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MARCÓWK A   ŚLESZOWICE   TARNAWA DOLNA   TARNAWA GÓRNA   ZEMBRZYCE

Uczniowie naszych szkół 
na „Zielonej Szkole” 
nad Bałtykiem

Nad morzem wszystko jest bursztynowe:
Bursztynowe słonko z bardzo senną miną
tonie w morskiej toni o barwie bursztynu...
Bursztynowy piasek, bursztynowe fale,
bursztynowy statek i wózek dla lalek...
A my bursztynowe okruchy zbieramy
na piękny naszyjnik dla kochanej mamy...

Piotr Łosowski
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Otwarcie placu zabaw 
w Tarnawie Górnej

Plac zabaw zajmuje powierzchnię 
550 m2 i wyposażony jest w huśtawki, 
urządzenia zabawowo-sprawnościowe, 
dużą piaskownicę, zjeżdżalnię linową 
a także ławeczki. Całość jest ogrodzo-
na, przy obiekcie powstał parking wraz 
z drogą dojazdową. Gmina Zembrzyce 

wydała na realizację tej inwestycji kwotę 
366 961 zł. Świetlica w Tarnawie Górnej 
wraz z placem zabaw tworzy obecnie jed-
ną dużą przestrzeń publiczną, która będzie 
pełnić rolę centrum rekreacyjno-kultural-
nego wsi. 

UG

W dniu 25 kwietnia 2018 r. odbyło się oficjalne otwarcia placu zabaw 
w Tarnawie Górnej. Na otwarcie z niecierpliwością oczekiwały dzieci, 
które z wielką radością zaczęły korzystać z kolorowych, bezpiecznych 
urządzeń.

 1. Złożono wniosek do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Krakowie o uzy-
skanie dofinansowania dla projektu 
pn. „Likwidacja Niskiej Emisji w Gminie 
Zembrzyce w 2018 r”. 

 2. Przekazano place budowy i rozpoczęto 
roboty dla następujących zadań :
- „Budowa Centrum Rekreacji i Wy-

poczynku nad potokiem Paleczka 
w  Zembrzycach”;

- „Budowa stref rekreacyjnych w miej-
scowościach Marcówka, Tarnawa 
Dolna, Śleszowice”.

 3. Podpisano umowę na realizację zadania 
pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej 
w Tarnawie Dolnej”. 

 4. Podpisano umowy na zakup energii 
elektrycznej na potrzeby oświetlenia 
ulicznego, mienia komunalnego i Gmin-
nego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
w Zembrzycach.

 5. Rozpoczęto prace remontowe na dro-
gach gminnych. Dotychczas zrealizowa-
no remonty następujących dróg gmin-
nych: 
- w Marcówce Jasioty, Jadamy, Toczki, 

remont drogi Jochymy wraz z remon-
tem odwodnienia i poboczy, wymia-
na przepustu w drodze gminnej Jani-
kówka;

- w Zembrzycach Zarębki Pilchówka, 
Do Urzędu Gminy, Zarębki Skawiec-
kie, remont odwodnienia, poboczy 

przy drodze gminnej Pilchówka Boł-
dyse, remont przepustu na drodze 
gminnej Ruski-Grygle, remont prze-
pustu na drodze Koźle Zembrzyckie;

- w Tarnawie Dolnej: remont odwod-
nienia, poboczy drogi gminnej Żmije, 
remont odwodnienia, poboczy drogi 
Tarnawska Góra, zakup materiału na 
drogę Żmije;

- w Śleszowicach: remont odwodnienia, 
poboczy drogi gminnej Pod Górę, dro-
gi Wierchy, drogi gminnej Biele Tartak 
Szczygły, drogi gminnej Szczygły.

 6. Przeprowadzono remont cząstkowy na-
wierzchni dróg gminnych.

 7. Rozstrzygnięto przetarg, podpisano 
umowy oraz rozpoczęto prace związane 
z następującymi zadaniami:
- remont drogi gminnej Płonki I w km 

od 0+000,00 do km 0+199,50 
w miejscowości Tarnawa Górna;

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

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

 8. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano 
umowę na remont drogi gminnej „Dą-
browy” nr 440912K w miejscowości 
Marcówka, w km od 0+021,40 do km 
0+467,90.

 9. Uzyskano wsparcie finansowe dla re-
montu drogi transportu rolniczego 

„Tarnawska Góra” w ramach Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych przy Urzę-
dzie Marszałkowskim Województwa 
Małopolskiego. 

 10. Ogłoszono przetarg na „Rozbudowę 
drogi: budowę chodnika wraz z kanali-
zacją deszczową, budową korytka ście-
kowego za chodnikiem, przebudową 
przepustów, projektem oświetlenia przy 
drodze powiatowej nr K1702 w miej-
scowości Śleszowice o długości 670,5m 
(od km 7,716 do km 8+367).”

 11. Podpisano umowy na : 
- Remont drogi gminnej „Do Palecznych” 

w km od 0+000,00 do km 0+158,00 
w miejscowości Tarnawa Dolna” 

- Remont drogi transportu rolnego 
„Tarnawska Góra” w m. Tarnawa Dol-
na w km 1+440-1+698”.

 12. Wykonano remont drogi gminnej „Za-
rębki Skawieckie” w miejscowości Zem-
brzyce.

 13. Wykonano remont drogi gminnej „Do 
Wróbla” w miejscowości Zembrzyce.

 14. Złożono wniosek o dofinansowanie 
remontu drogi transportu rolniczego 
„Franiki” w Tarnawie Dolnej, w ramach 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 
realizowanego przez Samorząd Woje-
wództwa Małopolskiego.

 15. Wykonano montaż oznakowania przy 
drodze relacji Stryszów–Zembrzyce.

Sprawozdanie z działalności 
Wójta Gminy Zembrzyce
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 16. Trwają prace na drogach gminnych 
m.in.: wymieniono przepust w drodze 
gminnej „Koźle Tarnawskie”, przeprowa-
dzono remont odwodnienia i poboczy 
przy drodze gminnej „Rówieniec” w m. 
Śleszowice. Przeprowadzono oczysz-
czenie filarów mostu na rzece Skawa.

 17. Odbyło się posiedzenie Rady Społecz-
nej Samodzielnego Gminnego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach, na 
którym zaopiniowano pozytywnie spra-
wozdanie z wykonania planu finanso-
wego zakładu za 2017 rok.

 18. Wójt Gminy podpisał umowę zakupu 
nieruchomości przy budynku Świetlicy 
w Tarnawie Górnej, a także nierucho-
mości przeznaczonych pod drogę gmin-
ną w Tarnawie Dolnej.

 19. W dniu 17.04.2018 r w Szkole w Tar-
nawie Dolnej zorganizowany został Po-
wiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego. Gimnazjaliści z Tarnawy 
Dolnej zajęli w tym turnieju I miejsce.

 20. Po przeprowadzonym postępowaniu 
przetargowym podpisano umowę na 
realizację zadania „Budowa placu zabaw 
w miejscowości Zembrzyce”.

 21. Opracowano i pozytywnie uzgodniono 
z Wojewódzkim Funduszem Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie aktualizację Planu Gospo-
darki Niskoemisyjnej dla Gminy Zem-
brzyce na lata 2015-2020.

 22. 5 maja 2018r odbyły się uroczystości 
z okazji Dnia Strażaka, które zostały zor-
ganizowane w OSP w Tarnawie Dolnej. 
Podczas uroczystości wręczono brą-
zowe odznaki członkom Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej działającej przy 
OSP Zembrzyce oraz brązowym me-
dalem za zasługi dla pożarnictwa został 
odznaczony strażak z OSP Marcówka.

 23. Podpisano umowę z WFOŚiGW na or-
ganizację Zielonej Szkoły. Pozyskane 
środki współfinansowały wyjazd 81 
uczniów klas III i IV naszej gminy na 
„Zielona Szkołę” nad morze do Jaro-
sławca.

 24. W maju br. Gmina Zembrzyce przystą-
piła do projektu Małopolski Tele-Anioł, 
który jest współfinansowany z Europej-
skiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020. Głównym celem projektu 
jest poprawa jakości życia osób niesa-
modzielnych poprzez realizację działań 
na rzecz rozwoju usług opiekuńczych 
i  sąsiedzkich w miejscu zamieszkania 
oraz usług wykorzystujących nowocze-
sne technologie informacyjno-komuni-
kacyjne, które umożliwią osobom niesa-
modzielnym jak najdłuższe bezpieczne 
pozostanie w ich środowisku. Woje-
wództwo Małopolskie realizuje projekt 
w partnerstwie z Caritas Diecezji Kie-
leckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski 
Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej 
Beskidzkiej.

 25. Wójt Gminy Zembrzyce przyznał dota-
cję dla Bractwa Zbójników spod Babiej 
Górny na wsparcie realizacji zadania 
publicznego z zakresu kultury i ochro-
ny dziedzictwa narodowego w kwocie 
3.500 zł.

 26. Uzyskano wsparcie finansowe z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 
w wysokości 3 000 zł na zakup aparatu 
powietrznego oraz czujnika bezruchu 
dla OSP Tarnawa Dolna. 

 27. Gmina poczyniła przygotowania do re-
alizacji zadania wynikającego z ustawy 
w sprawie szczegółowych warunków 
realizacji rządowego programu „Dobry 
start”, dzięki któremu uczniowie rozpo-
czynający rok szkolny otrzymają jedno-
razowe wsparcie w wysokości 300 zł. 
Zadanie to będzie realizował od 1 lipca 
2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Zembrzycach. 

 28. W dniu 14 czerwca 2018r. zorgani-
zowano II Piknik Naukowy na terenie 
Bacówki w Marcówce dla 314 uczniów 
i 34 nauczycieli z Gminy Zembrzyce 
biorących udział w projekcie pn.” Na 
piątkę z plusem – wzmacnianie kluczo-
wych kompetencji w szkołach w gminie 
Zembrzyce”. Piknik był jednym z zadań 
końcowych projektu.

 29. W ramach konkursu złożono wniosek 
o dofinansowanie zadania obejmujące-
go przygotowanie i przeprowadzenie 
działań związanych z obchodami setnej 
rocznicy odzyskania przez Polskę nie-
podległości – programu pn. „Niepod-
legła” dla 4 szkół z Gminy Zembrzyce. 
Wartość wniosku 50.000 zł, wkład wła-
sny gminy to 20%.

 30. W dniach od 18 do 22 czerwca 2018 r. 
gmina poprzez Centrum Obsługi Szkół 
w Zembrzycach wypłaciła dla 84 
uczniów drugą cześć pomocy material-
nej o charakterze socjalnym w wysoko-
ści 51 198 zł.

 31. Pozyskano środki na realizację działań 
wynikających z Rządowego progra-
mu rozwijania szkolnej infrastruktury 
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli 
w zakresie technologii informacyjno – 
komunikacyjnych – „Aktywna Tablica” 
w wysokości 14 000 zł. Wkład własny 
wynosi 3 500 zł. Całość zadania opie-
wa na kwotę 17 500 zł. Środki te prze-
znaczone są dla Szkoły Podstawowej 
w Marcówce na zakup 4 szt. tablic inte-
raktywnych i 4 szt. projektorów. 

