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Podpisane zostały umowy 
na budowę nowoczesnych obiektów 
rekreacji i wypoczynku w Zembrzycach, 
Tarnawie Dolnej, Śleszowicach i Marcówce

W sumie na powyższe inwestycje gmina 
planuje wydać ok. 9,7 mln zł. Realizowa-
ne są one dzięki dofinansowaniu unijne-
mu i krajowemu w wysokości ok. 7,3 mln 
zł uzyskanemu w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO 
WM). 

Realizacja powyższych projektów 
sprawi, że poszczególne miejscowości 
zmienią swój wygląd i zaoferują bardzo 
atrakcyjne miejsca do aktywnego spę-
dzania czasu dla turystów i mieszkańców. 
Inwestycje powiązane są z powstałym 
Zbiornikiem Wodnym Jezioro Mucharskie, 

który z pewnością przyczyni się do upo-
wszechnienia naszego regionu jako miej-
sca atrakcyjnego turystycznie. 

Na terenie Zembrzyc w ramach pro-
jektu „Centrum Rekreacji i Wypoczynku 
nad potokiem Paleczka w Zembrzycach” 
powstanie całoroczny wielofunkcyjny 
obiekt z myślą o mieszkańcach, gościach, 
a szczególnie turystach. Obecny budynek 
„Pawilonu sportowego” zostanie przebu-
dowany i rozbudowany do pełnienia funk-
cji centrum turystyczno-rekreacyjnego 
(gdzie będzie m.in. usytuowany punkt in-
formacji turystycznej i czytelnia). Dla ama-
torów sportu powstanie szereg obiektów 
rekreacyjnych: m.in. boiska wielofunkcyjne 
do siatkówki i koszykówki, do siatkówki 
plażowej, do badmintona, do piłki nożnej, 
siłownie pod chmurką, czy stanowiska do 
skoku w dal jak i rekreacyjna bieżnia. Wo-
kół powstaną chodniki spacerowe, ścieżki 
rowerowe i ławki. Rozbudowany zostanie 
istniejący plac zabaw i powstanie spe-
cjalna strefa z altanami do wypoczynku, 
jak również bezpieczna trasa rowerowa 
i rolkowa. Dla zapewnienia infrastruktury 
kulturalnej powstanie scena i plac wido-
wiskowy. Centralne miejsce będzie zaj-
mować tężnia solankowa. Dopełnieniem 
całości będzie budowa komunikacji we-

wnętrznej, parkingów i oświetlenia. Obiekt 
jest zaprojektowany tak, by mogły z niego 
korzystać osoby bardzo aktywne fizycznie 
jak również rodzice z dziećmi oraz osoby 
niepełnosprawne. 

Projekt „Budowa stref rekreacyjnych 
w Tarnawie Dolnej, Śleszowicach i Marców-
ce” zakłada stworzenie w poszczególnych 
miejscowościach terenów, na których 
mieszkańcy, wczasowicze i turyści będą 
mogli w przyjemny sposób spędzać wol-
ny czas na świeżym powietrzu. Powstaną 
ogólnodostępne boiska do piłki nożnej, 
boiska wielofunkcyjne, siłownie zewnętrz-
ne, a także ławki, altany oraz atrakcje za-
chęcające dzieci do zabawy i aktywności 
fizycznej. Oba projekty mają być zrealizo-
wane do końca września bieżącego roku, 
z pewnością ich realizacja zmieni otocze-
nie na lepsze i sprawi, że nasze miejsco-
wości będą postrzegane jako atrakcyjne 
turystycznie. 

UG

W dniu 14 marca 2018 roku Wicemarszałek Województwa Małopol-
skiego Wojciech Kozak wraz z Wójtem Gminy Zembrzyce Łukaszem 
Palarskim podpisali umowy na realizację dwóch bardzo ważnych dla 
rozwoju naszej gminy projektów pn.: „Centrum Rekreacji i Wypoczyn-
ku nad potokiem Paleczka w Zembrzycach” i „Budowa stref rekreacyj-
nych w Tarnawie Dolnej, Śleszowicach i Marcówce”. 
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1. Po przeprowadzonych postępowaniach 
konkursowych zostały przyznane dotacje 
na realizację zadań publicznych:
1) z zakresu wspierania i upowszechnia-

nia kultury fizycznej i sportu dla:
- LKS „Garbarz” Zembrzyce przyznano 

dotację w wysokości 43 000,
- LKS „Błyskawica” Marcówka przyznano 

dotację w wysokości 26 000 zł na 
- LKS „Tarnawianka” Tarnawa Dolna przy-

znano dotację w wysokości 26 000 zł.
2) z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego przyznano dotację dla:
- Orkiestry Dętej Rytm Zembrzyce 

w wysokości 10 000 zł
- 1 Stowarzyszenia Muzycznego „Śle-

szowice” w wysokości 10 000 zł
- Zembrzyckiego Koła Gospodyń „Mio-

duszyna” w wysokości 5000 zł.
3) z zakresu ochrony zdrowia przyznano 

dotację w wysokości 25 000 zł dla Ca-
ritas Archidiecezji Krakowskiej.

2. Od 2 stycznia 2018 roku realizowany jest 
program pn. „Razem spędzamy czas” dzię-
ki któremu mieszkańcy gminy mają prawo 
korzystać z 4 złotowych zniżek przy zaku-
pie biletu do Krytej Pływalni w Suchej Be-
skidzkiej. Program w całości finansowany 
jest z budżetu Gminy Zembrzyce.

3. Podpisano umowę na zorganizowanie 
„zielonej szkoły”, tj. przejazdu i poby-
tu w Jarosławcu w Ośrodku „RAFA” dla 
81 uczniów klas III i IV Szkoły Podstawo-
wej w Marcówce, Śleszowicach i Tarnawy 
Dolnej oraz klasy IV Szkoły Podstawowej 
w Zembrzycach w terminie od 28.05.2018 
r. do 08.06.2018 r. Jednocześnie złożono 
wniosek do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie o dofinansowanie w/w przed-
sięwzięcia.

4. Wdrożono system pomiaru jakości powie-
trza na terenie Gminy Zembrzyce obej-
mujący 5 czujników do badania jakości 
powietrza zlokalizowanych w następują-
cych miejscach: Zembrzyce – Rynek, Zem-
brzyce – „ul. Ks. Kobyłeckiego”, Marców-
ka – Szkoła Podstawowa, Tarnawa Dolna 
– Szkoła Podstawowa, Śleszowice – Szkoła 
Podstawowa. Równocześnie zakupiono 7 
oczyszczaczy powietrza z przeznaczeniem 
dla oddziałów „zerowych” oraz oddziałów 
przedszkolnych funkcjonujących na tere-
nie Gminy Zembrzyce. 

5. Zostały wykonane prace związane z usunię-
ciem zniszczonych drzew rosnących wokół 
stadionu sportowego w Zembrzycach zgod-
nie z Decyzją Starosty Suskiego, której to na-
dano rygor natychmiastowej wykonalności w 
związku z zagrożeniem ze strony drzew dla 
bezpieczeństwa ludzi i mienia. 

6. Po rozstrzygniętym przetargu dostarczono 
pomoce dydaktyczne dla szkół w ramach 
projektu pn. „Na piątkę z plusem – wzmac-
nianie kluczowych kompetencji w szkołach 
w gminie Zembrzyce” współfinansowane-
go ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Projekt realizowany w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego 2014-2020. 

7. Zamontowano bariery energochłonne na 
drogach gminnych oraz wykonano montaż 
barier typu olsztyńskiego dla zapewnienia 
bezpieczeństwa mieszkańców.

8. Podpisane zostały umowy z Województem 
Małopolskim na realizację w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 (RPO WM) dwóch projektów:

- Centrum Rekreacji i Wypoczynku nad po-
tokiem Paleczka w Zembrzycach 

- Budowa stref rekreacyjnych w Tarnawie 
Dolnej, Śleszowicach i Marcówce. 

9. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umo-
wy na wykonanie stref rekreacyjnych tj. 

- Budowa strefy rekreacyjnej w Tarnawie 
Dolnej

- Budowa strefy rekreacyjnej w Śleszowicach
- Budowa strefy rekreacyjnej w Marcówce.

10. Ogłoszono postępowania przetargowe na 
Budowę Centrum Rekreacji i Wypoczynku 
nad potokiem Paleczka w Zembrzycach.

11. Uzyskano pozwolenie na budowę chodni-
ka dla pieszych w miejscowości Śleszowice 
wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego.

12. Przeprowadzono nabór wniosków na 
udzielenie dotacji celowych na dofinanso-
wanie zadań w ramach „Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Zembrzyce”.

13. Ogłoszono postępowania przetargowe do-
tyczące dróg gminnych:

 - remont drogi gminnej Płonki I w km od 
0+000,00 do km 0+199,50 80 w miejsco-
wości Tarnawa Górna;

- remont drogi gminnej Płonki II w km od 
0+000,00 do km 0+035,80 w miejscowo-
ści Tarnawa Górna;

- przebudowa drogi gminnej „Pod Las” w km 
od 0+296,00 do km 0+589 w miejscowo-
ści Tarnawa Górna;

- remont drogi gminnej „Dąbrowy” 
nr 440912K w miejscowości Marcówka 
w km od 0+021,40 do km 0+467,90.

14. Ogłoszono postępowanie przetargowe 
na  zadanie: „ Rozbudowa kanalizacji 
w Tarnawie Dolnej” .

Sprawozdanie 
z działalności 
Wójta Gminy

Zembrzyce
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15. Podpisana została umowa na dofinanso-
wanie z funduszy UE budowy placu zabaw 
przy Zespole Szkół w Zembrzycach.

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

- Posiedzeniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej 
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Mało-
polski;

- Spotkaniu reprezentacji małopolskich 
samorządowców zrzeszonych w Stowa-
rzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski 
z Metropolitą Krakowskim Arcybiskupem 
Markiem Jędraszewskim; 

- Jasełkach zorganizowanych przez Szkołę 
Podstawową w Marcówce;

- Jubileuszu 70-lecia pożycia małżeńskiego 
Państwa Julii i Stanisława Bucałów;

- Walnych Zebraniach OSP;
- Spotkaniu Noworocznym zorganizowanym 

przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością Intelektual-
ną Koło w Zawoi;

- Posiedzeniu Zarządu Powiatu Suskiego
- W posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia 

Gmin Babiogórskich.
Wójt Gminy Zembrzyce

Łukasz Palarski

W 2017 roku gmina uzyskała dochody w wy-
sokości 21 754 545,89 zł, natomiast poniosła 
wydatki w wysokości 21 574 427,08 zł.
W efekcie na koniec 2017 r. gmina wykazała 
nadwyżkę budżetową w kwocie 180 118,81 zł. 
Realizacja dochodów budżetu Gminy w 2017 
roku przedstawia się następująco:
1. Dochody własne to kwota 6 820 914,20 

zł, w tym m.in. wpływy z tytułu podatków 
od osób fizycznych i prawnych w kwocie 
5 222 647,65 zł i opłaty za odpady komu-
nalne w kwocie 236 764,12 zł.

2. Dotacje otrzymane na zadania zlecone, 
własne to kwota 6 998 676,28 zł.

3. Dotacje otrzymane na zadania z udzia-
łem środków europejskich to kwota 
1 032 715,41 zł.

4. Subwencje to kwota 6 902 240,00 zł.

Realizacja wydatków budżetu Gminy w 2017 
roku przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo – 222 141,53 zł, 
w tym obowiązkowe wpłaty na rzecz Izb 
Rolniczych, zwrot podatku akcyzowego 
dla rolników, remont dróg dojazdowych 
do pól („Żmije” w TD i „na Kusicę-etap II” 
Zce) oraz opracowanie dokumentacji apli-
kacyjnej dotyczącej budowy kanalizacji 
w Tarnawie Dolnej.

2. Zaopatrywanie w wodę – 30 267,59 
zł – to dopłata do kosztów zaopatrzenia 
w wodę mieszkańców.

3. Drogi – 1 757 358,98 zł – to m.in. wydatki 
na dokończenie chodnika przy drodze po-
wiatowej w Marcówce, remont mostów 
w ciągu dróg gminnych, remont dróg, od-
śnieżanie i bieżące utrzymanie dróg gmin-
nych, zakupy klińca, znaków, barierek, 
korytek. 

4. Turystyka – 386 092,06 zł – m.in. reali-
zacja zadania w Tarnawie Górnej, gdzie 
wykonano nowoczesny plac zabaw 
z  drogą dojazdową i miejscami parkingo-
wymi oraz zostały opracowane wnioski 
dotyczące realizacji w 2018 r. projektów 
unijnych dotyczących budowy centrum 
rekreacji i wypoczynku oraz stref rekre-
acyjnych. 

5. Mienie komunalne – 199 640,28 zł – bie-
żące utrzymanie budynków mienia komu-
nalnego oraz min. zakup nieruchomości 
pod inwestycje gminne.

6. Opracowanie planów zagospodarowania 
przestrzennego to kwota 12 633,18 zł.

7. Administracja publiczna – 2 097 149,41 
zł – wydatki związane z realizacją zadań 
zleconych z zakresu administracji rządo-
wej (np.USC), bieżące wydatki dotyczące 
funkcjonowania Rady Gminy,sołtysów, 
Urzędu Gminy, Centrum Obsługi Szkół 
jak również wydatki majątkowe związane 
z rozbudową urzędu, powstaniem archi-
wum, oraz infrastrukturą informatyczną 
urzędu.

8. Wydatki związane z aktualizacją spisu 
wyborców – 1 892,00 zł.

9. Wydatki obronne – 420,00 zł -zadanie 
zlecone- szkolenia. 

10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa – 833 337,43 zł – 
wydatki to m.in. zakup walizki krymi-
nalistycznej dla Komendy powiatowej 
w Suchej, wydatki na bieżącą działalność 
bojową Ochotniczych Straży Pożarnych, 
zakup samochodu strażackiego dla OSP 
Zembrzyce (przy współfinansowaniu 
środkami unijnymi), zakup pomp szlamo-
wych, torb ratowniczych, wydatki na za-
rządzanie kryzysowe-instalacja antenowa 
oraz wydatki na zawody strażackie.

