o niepodle-
głość oraz współczesne piosenki ukazujące 
piękno i historię Polski.



nr 4 / 2017 ZEMBRZYCE

16

Zabawa Andrzejkowa
We wtorek 28 listopada w SP w Mar-

cówce odbyła się zabawa andrzejkowa. 
Uczniowie, szczególnie Ci z najmłodszych 
klas oraz przedszkola, wyczekiwali jej z 
niecierpliwością. Podczas imprezy trady-
cyjnym wróżbom andrzejkowym towarzy-
szyły tańce i różnego rodzaju zabawy, przy-
gotowane przez nauczycieli i Samorząd 
Uczniowski. Tego dnia odbył się również 
międzyklasowy konkurs na najciekawszą 
i oryginalną wróżbę wymyśloną przez sa-
mych uczniów. Andrzejki były świetną oka-
zją do integracji społeczności uczniowskiej 
i doskonałej zabawy.

Wizyta Świętego Mikołaja
Wizyta świętego Mikołaja to jeden z 

najbardziej oczekiwanych przez dzieci 
dni w roku. Tradycyjnie uczniowie SP w 
Marcówce przygotowywali się do niego 
starannie. Dzieci uczyły się wierszyków i 
piosenek, wykonywały prace plastyczne, 
na których oczywiście dominował Mikołaj. 

Gdy nadszedł długo oczekiwany dzień - 6 
grudnia - wszystkie dzieci już od samego 
rana z wielką niecierpliwością wyglądały 
przez okno i nasłuchiwały dźwięku dzwo-
neczków. Święty Mikołaj nie zawiódł i tym 
razem O godzinie 10:00 zajechał razem ze 
swoimi pomocnikami przed szkołę. Pani 

Dyrektor powitała sympatycznego Gościa 
i zaprosiła do szkoły. Po krótkim występie 
artystycznym w wykonaniu uczniów, Mi-
kołaj rozdał wszystkim dzieciom prezenty, 
również tym, które jeszcze do szkoły nie 
chodzą ale przybyły do niej specjalnie, na 
spotkanie z przybyszem z dalekiej Laponii.

Dzień Pluszowego Misia

W dniu 24 listopada 2017 r. w ze-
rówce SP w Marcówce odbył się „Dzień 
pluszowego misia”. W tym wyjątkowym 
dniu każde dziecko przyszło do szkoły 
w towarzystwie swojego ulubionego 
misia. Małe czy duże, nowe czy nieco 
zmęczone przytulaniem, wszystkie 
pluszaki były w centrum zaintere-

sowania. Przedszkolaki opowiadały 
o swoich pluszowych przyjaciołach, 
rysowały je, tańczyły z nimi, śpiewały 
im piosenki i słuchały misiowych opo-
wieści. Na koniec wspólnie obejrzały 
bajki „Miś uszatek” i „Miś Koralgol”. Ten 
dzień w przedszkolu pełen był uśmie-
chu oraz wspólnej zabawy.

Dzień Odzyskania Niepodległości
W dniu 13 listopada 2017 r. w SP w 

Marcówce odbył się uroczysty apel z Okazji 
Święta Odzyskania Niepodległości. Uroczy-
stość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu 
państwowego. Następnie uczniowie klas 

IV-VII wierszem i  słowem przypomnieli 
losy naszej Ojczyzny sprzed 123 lat. Przed-
stawili sytuację polityczną kraju w okresie 
zaborów oraz powstań narodowych, pod-
kreślając tym samym wkład i poświęcenie 

walczących w nich Polaków. Na zakończe-
nie przedszkolaki zarecytowały wiersz pt. 
„Katechizm dziecka”. 
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Zajęcia z Robotyki 
i Programowania

W listopadzie w SP w Marcówce 
ruszyły zajęcia z programowania i ro-
botyki skierowane do uczniów klasy IV. 
Młodzi inżynierowie budują, progra-
mują, uczą się obsługi silników i czuj-
ników, a wszystko dzięki edukacyjnym 
klockom Lego WeDo 2.0.

INFORMACJE ZE SZKOŁY W TARNAWIE DOLNEJ

W listopadzie milusińscy z naszej 
szkoły wzięli udział w międzynarodo-
wym konkursie „Bóbr” z  zakresu infor-
matyki oraz  technologii informacyjnej 
i  komunikacyjnej. Zadania nie należały 
do najłatwiejszych, wymagały zarówno 
logicznego myślenia, umiejętności kodo-
wania, a także podstaw programowania. 
Oficjalne wyniki już na początku grudnia 
- trzymamy mocno kciuki!  

W tym roku po raz kolejny mogliśmy 
wziąć udział w wielkiej przygodzie mate-
matycznej organizowanej przez suskie 
LO. Tegoroczna edycja Maratonu Mate-
matycznego odbyła się 25 listopada. Idea 

jaka przyświeca organizatorom to propa-
gowanie  matematyki jako królowej nauk. 
Chętnych nie brakowało. W zmaganiach 
najtęższych umysłów matematycznych 
wzięło udział  8 drużyn ponadgimnazjal-
nych oraz 8 gimnazjalnych. 

Czteroosobowa drużyna szachistów 
z naszej szkoły, w składzie: Kamil Kot, Mi-
chał Zadora, Kacper Łasak i Magdalena 
Maciążka pokonała drużyny z Marców-
ki i Zembrzyc, tym samym zdobywa-
jąc pierwsze miejsce i kwalifikując się do 
etapu powiatowego, gdzie uplasowali się 
na miejscu III. 

W X Powiatowym Festiwalu Piosenki 

Patriotycznej „To Polska – Moja Ojczyzna”, 
który odbył się pod patronatem Burmi-
strza Miasta Sucha Beskidzka, w kategorii 
dziecięcej Maria Prorok „wyśpiewała” wy-
różnienie, natomiast Dagmara Stypuła III 
miejsce w kategorii młodzieżowej.

W listopadzie uczniów naszej szko-
ły po raz kolejny odwiedzili strażacy z 
Państwowej Straży Pożarnej z Suchej 
Beskidzkiej. Dzieci miały możliwość za-
poznania się z trudnym zawodem stra-
żak, poznać tajniki ich pracy. Z cieka-
wością oglądały prezentowany sprzęt 
i strój strażacki, a na koniec uzyskały 
odpowiedzi na nurtujące je pytania.