 32. W dniach 21 i 22 czerwca 2018 roku 
Gmina Zembrzyce uczestniczyła w Po-
wiatowych Ćwiczeniach Obronnych pt. 
„Leskowiec 2018”.

 33. W dniach 18, 19 i 20 czerwca 2018 
roku zorganizowany został wyjazd dla 
401 uczniów gminnych szkół do Ro-
dzinnego Parku Rozrywki w Zatorze 
– ENERGYLANDIA, pobyt był sfinanso-
wany z budżetu gminy.

 34. Przeprowadzono konsultacje z miesz-
kańcami na temat projektu uchwały 
Rady Gminy Zembrzyce w sprawie sta-
tutów Sołectw Gminy Zembrzyce.

 35. Przeprowadzono konkurs na najpięk-
niejszy ogród przydomowy.

 36. W dniu 24 czerwca 2018 r. zorganizo-
wane zostało Święto Gminy Zembrzyce 
połączone z prezentacjami poszczegól-
nych sołectw, występami dzieci i mło-
dzieży, a także licznymi atrakcjami dla 
uczestników.

 37. W dniu 1 lipca 2018 roku na boisku 
LKS Błyskawica w Marcówce w zostały 
zorganizowane międzygminne zawody 
sportowo-pożarnicze gmin: Budzów 
i Zembrzyce.

 38. W okresie sprawozdawczym Wójt Gmi-
ny uczestniczył m.in. w:
- Uroczystości zorganizowanej przez 

Zespół Szkół w Zembrzycach 
w związku z Świętem Służby Zdrowia,

- Powiatowym Konkursie Potraw i Palm 
w Wielkanocnych w Bieńkówce,

- Gminnym i Powiatowym Turnieju 
Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym 
w Tarnawie Dolnej,

- Posiedzeniu Rady Społecznej Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach,

- Walnym Zebraniu Członków Stowa-
rzyszenia Lokalna Grupa Działania 
Podbabiogórze,

- Posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia 
Gmin Babiogórskich,

- Posiedzeniu Zarządu Gminnego 
Ochotniczych Straży Pożarnych

-  Wydarzeniu kulturalnym „Dzień Ro-
dziny” w Tarnawie Dolnej;

- Forum Wójtów Województwa Mało-
polskiego;

- Jubileuszu 10-lecia działalności Klu-
bu Sportowego „Jasień” ;

- Obchodach Gminnego Dnia Strażaka 
w Tarnawie Dolnej;

- Zebraniach Wiejskich we wszystkich 
Sołectwach Gminy Zembrzyce;

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

- Akademiach z okazji zakończenia 
roku szkolnego;

- Uroczystym podpisaniu Listu Inten-
cyjnego w sprawie wsparcia działań 
na rzecz Projektu Małopolski Tele- 
Anioł,

- Międzygminnych zawodach sporto-
wo-pożarniczych.

Wójt Gminy Zembrzyce
Łukasz Palarski

Realizacja 
inwestycji 
gminnych 
w 2018 roku

Strefa rekreacyjna w Śleszowicach

Centrum rekreacyjne w Zembrzycach

Strefa rekreacyjna w Tarnawie Dolnej Strefa rekreacyjna w Marcówce

Droga „Płonki” w Tarnawie Górnej Droga „Do Wróbla” w Zembrzycach
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RUSZYŁ PROGRAM DOBRY START  
– 300 zł dla każdego ucznia

Program Dobry Start to 300 zł jednorazowego wsparcia dla 
wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie 
300+ przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego – po-
cząwszy od I klasy szkoły podstawowej do ukończenia 20 roku 
życia, jeśli dziecko nadal kontynuuje szkołę, a w przypadku  dzieci 
i osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełno-
sprawności  do 24 roku życia. Program ten skierowany jest także 
do dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zarówno w jej for-
mach rodzinnych, jak i instytucjonalnych, a także do osób przeby-
wających w pieczy zastępczej.

Świadczenie 300+ nie przysługuje z tytułu rozpoczęcia rocznego 
przygotowania przedszkolnego. Świadczenie przysługuje nieza-
leżnie od dochodu. 
Wnioski można pobrać i składać w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Zembrzycach drogą elektroniczną od 1.07.2018 r., 
a w formie papierowej od 1.08.2018 r. do 30.11.2018 r. Więcej in-
formacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Zembrzycach lub pod nr tel. 33 874 64 00.

GOPS

W maju 2018 roku 81 uczniów szkół z terenu Gminy Zembrzyce wyje-
chało na „Zieloną Szkołę” nad Morze Bałtyckie do Jarosławca. Celem 
wyjazdu było upowszechnianie aktywnego wypoczynku, profilaktyka 
zdrowotna oraz kształcenie postaw proekologicznych. 

W czasie zielonej szkoły realizowano specjal-
nie przygotowany z tej okazji program edu-
kacyjno-wychowawczy. Ośrodek, w którym 
zamieszkały dzieci z opiekunami był bardzo 
dobrze wyposażony, warunki te sprzyjały na-
uce i zabawie.

W czasie zajęć edukacyjnych uczniowie 
poznawali florę i faunę Bałtyku, zajmowali 
się „morską matematyką”, pisali listy i kartki 
pocztowe. Słoneczko mocno przygrzewało, 
więc lekcje przeprowadzano na plaży: były 
śpiewy, tańce, gry i zabawy ruchowe. 

Nie mogło zabraknąć zajęć wokół te-
matu Neptuna. Wspólnie z królem morza 
uczniowie przeszli w orszaku na plażę. Tam 
każdy uczestnik zielonej szkoły wziął udział 
w chrzcie morskim. W przerwach między 
zajęciami można było oddawać się „piasko-
wym” uciechom (powstawały wspaniałe for-

tece) oraz słonecznym kąpielom.
Dodatkowymi atrakcjami były edukacyj-

ne wycieczki:
- do Darłowa (Uczniowie obejrzeli dawną 

posiadłość królów duńsich, Zamek Ksią-
żąt Pomorskich. Przewodnik oprowadził 
ich po miejscowości i opowiedział cie-
kawe historie związane z zabytkowymi 
kościołami i kaplicami. Na końcu zatrzy-
mali się przy moście zwodzonym, skąd 
spacerkiem przeszli na molo),

- do Ustki – zwiedziliśmy: molo,  pomnik 
Usteckiej Syrenki, promenadę istniejącą 
od 1875 roku oraz domy rybaków i ka-
mieniczki XIX i XX wieku,

- do „Motylarni” oraz „Labiryntu luster”.

„Zielona Szkoła” sprzyjała promowaniu 
zdrowego stylu życia, spacery plażą, gry ze-

społowe, ćwiczenia gimnastyczne oraz zaba-
wy na basenie zapewniały aktywność fizycz-
ną uczestników. 

Wyjazd na „Zieloną Szkołę” zrealizowa-
ny został dzięki pozyskaniu środków przez 
Gminę Zembrzyce z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie na realizację zadania pn. 
„Profilaktyka zdrowotna dzieci zamieszkałych 
na obszarach o przekroczonych standardach 
jakości środowiska – Zielona Szkoła 2018”. 

Na całość zadania wydatkowano kwotę 
81 705 zł, w tym środki z WFOŚiGW w wy-
sokości 16 038 zł,  budżetu gminy w wyso-
kości 25 167,00 zł i wpłat rodziców w wyso-
kości 40 500 zł.

COS

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamo-
dzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuń-
czych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystu-
jących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które 
umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozo-
stanie w ich środowisku.

Kandydaci, którzy chcą być objęci opieką Tele-Anioła, muszą 
mieszkać na terenie województwa małopolskiego oraz być osobami 
niesamodzielnymi, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepeł-
nosprawność wymagają opieki lub wsparcia, w związku z niemożno-
ścią samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych 
czynności dnia codziennego.

Formularze zgłoszeniowe można składać osobiście, za pośred-
nictwem poczty lub drogą elektroniczną. Zachęcamy do składania 

zgłoszeń za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Zembrzycach (tel. 33 874 64 00), gdzie dostępne są wnioski oraz 
informacje udzielane przez pracowników socjalnych.

Adres Biura Projektu Małopolski Tele-Anioł: Departament 
Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków. Szczegółowe infor-
macje na temat Projektu można także uzyskać na stronach interneto-
wych GOPS Zembrzyce: www.gopszembrzyce.pl oraz Biura Projektu:  
https://www.malopolska.pl/teleaniol

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem Projektu oraz zgła-
szania kandydatury bezpośrednio w siedzibie Biura Projektu lub za po-
średnictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach.

GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach informuje, że Gmina Zembrzyce przystąpiła do projektu 
realizowanego przez województwo małopolskie – „Małopolski Tele-Anioł”. Projekt jest współfinansowany 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma-
łopolskiego na lata 2014-2020; realizowany jest we współpracy z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzy-
szeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej.

„Małopolski Tele-Anioł”

Szczepienia są potrzebne właściwie dlatego, 
że naturalne sposoby oraz restrykcyjne prze-
strzeganie zasad higieny nie uchronią nas 

przed wszystkimi chorobami. Olbrzymi po-
stęp z zakresu przedłużenia życia ludzkiego i 
zmniejszania umieralności osiągnięto poprzez 

szczepienia. W pamięci starszych ludzi po-
zostają dramatyczne sytuacje dzieci chorych 
na Heine-Medina, umierających z powodu 
krztuśca, błonicy, tężca, odry a także grypy. 
Obowiązujący kalendarz szczepień ochron-
nych jest najskuteczniejszą formą powodującą 
uodpornienie i skuteczną walkę z wirusami i 
bakteriami. Dzięki szczepieniom zmniejsza się 
także ryzyko powikłań po niektórych choro-
bach zakaźnych. Faktem jest, że szczepienie 
jest bezpieczniejsze niż leki w chorobie zakaź-
nej. Skuteczność szczepienia na grypę zwią-
zana jest z czasem zaszczepienia. Najlepszym 
okresem jest okres jesienny począwszy od 
września przed sezonem zachorowań. Nasza 

Szczepmy się na zdrowie

odporność rośnie z każdym rokiem dlatego 
też szczepy się NA ZDROWIE!

Rocznie na krztusiec na świecie zapada 
16 mln osób, powodując 195 000 zgonów.

W 2015 roku na świecie zmarło około 
134 200 osób z powodu odry lub powikłań po 
niej, głównie dzieci poniżej piątego roku życia.

Rocznie na świecie dochodzi do 14 mln 
zachorowań na poważne choroby wywołane 
pneumokokami u  dzieci poniżej piątego roku 
życia.

Szczepionki dla dorosłych są dostępne 
od dawna, ale wciąż nie korzysta z nich wy-
starczająco dużo osób. Choroby zwalczane 
drogą szczepień powodują około 350 razy 
więcej zgonów u dorosłych niż u dzieci. WHO 
na każdym kroku podkreśla, ze szczepienia nie 
tylko pozwalają ocalić życie, ale i wiele pienię-
dzy. Dla przykładu – roczne straty finansowe, 
które w Stanach Zjednoczonych powoduje 
grypa to ok. 6 mld dolarów. W latach 1990- 
–2010 programy szczepień przeciwko sezo-

nowej grypie pozwoliły oszczędzić ok. 70 dol. 
na każdej zaszczepionej osobie. Inną poważną 
chorobą , która zbiera śmiertelne żniwo wśród 
dorosłych jest pneumokokowe zapalenie płuc. 
Przychodnia Zdrowia w Zembrzycach i Śle-
szowicach prosi o zgłaszanie chętnych do 
szczepienia przeciwko grypie. W obecnym 
sezonie wchodzi nowe szczepienie Influvac 
Tetra z nowymi szczepami grypy. Koszt szcze-
pionki 35 zł.