11. Oświata i wychowanie – 6 992 952,58 
zł – to wydatki związane z funkcjonowa-
niem szkół, zespołów szkół, oddziałów 
zerowych, przedszkoli, stołówek szkol-
nych, dokształcaniem nauczycieli oraz do-
wozem uczniów do szkół. W ramach tych 
wydatków jest również projekt unijny „Na 
piątkę z plusem” w trzech szkołach na te-
renie gminy. Wydatki dotyczące projektu 
w 2017 roku wyniosły 533 621,70 zł. 

12. Ochrona zdrowia – 198 854,01 zł – to 
wydatki na funkcjonowanie Świetlicy 
środowiskowej w Zembrzycach wraz 
z  filią w Tarnawie Górnej, wydatki zwią-
zane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 
i narkomanii, wydatki na realizację przez 
Caritas usług rehabilitacyjnych dla miesz-
kańców oraz pomoc finansowa dla powia-
tu suskiego na dofinansowanie inwestycji 
w szpitalu. 

13. Pomoc społeczna – 903 160,96 zł – to 
m.in. wydatki związane z utrzymaniem 

mieszkańców, umieszczonych w domach 
pomocy społecznej, wydatki związane 
z opłacaniem składek dla podopiecz-
nych, zasiłki stałe, okresowe, celowe itp., 
bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, dożywianie uczniów 
w szkołach.

14. Wykluczenie cyfrowe – 51 837,12 zł – to 
wydatki zapewniające utrzymanie trwa-
łości projektu unijnego pn. „Przeciwdzia-
łanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie 
Gminy Zembrzyce”.

15. Edukacyjna opieka wychowawcza – 
390 353,73 zł – to wydatki związane 
z działaniem szkolnych świetlic, realiza-
cją zielonej szkoły oraz wypłatą pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów, spełniających kryterium docho-
dowe.

16. Rodzina – 5 871 748,64 zł – to wydatki 
związane z wypłatą świadczeń wycho-
wawczych „500+”, świadczeń rodzinnych, 
alimentacyjnych oraz wynagrodzenia asy-
stentów rodziny.

17. Gospodarka komunalna i ochrona śro-
dowiska – 1 115 625,61 zł – to wydatki 
na dopłatę do kosztów funkcjonowania 
gminnej instalacji kanalizacyjnej, wydatki 
związane z odpadami komunalnymi od 
mieszkańców, utrzymanie zieleni, wy-
datki związane z oświetleniem ulicznym, 
opieką weterynaryjną nad bezdomnymi 
zwierzętami, realizacją programu ochro-
ny bezdomnych zwierząt, oraz wydatki 
na dotacje dla mieszkańców na wymianę 
pieców na ekologiczne (przy współfinan-
sowaniu z WFOŚiGW).

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe-
go – 375 398,25 zł – to wydatki związane 
z funkcjonowaniem Gminnego Centrum 
Kultury i Czytelnictwa, w tym biblioteki 
i organizacją imprez kulturalnych.

19. Kultura fizyczna – 133 563,72 zł – to wy-
datki na zakup wyposażenia i utrzymanie 
obiektów sportowych, dotacje dla klubów 
sportowych oraz realizacją projektu nauki 
pływania dla klasy pierwszych szkół pod-
stawowych (współfinansowanie z MSiT).
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Wykonanie budżetu gminy 
za 2017 rok
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Plany na 2018 rok 
Rok 2018 to czas ogromnych wyzwań i przedsięwzięć. Przyjęty w  grud-
niu 2017 Budżet Gminy Zembrzyce na rok 2018 to kumulacja wielu 
zamierzeń inwestycyjnych zapoczątkowanych w latach 2015-2017. 

W zakresie zadań inwestycyjnych na plan 
pierwszy wysuwają się zamierzenia z zakresu 
turystyki i rekreacji. Na ten cel zabezpieczone 
zostały środki finansowe w wysokości ponad 
10 mln. zł, które przeznaczone zostaną na 
realizację budowy Centrum Rekreacji i Wypo-
czynku w Zembrzycach oraz Strefy Rekreacji 
w Tarnawie Dolnej, Śleszowicach i Marców-
ce. Znaczna część tych wydatków tj. blisko 
7,3 mln. zł pochodzić będzie ze środków eu-
ropejskich w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego. 

W 2018 roku uruchomiony zostanie 
również nowo wybudowany plac zabaw 
w Tarnawie Górnej, a co ważne działanie to 
będzie rozwijane poprzez zakup w bieżącym 
roku sąsiadującej z placem zabaw nierucho-
mości, którą pragniemy przeznaczyć na cele 
rekreacyjne. Początkiem roku uzyskaliśmy 
również wsparcie finansowe w ramach Stra-
tegii Rozwoju Lokalnego objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na zada-
nie pn. Budowa placu zabaw w miejscowości 
Zembrzyce. Inwestycję tą zaprojektowano 
z myślą o najmłodszych mieszkańcach Gmi-
ny Zembrzyce. Pragniemy również konty-
nuować zapoczątkowany w roku 2017 pro-
gram wsparcia zajęć sportowych z młodzieżą, 
w ramach której Gmina Zembrzyce finansuje 
wynagrodzenia instruktorów sportowych, co 
dotychczas pozwoliło na odtworzenie licz-
nych młodzieżowych drużyn piłkarskich przy 
funkcjonujących klubach sportowych. 

W tegorocznym budżecie utrzymany 
został również program Razem spędzamy czas 
w ramach, którego dofinansujemy pobyt na 
krytej pływalni w Suchej Beskidzkiej w wy-
miarze 4 zł do pierwszej godziny. Priorytetem 
pozostają również działania z zakresu ochrony 
środowiska. Blisko 3,5 mln. zł w 2018 r. planu-
jemy wydatkować na realizację zadania Rozbu-
dowy Kanalizacji w Tarnawie Dolnej. Obecnie 
zamierzenie to jest w trakcie postępowania 
przetargowego i będzie realizowane w formu-
le „zaprojektuj i wybuduj”. To co ma tu ogrom-
ne znaczenie to również fakt, iż na realizację 
tegoż przedsięwzięcia udało nam się pozyskać 
środki europejskie w wysokości blisko 2,5 mln. 
zł. Zadanie realizowane jest w perspektywie 
2018 i częściowo 2019 roku. 

Jeżeli ochrona środowiska to również 
walka z niską emisją, na ten cel zabezpieczy-
liśmy blisko 500 tys. zł z przeznaczeniem na 
wymianę starych palenisk na nowe ekologicz-
ne. Obecnie zakończyliśmy nabór chętnych na 
w/w zadanie w roku 2018 – to co cieszy to 
ilość chętnych. W ramach tegorocznego nabo-
ru złożono ponad 60 aplikacji. Mamy nadzieję, 
że śladem roku poprzedniego uda nam się na 
ten cel pozyskać dodatkowe wsparcie finan-
sowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 
Mówiąc o niskiej emisji pragniemy również 
kontynuować działania edukacyjne i prozdro-
wotne, w tym między innymi pomiar jakości 
powietrza za pomocą specjalistycznych czuj-
ników, poprawiać komfort pobytu naszych 
najmłodszych mieszkańców w przedszkolu jak 
i oddziałach przedszkolnych poprzez stoso-
wanie oczyszczaczy powietrza. 

Organizujemy już po raz trzeci z rzędu 
wspólny wyjazd na Zieloną Szkołę uczniów 
z klas III i IV ze Szkół Podstawowych z Tarna-
wy Dolnej, Śleszowic i Marcówki oraz uczniów 
kl. IV ze Szkoły Podstawowej w Zembrzycach. 
Kontynuujemy prace inwestycyjne na budynku 
Przychodni Zdrowia w Zembrzycach polegają-
ce na budowie windy, remoncie pomieszczeń 
sanitarnych, a także miejsc postojowych dla 
osób niepełnosprawnych. Działanie to jest 
niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania 
Przychodni Zdrowia w Zembrzycach, bowiem 
jest to konieczny wymóg do funkcjonowania 
poradni ginekologicznej na pierwszym piętrze. 
Projekt inwestycyjny realizowany jest bez-
pośrednio przez Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Zembrzycach. Tegoroczny Budżet Gminy 
zabezpiecza również środki finansowe na kon-
tynuację bezpłatnych usług rehabilitacyjnych 
dla mieszkańców gminy. W ramach zadania 
publicznego realizowanego przez Caritas, 
w Domu Rehabilitacyjnym Św. Alberta w Zem-
brzycach. 

Istotną część wydatków budżetowych 
zabezpieczono na przedsięwzięcia związane 
z infrastrukturą drogową. Obok bieżących 
prac remontowych zaplanowano również 
modernizację drogi gminnej Dąbrowy w Mar-
cówce na dł. 460 m na wysokości Szkoły Pod-
stawowej w Marcówce do mostu przy Starej 
Remizie. Na ten cel udało nam się pozyskać 
dodatkowe wsparcie w ramach Programu Bu-
dowy Dróg Gminnych i Powiatowych w wy-
miarze 50% całości inwestycji. W ramach 
pierwszego postępowania przetargowego 

zaplanowano również remont drogi gminnej 
Płonki na dł. 235 m oraz drogi gminnej „Pod 
Las” na dł. 293 m – obie w Tarnawie Górnej. 
W tegorocznych zamierzeniach jest także 
remont drogi gminnej Koźle – Zembrzyckie. 
Kolejne inwestycje na drogach gminnych 
uzależnione będą od oszczędności przetar-
gowych oraz uzyskania stosownych prawo-
mocnych zgłoszeń budowlanych. 

Trwają prace projektowe dla budowy 
chodnika w Tarnawie Dolnej. Z kolei projekt 
budowlany dla przedsięwzięcia związane-
go z budową chodnika w centrum Śleszowic 
wzdłuż drogi powiatowej uzyskał w ostatnich 
dniach właściwe pozwolenie na budowę – 
w związku z czym ewentualna realizacja tego 
zadania w bieżącym roku uzależniona będzie 
od udzielonego wsparcia finansowego ze 
strony Starostwa Suskiego. 

Budżet Gminy Zembrzyce zabezpie-
cza również środki finansowe na budowę 
parkingu w Śleszowicach przy kościele pa-
rafialnym. Realizacja tego przedsięwzięcia 
uzależniona jest obecnie od uzyskania sto-
sownego pozwolenia na budowę. W roku 
2017 Starosta Suski odmówił wydania zgody 
powołując się na błędy projektowe, z którymi 
to Gmina Zembrzyce się nie zgodziła wno-
sząc odwołanie do Wojewody Małopolskie-
go. Uwzględnienie uwag Starosty Suskiego 
wiązałoby się z koniecznością rezygnacji 
z połowy miejsc parkingowych. Od przeszło 
roku czekamy na rozstrzygnięcie sporu, któ-
ry winien w II kwartale br. znaleźć swój finał 
i stworzyć możliwość do podjęcia stosow-
nych prac budowlanych.

Ponadto czynione są starania by w set-
ną rocznicę odzyskania niepodległości prze-
prowadzić renowację usytuowanego w cen-
trum Zembrzyc Obelisku poległych w latach 
1914-1920. Rok 2018 to również kontynu-
acja projektu edukacyjnego Na piatkę z plu-
sem w ramach, którego szkoły uczestniczące 
w projekcie zostaną doposażone w pomoce 
dydaktyczne. Jednocześnie czynimy starania 
celem pozyskania dodatkowego wsparcia fi-
nansowego na zadania związane m.in. z do-
posażeniem jednostek OSP w sprzęt ratow-
niczy, remontem dróg, w tym dróg transportu 
rolniczego, usuwaniem skutków klęsk żywio-
łowych z lat poprzednich oraz na zadania 
w zakresie stabilizacji osuwisk. 

Łukasz Palarski
Wójt Gminy Zembrzyce

Wykaz zadań inwestycyjnych ujętych 
w budżecie Gminy Zembrzyce na 2018 rok: 
Budowa, przebudowa dróg gminnych  ..........................................................................  600 000 zł 
Budowa „Centrum rekreacji i wypoczynku 
nad Paleczką w Gminie Zembrzyce”  ..........................................................................  8 200 000 zł 
Budowa stref rekreacyjnych przy szkole  
w Marcówce, Śleszowicach i Tarnawie Dolnej  ........................................................  1 860 000 zł 
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  
dla zadania „Budowa parkingu w rejonie kościoła w Śleszowicach”  ........................  15 000 zł 
Budowa parkingu w rejonie Kościoła w Śleszowicach  ..............................................  300 000 zł 
Renowacja „Obeliska poległych 1914-1920”  ...............................................................  30 000 zł 
Wydatki majątkowe w formie dotacji celowych  
związanych z rozbudową kanalizacji w Tarnawie Dolnej  ......................................  3 602 773 zł 
Zakup działek pod inwestycje gminne  ............................................................................  68 000 zł 
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Przedszkole w Zembrzycach będzie
miało nowoczesny plac zabaw

Przy Przedszkolu w Zembrzycach powstanie nowoczesny plac za-
baw dla najmłodszych. Wyposażony on zostanie w urządzenia za-
bawowo-sprawnościowe dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz miejsce 
dostosowane do gier podwórkowych. 

Konstrukcja nawierzchni placu zabaw będzie 
wykonana z granulatu gumowego SBR oraz 
granulatu kauczukowego EPDM. W ramach 
budowy placu powstanie również ciąg komu-
nikacyjny z kruszywa naturalnego biegnący 
wzdłuż placu oraz elementy małej architek-
tury takie jak kosze na śmieci i ławki. Całość 
będzie oświetlona za pomocą autonomicz-
nych lamp solarnych w ilości 4 szt. W celu 
zapewnienia komfortowego dostępu do po-
wstałej infrastruktury przewidziano również 
remont drogi wewnętrznej o nawierzchni 
bitumicznej wraz z poboczami z kruszywa 
naturalnego. 