ZMAGANIA KONKURSOWE

SPM
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POMAGAMY
W dalszym ciągu hasło „Serce na dłoni” 

jest mottem w działaniu szkolnego wolon-
tariatu, którego działalność kontynuujemy 
w bieżącym roku szkolnym. Z okazji Dnia 
Seniora pamiętaliśmy, by okazać starszym 
osobom swą pamięć przez przygotowane 
i dostarczone kartki z życzeniami. Działa-

jąc we współpracy z Fundacją Dzieci - Dzie-
ciom zebraliśmy pluszaki, kredki, pisaki, 
bańki mydlane i wiele innych prezentów, 
które zostały przekazane chorym dzieciom 
z Dziecięcego Szpitala Klinicznego w War-
szawie. Pamiętając z kolei o zwierzętach 
przekazaliśmy do schroniska karmę dla 

psów oraz koce. 
Z okazji Międzynarodowego Dnia Wo-

lontariusza osłodziliśmy przerwy naszym 
koleżankom i kolegom organizując słodki 
poczęstunek.

MIKOŁAJKOWY ZAWRÓT GŁOWY

We wtorek 28 listopada w SP w Mar-
cówce odbyła się zabawa andrzejkowa. 
Uczniowie, szczególnie Ci z najmłod-
szych klas oraz przedszkola, wyczekiwali 
jej z niecierpliwością. Podczas imprezy 

tradycyjnym wróżbom andrzejkowym 
towarzyszyły tańce i różnego rodzaju za-
bawy, przygotowane przez nauczycieli 
i Samorząd Uczniowski. Tego dnia od-
był się również międzyklasowy konkurs 

na najciekawszą i oryginalną wróżbę 
wymyśloną przez samych uczniów. An-
drzejki były świetną okazją do integracji 
społeczności uczniowskiej i doskonałej 
zabawy.
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INFORMACJE ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚLESZOWICACH

BAŚNIOWY PONIEDZIAŁEK

Od kolebki biegła za mną 
czarodziejska baśń tęczowa 
i szeptała wciąż do ucha
melodyjne zaklęć słowa.

Baśnie towarzyszą nam od najmłod-
szych lat, rozweselają i bawią, ale też przeka-
zują ważne prawdy życiowe.  6 listopada zor-

ganizowaliśmy Święto Baśniowych Postaci.
Uczniowie ten dzień wykorzystali na zaba-
wę, słuchanie baśni, malowanie ulubionej 
postaci. Każde dziecko zaprezentowa-
ło swoją postać oraz rekwizyty, które go 
uzupełniały. W czasie przerw na korytarzu 
pojawiły się Smerfy, królowie, był też Pino-
kio i Dziewczynka z zapałkami. Baśniowe 

spotkania to nie tylko świetna zabawa,  ale 
także doskonała okazja do rozwijania wśród 
dzieci zainteresowań czytelniczych. Książki 
rozwijają dziecięcą fantazję, pamięć, boga-
cą słownictwo, warto więc po nie sięgać jak 
najczęściej.

AKCJE W NASZEJ SZKOLE

W ramach obchodów Dnia Tolerancji 
oraz Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka 
wychowawcy klas przeprowadzili lekcje 
wychowawcze na ten temat, a uczniowie 
przygotowali gazetki i plakaty tematyczne. 
Z kolei w ramach kolejnej edycji Ogólno-
polskiego Tygodnia Kariery wykonywali-
śmy „Drzewa Zainteresowań” i dzieliliśmy 
się swoimi talentami oraz zainteresowa-

niami.
Dzień Pluszowego Misia na stałe wpisał 

się w tradycje naszej szkoły. W tym roku 
nasi najmłodsi koledzy przemaszerowali 
w barwnym i hucznym korowodzie przez 
korytarze naszej szkoły wyśpiewując pio-
senki. Ten dzień był dla nich pełen zabaw i 
niespodzianek. Koleżanki ze starszych klas 
przygotowały liczne konkursy, a także czy-

tały głośno ulubione pozycje książkowe. 
Radości nie było końca.

Z kolei w dniu imienin Świętego An-
drzeja nasi milusińscy spędzili czas, bawiąc 
się na Balu Andrzejkowym. W organizację  
balu włączyły się również wolontariuszki 
ze szkolnego koła, które przygotowały licz-
ne animacje i czuwały nad dobrą zabawą 
naszych maluchów. SPTD
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DZIECIAKI! JEDZCIE ZDROWO!

8 listopada obchodzony jest  Europejski 
Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania.Z tej 
okazji nasza szkoła przyłączyła się do ogól-
nopolskiej akcji ŚNIADANIE DAJE MOC.
Uczniowie naszej szkoły zapoznali się z 12 
zasadami zdrowego żywienia opracowany-

mi przez Instytut Matki i Dziecka, a następ-
nie wzięli udział w praktycznych zajęciach:

*   przedszkolaki przygotowywały wa-
rzywne szaszłyki,

*  dzieci z klas I-III uczyły się estetyczne-
go nakrywania stołu, przy którym później 

spożywały II śniadanie,
*   uczniowie klas starszych przygoto-

wywali soki, a na zajęciach z wychowawcą 
tworzyli plakaty przedstawiające nabytą 
wiedzę w ciekawej i kolorowej formie.

Mamy nadzieję, że nowo nabyta wiedza 

KLUB ZDROWEGO UŚMIECHU

„Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda, 
tak się zaczyna wielka przygoda. 

Myję zęby, bo wiem dobrze o tym, kto 
ich nie myje, ten ma kłopoty.

Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko 
chcieć.

Szczotko, szczotko, hej szczoteczko, 
ooo!

Zatańcz ze mną, tak w kółeczko, ooo!
W prawo, w lewo, w lewo, w prawo, ooo!

Po jedzeniu, kręć się żwawo, ooo! 

BO TO BARDZO WAŻNA RZECZ, ŻEBY 
ZDROWE ZĘBY MIEĆ! „

Realizując założenia edukacji zdrowot-
nej, podjęliśmy w naszym przedszkolu 
działania mające na celu kształtowanie 
nawyków higienicznych poprzez codzien-
ną higienę jamy ustnej. Bardzo ważne jest, 

aby uświadomić dzieciom, jak szczotkować 
zęby. Dlatego spotkania na ten temat są nie-
zbędne, ponieważ nabycie prawidłowych 
regularnych nawyków warunkuje w póź-
niejszych latach zdrowym uzębieniem.