BKW

CO TO JEST SZCZEPIENIE?
Szczepienie jest to zabieg polegający na wprowadzeniu do organizmu 
żywych lub martwych bakterii – wirusów o osłabionej zjadliwości 
w celu wytworzenia przeciwciał do likwidacji antygenu bakteryjne-
go. W razie zakażenia szczepienie powoduje długotrwałą odporność 
na określony antygen. Układ immunologiczny człowieka broniąc się, 
wytwarza odpowiednie przeciwciała, dzięki czemu podczas zakażenia 
patogeny zostają szybciej i skuteczniej wyeliminowane. 

Wyjazd uczniów 
na „Zieloną Szkołę”
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Piknik 
naukowy

Święto Gminy Zembrzyce

W programie tegorocznego święta było wie-
le atrakcji.  Święto Gminy odbyło się tym 
razem gościnnie na polanie  przepięknie 
położonego Ośrodka Wypoczynkowo Reko-
lekcyjnego „Totus Tuus”.  Chętnych dowoziła 
z rynku „Ciuchcia”. Świętowanie rozpoczęto 
koncertem Orkiestry Dętej Stowarzyszenia 
Muzycznego ze Śleszowic. Muzycy w prze-
pięknej scenerii leśnej dali prawie godzinny 
popis swych umiejętności muzycznych. Panie 
ze Stowarzyszenia ZKG „Mioduszyna” zapre-
zentowały widowisko kabaretowe własnego 
autorstwa „Wolanie Bugli”. Świeżo upieczo-
nymi buglami można było poczęstować się 
na stoisku. Kolejno sceną zawładnęli ucznio-
wie wszystkich  gminnych placówek oświa-
towych,  zaprezentowali na scenie swoje 
umiejętności i talenty artystyczne, wokalne 

i taneczne.  Polana wypełniona była stoiska-
mi z lokalnymi przysmakami przygotowanymi 
przez Panie ze stowarzyszeń ze wszystkich 
sołectw naszej gminy. Niewątpliwie królo-
wały serwowane do kawy pyszne ciasta, 
ale były też warzywne kiszonki  i sałatki fit, 
każdy mógł skosztować tego co lubi. Nuda 
nie groziła dzieciom, cały  czas mogły się 
świetnie bawić pod kierunkiem pań animato-
rek i korzystać z dmuchanych atrakcji, które 
uwielbiają. Gości witała Zagroda Harnasia 
z barankami i ogniskiem. Dodatkową atrak-
cją był konkurs wiedzy o Gminie Zembrzy-
ce, dzięki któremu przybyli mogli poszerzyć 
swoją wiedzę historyczną i geograficzną. 
Sprawność i precyzję działania zaprezento-
wali druhowie Młodzieżowej Drużyny Po-
żarniczej z Zembrzyc prezentując zmagania 

na strażackim torze przeszkód. Wybrano też 
najlepsze w smaku kiszone tradycyjnie ogór-
ki. Tegorocznym laureatem tego konkursu 
zostało Stowarzyszenie KGW „Marcowianki”.  
Wręczona została również nagroda Pani Ka-
tarzynie Grajny z Tarnawy Górnej  za „Naj-
piękniejszy ogród przydomowy”.  Gościom 
umilała pobyt „Kapela Tadka Wojtanka”.

Organizatorzy kierują słowa wdzięcz-
ności do wszystkich, którzy przyczynili się 
do  zorganizowania Święta Gminy, tym, 
którzy wzięli udział w tegorocznej imprezie,  
a szczególne podziękowania składają Dyrek-
cji Ośrodka Wypoczynkowo-Rekolekcyjnego 
„Totus Tuus” na terenie, którego możliwa była 
organizacja święta.

GCKiCz

Celem głównym projektu był rozwój kom-
petencji kluczowych u 314 uczniów/uczen-
nic i 34 nauczycieli z Gminy Zembrzyce 
biorących udział w projekcie w okresie od 
01.03.2017 r. do 30.06.2018 r. z zakresu 
nauk matematyczno-przyrodniczych z wyko-
rzystaniem metody eksperymentu oraz kom-
petencji informatycznych (programowanie) 
wraz z doposażeniem pracowni przedmioto-
wych szkół oraz utworzenie przedmiotowej 
pracowni międzyszkolnej.

Wartość projektu wyniosła 954 457,43 zł.
Zorganizowanie II Pikniku Naukowego 

w dniu 14 czerwca 2018r. na terenie Baców-
ki w Marcówce było jednym z końcowych 
zadań projektu. Piknik został zorganizowany 
zgodnie z zasadami neurodydaktyki, według 
których najefektywniej uczymy się poprzez 

działanie i doświadczanie. Na poszczegól-
nych stacjach uczniowie zdobywali nowe 
umiejętności oraz wiedzę. Każde stanowisko 
dotyczyło innego tematu z obszaru przy-
rody i matematyki, fizyki czy chemii. Dzieci 
miały możliwość zaglądnięcia do wnętrza 
ula i spróbowania miodu prosto z pasieki. 
Usłyszały przy tym wiele ciekawostek z życia 
pszczół. Oglądały żywe okazy płazów i ga-
dów – padalce, żaby czy też jaszczurki oraz 
piękne eksponaty przyrodnicze. Uczyły się 
rozróżniać różne gatunki ziół i dowiedziały się 
jak można nimi leczyć różne dolegliwości. Ko-
wal zaś demonstrował jak się wyrabia proste 
narzędzia. Dużym zainteresowaniem cieszyła 
się zagroda pasterska nawiązująca do tradycji 
ludów wołoskich. Uczniowie sami próbowali 
w niej wyprodukować ser. Z zaciekawieniem 

słuchali dźwięków ludowego instrumentu 
dętego – trombity. Dużych emocji dostar-
czyło także stanowisko przygotowane przez 
przedstawiciela Babiogórskiego Parku Naro-
dowego, na którym dzieci z pomocą urzą-
dzeń GPS poszukiwały ukrytych skarbów. 
Starsi uczniowie z zainteresowaniem słuchali 
prelekcji przygotowanej przez przedstawicieli 
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN z Krakowa. Na 
koniec wszyscy mogli spróbować swoich sił 
w zabawie z użyciem nowoczesnego sprzętu 
interaktywnego, jakim jest magiczny dywan.

Piknik naukowy zapisze się w pamięci 
uczniów jako dzień pełen emocji i wrażeń, 
a doświadczenie i umiejętności na nim zdo-
byte zostaną z nimi już na zawsze.

  

COS

Gmina Zembrzyce zakończyła realizację projekt pn.” Na piątkę z plu-
sem – wzmacnianie kluczowych kompetencji w szkołach w Gminie 
Zembrzyce” w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza 
i kompetencje, Działanie 10.01 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziała-
nie 10.01.03 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego.

Niedziela 24 czerwca upłynęła mieszkańcom naszej Gminy pod znakiem miłej zabawy, a wszystko za spra-
wą Święta Gminy Zembrzyce.  Przybyli mieli okazję zrelaksować się przy występach lokalnych artystów. 
Już przed południem na zembrzyckim rynku Orkiestra Dęta „Rytm” Zembrzyce dała popisowy koncert. 

W ramach projektu 
pn: „Ochrona dzie-
dzictwa kulturowego 
Podbabiogórza” wy-
dane zostały przez 
Stowarzyszenie Brac-
two Zbójników spod 
Babiej Góry dwie 
publikacje. Pierw-
sza, autorstwa prof. 

dr hab. Tadeusza Palecznego pn. „Zembrzy-
ce z przymrużeniem oka...”. Jak sam autor 
pisze „(...) Celem mojej publikacji nie jest 
stworzenie nowego kompendium wiedzy 
o charakterze kronikarskim, ani antropo-
logicznym, w żadnym wypadku zaś nauko-
wym. Pragnę jedynie ukazać naszą wieś 
w odmiennej perspektywie. Zakładam, że 
wszystko co warte jest opowieści – pojawia 
się często we wspomnieniach, gawędach 

i przekazach ustnych, lecz nie zostało do 
tej pory opisane bądź było przedstawiane 
w innym ujęciu (...)”. 

Druga publikacja to 
„Wiadomości o pa-
rafiach mucharskiej, 
zembrzyckiej i suskiej 
napisane przez pro-
boszcza zembrzyckie-
go księdza Stanisłąwa 
Heumanna w latach 
1898-1900”. Książ-
ka ta, to wznowienie 

wydania trzech dzieł wyżej wspomnianego 
księdza Houmanna zebrane w jedno wyda-
nie. Prace nad publikacją podjął się zespół 
w składzie Tadeusz Wojtanek, Tadeusz Fi-
delus oraz Elżbieta Fidelus (Targosz). Ho-
norowy patronat nad wydaniem obu publi-

kacji objął Wójt Gminy Zembrzyce Łukasz 
Palarski.

Obie publikacje są już dostępne w for-
mie  udostępnienia w gminnych bibliote-
kach na terenie Podbabiogórza. Część pu-
blikacji udostępniona zostanie nieodpłatnie 
przez Bractwo Zbójników spod Babiej Góry 
podczas lokalnych imprez kulturalnych. 
Pierwszą okazją promocji książki „Zem-
brzyce z przymrużeniem oka...”gdzie można 
było otrzymać publikację z podpisem au-
tora było Święto Gminy Zembrzyce w dniu 
24 czerwca br.

Publikacje wydane zostały z okazji 
685 rocznicy Zembrzyc. Projekt realizowa-
ny jest przy wsparciu finansowym Powiatu 
Suskiego, Gminy Zembrzyce oraz Stowa-
rzyszenia Lokalna Inicjatywa Społeczna 
„Nasza Gmina”.

GCKiCZ

Wydawnictwa dla miłośników Zembrzyc
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Konkurs „Na najpiękniejszy ogród przydomowy” 

Architektura ogrodowa utrzymana jest w odcieniach popielatym 
i białym. Wśród kwiatów znajdują się różnego rodzaju własnoręcznie 
wykonane ozdoby, takie jak ciuchcia z palet. W głębi ogrodu znajduje 
się popielata altanka z grillem oraz oczko wodne z rybkami. Całość 
prezentuje się bardzo kolorowo.  Wójt Gminy złożył gratulacje i wrę-
czył nagrodę Pani Katarzynie Grajny podczas „Święta Gminy Zem-
brzyce”. 

UG

Zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu jest ogród 
Pani Katarzyny Grajny z Tarnawy Górnej. Ogród 
ten charakteryzuje się wielobarwnymi kompozy-
cjami kwiatowymi.  

Energylandia

Park podzielony jest na strefy: familijną, dla najmłodszych oraz eks-
tremalną dla starszych. Każdy więc mógł znaleźć dla siebie coś atrak-
cyjnego. Młodzież ze starszych klas szukała mocnych wrażeń na rol-
lercoasterach, młotach i różnych, budzących przerażenie urządzeniach. 
Panorama parku oglądana z wysokości zapierała dech w piersiach. Z ko-
lei do dyspozycji najmłodszych były karuzele, pojazdy i baseny. W godzi-
nach popołudniowych pełni wrażeń oraz mocnych przeżyć uczniowie 
wracali do swoich domów. Pobyt uczniów w parku rozrywki był nagrodą 
za całoroczną pracę, a sfinansowany został z budżetu gminy. 