Szacunkowa wart. projektu ok. 
240 tys. zł. By realizować tę inwestycję gmi-
na pozyskała środki unijne na ten cel w wy-
sokości ok. 127 tys. zł. Otwarcie obiektu pla-
nowane jest na wrzesień 2018 roku.

UG 

I N F R A S T R U K T U R A  D R O G OWA

Kolejna droga w Marcówce zostanie odnowiona
W ramach prac remontowych przewiduje 
się usunięcie zniszczonej konstrukcji na-
wierzchni jezdni, wykonanie nowych warstw 
podbudowy z kruszywa łamanego i mieszan-
ki mineralno-asfaltowej i ułożenie nowych 
warstw z mieszanki mineralno-bitumiczej. 
Oprócz remontu konstrukcji jezdni remonto-
wi poddane również będą chodniki, pobocza 
i skrzyżowania. Planowana jest poprawa sys-
temu odwodnienia, które zabezpieczałoby 
w przyszłości drogę przed zniszczeniem. 

W centrum Marcówki, przewiduje się 
wymianę nawierzchni istniejących miejsc po-
stojowych naprzeciw szkoły oraz wyremon-
towany zostanie zjazd do szkoły. Remont tej 
drogi jest bardzo ważny dla mieszkańców 
Marcówki, ponieważ droga ta biegnie przez 
jej centrum, obok kościoła i szkoły, użytko-
wana jest przez wszystkich mieszkańców 
i stanowi wizytówkę Marcówki. Planowana 
wartość projektu to 384 463,67 zł, w tym 
środki własne to kwota 192 232,67 zł.

UG 

Gmina pozyskała środki w ramach Programu rozwoju gminnej i powiato-
wej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na remont drogi gminnej 
„Dąbrowy” nr 440912 K w Marcówce. Inwestycja będzie realizowana 
na odcinku drogi w km od 0+021,40 do w km. 0+467,90, tj. na długości 
446,50 mb.

Bezpieczniej na gminnych drogach
W okresie zimowym zamontowano bariery energochłonne 
znacznie zwiększające bezpieczeństwo korzystających z dróg. 
Bariery zainstalowano przy następujących drogach gminnych:

- Zarębki Skawieckie, w miejscowości Zembrzyce;
- Koźle Zembrzyckie, w miejscowości Zembrzyce;
- Sitarzówka I, w miejscowości Tarnawa Dolna;
- Nosale, w miejscowości Tarnawa Dolna

- w ciągu drogi relacji Stryszów-Zembrzyce, w miejscowości 
Zembrzyce.

Ponadto wykonano montaż barier typu olsztyńskiego: 
- na odcinku drogi relacji Stryszów-Zembrzyce;
- przy wale rzeki Skawy;
- przy świetlicy w Tarnawie Górnej.

UG
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Inwestycje 
w ochronę zdrowia

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach przy-
stąpił do realizacji inwestycji związanych z poprawą dostępu do świad-
czeń zdrowotnych. Wkrótce rozpoczną się prace związane z budową 
windy dla osób niepełnosprawnych przy Przychodni Zdrowia w Zem-
brzycach.

W ramach tego zadania powstaną również 
miejsca postojowe dla osób niepełnospraw-
nych oraz dostosowane zostaną sanitariaty 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Prze-
targ został rozstrzygnięty, koszt inwestycji 
to około 240 000 zł. Planuje się, że inwesty-
cja będzie zrealizowana początkiem czerw-
ca. Dla poprawy jakości świadczonych usług 
zakład planuje również wyposażyć przy-
chodnie w nowoczesną aparaturę i sprzęt 
medyczny. 

Trwają starania o uzyskanie dofinanso-
wania na powyższe inwestycje ze środków 
unijnych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskie-
go na lata 2014-2020, działania 12.1.3 In-
frastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu 
subregionalnym. Złożony projekt pt. „Po-
prawa dostępu do świadczeń zdrowotnych 
udzielanych przez Samodzielny Gminny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach poprzez 
dobudowę windy w budynku Przychodni Zdro-
wia w Zembrzycach oraz zakup i wymiana apa-
ratury i sprzętu medycznego” jest obecnie na 
liście rezerwowej.

UG 

Gabinety profilaktyki zdrowotnej w szkołach

Końcem 2017 roku gmina pozyskała na ten 
cel środki z budżetu państwa za pośrednic-
twem Wojewody Małopolskiego, w ramach 
zadania „Wymiana i modernizacja sprzętu 
w obiektach związanych z ochroną zdrowia 
z wyłączeniem programów polityki zdrowot-
nej”. Gabinety zostały wyposażone w nie-
zbędny sprzęt medyczny, który pomoże 
w utrzymaniu higieny i zdrowia wśród dzie-
ci. Dzięki temu do szkół wróciły pielęgniarki 

i higienistki szkolne, które w gabinetach służą 
swą pomocą, dobrą radą i doświadczeniem. 
Gabinety są prowadzone przez Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Zembrzycach. Do pokoju pie-
lęgniarki szkolnej może udać się każdy uczeń 
potrzebujący porady, pierwszej pomocy 
i opieki przedlekarskiej. Tutaj można się także 
dowiedzieć czegoś więcej na temat profilak-
tyki zdrowotnej.

UG 

Każda szkoła Gminy Zembrzyce posiada obecnie w pełni wyposażony 
gabinet profilaktyki zdrowotnej zlokalizowany na terenie szkoły.
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Mniej drzew 
wokół stadionu 
w Zembrzycach

Rozłożyste kilkudziesięcioletnie drzewa, które rosły wokół 
boiska otaczając go pierścieniem zieleni zostały w znacznej 
części ścięte. Po przeprowadzonej wizji lokalnej inspektora 
z Starostwa Powiatowego z Suchej Beskidzkiej okazało się, 
że ten drzewostan jest w bardzo złym stanie i zagraża bez-
pieczeństwu. Decyzja Starosty była jednoznaczna, nakazano 
natychmiastową wycinkę 56 drzew, ze względu na zagroże-
nie jakie stwarzały dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Gmina 
niezwłocznie zleciła wycinkę zniszczonych drzew, po to by 
nie zamykać boiska i nie wprowadzać na tym obszarze zaka-
zu poruszania się. Ścięte drzewa to głównie lipy, dęby i klony. 
Planowane prace związane z budową centrum rekreacyjnego 
nie miały wpływu na decyzję dotyczącą ścięcia drzew. Na tym 
terenie zaprojektowana jest ścieżka rowerowa, która miała 
biegnąć obok rosnących drzew. Czekamy na wiosnę i mamy 
nadzieję, że odmłodzony drzewostan wnet się zazieleni i bę-
dzie równie urokliwy.

UG

Mieszkańcy Gminy Zembrzyce mogą korzystać z bezpłatnych usług 
rehabilitacyjnych, wykonywanych w Domu Wczasowo Rehabilitacyj-
nym w Zembrzycach prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Kra-
kowskiej. Z usług rehabilitacyjnych mogą korzystać wszyscy mieszkań-
cy, którzy przedstawią skierowanie od lekarza. Usługi świadczone są 
przez wykwalifikowany personel Caritas. Jakość i dostępność usług 
sprawia, że cieszą się dużym zainteresowaniem. Zabiegi rehabilitacyj-
ne wykonywane są na zlecenie Gminy Zembrzyce. W 2018 roku Wójt 
Gminy przyznał dotację na ten cel w wysokości 25 000 zł.

UG 

Bezpłatne usługi 
rehabilitacyjne w 2018 roku

Zapraszamy 
na krytą pływalnię 
Zapraszamy do aktywnego spędzania czasu na basenie. Gmi-
na realizuje program pn. „Razem spędzamy czas” zachęca-
jący do wspólnego spędzania wolnego czasu przez rodziny. 
W ramach tego programu mieszkańcy gminy mogą korzystać 
z 4 złotowych zniżek przy zakupie biletu do Krytej Pływalni 
w  Suchej Beskidzkiej. Dbajmy o naszą kondycję fizyczną, bo 
to przekłada się na nasze zdrowie i relacje z bliskimi.

UG
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Mniej drzew 
wokół stadionu 
w Zembrzycach

Realizacja kolejnych zadań 
w ramach projektu „Na piątkę z plusem”

Realizacja programu unijnego „Na piątkę z plusem wzmacnianie kluczo-
wych kompetencji w gminie Zembrzyce” trwa. Po wyposażeniu szkół 
uczestniczących w projekcie w sprzęt multimedialny, meble i oprogra-
mowania przyszła kolej na wyposażanie w dodatkowy sprzęt dydak-
tyczny, który ma pozwolić na rozwój kluczowych kompetencji uczniów.

Szkoły uczestniczące w programie otrzymały 
doposażenie pracowni przedmiotowych mię-
dzy innymi w: maszyny do mieszania barw, 
zestawy do robotyki, zestawy do nauki pro-
gramowania, zestawy do badań powietrza, 
tangramy-gry logiczne, walizki ekobadacza, 
klocki magnetyczne, zestawy do doświadczeń 
z optyki geometrycznej i wiele innych atrakcyj-
nych pomocy dydaktycznych. Powstała rów-
nież pracownia międzyszkolna w Zespole Szkół 
w Zembrzycach, która została wyposażona 
w nowoczesny pakiet czujników z oprogramo-
waniem takich jak: czujnik pogodowy, czujnik 
siły, stężenia dwutlenku węgla, ciśnienia krwi, 
natężenia światła oraz zestaw do pomiarów 
zasad dynamiki. Ogólna wartość zakupionych 
pomocy dydaktycznych to 117 450 zł.

Uczniowie z Zespołu Szkół w Zembrzy-
cach, ze Szkoły Podstawowej w Tarnawie Dol-
nej i Szkoły Podstawowej w Śleszowicach na-
dal pilnie uczęszczają na zajęcia pozalekcyjne. 
Lekcje z przedmiotów matematyczno-przy-
rodniczych cieszą się dużą popularnością, po-

nieważ prowadzone są metodą eksperymen-
tu przy użyciu zakupionego sprzętu. Celem 
owych zajęć jest rozwijanie zdolności i posta-
wy twórczej uczniów. Umacnianie wiary we 
własne siły i w możliwość odniesienia sukce-
su, rozwijanie intuicji oraz wypracowanie so-
bie przez uczniów takich cech jak sumienność, 
pracowitość i  kreatywność. Nauka przez za-
bawę przynosi wiele korzyści, a efekty tego 
przedsięwzięcia posłużą na dalsze lata eduka-
cji. Na zajęciach z programowania uczniowie 
tworzą swoje pierwsze programy komputero-
we za pomocą specjalnych bloczków. Zajęcia 
te przeplatane są różnorodnymi ćwiczeniami 
kreatywnymi i zabawami ruchowymi, które 
rozwijają logiczne oraz abstrakcyjne myślenie.

Zakończenie projektu nastąpi w czerw-
cu tego roku, a jego uroczystym finałem bę-
dzie piknik, na którym to dzieci będą mogły 
pochwalić się zdobytymi umiejętnościami 
i wiedzą. Całość zwieńczona będzie ogni-
skiem i dobrą zabawą.   

COS
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Zajęcia taneczno-rytmiczne dla najmłodszych 

Ćwiczenia odbywają się w dwóch grupach wiekowych w każdy czwar-
tek. Starsze i młodsze przedszkolaki uczą się prostych układów ta-
necznych oraz poznają podstawowe elementy choreografii połączo-
nej z muzyką oraz poprawiają swoją sprawność fizyczną. Zajęcia mają 
formę zabawy, więc nie ma większego znaczenia czy dziecko przeja-
wia zdolności muzyczne. Rytmika i zajęcia umuzykalniające pomaga-
ją rozpoznać u dziecka talent muzyczny, który odkryty w tym wieku 
może być dalej rozwijany. Mieszkańcy na imprezach środowiskowych 
mogą podziwiać efekty pracy z najmłodszymi. 

GCKiCz

W ramach funduszu sołeckiego mieszkańcy Zem-
brzyc zdecydowali o przeznaczeniu środków na za-
jęcia rekreacyjno-taneczne dla najmłodszych. Za-
jęcia prowadzi Pani Katarzyna Kubica posiadająca 
stosowne wykształcenie. 

Małżeństwo od 70 lat
„Kamienne gody” 
Julii i Stanisława

Gratulacje oraz życzenia od 
przedstawicieli Urzędu Gminy 
Zembrzyce w dniu jubileuszu 
70-lecia pożycia małżeńskie-
go dla Państwa Julii i Stanisła-
wa Bucałów zostały złożone 
przez Wójta Gminy Pana Łu-
kasza Palarskiego i Kierowni-
ka Urzędu Stanu Cywilnego 
Panią Annę Zawiła w dniu 
24 stycznia 2018 r. w domu 
Jubilatów. 

Julia i Stanisław Bucała ślub cywilny zawar-
li 24 stycznia 1948 r. w Budzowie natomiast 
kościelny 1 lutego 1948 r. w Parafii św. Jana 
Chrzciciela w Zembrzycach. Pani Julia liczy so-
bie 91 lat, mąż 95. Jubilaci urodzili się w Zem-
brzycach i tutaj uczęszczali do szkoły po-
wszechnej. Była to szkoła 6 klasowa. Pani Julia 
pamięta ile było uczniów w szkole. Pamięta też 
nazwiska nauczycieli. Po zawarciu małżeństwa 
mąż pracował zawodowo najpierw w branży 
garbarskiej u Pana Fidelusa następnie w przed-

siębiorstwie wodnym przy regulacji rzek Skawa 
i Wisła. Pani Julia zajmowała się domem i go-
spodarstwem, a także wychowywaniem dzieci. 
Małżonkowie mają córkę Stanisławę, która to 
opiekuje się rodzicami z należytą starannością. 
Małżonkowie mieli też córkę Basię i syna Sta-
nisława. Obydwoje zmarli. 