Każda inicjatywa, która może się przy-
czynić do zwiększenia wśród dzieci świa-
domości, motywacji, umiejętności i wyro-
bienia nawyku codziennego, prawidłowego 
mycia zębów, jest zawsze propagowana i 
wspierana.

W naszym przedszkolu działa Klub 
Zdrowego Uśmiechu. Uroczystego paso-
wania na członków klubu dokonali: lekarz 
miejscowego ośrodka zdrowia pan Janusz 
Lenartowicz oraz pielęgniarka szkolna pani 
Bożena Świętek. Wręczyli oni dzieciakom 
Dyplomy Honorowych Członków Klubu 
Zdrowego Uśmiechu. 

Pan doktor udzielił także naszym milu-
sińskim fachowych porad, co należy robić, 
aby być zdrowym. Pani Bożenka zaprezen-
towała na modelu, jak należy prawidłowo 
myć ząbki. Dzieciaki z dużym zaciekawie-
niem słuchały tych porad, a także bajki, 
którą na zakończenie przeczytał pan Janusz. 
Na pamiątkę tego spotkania przedszkolaki 
wręczyły naszym gościom kolorowe laurki.

Wspomnienia z tej miłej wizyty uwiecz-
niliśmy wspólnym zdjęciem.
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TO POLSKA - MOJA OJCZYZNA

MIJA ŚWIAT... MIJA CZAS... BAGAŻ LAT...

„Pokażcie mi piękniejsze na tej ziemi,zło-
to jesieni, zielony maj.Pokażcie mi piękniej-
szy kraj na ziemi,niż ten mój kraj, niż mój 
rodzinny kraj.”

11 listopada to dla każdego Polaka waż-
na data - symbol miłości Ojczyzny, walki 
o wolność, symbol wiary i zwycięstwa. 
Patriotyczne święto skłania nas do re-
fleksji nad wartością wolności i niepod-
ległości stanowiącymi istotny składnik 
narodowej tożsamości.

Dla upamiętnienia tej ważnej rocznicy, 
uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w lek-
cji historii, która tym razem nie była typową 
akademią. Przygotowania do obchodów 
zaczęły się już kilka dni wcześniej, kiedy to 
wszystkie klasy otrzymały specjalne zada-
nie, które polegało na opracowaniu przy-
dzielonego tematu związanego z Polską, od 
symboli narodowych, przez najważniejsze 
wydarzenia historyczne, słynnych Polaków, 
potrawy narodowe, polskie przysłowia, 
muzykę aż do tradycji i zwyczajów. Tema-
ty te należało przedstawić na otrzymanym 
fragmencie układanki, które złożone razem 

utworzyły mapę współczesnej Polski.
Drugim zadaniem zespołów klasowych 

było przygotowanie kartki urodzinowej z 
okazji rocznicy ponownych narodzin nasze-
go kraju. Na wspólnym spotkaniu zaprezen-
towano prace i odczytano piękne życzenia 
dla Solenizantki. 

W trakcie szkolnego spotkania ucznio-
wie klasy szóstej krótko przypomnieli fakty 
historyczne związane z odzyskaniem nie-
podległości. Uroczystość uświetnił występ 
zespołu wokalnego, który w tym roku wziął 

udział w Festiwalu Pieśni Patriotycznej. 
Dziewczynki zaprezentowały dwa utwory: 
„Tu wszędzie jest nasza Ojczyzna” oraz „Czy 
jest coś piękniejszego na tym świecie”.  Wy-
konanie drugiej pieśni zrobiło wrażenie na 
jurorach, a tym samym zostało nagrodzone. 
Dziewczynki wyśpiewały III miejsce w kate-
gorii zespołów dziecięcych.

11 listopada, w czasie koncertu finało-
wego, zespół odebrał nagrodę i wystąpił 
przed szerszą publicznością.

Gratulujemy!

„Spójrz, jak mija czas.
W lusterku widzę dziś już inną twarz.
Codziennie kilka chwil umyka z nas, 
a ja w mym sercu czuję to samo, 
ciągle czuję to samo.”

 
W kalendarzu znajdują się co najmniej 

trzy daty,  które mogą stanowić okazję do 
celebrowania i obchodów dojrzałego i star-
szego wieku.  1 października obchodzimy 
ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne 
ONZ Międzynarodowy Dzień Osób Star-
szych (International Day of Older Persons), 
15 czerwca zaś Światowy Dzień Praw Osób 
Starszych (Wordl Elder Abuse Awareness 
Day), a  14 listopada przypada Świato-
wy Dzień Seniora. Z tej okazji  zorgani-
zowaliśmy SPOTKANIE POKOLEŃ. Były: 
życzenia: zdrowia, długich lat życia w 
gronie najbliższych, pogody ducha, satys-
fakcji oraz spełnienia wszystkich marzeń; 
podziękowania za bezinteresowną miłość 
i przekazywaną mądrość; śpiewy, tańce, 
recytacje, które wzbudzały radość, podziw 

i powodowały, że łza kręciła się w oku. Ro-
dzice uczniów klasy VII osłodzili spotkanie 
podając pyszne ciasto i kawę. Życzenia Se-
niorom złożył również Wójt Gminy Zem-
brzyce pan Łukasz Palarski. Tradycyjnie 
w czasie spotkania seniorów miała miejsce 

krótka prelekcja odnośnie bezpieczeństwa. 
St. asp. Tadeusz Gacek z Referatu Ruchu 
Drogowego  apelował o dbanie o swoje 
bezpieczeństwo na drodze.  Na koniec roz-
dał wszystkim odblaskowe opaski.

dotycząca zdrowego jedzenia, jak również 
praktyczne jej zastosowanie przełoży się 
na wykształcenie w dzieciach zdrowych 
nawyków żywieniowych, co w przyszłości 
bezpośrednio przełoży się na jakość i dłu-
gość ich życia. 