GCKiCz

W dniach 18-20 czerwca zorganizowany został 
wyjazd dla 401 uczniów wszystkich szkół Gminy 
Zembrzyce do Rodzinnego Parku Rozrywki w Za-
torze – ENERGYLANDIA

Po raz kolejny odbyła się „Karuzela Twórczości”, czyli przegląd form 
scenicznych i wytworów artystycznych osób niepełnosprawnych. 
Organizatorem corocznej imprezy jest Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Zembrzycach. Zaproszone ośrodki prezentowały swoją twórczość 
sceniczną, która w tym roku nosiła tytuł „Tanecznym krokiem”. Po wy-
stępach nadszedł czas na pyszne poczęstunki, słodycze i lody. Atrakcje 
przygotowane przez zembrzycki WTZ sprawiły że zabawa była wy-
śmienita o czym świadczyła radość na twarzach zaproszonych gości. 

WTZ

Karuzela Twórczości

Sukces Orkiestry Dętej 
„Rytm” Zembrzyce 
Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Rytm  z Zembrzyc,  znów 
w tym roku sięgnęło  po trofeum. W finałe 41. Małopolskiego 
Festiwalu Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY zajęła  III miej-
sce. Ale to nie wszystko jej członkowie otrzymali też wyróż-
nienia honorowe. Wyróżnienie otrzmał  żeński kwartet puzo-
nowy w składzie: Weronika Fidelus, Katarzyna Polak, Karolina 
Uznańska, Ania Pękala oraz trębacz Daniel Motejadded za so-
lowe wykonanie utworu „Zostałaś barwnym wspomnieniem” 
do muzyki Stanisława Malińskiego.

GCKiCz

Dotacje dla stowarzyszeń

Jest to program grantowy dla organizacji pozarządowych i grup nie-
formalnych inicjujących współpracę mieszkańców, którzy podejmują 
wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. W tym roku do kon-
kursu tego przystąpiły 2 stowarzyszenia z terenu Gminy Zembrzyce. 
Nasza Wieś Śleszowice na realizację projektu „Razem zdrowo i wesoło” 
otrzymała 3600 zł. LKS „Tarnawianka” Tarnawa Dolna na projekt pn. 
„Wytańczmy zwycięstwo! czyli klub cheerliderek” otrzymała 5300 zł. 
Gratulujemy inicjatorom pomysłów i życzymy udanej, bezproblemowej 
realizacji wytyczonych zadań, aby zachęcić innych do działania. 

GCKiCZ

Już od pięciu lat realizowany jest w  Powiecie Suskim 
program „Działaj lokalnie”  Polsko Amerykańskiej 
Fundacji.  Realizacją programu na naszym terenie 
zajmuje się  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 
i Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia.

Święto Rodziny 
w Tarnawie Dolnej

W dniu 26 maja 2018 roku w Szkole w Tarnawie Dolnej społeczność 
szkolna i mieszkańcy Tarnawy Dolnej świętowali Dzień Rodziny. Ob-
chody rozpoczęła msza święta odprawiona w intencji rodzin. 

W szkole uroczystości rozpoczęte zostały 
prezentacją projektu edukacyjnego klasy 
II gimnazjum. Gimnazjaliści w brawurowy 
sposób zaprezentowali bajkę o Smerfach 
korzystających z smartfonów. Młodsi z za-
interesowaniem oglądali przedstawienie 
teatralne, natomiast rodzice z sentymentem 
wspominali czasy swego dzieciństwa. Dzie-
ci z najmłodszych klas  w formie wierszy i 
piosenek złożyły życzenia rodzicom z okazji 
Dnia Matki i Dnia Taty. Po części artystycz-
nej uczniowie i rodzice brali udział w róż-
nych zmaganiach sportowych, konkursach 
turniejach oraz korzystali z licznych atrakcji 
przygotowanych na ten dzień.

UG 

Zwycięstwo uczniów szkoły w Tarnawie Dolnej 
w Finale Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Głównym organizatorem konkursu była Ko-
menda Powiatowa Policji w Suchej Beskidz-
kiej przy udziale Delegatury Kuratorium 
Oświaty w Wadowicach, samorządów gmin-
nych i Powiatu Suskiego.

Najlepsze drużyny z poszczególnych 
gmin i miast z terenu naszego powiatu ry-
walizowały o zwycięstwo wiedzą z zakresu 
przepisów ruchu drogowego, znajomością 

zasad udzielania pierwszej pomocy przedme-
dycznej oraz umiejętnościami jazdy na rowe-
rze po sprawnościowym torze przeszkód. 

Gminę Zembrzyce reprezentowa-
li uczniowie ze Szkoły w Tarnawie Dolnej 
w składzie: Justyna Pająk, Martyna Sitarz, 
Dawid Adamek, Szymon Stohandel, Wikto-
ria Ćwiertnia, Dominik Drabik oraz Patryk 
Kiepura. 

Zajęli oni I miejsce w  kategorii szkół 
gimnazjalnych i reprezentowali Powiat Su-
ski w zawodach wojewódzkich. Gratulujemy 
wszystkim uczestnikom udziału w finale. 

W dniu 17.04.2018 r. zwycięzcy eliminacji gminnych wzięli udział w 
Finale Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który odbył się 
Szkole Podstawowej w Tarnawie Dolnej.
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Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej 
w Tarnawie Dolnej

Nasza szkoła to prężnie działająca placówka oświatowa. Uczniowie chętnie angażują się w różnorodne przedsię-
wzięcia o charakterze dydaktyczno-wychowawczym, charytatywnym, integrującym zarówno środowisko szkol-
ne, jak i lokalne. Nasi wychowankowie uczestniczą w ciekawych wyjazdach i wycieczkach. Poniżej prezentujemy 
zestawienie przedsięwzięć realizowanych w naszej szkole w minionym roku szkolnym. 

Programy realizowane  
w Szkole Podstawowej w Tarnawie Dolnej

Nazwa Termin realizacji Uczestnicy

„Kubusiowi przyjaciele natury” Styczeń-luty Klasa 0

„Czyste powietrze wokół nas” Luty Klasa 0

Program edukacji 
stomatologicznej 
„Niesamowity świat higieny 
jamy ustnej”

Maj Klasy 0-II

„Technologie z klasą” Cały rok Klasa III

„Mistrzowie Kodowania” Cały rok Klasa III

„Uczymy dzieci programować” Cały rok Klasa III

„Tworzymy, piszemy, 
wysyłamy, z rówieśnikami 
w Polsce kontakt mamy”

Cały rok Klasa III

„Trzymaj formę” Cały rok Klasy I-VII SP 
i II-III gim

„Na piątkę z plusem – 
wzmacnianie kluczowych 
kompetencji w szkołach 
w gminie Zembrzyce”

Cały rok Klasy I-VII SP

Wycieczki realizowane  
w Szkole Podstawowej w Tarnawie Dolnej 

Wycieczka Termin realizacji Uczestnicy

Noc naukowców w Krakowie Wrzesień Klasy VI-VII 
SP i II-III gim

Międzynarodowe Targi Książki 
w Krakowie

Październik Klasy IV-VIII 
SP i II-III gim

Piknik naukowy w Marcówce 
w ramach projektu „Na piątkę 
z plusem...”

Październik Klasy I-VII SP

Kopalnia soli w Bochni Październik Klasy 0-IV SP

Kopalnia soli w Bochni Listopad Klasy V-VII SP

Mikołajkowy wyjazd do 
Krakowa

Grudzień Klasy IV-VII 
SP i II-III gim

Wycieczka do teatru 
„Groteska”

Styczeń Klasy 0-III 
i VI SP

Targi edukacyjne w Krakowie Marzec Klasy VII SP 
i II-III gim

Festiwal nauki w Suchej 
Beskidzkiej

Marzec Klasa III gim

Wycieczka edukacyjna 
do Krakowa

Kwiecień Cała szkoła

Zielona Szkoła w Jarosławcu Maj/czerwiec Klasy III-IV SP

Wycieczka z okazji 
upamiętnienia urodzin 
św. Jana Pawła II do Krakowa

Maj Wolontariat

Wycieczka edukacyjna 
do Wadowic

Czerwiec Klasa IV

Wycieczka do Energylandii Czerwiec Cała szkoła 

Inne przedsięwzięcia realizowane 
w Szkole Podstawowej w Tarnawie Dolnej

Nazwa Termin Uczestnicy
II Festiwal Chleba i Ziemniaka Wrzesień Cała szkoła

Narodowe Czytanie Wrzesień Cała szkoła

Dzień Chłopaka Wrzesień Cała szkoła

Światowy Dzień Tabliczki 
Mnożenia

Wrzesień Cała szkoła

CodeWeek Październik Cała szkoła

Dzień Przedszkolaka Październik Klasa 0

Dzień Pluszowego Misia Listopad Klasy 0-III SP

Andrzejki Listopad Klasy 0-III SP

Ogólnopolski Tydzień Kariery Listopad Cała szkoła

Ogólnopolski Dzień Praw 
Dziecka

Listopad Cała szkoła

Mikołajki Grudzień Klasy 0-III SP

Jasełka i spotkanie opłatkowe 
dla Seniorów

Grudzień Cała szkoła

Dzień Babci i Dziadka Styczeń Klasy 0-III SP

Bal karnawałowy Styczeń Klasy 0-III SP

Dzień Bezpiecznego Internetu Luty Cała szkoła

Lekcja fizyki „Zaelektryzowani” Luty Cała szkoła

Pierwszy Dzień Wiosny Marzec Cała szkoła

Eratosthenes experiment Marzec Klasy II-III gim

Dzień Matematyki Kwiecień Cała szkoła

Lekcja muzealna „Legioniści  
na ziemi wadowickiej 1915 r.”

Kwiecień Klasy III-VII 
SP i II-III gim

Dyskoteka szkolna Maj Klasy IV-VII 
SP

Spotkanie z grupą 
rekonstrukcyjną 
„Rekonstrukto”  
– lekcja żywej historii

Czerwiec Klasy IV-VII 
SP i II-III gim

Dzień Rodziny Czerwiec Cała szkoła

Rekonstrukcja historyczna  
z okazji 120-lecia  
Szkoły Podstawowej 
w Tarnawie Dolnej

Czerwiec Cała szkoła

Ogólnopolska Kampania 
„Postaw na Rodzinę”

Czerwiec Cała szkoła

Ogólnopolska Kampania  
„Kręci mnie bezpieczeństwo”

Cały rok Cała szkoła 

Akcje charytatywne 
organizowane przez szkolny 
wolontariat:
• zbiórka karmy dla zwierząt
• sprzątanie cmentarza
• Dzień Seniora
• Dzień Tolerancji
• Dzień Wolontariusza
• Akcja dzieci-dzieciom
• Kartki świąteczne Sursum 

Corda
• Kolędnicy misyjni 
• I ty możesz zostać Aniołem 

–pisanie kartek
• Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy
• Pampersy na Zajączka
• Czytelnicze czwartki 
• Pogotowie lekcyjne 

Cały rok Cała szkoła 

Uczniowie naszej szkoły w ciągu całego roku uczestniczyli 
w wielu konkursach szkolnych, etapach gminnych, powiato-
wych czy też wojewódzkich. 