Jubilaci mają trzy wnuczki, wnuka i jed-
ną prawnuczkę. Państwo Bucałowie mimo 
tak zacnej rocznicy ślubu są w dobrej kon-
dycji, której niejedna dużo młodsza osoba 

mogłaby pozazdrościć. Chętnie dzielą się 
wspomnieniami. Cała rodzina jest zjednoczo-
na i zżyta ze sobą. 

Recepta na tak udany związek małżeń-
ski? Jubilaci uważają, że trzeba o siebie dbać, 
myśleć jedno o drugim, pomagać a w potrze-
bie nigdy nie zapomnieć o drugim człowieku. 
Oczywiście bywały chwile lepsze i gorsze, jak 
w każdym małżeństwie, ale związek uważają 
z Bożą pomocą za udany.  

USC
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Pomniki upamiętniające poległych 
w walkach o niepodległą Polskę 

Odwiedzając Zembrzyce, wieś będącą siedzi-
bą gminy trudno nie zauważyć pomnika usy-
tuowanego centralnie w rynku, na niewielkim 
skwerku obok kościoła parafialnego. Upamięt-
nia on poległych za wolność Polski na fron-
tach I wojny światowej oraz w walkach w cza-
sie wojny bolszewickiej w 1920 r. Pomnik 
wybudowano z inicjatywy byłych żołnierzy dla 
uczczenia swoich kolegów. Zawiązano Komi-
tet w skład którego weszli: Szczepan Fidelus, 
Adam Żmudka, Jan Fidelus, Stanisław Żmud-
ka, Marcin Lenart, Wojciech Borawski. Komi-
tet ten poczynił starania o zdobycie funduszy 
wśród mieszkańców rodzimej wsi i rodaków 

przebywających za granicą. W 1925 roku po-
święcono pomnik w formie czworokątnego, 
kamiennego obelisku z wmurowaną od frontu 
marmurową tablicą. Na każdym narożniku co-
kołu umieszczone są kamienne kule. Na tabli-
cy figuruje 38 nazwisk poległych, oraz nazwy 
miejscowości, gdzie spoczywają szczątki pole-
głych bohaterów. 

Z boku po lewej stronie umieszczony 
jest napis „Ku wiecznej pamięci Rodacy Ro-
dakom” oraz wykuty w kamieniu wizerunek 
orła z koroną. Z prawej zaś strony widnieje 
inskrypcja „Za Ojczyznę i wolność”. Z tyłu 
została wykuta data 1925 r. postawienia mo-
numentu. Pomnik wieńczy kamienna rzeźba 
orła w złotej koronie wzbijającego się do lotu. 
Pomnik otoczony jest słupkami połączonymi 
grubym kutym łańcuchem. Usytuowanie 
pomnika nie jest pierwotne,ze względu na 
poszerzenie ciągów komunikacyjnych został 
przeniesiony w obrębie Rynku kilkanaście 
metrów. Niebawem pomnik zostanie grun-
townie odrestaurowany, aby pamięć o na-
szych rodzimych bohaterach trwała w pamię-
ci następnych pokoleń. 

W Tarnawie Dolnej na cmentarzu pa-
rafialnym przy samym wejściu jest prosty 
kamienny pomnik zwieńczony kutym metalo-
wym krzyżem . Na kamiennej płycie, pokrywa-
jącej mogiłę widnieje inskrypcja „Wieczny od-
poczynek synom Ojczyzny poległym w latach 
1914-1920”. Pomnik został postawiony w la-
tach międzywojennych lecz brak dokładnej 
daty jego usytuowania. Pomnik został odno-
wiony w 2000 roku staraniem Urzędu Gminy 
w Zembrzycach. W księgach parafialnych miej-
scowej parafii uwieczniony jest spis żołnierzy 
poległych w walkach o odzyskanie niepodle-
głości ojczyzny, którym dedykowano obelisk.

Z okazji święta zmarłych i rocznicy od-
zyskania niepodległości odbywają się przy 
pomnikach uroczystości religijne, składane są 
kwiaty i zapalane ognie pamięci. 

GCKiCz

Przypadająca w 2018 roku setna rocznica odzyskania przez Polskę 
niepodległości jest okazją do przypomnienia mieszkańcom jak nasi 
przodkowie czcili pamięć swoich rodaków, którzy wywalczyli naszemu 
krajowi wolność. 

Na pomniku w Zembrzycach  
wypisano następujących bohaterów: 

Władysław Cyankiewicz, Szczepan 
Żmudka, Jan Danek, Teofil Łukasik, 
Wawrzyniec Łukasik, Ludwik Nosalik, 
Józef Palarski, Faustyn Talaga, Piotr 
Gruszeczka, Jan Kopacz, Józef Grygiel, 
Paweł Danek, Józef Żwierowski, 
Karol Hochur, Paweł Nowak, Michał 
Gaździcki, Jan Nosal, Szczepan 
Danek, Teofil Jastrzębski, Franciszek 
Mieśkowiec, Karol Prorok, Paweł Talaga, 
Andrzej Morycki, Teofil Prorok, Jan 
Mirocha, Jan Gunia, Władysław Zawiła, 
Maryan Nowak, Stanisław Danek, 
Franciszek Nosalik, Michał Bielasz, 
Szczepan Łach, Karol Zawiła, Józef 
Głowicki, Józef Kopacz, Teofil Uczak, 
Szczepan Nosalik, Stefan Miś,

 A oto nazwiska bohaterów, dla uczczenia których  
postawiono pomnik w Tarnawie Dolnej: 

Jan Kadela, Jakub Chrząszcz, Michał Cholewa, Jan Buszydlik, Jan Kalemba, Alojzy Zadora, 
Stanisław Zadora, Franciszek Frydel, Jan Pawlik, Szczepan Matuszyk, Jan Targosz, Czesław 
Wajdzik, Józef Matuszyk, Władysław Nosal, Franciszek Elżbieciak, Jan Matuszyk, Józef 
Sitarz, Józef Sitarz II, Franciszek Elżbieciak, Ludwik Paleczny, Władysław Paleczny, Marceli 
Mikocki, Franciszek Kalemba, Julian Matuszyk, Władysław Sitarz, Wojciech Kapuśnik, 
Antoni Stypuła, Władysław Bogunia, Tomasz Łasak, Wojciech Stypuła, Józef  Kadela
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Plebiscyt na sportowca roku Powiatu Suskiego

Po raz piąty nominowany został i otrzymał 
wyróżnienie Michał Kuśnierz (pilot rajdowy). 
Tegoroczny sezon był dla Michała Kuśnierza 
najbardziej obfitującym w sukcesy sporto-
we. Wspólnie z Tomkiem Grycem wywalczy-
li aż dwa tytuły Rajdowych Mistrzów Polski 
– wśród aut napędzanych na jedną oś oraz 
w klasie 4. 

Drugi nasz przedstawiciel to Mate-
usz Maciążka (kolarz) – Mistrz Małopolski 
w Maratonie, do tego zwycięzca całego 
cyklu Pucharu MTB Tarnowa i również nu-
mer jeden naszej lokalnej Gwiazdy Południa, 
choć wcale nie tylko z lokalnymi rywalami 

rywalizował, w  swojej kategorii. Do tego 
Wicemistrz Polski LZS i czwarty zawodnik 
całego cyklu Małopolskiej Ligi Rowerowej. 

Nominacje w kategorii nadzieja sporto-
wa otrzymała Julia Przybyś – tegoroczna mi-
strzyni województwa w pchnięciu kulą i rzu-
cie dyskiem. Posiada pierwszy i drugi wynik 
na listach krajowych w swojej kategorii. 

Gratulujemy i mamy nadzieję, że no-
minacja będzie motywacją do odnoszenia 
kolejnych sukcesów sportowych, stanie się 
impulsem do jeszcze większej pracy.

GCKiCz

Doceniając sukcesy sportowców Starostwo Powiatowe i Portal Su-
cha24.p przeprowadzili plebiscyt na sportowca Powiatu Suskiego 
2017 roku. Z Gminy Zembrzyce w tym roku zostało nominowanych 
trzech sportowców. 

XXVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Mieszkańcy Zembrzyc, podobnie zresztą jak 
większość rodaków mieszkających nie tylko 
w Polsce, ale i poza jej granicami od dawna 
wspierają „Wielką Orkiestrę”. 

Wzorem poprzednich lat mieli okazję 
uczynić to za pośrednictwem zembrzyckiej 
młodzieży, która tradycyjnie kwestowała na 
terenie Zembrzyc i Marcówki. 

Cztery wolontariuszki – Natalia Talaga, 
Patrycja Giza, Maria Szczerbak oraz Natalia 
Ochman zebrały kwotę 6 tysięcy 957 złotych 
i 14 euro. 

– Bardzo cieszy fakt, że już po raz piętna-
sty możemy być integralną częścią tej wspania-
łej charytatywnej akcji. Wielkie słowa uznania 
dla mieszkańców Zembrzyc, którzy od lat iden-
tyfikują się z „Orkiestrą” – podkreśla Piotr Talaga 
– inicjator i główny organizator akcji.

Jak co roku druga niedziela stycznia to dzień Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. W tym roku 14 stycznia „Orkiestra” zagrała już 
po raz dwudziesty szósty. Głównym jej celem była zbiórka pieniędzy 
„Dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”. 
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Kulminacyjnym punktem zembrzyckiej 
edycji WOŚP był Koncert, w którym oprócz 
akcentów muzycznych nie zabrakło rów-
nież elementów tanecznych. Przybyli do 
hali sportowej Zespołu Szkół w Zembrzy-
cach mieli okazję posłuchać Orkiestry Dętej 
Rytm, występów wokalno-instrumentalnych 
solistek, duetów oraz zespołów złożonych 
z młodzieży szkolnej. Tradycyjnie już w kon-

certowe granie włączyło się Zembrzyckie 
Koło Gospodyń „Mioduszyna” oraz Zespół 
„Retroband i przyjaciele”. Zwolennicy wi-
zualnych wrażeń mieli okazję obejrzeć kilka 
ciekawych układów tanecznych w wykona-
niu grupy przedszkolaków, uczennic Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum oraz grupy „Super 
Power”. W trakcie trwania koncertu odbywał 
się instruktaż udzielania pierwszej pomocy 

dla najmłodszych, prowadzony przez ratow-
niczki medyczne. Wieńczącym XXVI Finał 
akcentem była piosenka „Znak pokoju”. Nie 
zabrakło gorących podziękowań dla wolonta-
riuszy, organizatorów, artystów, ich opieku-
nów oraz wszystkich, którzy po raz kolejny 
w jakikolwiek sposób wsparli Wielką Orkie-
strę Świątecznej Pomocy.

PT

Kartkowy system wypożyczeń zastąpio-
no elektronicznym, który daje większe możli-
wości czytelnikom w zakresie wyszukiwania 
interesujących wydawnictw, rezerwacji, za-
mawiania i prolongowania wypożyczonych 
pozycji. Czytelnik który udostępni adres 
e-mail zostaje powiadomiony o zbliżającym 
się terminie zwrotu książek i tytułach ksią-
żek przetrzymanych. Udostępniono katalog 
on-line, który dostępny jest pod adresem: 
www.zembrzyce-gbp.sowa.pl

Wyszukiwanie książek można prowadzić 
bez logowania z dowolnego miejsca, polega 
to na przeglądaniu zawartości katalogu wg 
wybranego indeksu (autorskiego, tytułowego, 
przedmiotowego. Możliwe jest rezerwowa-
nie przez czytelnika dowolnego, dostępnego 
w danej chwili egzemplarza wskazanej pozycji 
katalogowej. Potwierdzeniem rezerwacji jest 
otrzymanie maila, że książka jest do odbio-
ru. Czytelnik również może zamawiać książki 
które w danej chwili są wypożyczone. Zło-
żenie zamówienia skutkuje umieszczeniem 

czytelnika na liście osób oczekujących (może 
oczekiwać kilku czytelników). Gdy egzemplarz 
tej pozycji zostaje zwrócony, to automatycz-
nie staje się zarezerwowanym dla pierwszego 
czytelnika z listy oczekujących.

Biblioteka posiada również konto na por-
talu w bibliotece.pl. Portal jest przeznaczony 
dla wszystkich zainteresowanych wymianą 
informacji na temat książek, regionaliów, zbio-
rów multimedialnych i innych, gromadzonych 
w bibliotekach i zasobach prywatnych. Portal 
działa na wielu płaszczyznach przeznaczonych 
dla różnych grup użytkowników. Społeczność 
użytkowników portalu tworzą osoby i instytu-
cje zainteresowane informacjami dotyczącymi 
zbieranych materiałów (książek, muzyki, fil-
mów, audiobooków i in.). Użytkownicy mogą 
wymieniać informacje poprzez forum dysku-
syjne, które może być rozwijane w wielu nie-
zależnych wątkach. Każdy użytkownik portalu 
może prowadzić dziennik (blog), poprzez który 
publikuje tworzone przez siebie informacje. 
Użytkownicy zainteresowani wspólnymi te-

matami mogą łączyć się w grupy i prowadzić 
odrębne blogi. Wdrożenie systemu zwiększy-
ło możliwości dostępu do zbiorów bibliotecz-
nych oraz usprawniło pracę biblioteczną. Aby 
program mógł zostać udostępniony wpro-
wadzono cały księgozbiór biblioteki liczący 
12577 pozycji do katalogu elektronicznego. 
Każdej książce należało nadać, wydrukować 
i nakleić kod kreskowy. Proces katalogowania 
był dodatkowym wyzwaniem.