12 zasad zdrowego odżywiania dla 
uczniów według Instytutu Matki i Dziecka:

1. Do szkoły wychodź po śniadaniu i ze 
śniadaniem.

2. Mleko, jogurty i sery to podpora 
mocnych kości.

3. Zawsze myj ręce przed posiłkiem.
4. Pięć posiłków w ciągu dnia jest na 

piątkę.
5. Jedz o stałych porach i nie śpiesz się.
6. Mięso, jaja i ryby – możesz wybierać.
7. Pamiętaj o kaszach, jedz chleb, nie 

bułeczki.
8. Dzień bez pięciu porcji świeżych wa-

rzyw, owoców i soku to dzień stracony.
9. Posiłek obiadowy to zapas siły na ak-

tywne popołudnie.
10. Kolację zjadaj wieczorem, nie tuż 

przed snem.
11. Dobrą wodą gaś pragnienie.
12. Ruch bez ograniczeń, słodycze z 

umiarem.
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PAPIEROSOM MÓWIMY - NIE!
16 listopada przypada Światowy Dzień 
Rzucania Palenia Tytoniu,  dzień w którym 
szczególnie należy mówić o szkodliwości 
palenia papierosów.  W naszej szkole został 
zorganizowany apel, na który część dzieci 
przyszła ubrana na zielono. Poprzez plaka-
ty, własnoręcznie wykonane plakietki oraz 
odśpiewanie piosenki uczniowie zakomu-
nikowali własną postawę antytytoniową. 
Zaprezentowano również programy anty-
tytoniowe, do których przystąpiła szkoła. 
Udział dzieci w realizacji projektów ma na 
celu przede wszystkim ich edukację zdro-
wotną.  Chcemy też poprzez najmłodszych 
dotrzeć do dorosłych, którzy mają tytonio-
wy problem. Papierosy są używką, trucizną, 
która ZABIJA!  PAPIEROSOM MÓWIMY: NIE! 
Działania antytytoniowe wpisane zostały 
do   Szkolnego Programu Wychowawczo- 
Profilaktycznego  i będą realizowane przez 
cały rok szkolny. 
 

„CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS” 
program przedszkolnej edukacji antytytonio-
wej
Cel:
zwiększenie poziomu wiedzy nt. szkodliwości 
aktywnego i biernego palenia,
wzrost kompetencji rodziców w zakresie 
ochrony dzieci przed ekspozycją na dym ty-
toniowy,
zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie 
radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywa-
ją w zadymionych pomieszczeniach lub gdy 
dorośli palą przy nich tytoń.
„NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ!”  program edu-
kacji antytytoniowej skierowany do dzieci klas 
I-III, Cel: wykształcenie u dzieci świadomej 
umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, 
w których inne osoby palą przy nich papierosy.
 
„BIEG PO ZDROWIE”  program antytytonio-
wej edukacji zdrowotnej przeznaczony dla 
uczniów klasy IV , Cel:

zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród 
dzieci i młodzieży
pokazanie atrakcyjności życia w środowisku 
wolnym od dymu tytoniowego.
zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów 
na temat zdrowia w kontekście szkodliwości 
palenia papierosów.
 
„ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE”  pro-
gram edukacji antytytoniowej dla uczniów 
klas V-VII
Cel: zapobieganie palenia tytoniu wśród mło-
dzieży szkolnej.
 
Dodatkowo klasa VII realizuje program: 
„TRZYMAJ FORMĘ” , który jest edukacją 
w zakresie trwałego kształtowania prozdro-
wotnych nawyków wśród młodzieży słonej 
poprzez promocję zasad aktywnego stylu 
życia i zbilansowanej diety, w oparciu o od-
powiedzialność indywidualną i wolny wybór 
jednostki.

ZAJĘCIA OTWARTE W PRZEDSZKOLU

Zajęcia otwarte są jedną z form kontaktu 
nauczyciela z rodzicami. Zawsze wzbudzają 
wiele emocji. Dają bowiem rodzicowi niepo-
wtarzalną okazję zobaczenia, jak jego dziec-
ko odnajduje się w grupie przedszkolnej 
– jakie ma relacje z rówieśnikami, a także z 
nauczycielem, czy potrafi skupić się podczas 

zajęć, czy zapamiętuje i wykonuje polecenia 
oraz jak prezentuje się poziom jego umie-
jętności na tle umiejętności innych dzieci. 
15 listopada 2017 r. w naszym przedszkolu 
zorganizowano zajęcia z udziałem rodziców. 
Maluchy prezentowały swoje umiejętności, 
wykonywały zadania przygotowane przez 

wychowawczynię. W razie trudności mogły 
liczyć na pomoc starszych kolegów, którzy 
w nagrodę zostali uhonorowani medalami. 
Rodzice naszych pociech towarzyszyli im 
we wspólnej zabawie, tańcząc wspólnie 
„Kaczuszki”, a także przypominając sobie 
zabawy z dzieciństwa. Następnie pomaga-
li dzieciom w wykonaniu zadań ukrytych 
w kopertach. Wspólnym pląsom towarzyszy-
ło wiele pozytywnych emocji, radości i en-
tuzjazmu, co widać było na uśmiechniętych 
buziach wszystkich dzieci, nawet nieśmiał-
ków. Na zakończenie pani Dyrektor przyję-
ła najmłodszych przedszkolaków do grona 
„Pracowitych pszczółek”. Na pamiątkę tej 
chwili każdy Maluch otrzymał dyplom.Zaję-
cia otwarte są jedną z form kontaktu nauczy-
ciela z rodzicami. Zawsze wzbudzają wiele 
emocji. Dają bowiem rodzicowi niepowta-
rzalną okazję zobaczenia, jak jego dziecko 
odnajduje się w grupie przedszkolnej – jakie 
ma relacje z rówieśnikami, a także z nauczy-
cielem, czy potrafi skupić się podczas zajęć, 
czy zapamiętuje i wykonuje polecenia oraz 
jak prezentuje się poziom jego umiejętności 
na tle umiejętności innych dzieci. 
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POZNAJEMY ZAWODY NASZYCH RODZICÓW – GÓRNIK

4 grudnia w naszym przedszkolu odbyło się 
niecodzienne wydarzenie. Tego dnia, w ga-
lowym stroju, na spotkanie z dziećmi przybył 
tata Basi, pan Andrzej Pilarczyk, który przez 
wiele lat wykonywał zawód górnika. Podczas 
spotkania przedszkolaki miały okazję wzbo-
gacić swoje wiadomości na temat ciężkiej 
i czasami niebezpiecznej pracy górnika. 
Dowiedziały się, w jaki sposób wydobywa-
ny jest węgiel oraz jak bardzo jest nam po-
trzebny w codziennym życiu. Górnik przybył 
do nas w odświętnym stroju, dlatego dzieci 
miały okazję przyjrzeć się mu z bliska. Przed-
szkolaki chętnie oglądały górniczy mundur 
oraz z zaciekawieniem wysłuchały opowieści 
naszego gościa, mogły również przymierzyć 
elementy górniczego stroju. Spotkanie za-
kończyły podziękowania dla gościa i wspól-
ne pamiątkowe zdjęcie.