Nauczyciele organizowali wiele wewnętrznych  
konkursów, w których bardzo chętnie  
uczestniczyli uczniowie naszej szkoły

Konkurs z okazji Dnia Tabliczki Mnożenia

Szkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej

Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek

Szkolny Konkurs Recytatorski

Konkurs z okazji Dnia Matematyki

Konkurs biblioteczny: „Moja ulubiona postać literacka”

Konkurs kaligraficzny „Piórem i atramentem” 

Quiz matematyczny 

Szkolny Konkurs Języka Angielskiego 

Historyczny Konkurs Niepodległościowy

Całoroczny Rambit Matematyczny

Uczniowie naszej szkoły zdobywali również 
wysokie miejsca oraz wyróżnienia 
w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich, 
etapach gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich

Konkurs Uczestnicy

Zawody gminne w piłce nożnej II miejsce – drużyna gimnazjum

Turniej z podwórka na stadion  
o Puchar Tymbarku

Drużyna z klasy III i V SP (udział)

Gminne Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej w Szachach 
Drużynowych

I miejsce – drużyna SP 
II miejsce – drużyna gimnazjum

Powiatowy Finał Szachów 
Drużynowych „Igrzyska Dzieci”

III miejsce – drużyna SP

Małopolski Konkurs 
Matematyczny

Huzior Paweł (udział) 
Ćwiertnia Wiktoria (udział) 
Drabik Dominik (udział) 
Pilarczyk Dominika (udział)

Małopolski Konkurs Chemiczny Gibas Aleksandra (udział)
Nieciąg Aleksandra (udział)
Gach Patrycja (udział)

Małopolski Konkurs  
Języka Angielskiego

Huzior Paweł (udział)
Madej Piotr (udział)
Pilarczyk Dominika (udział)
Ćwiertnia Wiktoria (udział)
Głuszek Ewelina (udział)

Małopolski Konkurs 
Informatyczny

Ćwiertnia Wiktoria (udział)
Madej Piotr (udział)
Drabik Dominik (udział)

Konkurs informatyczny  
„Od algorytmu do programu”

Madej Piotr  (udział)

X Powiatowy Festiwal  
Piosenki Patriotycznej  
„To Polska – Moja Ojczyzna”

Prorok Maria (wyróżnienie)
Stypuła Dagmara (udział)

Międzynarodowy Konkurs 
Informatyczny „Bóbr”

Klasy I-VII SP i II-III gim (udział) 

Gminne zawody w tenisa 
stołowego

I miejsce dziewcząt  
– drużyna gimnazjum 
I miejsce chłopców  
– drużyna chłopców
I miejsce indywidualne 
– Gałuszka Jakub

„Podbabiogórskie opowieści”  
– konkurs literacki

II miejsce – Weronika Nosal
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Informacje z Zespołu Szkół w Zembrzycach

Konkurs Uczestnicy

Etap powiatowy  
zawodów pływackich

II miejsce – Fortuna Natalia 
III miejsce – Patrycja Strzelecka 

Etap wojewódzki  
zawodów pływackich

Strzelecka Patrycja (udział)
Fortuna Natalia (udział)

Zawody  
w narciarstwie alpejskim

Fortuna Natalia (udział)
Maciążka Magdalena (udział)

Gminny Turniej  
Wiedzy Pożarniczej

I miejsce SP – Nizińska Natalia
II miejsce gim- Nieciąg 
Aleksandra

Gminny Konkurs Recytatorski Strzelecka Patrycja (udział)
Ćwiertnia Wiktoria 
(wyróżnienie)
I miejsce gim  
– Chowaniec Kinga
I miejsce V-VI  
– Kwadrans Wiktoria
III miejsce I-IV– Stanek Julia

Konkurs Plastyczny  
„Mieszkam w Beskidach”

I miejsce – Pływacz Lena, 
Pływacz Mateusz

Ogólnopolski Konkurs 
„Poznajemy Parki  
Krajobrazowe Polski”

III miejsce – drużyna gimnazjum

Kartka wielkanocna  
do Papieża Franciszka

Chętni uczniowie (udział)

Kangur matematyczny Chętni uczniowie (udział)
Nosal Karol (wyróżnienie)

Małopolski Konkurs Biologiczny 
(etap rejonowy)

Pilarczyk Dominika (udział)

Gminny Turniej BRD I miejsce SP – drużyna SP
I miejsce gim – drużyna 
gimnazjum

Konkurs Uczestnicy

Powiatowy Turniej BRD V miejsce SP – drużyna SP
I miejsce SP  
– drużyna gimnazjum

Małopolski Festiwal Form 
Muzycznych i Tanecznych 
(eliminacje powiatowe)

Wajdzik Weronika (udział)
Stypuła Dagmara (nominacja  
do województwa)

XII Festiwal ekologiczny  
EKO 2018

II miejsce 0-IV – Prorok Maria
III miejsce klasy V-VII- Kwadrans 
Wiktoria, Nizińska Natalia, 
Szewczyk Milena, Jabłońska 
Daria, Madej Emilia
II miejsce gim – Pilarczyk 
Dominika, Stypuła Dagmara 
III miejsce gim – Wajdzik 
Weronika

Patria Nostra- międzynarodowy 
konkurs historyczny

II miejsce – Ćwiertnia Wiktoria, 
Drabik Dominik, Madej Piotr

Konkurs plastyczny  
„Coś mojego”

Chowaniec Kinga (udział)

Powiatowy  
Konkurs Recytatorski

Chowaniec Kinga (udział)
Kwadrans Wiktoria (udział)

Gminne zawody  
w mini piłkę nożną

III miejsce – drużyna SP

Powiatowy Konkurs Literacki 
„Po co pisać do szuflady”

Chowaniec Kinga (udział)

Wojewódzki Turniej BRD XI miejsce – drużyna gim

Talenty Małopolski 2018 Stypuła Dagmara  
(udział w finale wojewódzkim)

Leonardo 2018
W konkursie brało udział po 5 przedstawicieli 
z klasy II i III gimnazjum. Pięciu uczniów z naj-
lepszymi wynikami tj.:

1. Prorok Aleksandra (klasa III)
2. Hrapkowicz Mikołaj (klasa III)
3. Gierat Natalia (klasa III)
4. Smolik Dawid (klasa III)
5. Głuc Filip (klasa II)

reprezentowało naszą szkołę w etapie 
gminnym konkursu, który odbył się 21 mar-
ca 2018 r. w Zespole Szkół w Tarnawie Dol-
nej. Uczniowie rozwiązywali test, składający 
się z 33 pytań z wiedzy ogólnej oraz wiedzy 
o regionie. Na trzech pierwszych miejscach 
znaleźli się uczniowie naszej szkoły:

I miejsce – Aleksandra Prorok
II miejsce – Mikołaj Hrapkowicz
III miejsce – Natalia Gierat. 
Uczniowie Aleksandra oraz Mikołaj re-

prezentowali naszą gminę w Finale Konkursu 
w dniu 25 kwietnia 2018 r. w suskim zamku. 

W dniu 16 marca 2018 r. w naszej szkole został przeprowadzony etap 
szkolny konkursu wiedzy ogólnej wśród uczniów gimnazjum „Leonardo 
2018”. Opiekę nad konkursem objęły panie: Ewa Porębska i Agnieszka 
Talaga.

Kangur Matematyczny 2018

Główną ideą konkursu,  jest sprowokowanie jak najliczniejszej ma-
nifestacji matematycznej o charakterze wspólnej, intelektualnej zabawy. 
Dzień konkursu, „Dzień Kangura” stał się już w szkołach wielu krajów 
prawdziwym świętem matematyki, nie ograniczającym się wyłącznie do 
samego konkursu. Jest też okazją do realizowania innych form popula-
ryzacji matematyki. Koordynatorem konkursu była pani Ewa Porębska, 
natomiast opiekunami: p. Ewa Porębska, p. Beata Bebak. W konkursie 
brało udział 30 uczniów (ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum). Uczeń 

klasy VI Michał Talaga po raz kolejny uzyskał najlepszy wynik w szkole 
a tym samym otrzymał wynik bardzo dobry pośród uczestników. Gra-
tulujemy !!! 

(ep)

W dniu 15 marca 2018 r. odbył się w naszej szkole 
po raz kolejny Międzynarodowy Konkurs Matema-
tyczny „KANGUR 2018”. Wspólna dla wszystkich 
krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań 
dla poszczególnych poziomów podnoszą atrakcyj-
ność konkursu.

Dzień służby zdrowia 
Powszechnie wiadomo, iż wartość zdrowia jest nie do przecenienia, 
a osoby pracujące w Służbie Zdrowia odgrywają w naszym życiu 
rolę szczególną. Dzień 13 IV 2018 w Zespole Szkół w Zembrzycach 
poświęcono właśnie Służbie Zdrowia pod hasłem „Szlachetne zdro-
wie nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz”.

Na wstępie uroczystości pani Dyrektor Elżbieta Fidelus po-
witała wszystkich zaproszonych gości, po czym pan Wójt Gminy 
Łukasz Palarski składając kwiaty na ręce pani doktor Janiny Lenar-
towicz podziękował za ogromny trud, jaki służba zdrowia wkłada w 
swoją pracę.

Następnie uczniowie klas trzecich Szkoły Podstawowej, przygo-
towani pod kierunkiem pań Aleksandry Kopacz i Lucyny Polańskiej 
przedstawili montaż słowno – muzyczny, ukazujący również w hu-
morystyczny sposób, obowiązki służb medycznych. Kwiaty wręczone 
wszystkim przybyłym na uroczystość stały się symbolem wdzięczno-
ści za ratowanie każdego ludzkiego życia. Spotkanie uświetniła deko-
racja przygotowana przez panią Magdalenę Żmudka.

 „Kresowe Szlaki Niepodległej Polski”

Głównym organizatorem była Fundacja 
Kresowa „Memoria et Veritas”. Współorga-
nizatorami były: Fundacja im. Brata Alberta 
w Radwanowicach, Szkoła Podstawowa im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nawojowej 
Górze, Integracyjna Szkoła Podstawowa im. 
Ofiar Pacyfikacji w Radwanowicach.

Konkurs rozgrywał się w dwóch kate-
goriach – literackiej i plastycznej. Uczniowie 
z Zespołu Szkół wzięli udział w dwóch kate-
goriach.

Wręczenie nagród połączone z werni-
sażem i koncertem odbyło się podczas uro-
czystej gali finałowej, w przepięknej scenerii 
w Sali Teatralnej Ośrodka Terapeutyczno-Re-
habilitacyjnego „Dolina Słońca”. 

Zespół Szkół w Zembrzycach reprezen-
towała uczennica klasy 5 – Malwina Jele-
śniańska, która zajęła III miejsce w konkursie 

plastycznym. Nagrodę i dyplom otrzymała 
z rąk Barbary Nowak – Małopolskiej Kurator 
Oświaty oraz Posła RP Józefa Brynkusa.

18 maja 2018 r. w podkrakowskich Radwanowicach odbył się finał III edycji ogólnopolskiego konkursu „Kre-
sowe Szlaki Niepodległej Polski” pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Obrony 
Narodowej, Szefa do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Małopolskiego Kuratora Oświaty, Bur-
mistrza Gminy Krzeszowice oraz Wójta Gminy Zabierzów.