Elektroniczny system dostępu do książek 
to także ułatwienie dla bibliotekarzy. Od te-
raz książki nie mają już swojej karty, a jedynie 
kod kreskowy, który jest skanowany przy wy-
pożyczeniu i zwrocie. Łatwiej będzie przepro-
wadzić inwentaryzację, sporządzić statystyki 
i również nie jest to najlepsza wiadomość dla 
przetrzymujących książki, będzie łatwiej kon-
trolować terminowość wypożyczeń. Przejście 
na nowy system oraz korzystanie z niego nie 
wiąże się z żadnymi opłatami dla czytelników.   
Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą 
biblioteki i korzystania z możliwości jakie daje 
system elektroniczny. Każdy wolny człowiek 
ma wybór: czytać albo nie czytać. Jeśli wybie-
rzesz czytanie, to dajesz sobie szanse na pełny 
rozwój. A kiedy czytasz dziecku, otwierasz te 
możliwości także przed nim.

GCKiCz

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Zembrzycach zakończono prace nad 
wdrożeniem systemu bibliotecznego SOWA2/MARC21. System ten jest 
pakietem programów ułatwiających pracę biblioteki. Umożliwia on gro-
madzenie zbiorów, katalogowanie i opracowanie, a także wyszukiwanie 
i zestawianie informacji o posiadanych zbiorach. 

GMINNA BIBLIOTEKA 
ZAPRASZA
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Podsumowanie działalności 
Ochotniczych Straży Pożarnych za 2017 rok 

Zgodnie z przedstawionymi danymi, OSP 
z terenu gminy zrzeszają łącznie 99 człon-
ków, w tym 60 druhów, którzy mogą bezpo-
średnio uczestniczyć w działaniach ratowni-
czych. 

W 2017 roku na terenie gminy doszło 
do 79 zdarzeń, w tym 11 pożarów, 66 miej-
scowych zagrożeń, 2 alarmy były fałszywe. 
Jest to o 29 zdarzeń więcej niż w 2016 r., 
gdzie doszło do 11 pożarów i 41 miejsco-
wych zagrożeń. 

Jednostka OSP Zembrzyce, jako jedyna 
z terenu gminy włączona do Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaśniczego, wyjeżdżała 
do zdarzeń średnio raz w tygodniu. Łącznie 
OSP Zembrzyce zostało zadysponowane do 
52 zdarzeń, w tym 11 razy do pożarów oraz 
41 razy do miejscowych zagrożeń. Pozosta-
łe jednostki OSP, których zakres działania 
obejmuje tylko i wyłącznie teren naszej gmi-
ny, wyjeżdżały łącznie 25 razy (w tym OSP 
Tarnawa Dolna 13 wyjazdów, OSP Marców-
ka – 7 wyjazdów, OSP Śleszowice – 5 wy-
jazdów).

Rok 2017 był rokiem bardzo bogatym 
i szczodrym dla jednostek OSP. Najwięk-
szym wydarzeniem 2017 roku był zakup 
nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego 
wraz z detektorem wielogazowym dla OSP 
Zembrzyce. Wartość tego pojazdu to po-
nad 680 tys. zł. Na ten cel gmina pozyskała 
dotację ze środków unijnych w wysokości 
317 996,11 zł.

Ponadto gmina zrealizowała szereg 
projektów i uzyskała dofinansowanie z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie, z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mało-
polskiego oraz Ministra Sprawiedliwości na 
zakup nowego sprzętu i odzieży ochronnej 
do działań ratowniczych dla jednostek OSP 
z naszej gminy. W efekcie OSP Tarnawa Dol-
na wzbogaciła się o 6 szt. hełmów Gallet, 
motopompę WT 30x, 2 węże, zestaw torby 
ratowniczej PSP R1 oraz 3 komplety ubra-
nia bojowego. OSP Zembrzyce pozyskało 6 
par rękawic, 6 sztuk kominiarek niepalnych 
oraz zestaw torby ratowniczej PSP R1. OSP 
Śleszowice zostało doposażone w 2 pary 
butów strażackich, ubranie specjalne, 2 pary 
rękawic, hełm, motopompę WT30x, 2 węże, 
zestaw torby ratowniczej PSP R1 oraz 
3 komplety ubrania bojowego. Natomiast 
OSP Marcówka otrzymała motopompę 
WT30x, 2 węże, zestaw torby ratowniczej 
PSP R1 oraz 3 komplety ubrania bojowego. 
Wysokość pozyskanego dofinansowania 
do w/w programów wyniosła 45424,00 zł, 
a całkowity koszt zakupu sprzętu zamknął 
się w kwocie 75 897,37zł. 

Aby skutecznie i profesjonalnie nieść 
pomoc potrzebującym, druhowie z po-
szczególnych OSP stale podnoszą swoje 
kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach or-
ganizowanych m.in. przez Państwową Straż 
Pożarną w Suchej Beskidzkiej. W 2017 r. 
trzech druhów ukończyło szkolenie dla do-

wódców, a dziewięciu szkolenie podstawo-
we dla strażaków ratowników. Dwie osoby 
dokonały recertyfikacji w zakresie kwalifiko-
wanej pierwszej pomocy. 

Podczas zebrań sprawozdawczych 
przedstawiono również plany i zamierzenia 
do realizacji w 2018r. Wszystkie jednost-
ki OSP wskazały na konieczność dalszego 
podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez 
udział w szkoleniach i ćwiczeniach. Wstęp-
nie zaplanowano kontynuację doposażania 
jednostek w niezbędny sprzęt ratowniczo-
gaśniczy oraz ubrania ochronne do działań 
bojowych. Wskazano również na potrzebę 
dokonania remontów w remizach. 

Bardzo ważnym aspektem działalności 
jednostek OSP jest także rozwój tzw. Mło-
dzieżowych Drużyn Pożarniczych. W tym 
aspekcie, w ostatnich latach, poczyniono 
wiele wysiłku by przyciągnąć młodych ludzi 
do działalności pożarniczej. Obecnie swoje 
drużyny młodzieżowe posiada OSP Zem-
brzyce oraz OSP Śleszowice. W trakcie za-
wiązywania jest również drużyna przy OSP 
Marcówka. Działalność tą wsparły władze 
gminy poprzez zakup stosownych ubrań ko-
szarowych jak też w latach wcześniejszych 
specjalny tor przeszkód. Jednocześnie Za-
rząd Gminny OSP postanowił, iż w maju br. 
zorganizowane zostaną pierwsze wspólne 
gminne obchody Dnia Strażaka. Gospoda-
rzem tychże uroczystości w tym roku będzie 
sołectwo Tarnawa Dolna. 

Zakończyły się zebrania sprawozdawcze jednostek OSP z terenu gminy Zembrzyce. Podczas zebrań, po-
szczególne jednostki podsumowały swoją działalność za 2017 r., przedstawiły sprawozdania z podjętych 
działań i inicjatyw. Zebrania były również okazją do porozmawiania o planach i zamierzeniach na 2018 rok. 
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Informacje z Zespołu Szkół w Zembrzycach

Zabawa karnawałowa  
klas I-III – 8 luty 2018
Tegoroczna zabawa karnawałowa wzbudziła u najmłodszych uczniów 
naszej szkoły wiele radości. Odświętnie udekorowana sala gimna-
styczna stworzyła inspirujący do uciechy klimat. Wśród uczestników 

trudno było rozpoznać uczniów. Rodzice zadbali o wspaniałe stroje 
i przebrania, które umożliwiały wcielania się w ulubione postaci. Pro-
wadzący animatorzy zachęcali do tańca przy skocznej muzyce, którą 
dzieci dobrze znały, a często nawet wtórowały jej, głośno śpiewając. 
W przerwach zabawę umilił słodki poczęstunek przygotowany przez 
rodziców. Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za zaangażowanie 
w organizację balu oraz rodzicom za przygotowanie ciekawych kostiu-
mów dla dzieci.

„Daruję Ci myśl pierwszą o poranku i ostatnią 
późno w nocy…”, czyli eksplozja kobiecych 
uczuć w Zespole Szkół w Zembrzycach

Zaprezentowana I część przedstawienia, nawiązująca do bajki 
„Kopciuszek”, wprowadziła uczestników akademii w miłosne kli-
maty. Stroje młodzieży swoją wielobarwnością wraz z aktorskim 
słowem stworzyły fantastyczną, magiczną atmosferę. Wiele od-
cieni kobiecości, ukazanych w przedstawieniu, było tylko wstę-
pem do dalszej niecodziennej części występu.

Konrad Porębski – uczeń klasy III gimnazjum w „wiśniowym” 
klimacie wykonał japoński taniec, w którym po mistrzowsku i z 
artyzmem ukazał kobiecą delikatność i grację.

Wachlarz kobiecych uczuć i emocji w bezprecedensowy spo-
sób zaprezentowali uczniowie w trzeciej części występu, tańcząc 
przy różnorakich rytmach i podkreślając wieloaspektowość oraz 
zmienność kobiecej duszy.

Wymowna dekoracja, przygotowana pod kierunkiem pani dy-
rektor oraz pana Tadeusza Fidelus, oczarowała wszystkich obecnych.

8 marca 2018 r. uczniowie klasy VII przygotowani pod kierunkiem pani dyrektor mgr Elżbiety Fidelus, 
Barbary Cyganik, Tadeusza Fidelusa oraz Edwarda Stopy pełnym wdzięku występem ukazali różnorodne 
aspekty kobiecości.
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IGRZYSKA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W PŁYWANIU 
– POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE

Skromna czteroosobowa reprezentacja bar-
dzo mocno zaakcentowała swój udział w tych 
zawodach: 

• Maciej TALAGA został Mistrzem po-
wiatu suskiego w pływaniu stylem do-
wolnym na dystansie 50 m w Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej (awans do Finału 
Wojewódzkiego – 23.03 w Tarnowie),

• Piotr LUBAŚ został Mistrzem powiatu 
suskiego w pływaniu stylem grzbieto-
wym na dystansie 50 m w Igrzyskach 
Dzieci (awans do Finału Wojewódzkie-
go), 

• Ilona ŚWIĘTEK została Wicemistrzynią 
powiatu suskiego w pływaniu stylem 
dowolnym na dystansie 50 m w Igrzy-
skach Dzieci (awans do Finału Woje-
wódzkiego),

• Krzysztof ŚWIĘTEK zajął bardzo wyso-
kie V miejsce w pływaniu stylem grzbie-
towym.
W dniach 7 i 8 marca dwójka naszych 

uczniów uczestniczyła w Finale Wojewódz-
kim w pływaniu, które odbywały się w dale-
kim Nowym Sączu. Zarówno Ilona Świętek 
i Piotr Lubaś zaprezentowali się dobrze zaj-
mując odpowiednio 15 na 38 zawodniczek 
i 19 na 36 zawodników. (tf)

Finalistka Małopolskiego  
Konkursu Biologicznego!!!
Jak co roku uczniowie Gimnazjum Zespołu 
Szkół w Zembrzycach brali udział w małopol-
skich konkursach przedmiotowych organizo-
wanych przez Kuratorium Oświaty w Krako-
wie. Największy sukces osiągnęła Aleksandra 
Prorok, uczennica klasy III gimnazjum, która 
awansowała do Etapu Wojewódzkiego Mało-
polskiego Konkursu Biologicznego. 

Podczas przygotowań do konkursu 
uczennica musiała opanować materiał z zakre-
su wiedzy ekologicznej, który w tym roku był 
wyjątkowo szczegółowy i bardzo obszerny. 

Dnia 6 marca w Krakowie brała udział w eta-
pie wojewódzkim konkursu, gdzie osiągnęła 
wysoki wynik. Pozwolił jej on uzyskać stopień 
Finalisty tegoż konkursu, a tym samym otrzy-
mać 7 dodatkowych punktów potrzebnym 
do rekrutacji do szkoły średniej. To już kolej-
ny sukces w konkursie biologicznym naszych 
uczennic. Na pewno zadecydowały o tym 
zdolność i pracowitość uczennicy jak również 
kompetencje i umiejętności nauczyciela Pani 
Gabrieli Świerk. Gratulujemy i życzymy kolej-
nych sukcesów!!!

Bardzo dobrze zaprezentowali się uczniowie naszej szkoły w powiato-
wych zawodach sportowych w pływaniu indywidualnym, które odbyły 
się 10 stycznia w suskiej pływalni.
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Dzień Dziadka i Babci w przedszkolu

21. stycznia, jak co roku w przedszkolu w Zembrzycach zorganizowana 
została uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. W tym dniu dzieci 
zaprosiły do przedszkola swoje kochane babcie i dziadków, dla któ-
rych przygotowały specjalny program artystyczny, recytowały wiersze, 
śpiewały piosenki i tańczyły. Niejednej babci i dziadkowi łezka zakrę-
ciła się w oku. Na koniec wszystkie przedszkolaki odśpiewały „Sto lat” 
i wręczyły gościom własnoręcznie przygotowane laurki. To był wyjąt-
kowy dzień, pełen uśmiechu, radości i dumy. Szczęśliwe i rozpromie-
nione twarze babć i dziadków po raz kolejny ukazały, jak ważne są 
takie spotkania oraz wspólnie spędzone chwile z wnukami.

Bal karnawałowy
Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą, gdzie ważnym 
elementem tego okresu są bale karnawałowe. Dla przedszkolaków to 
dzień niezwykły i długo wyczekiwany. W czwartek 8 lutego w przed-
szkolu w Zembrzycach odbył się wielki bal karnawałowy. Już od rana 
w salach pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci przebrane były za bo-
haterów znanych bajek, za wróżki, królewny, zwierzątka, rycerzy, stra-
żaków… nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. Atrakcją 
tego dnia było również malowanie twarzy – dzieci z radością ustawiały 
się w kolejce. Kiedy pojawiły się pierwsze rytmy muzyki to wszystkie 
przedszkolaki z wielką ochotą rozpoczęły tańce. Razem z dziećmi bawiły 
się również Myszka Mickey i Myszka Minnie. 
Bal umożliwił dzieciom spędzenie czasu w miłej atmosferze. Wspólna 
zabawa przyniosła przedszkolakom wiele radości, a to było głównym 
celem tego balu. Kolejny wielki bal karnawałowy już za rok.