MÓJ PRZYJACIEL PLUSZOWY MIŚ

„MAGIA KREDEK”- zajęcia plastyczne w świetlicy szkolnej

Duże, małe, kolorowe, puchate i mięciut-
kie… Mimo coraz nowocześniejszych i 
coraz atrakcyjniejszych zabawek, moda na 
misie nie przemija. To wciąż najlepszy przy-
jaciel dzieci, niezastąpiona przytulanka przy 
zasypianiu.  
25 listopada PLUSZOWE MISIE obchodzą 
swoje urodziny.   Z tej okazji przedszkolaki 

przygotowały wyjątkowy bal. Każde dziec-
ko przyszło do przedszkola ze swoim plu-
szowym przyjacielem. Przybyły misie małe, 
średnie i bardzo duże. A każdy był piękny i 
wyjątkowy. 
Dzień rozpoczęto od prezentacji zabawek. 
Maluchy z dumą opowiadały historie przy-
tulanek. Następnie misie, podczas pochodu 

szkolnymi korytarzami, poznawały szko-
łę.  W czasie wycieczki okazało się, że do in-
nych klas również zawitały maskotki. Na pa-
miątkę tego spotkania wykonano wspólne 
zdjęcie. Najwięcej radości sprawił dzieciom 
urodzinowy bal Pluszowego Misia, podczas 
którego wszyscy wspaniale się bawili tań-
cząc w rytm „misiowych” piosenek.

,,Kolorowe kredki w pudełeczku noszę, 
kolorowe kredki bardzo lubią mnie. 
Kolorowe kredki kiedy je poproszę, na-
malują wszystko to co chcę…”
 
W środę, 22 listopada 2017r., obcho-
dzony był Dzień Kredki.  Wszyscy do-
skonale wiedzą, że kredki, zwłaszcza 
dla młodszych uczniów, to jedne z 

najważniejszych przyborów szkolnych. 
Rysowanie i kolorowanie kredkami to 
wspaniały sposób na wyrażenie przez 
dzieci swoich myśli i uczuć, a także 
rozwijanie wyobraźni. Z okazji tego 
dnia, w świetlicy szkolnej odbyły się 
zajęcia plastyczne pt. „Magia Kredek”. 
Dzieci w grupach 4-5 osobowych mia-
ły za zadanie narysować jak najwięcej 

rzeczy w podanych kolorach. Nie była 
to tylko świetna zabawa, ale i idealna 
okazja do integracji uczniów oraz do-
skonalenia umiejętności komunikowa-
nia się i współpracy. Wszyscy chętnie 
się zaangażowali i powstało mnóstwo 
ciekawych prac.  Tego dnia na świetlicy 
było bardzo wesoło i kolorowo!
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LKS GARBARZ

Główną formą działalności sportowej 
LKS „ Garbarz” jest popularyzacja piłki noż-
nej przez prowadzenie szkoleń, treningów, 
udział w spotkaniach sparingowych, turnie-
jach, a przede wszystkim udział w rozgryw-
kach ligowych drużyny seniorów oraz dru-
żyn młodzieżowych.

Drużyna seniorów grając w lidze okręgo-
wej zakończyła sezon 2016/2017 na 8 miej-
scu w tabeli, natomiast po rundzie jesiennej 
2017 zajmuje 6 miejsce.

Koszty prowadzonej działalności sporto-
wej pokrywane są z dotacji Urzędu Gminy 
w ramach oferty zadania publicznego oraz 
środków własnych  uzyskanych od sponso-
rów. W ramach zadań pozasportowych wy-
mienić należy zakup z funduszu sołeckiego 
kompletu  bramek aluminiowych i zamon-
towanie ich na głównym boisku. Ponadto ze 
środków własnych wyremontowano i poma-
lowano magazyn na sprzęt, zakupiono wó-
zek do malowania linii na boisku, wykonano 
remont kosiarki. Na przyszły rok zaplanowa-
no wykonanie 6 ławek do szatni zawodni-
ków, remont pomieszczeń pralni oraz zakup 
sprzętu do ćwiczeń i treningów zwłaszcza 
drużyn młodszych. Planuje się też posze-
rzenie działalności sportowej klubu o inne 

formy. Zarząd klubu na koniec roku 2017 
dziękuje wszystkim zawodnikom za włożony 
wysiłek w osiągane wyniki sportowe. Zarząd 
dziękuje również Wójtowi Gminy, Radzie So-
łeckiej, sponsorom za wsparcie działalności 
klubu, życząc równocześnie dalszej aktywnej 
współpracy w nadchodzącym 2018 roku. 