SPTD
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Cykl działań w Zespole Szkół w Zembrzycach 
w związku z obchodami setnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę Niepodległości

„Druga na świecie, pierwsza w Europie”

O tym ważnym wydarzeniu, dzięki któremu 
Polska stała się monarchią konstytucyjną, 
przypomnieli uczniowie klasy IV–V z Zespo-
łu Szkół w Zembrzycach podczas uroczystej 
akademii szkolnej.

Elementy przedstawienia teatralnego 
wkomponowane w partie narracyjno – mu-
zyczne ukazały nie tylko uchwalenie Kon-
stytucji, ale także rozbiory Polski, tak ściśle 
z 1791 rokiem związane. To bezpreceden-
sowe w historii Europy i Świata wydarzenie, 
władca Prus Fryderyk II przyrównał do spo-
żywania królewskiego tortu, w tym przypadku 
przez króla Prus, carycę Rosji i cesarza Austrii.

Świat, oszołomiony wówczas rewolucją 
francuską, powiedział po prostu naszym za-
borcom „Smacznego” i – jak gdyby nigdy nic 
– zajął się własnymi sprawami. Te trudne, je-
śli nie najtrudniejsze dla naszego kraju wyda-
rzenia, ukazane przez naszą młodzież na tle 

pięknego 3-majowego święta, przypomniały 
o Polsce poranionej, ale mężnej, okaleczonej, 
ale istniejącej, pomimo jej braku na mapach 
Europy i Świata, Polsce w żałobie, a jednak 
dostojnej i dumnej, walczącej o prawo do 
samostanowienia i politycznej niezależności.

Akademię zakończyło przemówienie 
pani Dyrektor Elżbiety Fidelus, która pod-
kreśliła, jak ważna jest pamięć o tego typu 

wydarzeniach historycznych, które kształtują 
historyczną świadomość każdego szczegól-
nie młodego Polaka i która nie pozostaje bez 
wpływu na dalsze losy polskiego państwa.

Uczniów i scenariusz przygotowała pani 
Agnieszka Talaga z pomocą pani Gabrie-
li Świerk oraz pani Moniki Jach. Dekorację 
przygotowała pani Magdalena Żmudka. 

Pierwszą Konstytucję w Europie uchwalono w Rzeczypospo-
litej. Prace nad dokumentem trwały wiele miesięcy w trakcie 
obrad Sejmu Wielkiego. Ostateczny tekst był dziełem króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego, Ignacego Potockiego, 
Hugona Kołłątaja oraz księdza Scipiona Piattolego.

Dzień Dziecka 
w Zespole Szkół 
w Zembrzycach… 
pełen atrakcji

W tym samym czasie klasy młodsze I–IV SP wzięły udział w „Po-
tyczkach językowych”, czyli w „Dniu Dziecka z językiem angielskim”. 
Uczniowie mogli wykazać się śpiewem piosenek w tym języku, 
znajomością historii Anglii podczas układania puzzli tematycznych. 
Największe zainteresowanie wzbudziła konkurencja sportowo – ję-
zykowa: „Bieg po słowo”, w której zawodnicy wykazali się świetną 
znajomością słownictwa z różnych tematów. Potyczki miedzy kla-
sami były bardzo zacięte: I miejsce zajęła klasa II i IIIb, II miejsce – 
klasa I i IIIa. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodkie 
upominki, zasponsorowane przez Dyrekcję Zespołu Szkół w Zem-
brzycach.

Wśród uczniów klas starszych zostały przeprowadzone przez 
nauczyciela wych. fizycznego – Tadeusza Fidelusa zabawy z lat 
dziecięcych rodziców oraz dziadków naszej młodzieży.

W świętowanie Dnia Dziecka włączyła się Rada Sołecka, Rada 
Rodziców oraz Stowarzyszenie Lokalna Inicjatywa Społeczna Nasza 
Gmina, które zasponsorowały naszym uczniom: dmuchańce, skoki 
na bandźi, karazulę oraz przyjemności „dla podniebienia” w postaci: 
grillowanych kiełbasek, cukrowej waty oraz popcornu.

Obchody Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 
przygotowanie ekspozycji symboli narodo-
wych w salach lekcyjnych, jak również wy-
konanie plakatów związanych z ważnymi 
historycznymi wydarzeniami i datami wyzwa-
lają u uczniów kreatywność oraz możliwość 
wczucia się w klimat „tamtych czasów”. 
Podsumowanie wszystkich działań nastąpi 
w grudniu 2018 roku.

Zespół Szkół w Zembrzycach w związku z obchodami stulecia od-
zyskania przez Polskę niepodległości zaplanował cykl działań zwią-
zanych z tym uroczystym i doniosłym wydarzeniem. W poszczegól-
nych miesiącach obecnego jak i nowego roku szkolnego 2018/2019 
uczniowie naszej szkoły realizują zaplanowane zadania odnoszące się 
do historii Polski z lat 1772-1918. Wachlarz działań zakłada wyeks-
ponowanie umiejętności literackich, plastycznych oraz muzycznych 
naszych uczniów, a tym samym przypomnienie trudnej „Drogi do Nie-
podległości”.

„Największymi są ci, którzy służyli…”
Spektakl historyczny, zasponsorowany przez Radę Rodziców, odbył się 
w godzinach porannych. Aktorzy w kostiumach, adekwatnie dobranych 
do opowiadanego wydarzenia historycznego, w interesujący sposób 
przekazali młodzieży sporą porcję historycznych wiadomości, dotyczą-
cych nie tylko niepodległej Polski. Próbę walki na szable podjęli niektó-
rzy uczniowie, uprzednio poznawszy tajniki tej sztuki zaprezentowane 
przez aktorów.

O żołnierskiej służbie oraz o tych, którzy rato-
wali życie, w okresie trudnej drogi do niepodle-
głości, narażając jednocześnie własne, opowie-
dzieli uczniom Zespołu Szkół w Zembrzycach 
aktorzy, którzy gościli w zembrzyckiej placówce 
14.06.2018 r.

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ
– eliminacje powiatowe i wojewódzkie!

W przerwie między pierwszą a drugą turą zorganizowano dla uczest-
ników turnieju pokaz sprzętu ratowniczego będącego na wyposaże-
niu JRG w Suchej Beskidzkiej.

Komisja konkursowa pod przewodnictwem kpt. Tomasza Miko-
łajka wyłoniła trójkę najlepszych uczestników powiatowego turniej. 
Podobnie jak w turnieju gminnym, solidarnie DRUGIE miejsca zaję-
li: KACPER SAŁAPATEK wśród uczniów klas szkół podstawowych 
i MADGALENA WRÓBEL wśród uczniów klas gimnazjalnych.

23 marca 2018 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej przepro-
wadzone zostały Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskie-
go Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W eliminacjach wzięli 
udział uczniowie naszego zespołu szkół: Magdalena 
Wróbel oraz Kacper Sałapatek z opiekunem p. Tade-
uszem Fidelus.

Tradycja obchodów Dnia Dziecka na świecie sięga 
50 lat. Tegoroczne święta w Zespole Szkół oficjal-
nie – przecięciem kolorowej wstęgi – rozpoczę-
ła Dyrektor Elżbieta Fidelus, po czym młodzież 
zaprezentowała swoje talenty artystyczne oraz 
wokalne. Przegląd niecodziennych umiejętności, 
akrobacje sportowe, tańce oraz utwory muzyczne 
zachwyciły publiczność, która aktywnie włączyła 
się w zabawę.

Każdy z uczestników OTWP otrzymał gaśnicę proszkową, 
a opiekunowie otrzymali ulotki dla poszczególnych szkół z Kam-
panii “Nie wypalaj traw”.

Zajęte miejsca w finale dały naszym uczniom prawo do re-
prezentowania naszej szkoły, gminy i powiatu w eliminacjach wo-
jewódzkich.

W sobotę 28 kwietnia 2018 roku w Kampusie Wielickim 
w Wieliczce przeprowadzono Eliminacje Wojewódzkie Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega 
Pożarom”. W eliminacjach udział wzięło po 40 laureatów w trzech 
kategoriach wiekowych ze wszystkich małopolskich powiatów. 
Bardzo dobrze zaprezentowali się nasi uczniowie, którzy o raz ko-
lejny te same miejsca zajęli Kacper i Magdalena tym razem 12 miej-
sce. Gratulacje do uczniów i osób przygotowujących za osiągnięty 
historyczny wynik – po raz pierwszy przedstawiciele naszej gminy 
brali udział na tym szczeblu eliminacji.

 (tf)
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Szkolne konkursy języka angielskiego

Najmłodsi uczniowie z naszej szkoły z klas 1-3 brali udział w kon-
kursie plastyczno-językowym „Symbole Wielkiej Brytanii”. Uczniowie 
z ogromnym zaangażowaniem przystąpili do konkursu czego efektem 
były piękne prace, które każdy mógł podziwiać na czasowej wystawie 
szkolnej. 

Dla uczniów klas IV-VI zorganizowano konkurs „English around 
us” czyli „Angielski wokół nas”. Uczestnicy przygotowali plakaty z wy-
korzystaniem napisów w języku angielskim odnalezionych na różnych 
przedmiotach. Oryginalność i pomysłowość w ujęciu tematyki zadecy-
dowały o zwycięskich pracach.

Uczniowie klas gimnazjalnych i ostatniej klasy szkoły podstawo-
wej wzięli udział konkursie „Skróty wyrazowe w języku angielskim”. 
Młodzież z dużą determinacją przystąpiła to przygotowywania prac, 
w efekcie czego powstały piękne autorskie słowniczki obrazkowe naj-
częściej stosowanych  skrótów w języku angielskim.

Wiosna w Zespole Szkól obfitowała w różne kon-
kursy, w tym języka angielskiego.

Anglojęzyczny spektakl w wykonaniu uczniów kl. 5

Piękna deklamacja, dopełniona bajko-
wymi kostiumami i własnoręcznie wykona-
ną scenografią przez uczniów oraz muzyka 
wprowadziła odbiorców w tajemniczy świat 
bajki. Uczniowie wykazali się nie tylko świet-
ną znajomością teksu i wymową w języku 
angielskim, ale także dużą swobodą gry ak-
torskiej. Spektakl został przyjęty z ogromnym 
zainteresowaniem i nagrodzony gromkimi 
brawami, a młodzi artyści zyskali poczucie 
satysfakcji z dobrze wykonanego zadania. 

Co więcej, wszyscy uczestnicy spektaklu 
zarówno widzowie, jak i aktorzy mogli prze-
konać się, że obcowanie z językiem angiel-
skim w takiej formie może być bardzo cieka-
we oraz inspirujące. 

Uczniowie klasy 5 przygotowali przedstawienie w języku angielskim pt: „Little Red Riding Hood” czyli  
„Czerwony Kapturek” dla przedszkolaków oraz uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej. 

Podium w czwórboju

Uzyskane wyniki w poszczególnych konkurencjach przeliczane są na 
punkty wg tabel i suma punktów 5 najlepszych zawodników zespołu 
decyduje o zajętej lokacie. 