Wycieczka do teatru

Dnia 7 marca przedszkolaki ze Zembrzyc uczestniczyły w wy-
cieczce autokarowej do Wadowickiego Centrum Kultury. Celem 
wycieczki było obejrzenie spektaklu „Opowieści z Lodowej Kra-
iny” w wykonaniu wspaniałych aktorów, rozbudzanie zaintereso-
wań teatralnych dzieci, a także miłe spędzenie czasu. 

Dzieci obejrzały zabawne i pouczające przedstawienie, któ-
re dotyczyło dalszych losów znanych sióstr – Elsy i Anny oraz 
wesołego bałwana Olafa z „Krainy Lodu”. Z zapartym tchem i wy-
piekami na twarzy śledziły pełną przygód opowieść o tym, że do-
bro i miłość zawsze zwyciężają. Przedszkolaki nagrodziły aktorów 
gromkimi brawami. Wyjazd do teatru wzbudził wiele pozytyw-
nych emocji, o czym świadczyły uśmiechy i opinie dzieci, którym 
najbardziej podobała się gra świateł, nagle zmieniające się sceny, 
dekoracje oraz stroje bohaterów. Przedszkolaki z pewnością jesz-
cze tam wrócą.
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Informacje ze Szkoły w Marcówce

Urodziny 
Kubusia Puchatka
18 stycznia przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej w Marcówce świę-
towały urodziny Kubusia Puchatka. Mieszkający w Stumilowym Lesie 
sympatyczny miś, amator miodku i najlepszy przyjaciel Krzysia, jest 
kultową postacią dla przedstawicieli kilku pokoleń. Świętowanie roz-
poczęło się od toastu i urodzinowych życzeń. Następnie był symbo-
liczny tort z fontanną, baloniki, a po toaście dzieci raczyły się tym, 
co Kubuś lubi najbardziej, czyli …miodkiem. Były także tańce i sesja 
zdjęciowa „W ramionach Puchatka”. Dzieci poznawały przyjaciół Ku-
busia, przygotowywały kolorowanki, z których następnie robiły puzzle. 
To był bardzo miły, puchatkowy czas, który sprawił, że radosny nastrój 
i uśmiech gościł w przedszkolu przez cały dzień.

Dzień Babci I Dziadka

Dzień Babci i Dzień Dziadka to jedne z najpiękniejszych dni w roku. 
Tradycją szkoły w Marcówce stały się uroczyste spotkania z tej 
okazji. Podobnie było i w tym roku. W poniedziałek 22 stycznia 
do szkoły przybyli zaproszeni dziadkowie, aby podziwiać występy 
swoich wnucząt. Przygotowanym programem artystycznym dzieci 
wyraziły swoją miłość, wdzięczność za troskę i opiekę, za wspar-
cie i pocieszenie. Uczniowie śpiewali piosenki, tańczyli, recytowali 
wiersze. Występ przygotowały wychowawczynie klas 0-III. Licznie 
zgromadzeni dziadkowie ze wzruszeniem obejrzeli występy i wy-
słuchali życzeń od wnuków oraz przyjęli upominki własnoręcznie 
przygotowane przez dzieci. Czas upłynął w miłej atmosferze, uro-
czystość na długo pozostanie w pamięci wszystkich zebranych. Po 
występach dziadkowie oraz wnuczęta spędzili czas przy słodkim 
poczęstunku, który przygotowały mamy z Rady Rodziców.

Archidiecezjalne spotkanie 
kolędników misyjnych

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie w dniu 27 stycznia 
2018 r. miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Po raz pierwszy w tym 
miejscu spotkało się około dwóch tysięcy Dzieci – Kolędników Misyj-
nych z całej Archidiecezji Krakowskiej, W TYM UCZNIÓW SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ W MARCÓWCE, którzy uczestniczą w tego typu 
spotkaniach już od wielu lat. To już dwudzieste pierwsze spotkanie 
w tej formie, wcześniej od 1989 roku odbywały się spotkania misyjne 
dla dzieci w Dniu Misyjnym Dzieci (6 stycznia). Co roku Kolędnicy spo-
tykają się w innej miejscowości Archidiecezji Krakowskiej.

Tydzień przyjaźni
„Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, 
ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, za-
tacza koło i wraca do nas”. W dniach 5-9.02 
br. w Szkole Podstawowej w Marcówce 
obchodzony był Szkolny Tydzień Przyjaź-
ni, Życzliwości i Tolerancji. Tydzień ten miał 
uzmysłowić uczniom, że wzajemna życzli-
wość i tolerancja to początek oraz podstawa 
w budowaniu zaufania, a także pozytywnych 
relacji międzyludzkich. W tym czasie wszy-
scy dbali o życzliwą atmosferę, używając jak 
najczęściej magicznych słów: proszę, przepra-
szam, dziękuję. Uczniowie klas IV- VII wyko-
nali plakaty z Kubusiem Puchatkiem, którego 
Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła 

Ambasadorem Przyjaźni. Każdy kolejny dzień 
zatytułowany był inaczej. Poniedziałek: DO-
BRE SŁOWO – w tym dniu rozwieszaliśmy 
na korytarzach szkolnych sentencje związane 
z tematyką przyjaźni i tolerancji. Uczniowie 
klas IV-VII dokonywali wpisów na temat tego, 
jak rozumieją słowo TOLERANCJA. Z kolei 
wtorek był DNIEM WESOŁEJ MINKI. W tym 
dniu uśmiech nie znikał z naszych twarzy. Naj-
bardziej uśmiechniętym przyklejaliśmy wesołe 
buźki do ubrań. Środa była DNIEM KOLO-
RÓW. Szkoła została udekorowana koloro-
wymi balonami. W tym dniu odbyła się także 
zabawa karnawałowa. Czwartek był DNIEM 
DOBREGO UCZYNKU. W tym dniu odbyła 

się projekcja filmu „Dobro zawsze powraca” 
oraz kolejny raz już w naszej szkole przepro-
wadzona została akcja charytatywna „Pączek 
dla Afryki”. W piątek odbył się finał naszego 
przyjaznego tygodnia, którym głównym punk-
tem było stworzenie DRZEWA PRZYJAŹNI. 
Uczniowie na kolorowej kartce odrysowali 
swoją dłoń, którą następnie wycięli, wpisali 
imię, klasę i zawiesili na drzewie. 
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Pączek dla Afryki

W dniach 7-8.02. 2018 r. w Szkole Podstawowej w Marcówce odbyła 
się akcja charytatywna „Pączek dla Afryki”. Koszt jednego posiłku dla 
afrykańskich dzieci to ok. 2 zł „Podziel się tym co lubisz” – pod tym ha-
słem uczniowie szkoły wspierali jakże szlachetną inicjatywę. Całkowity 
dochód z tej akcji został przeznaczony na zakup posiłków dla głodują-
cych dzieci w Afryce.

Dzień Bezpiecznego 
Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony 
jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. 
a organizatorem tego wydarzenia w Polsce od 
2005 r. jest Polskie Centrum Programu Safer Inter-
net (PCPSI).

Co roku PCPSI zachęca lokalne ośrodki edukacyjne i kulturalne 
– szkoły, domy kultury, organizacje pozarządowe, ale także firmy 
i osoby prywatne do wspierania tego przedsięwzięcia przez orga-
nizację lokalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa młodych in-
ternautów (m.in. zajęć edukacyjnych, happeningów, gazetek szkol-
nych, kampanii informacyjnych, konkursów).

Mając na uwadze fakt, iż sprawy dotyczące bezpieczeństwa 
w sieci są bardzo ważne, w tym roku i Szkoła Podstawowa w Mar-
cówce zgłosiła swoje inicjatywy do programu, które sukcesywnie 
będzie realizować w najbliższym czasie. A należą do nich:

• Gazetka ścienna oraz ulotki informujące o DBI 2018.
• Przeprowadzenie lekcji wychowawczych dotyczących bez-

piecznego korzystania z Internetu
• Zajęcia edukacyjne w klasach I-VII związane z hasłem DBI 

z wykorzystaniem filmów oraz gier dydaktycznych.
• Konkursy szkolne dla uczniów kl. I-VII.
• Umieszczenie informacji na stronie szkoły.
• Przeprowadzenie ankiety wśród nauczycieli, uczniów i rodzi-

ców dotyczącej bezpieczeństwa w sieci.
• Stworzenie „Kodeksu korzystania z Internetu”.
• Zorganizowanie prelekcji dla rodziców, podczas której rozda-

ne będą materiały dotyczące DBI.
• Zapoznanie Rady Pedagogicznej z zagrożeniem sieciowym.
• Konkurs na najciekawszy plakat lub inną pracę plastyczną ilu-

strującą zasady bezpiecznego Internetu.
SPM

Informacje ze Szkoły w Tarnawie Dolnej

Działamy charytatywnie
Życie jest po to, aby dawać z siebie innym ludziom, dlatego 
wolontariusze w naszej szkole nie ustają w niesieniu pomocy. 

Tym razem zaangażowali się w akcję „Świąteczne Kartki Dobroczynne”. 
Kartki Stowarzyszenia Sursum Corda rozprowadzane są wśród uczniów 
naszej szkoły. Pieniądze z akcji zostaną wpłacone na konto Stowarzy-
szenia. W ten sposób szkoła nasza włącza się do programu pomocy 
medycznej „Na ratunek” wspierając dzieci chore i niepełnosprawne. 

Odpowiadając z kolei na apel pracowników i wolontariuszy z Ho-
spicjum Dziecięcego „Alma Spei” nasi wolontariusze przystąpili do 
wielkanocnej akcji PAMPERS NA ZAJĄCZKA! Tym razem zbieramy 
pampersy, chusteczki, mydełka, szampony i inne środki czystości dla 
podopiecznych hospicjum. 

Również z myślą o najbardziej potrzebujących – tym razem z na-
szej szkoły, szkolny wolontariat ogłosił zbiórkę świątecznych ozdób 
wielkanocnych na kiermasz przedświąteczny, z którego dochód zo-
stanie przeznaczony na materialne wsparcie uczniów naszej placówki. 

Nasza placówka oświatowa aktywnie angażuje się w różnorodne 
projekty i programy na różnych szczeblach. Jednym z takich pro-
jektów jest prestiżowy, cieszący się popularnością wśród naszych 
milusińskich z klasy III program „Technologia z klasą”. Jest on or-
ganizowanym przez Fundację Uniwersytet Dzieci. Dzięki niemu 
uczniowie uczestniczą w cyklu atrakcyjnych lekcji poświęconych 
programowaniu i nowym technologiom, zdobędą wiedzę doty-
czącą przestrzegania praw i zasad bezpieczeństwa w sieci.

W realizacji projektu pomoże przekazany naszej placówce 
zestaw do kodowania. Nad realizacją programu czuwa wycho-
wawczyni klasy – pani Dagmara Mazur.

My i projekty
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Wielki sukces naszej szkoły 
– w nagrodę pojadą do Brukseli 

W tym roku uczniowie naszej szkoły po raz 
pierwszy wzięli udział w 3. edycji Konkursu 
Historycznego w Małopolsce i dotarli niemal 
na sam szczyt, zajęli …III miejsce! Konkurs PA-
TRIA NOSTRA adresowany jest do młodzieży 
szkolnej z ostatnich klas szkół podstawowych 
oraz ze szkół ponadpodstawowych. Jego cel 
to propagowanie historii Polski, krzewie-
nie wartości i postaw patriotycznych, etyki 
chrześcijańskiej i budowa społeczeństwa 
obywatelskiego. Zadanie konkursowe pole-
gało na wykonaniu animacji komputerowej 

przedstawiającej najważniejsze, przełomo-
we wydarzenia historyczne z naszej bogatej 
historii. Prawidłowe wykonanie tematycznej 
animacji to nie lada wyczyn, bo wymagało od 
uczestników połączenia wiedzy historycznej, 
kompetencji informatycznych oraz odrobiny 
wyobraźni i umiejętności plastycznych. Nasi 
uczniowie - Wiktoria Ćwiertnia, Piotr Madej 
i Dominik Drabik przygotowali poruszający, 
krótki film przedstawiający ostatnie chwile 
życia i śmierć ks. Jerzego Popiełuszki. Nad 
całością projektu czuwała pani Małgorzata 

Steczek - nauczyciel historii w naszej szkole. 
Zwycięskie prace konkursowe będą 

emitowane na telebimach reklamowych w 
polskich miastach. Dodatkową motywacją 
dla uczestników był fakt, że w konkursie nie 
ma przegranych, nagrody bowiem otrzymali 
wszyscy uczestnicy, niezależnie od miejsca 
które zajęli. Na najlepsze drużyny czekało 
wiele atrakcyjnych nagród rzeczowych, ta-
kich jak m.in. czytniki książek firmy Pocket-
book, słuchawki Sony czy nawet repliki szabli 
oraz wiele interesujących książek o tematyce 
historycznej. Nagrodą główną, którą zdobyli 
nasi podopieczni, jest wycieczka do Brukseli 
dla uczestników konkursu ufundowana przez 
posłów do Parlamentu Europejskiego. Gratu-
lujemy zwycięzcom!

Biada narodowi, który o zachowanie pamiątek przeszłości się nie stara; wy-
rok zguby wtedy na siebie, pisze Rafał Kalinowski

12 marca po raz kolejny obchodziliśmy Ogól-
nopolski Dzień Matematyki. Z tej okazji został 
zorganizowany turniej matematyczny, w któ-
rym zmagały się najtęższe umysły matema-
tyczne w naszej szkole. Celem konkursu było 
przekonanie dzieci, że matematyka może być 
przyjemna, a wspólne rozwiązywanie cieka-
wych zadań daje dużo radości. Uczniowie 
pracowali w trzyosobowych grupach, bo 
przecież „co trzy głowy, to nie jedna!”. 