                                                                                                                                                KC
Kończący się rok należy uznać za udany 

dla drużyn młodzieżowych. Po raz pierwszy 
od wielu lat Garbarz ma swoje drużyny gra-
jące w trzech, a nawet czterech ligach mło-
dzieżowych. Obecnie gramy w ligach: – Liga 
Młodzików (ur. w 2005 i młodsi), Liga Orli-
ków (ur. w 2007 i młodsi), Liga Żaczków (ur. 
w 2009 i młodsi). Jest również najmłodsza 
drużyna Skrzatów (ur. w 2011 i młodsi), która 
póki co jest najmniej liczną drużyną ale ma-
jącą już swój pierwszy debiut w mini turnie-
ju piłki nożnej organizowanym przez OZPN 
Wadowice w Makowie Podhalańskim, latem 
obecnego roku. Pod względem sportowym 
w odniesieniu do ilości zawodników, trenin-
gów (dla większości dzieci to pierwsze ich 
spotkanie z piłką nożną ) należy być z nich 
jak najbardziej zadowolonym. Nie o wyniki 
czysto sportowe tutaj chodzi lecz  szczegól-
ny nacisk jest kładziony na przyciągnięcie do 

uprawiania sportu w klubie jak największej 
ilości najmłodszych mieszkańców Zembrzyc 
i okolic. W dalszym ciągu prowadzony jest 
nabór do wszystkich grup młodzieżowych 
jakie są.  O planach na przyszłość póki co 
nie mówię głośno. Są pewne pomysły ale 
zobaczymy co przyniesie przyszłość. Naj-
ważniejsze nie stracić tego co w ostatnim 
roku zostało już zrobione. Żeby jednak coś 
dobrego zrobić potrzebne są nie tylko chę-
ci, zaangażowanie ale również wsparcie dla 
tych drużyn materialno-finansowe.  Wraz 
z początkiem roku będzie rozprowadzany 
kalendarz klubowy z którego ewentualne 
pozyskane środki zostaną przekazane na 
utrzymanie drużyn młodzieżowych Gar-
barza. Już dziś w imieniu najmłodszych 
zawodników Garbarza proszę o wsparcie i 
dziękuję również za dotychczasowe udzie-
lone wparcie rodzicom, osobom postron-
nym oraz sponsorom bez których wydanie 
kalendarza nie byłoby możliwe. Pragnę rów-
nież złożyć w imieniu zawodników i swoim 
życzenia Wesołych Świąt oraz Wszelkiej 
pomyślności w nadchodzącym 2018 roku. 
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W MAGICZNYM ŚWIECIE WRÓŻB I ZABAW 
ANDRZEJKOWYCH

Andrzejki to  stary ludowy zwyczaj,  wróż-
by czyniono w nocy z 29 na 30 listopada, 
gdyż  miały one dać odpowiedź na  długo 
oczekiwane pytania.  W Wigilię Św. Andrzeja 
prześcigano się w pomysłach, by z najróż-
niejszych oznak wyczytać swoją przyszłość. 
Tradycje wróżb przetrwały do dzisiaj. Obec-
nie Andrzejki są wspaniałą zabawą, dostar-
czającą wielu przeżyć i emocji.

W naszej szkole magiczna atmosfera zapa-
nowała 29 listopada. Najmłodsi w świetnych 
humorach i w przepięknych strojach wzię-
li udział w andrzejkowej zabawie. Dzieci 
świetnie się bawiły, ale też poszerzyły swoją 
wiedzę na temat zwyczajów andrzejkowych.  
Uczniom klas 0-III zaproponowano następu-

jące atrakcje: „Na raz, 
na dwa…” – zabawa 
taneczna, „Czary, 
mary…” – gry i za-
bawy andrzejkowe, 
Pokaz mody andrzej-
kowej, konkursy i za-
bawy gościły również 
w świetlicy szkolnej, 
która zamieniła się w 
pokój wróżb – dzie-
ci mogły posłuchać przepowiedni z pięciu 
różnych stanowisk.Wróżby dotyczyły głów-
nie przyszłości – co czeka ich w najbliższym 
czasie, jaki zawód będą wykonywać lub ja-
kie życie czeka każdego z nich. Nie zabrakło 
również jednej z najpopularniejszych atrak-

cji, czyli wróżenia z 
butów. Wszystkim dzieciom humory dopisy-
wały.  A jeśli chodzi o przepowiedzianą przy-
szłość, to może się spełnić, choć musimy pa-
miętać, że wszystko zależy od nas samych. 
 

SPŚ
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UCHWAŁA ANTYSMOGOWA co tak naprawdę oznacza ?

-Zakaz spalania mułów i flotów węglo-
wych oraz wilgotnego drewna,

-Nowe kotły, piece i kominki na węgiel 
lub drewno muszą spełniać wymagania 
ekoprojektu.

Co zmieniło się w Małopolsce od 1 
lipca 2017 roku ?

-jeśli budujesz dom lub chcesz wymie-
nić urządzenie grzewcze, to po 1 lipca 2017 
musisz zainstalować  nowoczesne urządze-
nie spełniające wymagania ekoprojektu. 
Kotły powinny posiadać automatyczny 
podajnik paliwa bez możliwości zamonto-
wania rusztu awaryjnego 

( za wyjątkiem kotłów zgazowujących 
drewno),

-nie wolno spalać  mułów i flotów wę-
glowych (paliw gdzie drobnego węgla ka-
miennego lub brunatnego – ziarno 0-3mm 
– jest więcej niż 15%) oraz drewna i bio-
masy o wilgotności powyżej 20% (drewno 
przed spalaniem, powinno być sezonowa-
ne co najmniej 2 lata),

-jeśli posiadasz kocioł na węgiel lub 
drewno, który nie spełnia wymogów co 
najmniej klasy 3, to do końca 2022 roku 
musisz go wymienić. Stary kocioł możesz 
zastąpić : ogrzewaniem gazowym, ogrze-
waniem elektrycznym, pompą ciepła, ko-
tłem na lekki olej opalowy lub kotłem na 
węgiel czy drewno spełniającym wymogi 
ekoprojektu,

-jeśli posiadasz kocioł na węgiel lub 
drewno klasy 3 lub 4 to musisz go wymie-

nić do końca 2026 roku,
-jeśli posiadasz kocioł na węgiel lub 

drewno klasy 5 to możesz go używać bez-
terminowo,

-w przypadku pieców i kominków od 
1 stycznia 2023 roku będzie dopuszczone 
używanie tylko urządzeń, które spełniają 
wymagania ekoprojektu lub mają spraw-
ność cieplną na poziomie co najmniej 80%. 
Dane dotyczące sprawności cieplnej po-
winny być zapisane w dokumentacji tech-
nicznej lub instrukcji kominka lub pieca. 
Urządzenia grzewcze, które nie spełniają 
tych wymagań, będą musiały zostać wy-
posażone w urządzenia redukujące emisję 
pyłu np. elektrofiltry.