Naszą szkołę reprezentowali: Giza Kamil, Miśkowiec Dawid, Sała-
patek Kacper, Talaga Michał, Włoch Piotr, Wciślak Norbert – opiekun p. 
Tadeusz Fidelus. 

Uzyskane punkty 
(791) zapewniły TRZE-
CIE miejsce w finale 
powiatowym, drugie 
miejsce SP 2 Stryszawa 
(848) pierwsze miejsce 
ZS Zawoja (869). (tf)

8 maja 2018 na stadionie w Suchej Beskidzkiej 
spotkały się drużyny dziewcząt i chłopców rywa-
lizujących w czwórboju lekkoatletycznym, w skład 
którego wchodzą: bieg 60 m, rzut piłeczka palanto-
wą, skok w dal i bieg 1000 m.

Brakło szczęścia i…
tylko wicemistrzostwo

Poziom zawodów był bardzo wyrównany – o zwycięstwo osta-
tecznie walczyły trzy drużyny: SP Sucha Beskidzka, SP Zembrzy-
ce, SP Zawoja. 

Nasz zespół po 2 wygranych: z SP Zawoja i SP Sidziną i po-
rażce z SP Sucha Beskidzka do ostatniego gwizdka w ostatnim 
meczu trzymała kciuki za SP Zawoja, niestety 5 sekund przed koń-
cem drużyna z Suchej rzuciła bramkę, która im zapewniła pierw-
sze miejsce, a naszej drużynie tylko drugie ( trzy zespoły posiadały 
między sobą taką samą liczbę punktów i o zwycięstwie decydo-
wała lepszy bilans bramkowy).  

Tytuł WICEMISTRZA powiatu suskiego w mini piłce ręcznej 
wywalczył zespół szkół w składzie: Bucała Kamil, Giza Kamil, Giza 
Paweł, Lichański Kacper, Miśkowiec Dawid, Pindel Patryk, Sała-
patek Kacper, Shekunov Gleb, Świętek Krzysztof, Talaga Michał, 
Wciślak Norbert, Włoch Piotr – opiekun p. Tadeusz Fidelus. 

Najlepszym zawodnikiem turnieju i najlepszym strzelcem zo-
stał KACPER SAŁAPATEK. (tf)

13 kwietnia 2018 r. w Suchej Beskidzkiej odbyły 
się powiatowe Igrzyska Dzieci w mini piłce ręcznej 
chłopców.

Podwójne wicemistrzostwo

Nasz zespół szkół reprezentowali: w grupie młodszej chłopców – Ada-
mek Dawid, Lubaś Michał, Rak Eryk, Wciślak Norbert; w grupie star-
szej chłopców – Giza Kamil, Lubaś Piotr, Miśkowiec Dawid, Sałapatek 
Kacper. Opiekunem obu drużyn był p.  Tadeusz Fidelus.

Uczniowie wchodzący w skład drużyny rozpoczynali bieg równo-
cześnie, zajęte miejsce na mecie było punktowane (1 miejsce – 1 pkt, 
2 miejsce – 2 pkty itd.). Suma punktów na mecie zdobytych przez 
wszystkich członków zespołu decydowała o jego miejscu w klasyfikacji 
drużynowej 

Obie drużyny minimalnie przegrały – uzyskały więcej punktów 
(o 4) za bieg i niestety zajęły DRUGIE miejsca, uzyskując dwukrotnie 
tytuł wicemistrzów powiatu na rok szkolny 2017/2018. (tf)

11 maja 2018 r. na stadionie w Suchej Beskidzkiej 
odbyły się powiatowe Igrzyska Dzieci w drużyno-
wych biegach przełajowych.

Biblioteka

Przedszkolaki z radością zapoznały się z biblioteką oraz specyfiką pracy 
bibliotekarki. Dzieci miały okazję zwiedzić bibliotekę oraz przeglądnąć 
stojące na półkach książki. Szczególne zainteresowanie wzbudził u nich 
dział z książkami dla dzieci. Przedszkolaki zobaczyły, jak wygląda karta 
czytelnika oraz poznały zasady wypożyczania książek. Dowiedziały się 
także, jak należy dbać o książki. Po wizycie w bibliotece, do przedszkola 
zagościli również rodzice, którzy czytali najmłodszym ulubione bajki.

Czytanie książek jest jedną z najbardziej warto-
ściowych aktywności, jaką można zainteresować 
dziecko.  Dlatego też  przedszkolaki z Zembrzyc 
realizowały w maju tematykę związaną z książka-
mi, a co za tym idzie odwiedziły Bibliotekę Szkolną 
oraz Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa.

Wycieczka do bacówki

Wycieczka ta była długo wyczekiwana przez dzieci i wzbudza-
ła u nich zaciekawienie i wiele radości. Po przyjeździe na miejsce 
przedszkolaki zostały powitane przez Bacę, który zaprosił je do 
udziału w przygotowanych zajęciach. Dzieci dowiedziały się wielu 
cennych wiadomości dotyczących życia zwierząt wiejskich, a także 
mogły je nakarmić i pogłaskać. Ponadto przedszkolaki zobaczyły 
żaby i jaszczurki. Dużo emocji wzbudziło u najmłodszych wypieka-
nie i kosztowanie moskolików, a także zajęcia w kuźni. Przedszkola-
ki dowiedziały się także, w jaki sposób powstaje mąka oraz z pomo-
cą  Bacy robiły oscypki. Zajęcia tak bardzo podobały się dzieciom, 
że jeszcze długo będą je wspominać z uśmiechem na twarzy.

ZSZ

Dnia 18. czerwca przedszkolaki z Zembrzyc wybrały 
się na wycieczkę do Zagrody Edukacyjnej „Bacówka 
u Harnasia” w Marcówce. 
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Informacje ze Szkoły w Marcówce

Chcemy oddychać 
świeżym powietrzem
Dbając o edukację ekologiczną uczniów, już od kilku lat Szkoła Pod-
stawowa w Marcówce uczestniczy w programie „Czyste powietrze 
wokół nas”. W ramach realizacji celów i zadań projektu, w oddziale 
przedszkolnym przeprowadzony został blok zajęć dotyczących ochro-
ny środowiska.

Zwieńczeniem projektu było wspólne przygotowanie i zaprezen-
towanie scenek o tematyce ekologicznej.

Światowy 
Dzień Zdrowia

Społeczność Szkoły Podstawowej w Marcówce także włączyła się w ob-
chody Światowego Dnia Zdrowia. W piątek 6 kwietnia w szkole została 
przeprowadzona akcja profilaktyczna pod hasłem zdrowego odżywiania. 
Przygotowano stoisko informacyjno-edukacyjne, na którym zaprezen-
towano tablice dotyczące zdrowego odżywiania, piramidę zdrowia oraz 
wręczono ulotki z informacją o zasadach zdrowego odżywiania dzieci 
młodzieży. Apel o zdrowym stylu życia rozpoczęły przedszkolaki. Malu-
chy zaprezentowały przed publicznością wiersz Jana Brzechwy pt.: „Na 
straganie”. Z kolei uczniowie klas I-VII zaprezentowali i zareklamowali 
owoce, które wcześniej wylosowali. Na zakończenie na wszystkich cze-
kał bufet ze zdrowymi przekąskami oraz napojami. Powyższe działania 
stanowią jedną z inicjatyw podejmowanych przez szkołę w ramach re-
alizowanego programu edukacyjnego „Trzymaj Formę”.

Światowy Dzień Zdrowia został ustanowiony 
przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i ob-
chodzony jest każdego roku 7 kwietnia. Głównym 
przesłaniem tego święta jest zwrócenie uwagi na 
najważniejsze problemy zdrowotne dotyczące 
społeczeństw na całym świecie. 

Święto Rodziny

Przybyłych gości przywitała pani dyrektor Renata Krzystoń. Po-
dziękowała rodzicom za trudy wychowania i złożyła serdeczne ży-
czenia z okazji Dnia Matki i zbliżającego się Dnia Ojca. Uczniowie 
zaprezentowali program artystyczny dla swoich rodziców. Jak za-
wsze występy najmłodszych ujęły za serca wszystkich dorosłych. 
Dzieci z wdziękiem i szczerością deklamowały wiersze i śpiewały 
piosenki dla swoich rodziców. Na koniec rozległo się gromkie „sto 
lat”. Rodzice zostali obdarowani upominkami wykonanymi przez 
swoje pociechy. Spotkanie przebiegło w miłej, rodzinnej atmosfe-
rze. Świętowanie zakończyła wspólna zabawa taneczna.

„Kochamy Was” - pod takim hasłem w sobotę 26 maja 
w Szkole Podstawowej w Marcówce odbyło się Świę-
to Rodziny.

Porcja 
pozytywnej 
energii
Szkoła Podstawowa w Marcówce bierze 
udział w V edycji programu edukacyjnego 
„Porcja Pozytywnej Energii”, którego adre-
satami są przedszkolaki oraz uczniowie klas 
podstawowych 1–6. Jej celem jest edukacja i 
kształtowanie u dzieci właściwych nawyków 
żywieniowych opartych na spożywaniu wa-
rzyw i owoców. W ramach tego programu 
po raz kolejny została przeprowadzona akcja 
„Zdrowa środa”  podczas której uczniowie 
mogli skosztować naturalnych koktajli i chip-
sów przygotowanych z warzyw i owoców.

Rozbiegana Marcówka

Organizatorami akcji byli: dyrekcja, nauczycie-
le i rodzice Szkoły Podstawowej w Marcówce. 
Głównym koordynatorem była pani Jolanta 
Fidelus. Już po raz dwunasty zorganizowano 
tego typu akcję promującą bieganie. Zawodni-
cy (przedszkolaki, uczniowie szkół podstawo-
wych i gimnazjum), stosownie do możliwości 
mogli się sprawdzić na różnych dystansach:

- bieg A — ok. 0,4 km — chłopcy i dziew-
czynki do rocznika 2012 włącznie,

- bieg B — 1.3 km — chłopcy i dziewczyn-
ki roczniki 2011 do 2008,

- bieg C1 — 4 km — chłopcy i dziewczynki 
roczniki 2007 do 2004,

- bieg C2 — 5 km — chłopcy i dziewczynki 
młodzież roczniki 2003 do 2001.

Wszyscy uczestnicy biegu leśnego 
otrzymali pamiątkowe medale, które wręcza-
li: Renata Krzystoń — dyrektor SP oraz Łukasz 
Palarski — wójt Gminy Zembrzyce. Zwycięz-
com z kolei wręczono dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe ufundowane przez sponsorów.

W sobotę 9 czerwca w Marcówce odbył się Bieg Leśny „Biegaj z nami 
leśnymi ścieżkami”. Impreza połączona była z akcją „Bieg po zdrowie”.

Konkurs 
plastyczno-literacki

W konkursie uczestniczyły dzieci z przedszkola: Maja Porębska, Ania 
i Kinga Kos, z klasy 1 – Amelka Kęsek i Karolinka Malina oraz z klasy 4 
– Kinga Kos. Wszystkie uczestniczki konkursu zostały nagrodzone, a Pan 
Dyrektor Banku PKO BP osobiście wręczał dzieciom dyplomy i nagrody.

To hasła reklamowe zamieszczone na pracach plastycznych, które 
uczestniczyły w konkursie:

• Kto z SKO oszczędza, tego nigdy nie dotknie nędza!
• Konto SKO otwierasz, lepsze życie wybierasz.
• Z SKO oszczędzanie, to bardzo fajne wyzwanie, bo kto cierpliwie 

pieniądze zbiera, wyrośnie na milionera!