Konkurs przebiegał w miłej atmosferze. 
Można było zauważyć wśród dzieci zdrową 
rywalizację. Wszyscy pokazali, że potrafią 
współpracować i dzielić się swoją wiedzą. 
Rozgrywki, prócz dobrej zabawy, dostarczy-
ły wiele emocji. Dla pozostałych uczniów 
w tym dniu zorganizowano zajęcia plastyczne 
na których dzieci przygotowywały ciekawe 
plakaty ilustrującymi obecność matematyki 
w życiu codziennym oraz wierszyki rymo-
wanki o tematyce matematycznej. 

Biada narodowi, który o zachowanie pamiątek przeszłości się nie stara; wy-
rok zguby wtedy na siebie, pisze Rafał Kalinowski

Święto matematyki
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W zdrowym ciele – zdrowy duch!

Reprezentanci doskonale poradzili sobie 
z dużą konkurencją. Każdy z uczestników 
startował w wybranym przez siebie stylu 
pływackim. Wszyscy zajęli wysokie lokaty na 
podium. 

Natalia Fortuna – II miejsce, styl pły-
wacki kraul; Patrycja Strzelecka - III miejsce, 

styl pływacki klasyczny (żabka); Norbert For-
tuna - III miejsce, styl pływacki kraul. 

Uczniowie tym samym awansowali do 
udziału w zawodach pływackich na szczeblu 
wojewódzkim. Gratulujemy i trzymamy kciuki 
za dalsze sukcesy!

W lutym, na stoku „Wojtek” w Zawoi 
miłośnicy białego szaleństwa z naszej szko-
ły po raz pierwszy rywalizowali w finale po-
wiatowym w narciarstwie alpejskim. Wśród 
uczestników znalazła się Magdalena Maciąż-
ka z klasy IV oraz Natalia Fortuna z klasy III, 
które uplasowały się w pierwszej dziesiątce. 

Dla utalentowanych plastycznie biblio-
teka szkolna zorganizowała konkurs szkolny 
na ilustrację ulubionego bohatera literackie-
go. W szranki stanęło wielu uczniów, pomy-
słów nie brakowało. Do czasu rozstrzygnięcia 
konkursu - trzymamy kciuki!

W styczniu w krytej pływalni w Suchej Beskidzkiej odbyły się zawo-
dy pływackie na szczeblu powiatowym. W zawodach indywidualnych 
brali udział uczniowie uczęszczający do naszej szkoły - Natalia Fortuna 
i Patrycja Strzelecka z klasy III oraz Nobert Fortuna z klasy IV. 

Jesteśmy placówką, w której realizuje-
my programy terapeutyczne wychodzące 
naprzeciw potrzebom dzieci i młodzieży 
z orzeczeniami. Jednym z priorytetów na-
szej szkoły jest zapewnienie uczniom wa-
runków zrównoważonego rozwoju w bez-
piecznym środowisku. Wspieramy dzieci 
w ich trudnościach i pomagamy odkrywać 
i rozwijać swoje talenty w atmosferze wza-
jemnego szacunku i tolerancji. 

W roku szkolnym 2017/2018 dzieci 
objęte są następującymi zajęciami:

- korekcyjno-kompensacyjne
- terapeutyczne (terapia zajęciowa)
- logopedyczne
- dydaktyczno-wyrównawcze
- zajęcia wyrównawcze.

 Nasza kadra stale się rozwija i do-
kształca, aby wspierać dzieci w ich prawi-
dłowym rozwoju. Korzystanie z pomocy 

psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest 
dobrowolne i nieodpłatne. Udzielana jest 
ona uczniom przede wszystkim w trakcie za-
jęć dydaktycznych oraz zajęć dodatkowych. 
Udzielają jej nauczyciele, wychowawcy grup 
wychowawczych oraz specjaliści, a w szcze-
gólności: pedagog, logopeda, doradca zawo-
dowy i terapeuci pedagogiczni.

SPTD

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne 
i logopedyczne dla naszych uczniów

Po raz kolejny już dołączyliśmy do ogól-
nopolskich obchodów Dnia Bezpiecznego 
Internetu. Hasło tegorocznej akcji brzmia-
ło: „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”. 
Podczas zajęć nasi uczniowie przypomnieli 
sobie zasady bezpiecznego korzystania z 
Internetu, przygotowywali plakaty prezen-

tujące zasady korzystania z zasobów in-
ternetowych i funkcjonowania w świecie 
wirtualnym. Internet jest najbardziej rozpo-
wszechnionym medium we współczesnym 
świecie. Z jego zasobów korzystamy każde-
go dnia. Pamiętajmy jednak, że nie jesteśmy 
w nim anonimowi, a wszystkie udostęp-
nione przez nas dane są w nim zapisane. 
Przy okazji obchodów Europejskiego Dnia 
Numeru Alarmowego „112”, przypomnia-

no dzieciom na gazetce tematycznej treści 
dotyczące świadomego korzystania z nume-
rów alarmowych, zwłaszcza z numeru „112”. 

W marcu finał swój miała kolejna 
edycja akcji „Góra grosza”, w myśl zasady: 
JEDEN GROSZ ZNACZY NIEWIELE, ALE 
GÓRA GROSZA JEST NAJWIĘKSZA NA 
ŚWIECIE. Akcja wspiera dzieci, które wy-
chowują się poza swoją rodziną – w do-
mach dziecka czy rodzinach zastępczych. 

My w sieci
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Informacje ze Szkoły w Śleszowicach

„W świecie dobrych obyczajów” 
NOWY PROJEKT PRZEDSZKOLAKÓW ZE ŚLESZOWIC 

Czy dobre obyczaje są nam potrzebne? Do-
bre obyczaje dodają człowiekowi blasku! To 
nie tylko zbiór zasad – to cała kultura osobi-
sta, stosunek wobec innych oraz obraz same-
go siebie w oczach innych.

Dobre obyczaje oznaczają określone 
formy zachowania powszechnie przyjęte w 
danej zbiorowości społecznej. Przekazywane 
z pokolenia na pokolenie, opierają się na tra-
dycji, poglądów, sposobu myślenia i zacho-

wania, norm społecznych, które są społecz-
nie doniosłe w określonej kulturze. Warto i 
trzeba przekazywać je szczególnie małym 
dzieciom, bo „Czego Jaś się nie nauczy, Jan 
nie będzie umiał”.

Projekt wspiera realizację programu 
wychowania przedszkolnego. Przedszkolaki 
uczestniczą w zajęciach prowadzonych meto-
dami aktywizującymi. Uczenie się przez dzia-
łanie, przede wszystkim zabawę, umożliwia 

wychowanie młodego pokolenia wrażliwego 
na potrzeby i krzywdy innych, rozumiejącego 
konieczność poszanowania cudzej własności, 
tolerancyjne, szanujące odmienność i indywi-
dualność, ceniące wartości moralne, znające 
swoje prawa i obowiązki. Zakłada wychowa-
nie dziecka w określonym ładzie społecznym, 
w którym obowiązuje kultura i zasady dobre-
go wychowania, gdzie realizowane działania 
opierają się na życzliwości dla innych ludzi, 
na uprzejmości, tolerancji, na umiejętności 
panowania nad emocjami oraz na zasadach 
liczenia się z innymi. 

W ramach projektu zrealizowano cykl 
zajęć: 

• „Witaminki, witaminki, dla chłopczyka 
i dziewczynki” – kultura przygotowy-
wania i spożywania posiłków. W trak-
cie zajęć dzieci zamieniły się w małych 
kucharzy. Z dużym zaangażowaniem 
przygotowały zdrowe posiłki, przekąski 
i desery. Poznały wartości odżywcze 
owoców i warzyw. 

• „Wyjazd do teatru” – spektakl muzycz-
ny „Kraina Lodu”. Dzieci z zapartym 
tchem i wypiekami na twarzy śledziły 
zimową historię. Celem wyjazdu było 
rozbudzenie wrażliwości na sztukę te-
atralną i muzyczną.

• „Muzyka łagodzi obyczaje” – zajęcia 
muzyczne (w tym taneczne) wspierające 
rozwój dziecka we wszystkich sferach: 
fizycznej, poznawczej i emocjonalnej. 

• „Wielkanocne obyczaje” – zajęcia uka-
zujące polskie tradycje i obyczaje wiel-
kanocne.

Dobre obyczaje – wyrażenie to ma wiele synonimów: konwenanse, 
kindersztuba, ogłada, savoir-vivre, dobre wychowanie, etykieta.

Matematyka od kuchni 
– obchody Dnia Królowej Nauk

Poprzez udział w różnych grach i rywa-
lizacji międzyklasowej uczniowie mieli okazję 
ujrzeć inne oblicze tej nauki. Zobaczyli, że 
matematyka to nie tylko trudne zadania czy 
suche liczby, ale również dobra zabawa. Dzie-
ci młodsze walczyły o tytuł „Mistrza matema-
tyki”. Otrzymali go: Wojciech Kuśnierz (kl.I), 
Kinga Targosz (kl.II) i Dominik Grygiel (kl.III). 
Uczniowie klas IV-VII mieli okazję zmierzyć 
się z logicznymi zadaniami. Przypomnieli so-
bie również wiedzę dotyczącą figur płaskich. 
Ważna okazała się zespołowa współpraca. 
Dobra organizacja pracy grupowej wpłynęła 
na ostateczny rezultat. Pierwsze miejsce za-
jęli uczniowie klasy IV i VII. Na zakończenie 
matematycznych potyczek, wszyscy uczest-
nicy otrzymali słodki poczęstunek, a na szkol-
nym korytarzu zawisły portrety Matematyki 
– Królowej Nauk.

Uczniowie rywalizowali też indywidual-
nie rozwiązując zadania w ramach Konkursu 
„Kangur 2018”.

Dzień 12 marca 2018 r. w naszej szkole był inny niż zwykle, obchodzo-
no wówczas Dzień Matematyki. 
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Zajęcia prowadzone w świetlicy są oparte 
o zatwierdzony na początku roku szkol-
nego plan pracy świetlicy. Tematyka zajęć 
uwzględniała kalendarzowy układ roku oraz 
wynikające z niego święta i uroczystości. Or-
ganizowane są pogadanki na wiele tematów, 
m.in. bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. 
Wśród codziennych zabaw i zajęć tematycz-
nych, realizowanych według tygodniowych 
bloków, jest wiele różnych form zajęciowych, 
mianowicie: zajęcia plastyczno-techniczne, 
zajęcia muzyczne, zajęcia literackie, zajęcia 
audiowizualne, zajęcia multimedialne i zaję-
cia sportowe.

Podczas przebywania w świetlicy dzie-
ci mają również czas przeznaczony na zje-
dzenie posiłku przyniesionego z domu oraz 
odpoczynek w formie zabaw dowolnych 
według własnych zainteresowań. W ramach 
działalności dydaktycznej nauczyciel pomaga 
uczniom młodszym i słabszym w odrabianiu 
zadań i utrwalaniu wiadomości zdobytych na 
zajęciach lekcyjnych, a także organizuje po-
moc koleżeńską.

Na terenie świetlicy organizowane są 
różnorodne konkursy uwzględniające zainte-
resowania i możliwości uczniów, m.in. konkurs 
szachowy, zawody z hula-hop, quiz językowy, 

konkursy plastyczne. Czas spędzony w świetli-
cy jest dobrze zagospodarowany, wykorzystu-
je się uzdolnienia, zainteresowania, kreatyw-
ność i samodzielność dzieci. Zajęcia są tak 
dobierane, aby dawały wytchnienie po nauce, 
a jednocześnie wyzwalały inicjatywę do dal-
szego doskonalenia i rozwijania się uczniów. 

WITAMY WIOSNĘ! Wychowankowie 
świetlicy szkolnej już powoli przygotowują 

się na nadejście Pani Wiosny. Jako, że aura 
na zewnątrz sprzyja, i wiosnę czuć coraz bar-
dziej, dzieci postanowiły stworzyć wiosenny 
klimat także w świetlicy. Aby jak najładniej 
przywitać Panią Wiosnę, wykonały kolorowe 
kwiaty z papieru, którymi udekorowaliśmy 
salę. W marcu czeka nas wiele zajęć ukazują-
cych uroki tej kolorowej, pachnącej i radosnej 
pory roku. Na zajęciach czytelniczych dzieci 
zapoznają się z różnymi utworami o tematyce 
wiosennej, a także same spróbują swoich sił 
w pisaniu wierszy oraz układaniu rebusów. 
Na zajęciach plastyczno-technicznych po-
wstanie niejeden papierowy ptak, kwiatek z 
bibuły oraz wiele innych prac ukazujących 
pierwsze oznaki wiosny. Przed świętami cze-
kają nas również warsztaty plastyczne, na 
których będziemy przygotowywać kolorowe 
ozdoby wielkanocne. To będzie pracowity 
miesiąc! 

Zajęcia świetlicowe odbywają się w godzinach 12.30-15.30. Opieką 
świetlicową objęte są wszystkie dzieci dojeżdżające do domu autobu-
sem szkolnym, dzieci czekające na zajęcia dodatkowe (zajęcia korekcyj-
no-kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, SKS) oraz te, 
których rodzice zgłaszali taką potrzebę. 

Zajęcia w świetlicy szkolnej

W drugim półroczu klasa czwarta realizuje program edukacji antytytoniowej pt. „Bieg po zdrowie”. Ma on 
na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia 
papierosów. 

Czwartoklasiści biegną po zdrowie 

Na realizację programu przeznaczono 6 zajęć 
lekcyjnych. Uczniowie nie tylko poszerzają 
swoją wiedzę na temat problematyki palenia 
tytoniu, lecz także, dzięki atrakcyjnej formie 
programu, wzmacniają poczucie własnej war-
tości i nabywają podstawowe umiejętności 
w zakresie asertywnego zachowania. 