Dlaczego taka uchwała powstała ?
Polska ma najbardziej zanieczyszczone 

powietrze spośród wszystkich krajów Unii 
Europejskiej. Najgorzej jest w Małopolsce 
i na Śląsku. Największy problem mamy z 
zanieczyszczeniami pyłami zawieszonymi 
i rakotwórczym benzo[a]pirenem. Każde-
go roku przez przynajmniej kilkadziesiąt 
dni (często ponad sto) oddychamy silnie 
zanieczyszczonym powietrzem. W każdej 
z badanych małopolskich miejscowości 
stężenie rakotwórczego benzo[a]pirenu 
przynajmniej kilkukrotnie przekracza nor-
mę! W naszym rejonie obowiązujący limit 
został przekroczony dziesięciokrotnie.

Co to są te pyły zawieszone / ben-
zo[a]piren ? 

Pyły zawieszone :
To przede wszystkim drobne cząsteczki 

sadzy. Z łatwością przedostają się do krwi, a 
dalej do najważniejszych organów naszego 
ciała. Mogą prowadzić do rozwoju chorób, 
a nawet do śmierci. Ich głównym źródłem 
są domowe piece na węgiel i drewno. Pyły 
są emitowane też przez samochody i prze-
mysł.

Benzo[a]piren :
Jest to substancja rakotwórcza. Gdy ją 

wdychamy, zwiększamy ryzyko zachorowa-
nia na nowotwór. Główne jego źródło to 
domowe piece i kotły. Małopolskie miasta i 
wsie to prawdziwi rekordziści w zanieczysz-
czeniu powietrza benzo[a]pirenem.

Jak smog wpływa na nasze zdrowie ?
Zanieczyszczenie powietrza pyłem za-

wieszonym i benzo(a)pirenem przyczynia 
się do:

-chorób układu oddechowego: astmy, 
raka płuca, przewlekłej obturacyjnej cho-
roby płuc, częstych infekcji dróg oddecho-
wych,

-chorób układu krwionośnego: zawa-
łu serca, nadciśnienia tętniczego, choroby 
niedokrwienia serca, zaburzenia rytmu ser-
ca, niewydolności serca,

-chorób układu nerwowego: proble-
mów z pamięcią i koncentracją, wyższego 
poziomu niepokoju, stanów depresyjnych, 
zmian anatomicznych w mózgu, choroby 
Alzhaimera, przyśpieszonego starzenia 
układu nerwowego, udaru mózgu,

LKS TARNAWIANKA

Koniec rundy jesiennej obfitował w sukcesy... 
Zawodnicy naszego klubu, korzystając z za-
proszenia II ligowego zespołu koszykówki KS 
AGH, mieli zaszczyt gościć w Krakowie pod-
czas meczu „na szczycie”. Godnie reprezento-
wali naszą gminę, wyprowadzając koszykarzy 
na mecz oraz wspierając ich podczas walki o  
pierwsze miejsce w tabeli. Koszykarze mecz 
wygrali, a my poszerzyliśmy horyzonty spor-
towe - nasz udział w tym wydarzeniu nie po-
został bez echa. Pisał o nas Przegląd Sportowy 
i lokalne portale internetowe, gdyż nie spo-
sób było nas nie zauważyć! Podsumowując 
rozgrywki ligowe, należy podkreślić, że po 

zaledwie rocznej działalności , nasze drużyny 
dziecięce, trenujące pod kierunkiem trenera 
Piotra Żmudki, plasują się w tabeli bardzo wy-
soko, zajmując odpowiednio: 3 miejsce dru-
żyna Młodzików i 4 miejsce drużyna Orlików. 
Co się tyczy drużyny Seniorów - w tej rundzie, 
po za sukcesem w Pucharze Polski, szczęście 
nam nie dopisało… . Ponadto nasi Młodzicy 
doszli do finału w Halowym Turnieju Piłki Noż-
nej Podokręgu Wadowickiego - gdzie na 30 
startujących drużyn, zajęli wysokie 6 miejsce. 
Natomiast Orliki zajęły 1 miejsce w Turnieju 
Mikołajkowym w Suchej B., pokonując dru-
żyny z Budzowa i Stryszawy. Doceniając trud 

i zaangażowanie naszych młodych zawod-
ników w rozgrywki ligowe oraz życie klubu, 
przygotowujemy się do udziału w turnieju w 
Hiszpanii , gdzie wybieramy się pod koniec 
marca. Zarząd gorąco dziękuje rodzicom 
oraz wszystkim darczyńcom, którzy udzielili 
nam wsparcia w tym roku. Liczymy na dalszą 
owocną współpracę z Urzędem Gminy, Radą 
Sołecką oraz GOK w Zembrzycach dzięki któ-
rym możemy realizować nasze cele statutowe. 
Serce KLUBU bije coraz mocniej, aby huczną 
petardą „wystrzelić” w Nowym Roku 2018 !!!
    KM
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Monitorujemy czystoś powietrza w naszej gminie

Gmina Zembrzyce zamontowała i uru-
chomiła 5 czujników do badania jakości po-
wietrza zlokalizowanych w następujących 
miejscach:

Zembrzyce - Rynek,
Zembrzyce - „ul. Ks. Kobyłeckiego”
Marcówka - Szkoła Podstawowa
Tarnawa Dolna - Szkoła Podstawowa
Śleszowice – Szkoła Podstawowa

System pozwala na monitorowanie, 
przetwarzanie i interpretowanie danych 
w czasie rzeczywistym. Urządzenia mie-
rzą poziom stężenia pyłów zawieszonych 
PM2.5 oraz PM10, temperaturę powietrza, 
ciśnienie atmosferyczne oraz wilgotność 
powietrza. W oparciu o te dane, na mapie 
online (https://map.airly.eu)  pojawia się  
m.in.  informacja o jakości powietrza.  Dzię-
ki wdrożonemu systemowi istnieje również 
możliwość sprawdzenia prognozy jakości 

powietrza na najbliższe 24 godziny.
Właściciele smartfonów mają możli-

wość zainstalować na swoich urządzeniach 
aplikacje obrazujące jakość powietrza ze 
stron internetowych: 

Aplikacja Airly na IOS : https://itunes.
apple.com/us/app/airly/id1283400152

Aplikacja Airly na Androida : https://
play.google.com/store/apps/details?id=eu.
airly.android

UG

-chorób układu rozrodczego: bezpłod-
ności, przedwczesnego porodu, obumarcia 
płodu.