Ważnym elementem programu jest też 
zaangażowanie rodziców w jego realizację – 
współpraca rodzica z dzieckiem, ich wzajem-
ne relacje oraz dawanie dobrego przykładu 
mają korzystny wpływ na efekty programu. 
Warto pamiętać, że odpowiedzialność za 
rozwój dzieci spoczywa na osobach doro-
słych, które tworzą ich najbliższe środowisko 
społeczne. Dlatego ważne jest, aby od naj-
młodszych lat kształtować w nich odpowied-
nie umiejętności oraz postawy i zachęcać 
do zdrowego stylu życia, wolnego od dymu 
tytoniowego. 
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Mimo, że za oknem chłód, jest to najcieplej-
szy dzień w roku, który sprawia wszystkim 
ogromną radość, wywołuje uśmiechy na 
twarzach, powoduje, że małe serduszka dzie-
ci biją szybciej, a Babcia i Dziadek ze wzru-
szeniem słuchają czułych słów, kierowanych 
pod ich adresem. Takie spotkania wzmacniają 
więzi emocjonalne z rodziną, uczą dzieci spo-
sobów wyrażania uczuć oraz szacunku dla 
osób starszych.

Ukochanym Babciom i Dziadkom dzię-
kowano za cierpliwość, opiekę i czas, jaki 
poświęcają swoim wnuczętom oraz za ogrom 
bezinteresownej miłości. Następnie złożono 
życzenia i odśpiewano: STO LAT!

„Koncert dla babci i dziadka” 
IMPREZA ŚRODOWISKOWA

Dzień Babci i Dziadka na stałe 
wpisany jest w kalendarz im-
prez szkolnych i obchodzony 
jest co roku bardzo hucznie. 

Bezpieczeństwo w sieci
We wtorek 6 lutego w całej Polsce obchodzony był 
Dzień Bezpiecznego Internetu. 

Jego podstawowym celem jest inicjowanie oraz propagowanie dzia-
łań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów 
internetowych. Hasłem tegorocznej akcji jest: „Tworzymy kulturę 
szacunku w sieci”. 

Szacunek to pojęcie, które zawiera w sobie bardzo wiele treści. To 
wartość, bez której nie można zbudować kultury zrozumienia, zaufania i 

tolerancji. Brak poszanowania innych osób, ich prywatności czy odmien-
nych poglądów skutkuje niepokojącymi zjawiskami w internecie, takimi 
jak cyberprzemoc, hejt, seksting czy ksenofobia – Anna Rywczyńska 
z NASK, koordynatorka Polskiego Centrum Programu Safer Internet.

Nasza szkoła również przyłącza się do akcji. Przeprowadziliśmy: 
kampanię informacyjną, na którą składały się: apel, gazetka ścienna, 
ulotki, okazjonalne wydanie numeru „Wieści Szkolne” oraz zajęcia 
edukacyjne: „Owce w Sieci”. Były to zajęcia komputerowe w klasach 
I-III, które miały na celu uświadomienie uczniom zagrożenia związa-
nego ze zbyt długim korzystaniem z komputera i sieci internetowej. 
Ponadto zwrócono uwagę na odpowiedzialność karną za np. ośmie-
szanie za pomocą portali społecznościowych lub umieszczanie w sie-
ci w złej intencji informacji lub filmów o innych osobach.

Wspieramy 
chore dzieci
Uczniowie nasze szkoły włączyli 
się do ogólnopolskiej akcji Marzy-
cielska Poczta, która polega na wy-
syłaniu tradycyjnych listów i kartek 
do ciężko chorych dzieci. 

Na specjalnym profilu odnaleźliśmy najważ-
niejsze informacje o dzieciach i ich zaintere-
sowania, poznaliśmy krótką biografię małych 
pacjentów. Każdy zespół klasowy wybrał 
jednego adresata, któremu poprzez kartki 
pocztowe i listy niesie wparcie psychiczne w 
walce i zmaganiach z chorobą.
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Uwielbiają go wszyscy, bez względu na wiek i 
płeć. Cenią za jego prostotę, wierność, uczci-
wość, a nawet za łakomstwo i mały rozumek. 
Kubuś Puchatek, bo o nim mowa, obchodził 
swoje urodziny.

Z tej okazji piątoklasiści (pod kierunkiem 
nauczycielki języka polskiego) przygotowali 
okazjonalne zajęcia czytelnicze. Na spotkanie 
z sympatycznym mieszkańcem Stumilowego 
Lasu zaprosili przedszkolaków i uczniów klas 
I-III. Maluchy wysłuchały fragmentu książki 
A. A. Milne „Kubuś Puchatek” poznając gro-
madkę przezabawnych przyjaciół tytułowego 
bohatera. Następnie wzięły udział w konkur-
sie „O kim mowa?”. Wiele radości sprawiła 
dzieciom Kubusiowa gimnastyka. Na zakoń-
czenie spotkania każda grupa otrzymała pa-
miątkowy „Kubusiowy Medal”.

SPŚ

Urodziny 
Kubusia Puchatka

„WIWAT MISIU, ŁAKOMCZUSZKU,
NIECH NIE BURCZY CI JUŻ W BRZUSZKU.
MY ŻYCZENIA CI SKŁADAMY,
BYŚ BYŁ JAK NAJDŁUŻEJ Z NAMI.
MIODKU ZAWSZE MIEJ W DOSTATKU,
ŻYJ NAM 100 LAT NASZ PUCHATKU!”

26 maja Dzień Ziemi Tarnawskiej - 
piknik rodzinny

Piknik rodzinny organizowany przez Zespół Szkół w Tarnawie Dolnej. Impreza 
integracyjno sportowo kulturalna dla uczniów, rodziców i mieszkańców Tarnawy Dolnej. 
Występy, zawody, konkursy i atrakcje dla dzieci.
Miejsce: Zespół Szkół w Tarnawie Dolnej

9 czerwca Polska Biega  
– piknik rodzinny 

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

21 czerwca Karuzela Twórczości Impreza plenerowa dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Konkursy sportowe, 
kiermasz produktów wytwarzanych w przez podopiecznych. Prezentacja dorobku 
Warsztatów Terapii Zajęciowej z powiatu suskiego. Wydarzenie ma na celu integrację 
osób niepełnosprawnych.

24/25 czerwca  Dni Gminy Zembrzyce Impreza plenerowa, zawody i turnieje sportowe, rozgrywki sportowe, występy zespołów, 
stoiska twórców ludowych, konkursy i atrakcje dla dzieci. 
Miejsce: Zembrzyce

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

14 lipica „Rombanica” Impreza plenerowa w pięknie położonym miejscu.  
Promocja kultury podbabiogórza – okraszona swojskim jadłem i napitkiem
Miejsce: Bacówka u Harnasia, Marcówka 

11 sierpnia Wyścig kolarski
Memoriał im. H. Łasaka

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

18 sierpnia Biesiada
w Śleszowicach

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

10 listopada IV Bieg Niepodległości Impreza kulturalno sportowa , biegi przełajowe w różnych dystansach  
i kategoriach wiekowych.

11 listopada Gminne obchody 
100-lecia Odzyskania 
Niepodległości

Uroczyste akademie pod pomnikami pamięci, koncerty pieśni i melodii patriotycznych.

Grudzień Spotkanie opłatkowe Świąteczne spotkania opłatkowe we wszystkich sołectwach gminy dla emerytów  
i osób starszych.

Kalendarz imprez w Gminie Zembrzyce na rok 2018
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Zdrowie naszych dzieci 
jest bezcenne

W trosce o najmłodszych władze gminy zakupiły do przedszkola i wszystkich oddziałów przedszkolnych 
oczyszczacze powietrza, które chronią  nie tylko przed smogiem, ale także grzybami, bakteriami, czy wirusami.
Urządzenie doskonale radzi sobie z zarodnikami pleśni, drobnoustrojami, pyłkami, roztoczami, czyli praktycz-
nie z wszystkimi alergenami. 

Zapewniają to wmontowane zestawy fil-
trów: filtr wstępny, filtr zimnej katalizy, filtr 
z węgla aktywnego, filtr antybakteryjny, 
filtr HEPA, lampa UV, a także generator 
anionów. 

Dzięki nim nasze pociechy mogą co-
dziennie bawić się i relaksować w przed-
szkolach wdychając czystsze powietrze.

W przedszkolu w Śleszowicach po 
przekazaniu  oczyszczacza i krótkim instruk-
tażu  sposobu jego użytkowania przez Pana 
Wójta Łukasz Palarskiego, dzieci dowie-
działy się  jak ważne jest czyste powietrze 
wokół nas. Podobnie było w innych przed-
szkolach, gdzie przy tej okazji omawiano 
zagadnienia związane z zanieczyszczeniem 
powietrza, smogiem i koniecznością  dbania 
o środowisko w którym żyjemy.  

Zakup oczyszczaczy powietrza to jed-
no z wielu działań, jakie gmina podejmuje, 
w ramach ograniczenia skutków niskiej 
emisji i poprawy jakości środowiska. W tym 
obszarze udało się zrobić już bardzo wie-
le. Wszystkie gminne budynki w centrum 
Zembrzyc po przeprowadzonych termomo-
dernizacjach wyposażone zostały w ekolo-

giczne ogrzewanie gazowe, zainteresowani 
otrzymują dotacje na wymianę swoich ko-
tłowi na proekologicze. Najważniejszym 
jest jednak, by mieszkańcy mieli świado-
mość, że ogrzewając domy śmieciami, od-
padami, czy złej jakości paliwem niszczą 
zdrowie swoje i innych. 

UG
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Gminny Konkurs Recytatorski
Poznaliśmy zwycięzców tegorocznego Gmin-
nego Konkursu Recytatorskiego. Do rywalizacji 
stanęło 30 uczestników ze szkół podstawowych 
i szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Zembrzyce. 
Konkurs przeprowadzono na sali Zespołu Szkół 
w Zembrzycach.

Uczniowie  rywalizowali w 3-ch kategoriach wiekowych.Każdy uczest-
nik przygotował do recytacji wiersz i fragment prozy. Występy uczniów 
oceniało trzyosobowe jury, które brało pod uwagę trafność doboru 
tekstu, interpretację, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.                                            

WYNIKI:

Kategorii klas I-V:
I miejsce – Kamil Łach , SP w Marcówce
II miejsce – Malwina Lenik, SP Zembrzyce
III miejsce – Patrycja Kosek SP Śleszowice
Wyróżnienie: Julia Stanek  SP Tarnawa Dolna

Kategorii klas V-VII:
I miejsce – Emilia Talaga SP Zembrzyce
II miejsce – Wiktoria Kwadrans
III miejsce – Piotr Lubaś
Wyróżnienie: Karolina Wajdzik SP Śleszowice

W kategorii szkół gimnazjalnych:
I miejsce – Kinga Chowaniec ,Gimnazjum Tarnawa Dolna
II miejsce – Maria Szczerbak, Gimnazjum Zembrzyce
Wyróżnienie: Wiktoria Ćwiertnia, Gimnazjum Tarnawa Dolna.

Laureaci otrzymali upominki i pamiątkowe dyplomy.
Organizatorzy zadbali o oprawę plastyczną sceny, by „bój na sło-

wa” toczył się w miłej atmosferze. Jury dodawało recytatorom otuchy 
oraz udzielało cennych rad. Poziom  zmagań był bardzo wyrównany 
i komisja nie miała łatwego zadania. Konkurs poza popularyzacją poezji 
i  czytelnictwa pozwala uczniom sprawdzić się na scenie, zaprezento-
wać swój talent, skonfrontować swoje umiejętności z innymi uczest-
nikami, ale również  jest to walka z nieśmiałością i tremą. Gratulujemy 
wszystkim uczestnikom  oraz nauczycielom, którzy wspierali uczniów 
w przygotowaniu się do prezentacji oraz zaangażowali się w przepro-
wadzenie konkursu.

GCKiCz



Ogólnopolski Turniej 
Wiedzy Pożarniczej

19 marca br. w Szkole Podstawowej w Śleszowicach przeprowadzono 
eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod 
hasłem: Młodzież Zapobiega Pożarom.

Eliminacje składały się z dwóch etapów do 
których przystąpiło w sumie 15 zawodni-
ków. Ze Szkół Podstawowych przybyło 
11 uczestników. Zakres tematyczny wiedzy 
ocenianej przez jury turnieju był bardzo 
obszerny. Młodzież przygotowująca się do 
OTWP musiała zapoznać się z zagadnienia-
mi obejmującymi: historię kształtowania 
się pożarnictwa w Polsce, strukturę działa-
nia pożarnictwa ochotniczego, jak też for-
macji zawodowej PSP, sprzęt pożarniczy, 
zagadnienia profilaktyki pożarowej, a także 
podstawy pierwszej pomocy. 

Najlepsze wyniki wśród startujących 
w eliminacjach uczniów uzyskali: 

Grupa I – szkoły podstawowe:
• I miejsce – Natalia Nizińska
• II miejsce – Kacper Sałapatek
• III miejsce – Nikola Michalska

Grupa II – gimnazja:
• I miejsce – Aleksandra Nieciąg
• II miejsce – Magdalena Wróbel
• III miejsc – Wiktoria Dragosz

Najlepsi zostali nagrodzeni dyplomami 
i nagrodami.

Laureaci I i II miejsc z poszczególnych 
grup wiekowych zakwalifikowali się do Po-
wiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Wie-
dzy Pożarniczej. Gratulujemy uczestnikom, 
laureatom. 

Dziękujemy nauczycielom i strażakom 
gminnych OSP za propagowanie wiedzy na 
temat bezpieczeństwa pożarowego wśród 
dzieci i młodzieży.

GCKiCz

Wydawca: 
Gmina Zembrzyce
tel.: 33 874 60 02 fax: 33 877 07 00,  
33 874 60 40, 33 874 61 02 
e-mail: gmina@zembrzyce.pl
www.zembrzyce.pl

Redaktor Naczelny: Danuta Smyrak 
Druk: 
Drukarnia Grafikon,  
34-100 Wadowice, Jaroszowice 324,
tel.: 33 873 46 20, fax: 33 873 46 22 
www.grafikon.pl

Dziękujemy wszystkim, których zdjęcia 
wykorzystaliśmy w NGZ