-Zanieczyszczone powietrze ma rów-
nież negatywny wpływ na płód. Prowadzo-
ne w Krakowie badania zespołu prof. Wie-
sława Jędrychowskiego z  Collegium 
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 
dowodzą, że kobiety, które podczas ciąży 
oddychały powietrzem o wysokim stęże-
niu benzo(a)pirenu rodzą dzieci o niższym 
wzroście, z  mniejszą wagą urodzeniową, 
o  mniejszym obwodzie głowy i  niższym 
ilorazie inteligencji. Dzieci te są mniej od-
porne na infekcje w wieku późniejszym.

Czy ekspozycja krótkoterminowa na 
pył zawieszony potrafi zaszkodzić ?

Niebezpieczna jest nawet stosun-
kowo krótka ekspozycja na  pył zawie-
szony,  zwłaszcza w  przypadku wysokich 
stężeń tej  substancji. Szczególnie zagro-
żone są  dzieci, osoby starsze oraz  osoby 
cierpiące na choroby układu krążenia lub 
choroby  układu oddechowego. Badania 
dowodzą, że w danej grupie wiekowej naj-
bardziej  wrażliwe na  wpływ zanieczysz-
czeń powietrza są osoby o niskim statusie 
socjoekonomicznym. W  wielu badaniach 
wykazano, że  krótkoterminowa ekspozy-
cja na PM2,5 istotnie zwiększa ryzyko zgo-
nu, między innymi z powodu dolegliwości 
ze strony układu krążenia, ale także ryzyko 
wystąpienia zawału mięśnia sercowego 
czy  też nagłego zatrzymania krążenia. 
Inne skutki zdrowotne krótkotrwałej eks-
pozycji na pył zwieszony to także wzrost 
ciśnienia tętniczego, nasilenie objawów 

astmy oskrzelowej i wzrost zachorowalno-
ści na infekcje dróg oddechowych, w tym 
zapalenie płuc.

Oddychasz ? Tyle papierosów wypalasz 
w ciągu roku !

Wszyscy mieszkańcy Małopolski są bier-
nymi palaczami! Dawkę trucizny (benzo[a]pi-
renu), którą wdychamy z małopolskim powie-
trzem, można porównać do wypalenia KILKU 
TYSIĘCY papierosów w ciągu roku! 

Dlaczego powietrze jest tak bardzo za-
nieczyszczone ?

Główną przyczyną zanieczyszczenia po-
wietrza w Małopolsce są piece i kotły na wę-
giel i drewno – a więc urządzenia używane w 
domach Małopolan oraz małych, rodzinnych  
zakładach produkujących np. meble czy buty. 
Popularnie nazywane są „kopciuchami”, po-
nieważ wypuszczają do powietrza duże ilości 
dymu i zanieczyszczeń.

Często spalany jest w nich węgiel niskiej 
jakości, np. miał i muł węglowy, a nawet śmie-
ci, co jeszcze bardziej zwiększa toksyczność 
powietrza, którym wszyscy oddychamy.

Podczas spalania śmieci do powietrza 
dostają się silnie toksyczne związki, takie jak 
dioksyny, furany, pyły, metale ciężkie, chloro-
wodór czy cyjanowodór. Dioksyny są często 
określane jako najbardziej toksyczne substan-
cje wytworzone przez człowieka.

Spalam śmieci, miał i flot itp. I co z tego ?
Jeśli to robisz, trujesz nie tylko sąsiadów, 

ale też siebie i swoją rodzinę. Twój kocioł, ko-
minek i piec zanieczyszczają powietrze rów-
nież w środku TWOJEGO DOMU.

No dobrze jest naprawdę źle. Co robić ?
-zamień swojego „kopciucha” na nowy 

ekologiczny piec. Skorzystaj z atrakcyjnego 
dofinansowania udzielanego przez gminę.

Wymieniając stary piec lub kocioł na nowy, 
skorzystasz nie tylko zdrowotnie, ale również 
finansowo. „Kopciuchy” są znacznie mniej wy-
dajne niż nowoczesne urządzenia grzewcze. 
Kotły spełniające wymagania ekoprojektu 
zużywają o wiele mniej paliwa, dlatego koszt 
ogrzewania nie wzrasta nawet przy droższym, 
lepszej jakości opale. Za ogrzewanie domu za-
płacisz tyle samo, a powietrze będzie czystsze. 
Dzięki temu mniej wydasz na prywatne wizyty 
w gabinetach lekarskich i lekarstwa dla siebie 
i swojej rodziny. Zdrowie i życie Twoje oraz 
Twojej rodziny jest przecież bezcenne.

Za kilka lat, kiedy będziesz musiał wymie-
nić swój kocioł, bo stary będzie już zużyty, 
w sprzedaży będą dostępne tylko kotły o wy-
maganiach ekoprojektu. Warto wymienić ko-
cioł teraz, kiedy możesz dostać na to dotacje. 
Zapytaj sąsiada, który wymienił już piec czy 
warto.

-nie pal śmieci to nie ma wpływu na wyso-
kość opłaty z tytułu oddawania odpadów ko-
munalnych, worki są darmowe a prawidłowo 
posegregowane odpady to nie śmieci a cenne 
surowce,

-ociepl swój dom,
-zainstaluj odnawialne źródła energii,
-ogranicz jazdę samochodem,
-edukuj i uświadamiaj. 

UG w oparciu o: https://powietrze.malo-
polska.pl/



We wszystkich miejscowościach naszej gminy w czasie Świąt Bożego Narodzenia odbywają się spotkania opłatkowe połączone z jasełka-
mi.  Są one okazją do wspólnego przeżywania czasu świąteczno – noworocznego. Radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera oraz prezentowane 
przedstawienia dzieci i młodzieży przyciągają wielu mieszkańców. Zapewne spotkanie te pomagają wszystkim poczuć atmosferę świąt i lepiej 
je przeżyć.  

Spotkania jasełkowe w naszych miejscowościach.
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Dziękujemy wszystkim, których zdjęcia wykorzystaliśmy w NGZ

Jak co roku do naszych najmłodszych zawitał Święty Mikołaj i obdarzył 
wszystkie grzeczne dzieci bogatymi w tym roku prezentami.