2 czerwca w Banku PKO BP w Wadowicach odby-
ło się podsumowanie międzyszkolnego konkursu 
literacko-plastycznego zorganizowanego przez SP 
nr 4 w Wadowicach.

Ciuchcią po Wadowicach

W trakcie wycieczki zobaczyli między innymi: Dom Rodzinny Ojca 
Św. Jana Pawła II, Muzeum Miejskie, Bazylikę Ofiarowania NMP, 
Dawną Cukiernię K. Hagenhubera, Klasztor o.o. Karmelitów Bo-
sych — Sanktuarium Św. Józefa, Koszary 12 Pułku Piechoty i Daw-
ny Budynek TG Sokół. Uczniowie mieli również okazję zobaczyć 
różnorodne zwierzęta w Mini Zoo ”Kucyk” w Inwałdzie, a także 
miło spędzić czas w pobliskim parku rozrywki, gdzie czekały na nich 
zjeżdżalnie, baseny kulkowe, trampoliny i inne dziecięce atrakcje.

Na zakończenie uczniowie zawitali do BANKU PKO BP, gdzie 
otrzymali prezenty. Zobaczyli również jak funkcjonuje bankomat, 
miejsca gdzie klienci załatwią swoje sprawy finansowe oraz w jaki 
sposób korzystają z urządzeń zainstalowanych w banku. 

PKO BP Oddział w Wadowicach ufundował dzieciom 
wspaniały prezent w postaci wycieczki ciuchcią tury-
styczną po papieskim mieście WADOWICE. Uczest-
nikami wycieczki byli uczniowie klasy pierwszej Szko-
ły Podstawowej w Marcówce. 



22 II / 2018 23II / 2018

Mini Mundial 

W czwartek 14 czerwca rozpoczęły się Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej. Futbolowe 
szaleństwo dotarło również do naszej szkoły. O godzinie 10.00 na boisku w Marcówce 
został rozegrany mecz pomiędzy Senegalem, a Polską. Po zaciętej walce wygrali Polacy, 
którzy pokonali Senegal 4:1. Wszyscy liczyli, że będzie to szczęśliwa przepowiednia dla 
naszej drużyny, która miała powalczyć na stadionie Spartaka w Moskwie. Niestety nie 
udało się drużynie Adama Nawałki wygrać z Senegalem.

Informacje ze Szkoły w Śleszowicach

„WIOSNA, WIOSNA, WIOSNA, ACH TO 
TY...”  Pod takim hasłem świętowaliśmy na-
dejście wiosny. Było wesoło i kolorowo. 
Każda z klas zaprezentowała przygotowaną 
przez siebie piosenkę o tematyce wiosennej. 
Do tego kreacje w wiosennych kolorach… Po 
prostu wiosna!

Zainteresowaniem cieszył się Festi-
wal Piosenki Polskiej i Angielskiej, w którym 
udział wzięło 32 uczniów. Celem konkursu 
była promocja dziecięcej i młodzieżowej kul-
tury muzycznej, prezentacja uzdolnień mu-
zycznych uczniów, propagowanie wartościo-
wego repertuaru wokalnego oraz  zachęcanie 

uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu 
kulturalnym szkoły. Jury oceniało uczestni-
ków według następujących kryteriów: wa-
lory głosowe, muzykalność, poczucie rytmu 
oraz ogólny wyraz artystyczny. Finaliści tego 
konkursu reprezentowali naszą placówkę na 
festiwalach o szczeblu powiatowym, skąd 
wrócili zajmując wysokie lokaty.

Naszych reprezentantów nie mogło za-
braknąć w eliminacjach XXXI Małopolskiego 
Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych 
„Talenty Małopolski 2018”. Nasza uczennica 
Karolina Wajdzik zdobyła wyróżnienie.

Każdego roku w naszej szkole organizowane są muzyczne konkursy 
i festiwale, które niejednokrotnie kończą się dalszym etapem, a ich 
uczestnicy osiągają sukcesy na szczeblu powiatowym. 

„Rozśpiewani, roztańczeni…”

„Zielonej mocy przybywaj 
– więcej dobrej energii”

Pod takim hasłem przebiegał Festiwal Ekologiczny „Eko 2018” 
w Lachowicach. Podczas niego na scenie zaprezentowało się 20 ar-
tystów z naszej szkoły. Urzekli oni publiczność i jurorów. Wynikiem 
tego było I miejsce dla przedszkolaków oraz II miejsce dla zespołu wo-
kalnego w konkursie piosenki ekologicznej. W konkursie plastycznym 
zajęliśmy dwa trzecie miejsca w kategorii: klasy I-IV SP oraz w kategorii 
klasy V-VII.

Powiatowy Festiwal Nauki

Placówki typu zawodowego mogły przedstawiać swoje kierunki 
kształcenia we współpracy z wiodącymi przedsiębiorcami danej 
branży. Wydarzenie to adresowane było w głównej mierze do 
uczniów klas trzecich gimnazjalnych. Jednak ze względu na to, iż 
uczniowie klasy siódmej uczestniczą  w zajęciach doradztwa zawo-
dowego i budują sobie już obraz wyboru drogi kształcenia zawo-
dowego nasza szkoła zdecydowała się zorganizować wyjazd na ten 
festiwal właśnie dla nich. Była to bardzo dobra decyzja, gdyż już na 
tym etapie młodzież ma obraz możliwości kształcenia w szkołach 
zawodowych i średnich w powiecie su-
skim, co w przyszłości pozwoli podjąć 
bardziej świadomą decyzję. Młodzież 
klasy VII była zainteresowana ofertą jak 
również zadowolona z udziału w festi-
walu, jeszcze długo po tym wydarzeniu 
uczniowie między sobą, z nauczyciela-
mi jak i pewnie z rodzicami dyskutowali 
o interesujących ich szkołach, których 
wybór nastąpi już niedługo. 

Na terenie Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Be-
skidzkiej odbył się  Powiatowy Festiwal Nauki zor-
ganizowany przez Starostwo Powiatowe w Suchej 
Beskidzkiej. Głównym celem Festiwalu było promo-
wanie oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych.

RODZINNE ŚWIĘTA
Dzień Dziecka 
Pierwszego czerwca uczniowie naszej szkoły, 
jak co roku, obchodzili swoje święto. Był to 
dzień przepełniony różnymi atrakcjami. Naj-
młodsi wcielili się w postacie księżniczek i 
królewiczów uczestnicząc w zabawie tanecz-
nej. Nie zabrakło rozgrywek i konkursów. 
Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Po aktyw-
ności fizycznej przyszła pora na słodki po-
częstunek i chwilę błogiego relaksu. Wspól-
ne obejrzenie filmu familijnego zakończyło 
radosne obchody Dnia Dziecka.

Atrakcyjnym prezentem okazał się wy-
jazd do Energylandii ufundowany przez Wło-
darzy Gminy Zembrzyce. W parku rozrywki 
doskonale bawili się uczniowie klas I-VII. 
W tym czasie przedszkolaków odwiedziła 

Inez – instruktorka fitnessu i tańca, która 
przeprowadziła zajęcia rytmiczno-taneczne. 
Zabawom nie było końca. 

Wszystkie dzieciaki z naszej szkoły za-
pamiętają ten dzień na długo! Dziękujemy za 
tak wspaniały upominek!

Dzień Mamy i Taty
Dzień Mamy i Taty to bardzo szczególne daty 
w kalendarzu. Pozwalają dzieciom na wspól-
ne przeżywanie radości i okazywanie miłości 
rodzicom, umacniają rodzinne więzi, uczą 
szacunku i przywiązania.  

Z tego powodu w niedzielne czerwcowe 
popołudnie zorganizowaliśmy uroczystość, 
w czasie której dla swoich rodziców wystąpili 

uczniowie wszystkich klas. Zaprezentowali 
się soliści, tancerze, a nawet kabareciarze. 

W tym wyjątkowym dniu nie mogło za-
braknąć podziękowań za miłość i opiekę.

Montaż słowno-muzyczny połączony 
z koncertem życzeń przyniósł wiele radości 
i wzruszeń. Po występach uczniowie wręczyli 
rodzicom drobne upominki. Całość spotkania 
zwieńczył słodki poczęstunek. 

5 czerwca uczniowie klas V-VII pojechali na wycieczkę do Sando-
mierza. Mimo nieciekawych prognoz, pogoda była idealna, humory 
dopisywały i udało się zobaczyć wiele ciekawych miejsc. Uczestnicy 
wyprawy spacerując po mieście zobaczyli przepiękny Rynek z za-
bytkowym Ratuszem i kamienicami, bazylikę katedralną, oraz Bra-
mę Opatowską, z której można było podziwiać okoliczną panoramę. 
Przemierzyli również korytarze podziemnej trasy turystycznej, słu-
chając legend i historii z nią związanych. Była też okazja zobaczenia 
miejsc, gdzie nagrywany jest słynny polski serial „Ojciec Mateusz”. 
Finałem wycieczki był rejs statkiem po malowniczej Wiśle.

Śladami historii. 
WYCIECZKA DO SANDOMIERZA
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Promujemy zdrowy styl życia wolny od używek i nałogów

Zorganizowane zostały dwa wyjazdy profilak-
tyczne do WCK Wadowice: pierwszy na film 
„Cudowny chłopak”, w którym uczestniczyła 
cała szkolna społeczność, a kolejny na przed-
stawienie teatralne „W pustyni i w sieci” dla 
dzieci z klas IV-VII. Spektakle ukazały pro-
blemy dzieci w różnym wieku oraz sposoby 
radzenia sobie z nimi.

Przeprowadzono również programy 
profilaktyczne o tematyce antynikotynowej 
i prozdrowotnej. Program „Czyste powietrze 
wokół nas”, realizowany przez oddział przed-
szkolny, miał na celu uczenie dzieci szacun-
ku do otaczającego świata oraz zwiększenie 
wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu pa-
pierosowego. Klasy I-III uczestniczyły w pro-
gramie „Nie pal przy mnie, proszę”. Jego celem 
było zmniejszenie narażenia dzieci na bierne 
palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakre-
sie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz 

kształtowanie postaw asertywnych związa-
nych z unikaniem czynnego i biernego palenia 
tytoniu. Klasa IV realizowała program „Bieg po 
zdrowie”, mający na celu zwiększenie wiedzy 
i umiejętności uczniów na temat zdrowia w 
kontekście szkodliwości palenia papierosów. 
Klasa VII natomiast brała udział w programie 
„Trzymaj formę”, który propagował aktywny 
styl życia oraz zbilansowane odżywianie. 

Ponadto, w marcu, uczniowie klas młod-
szych wraz z przedszkolakami obchodzili 
Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej „Polska 
mówi aaa…”. Z tej okazji do szkoły została za-
proszona higienistka, która pracuje w gabine-
cie stomatologicznym w naszej miejscowości. 
Po obejrzeniu filmu pt. „ Dbamy o nasz zdro-
wy uśmiech” dzieci wysłuchały pogadanki na 
temat prawidłowej higieny jamy ustnej. Pani 
pielęgniarka zademonstrowała wszystkim, jak 
prawidłowo należy myć zęby. Pod jej facho-

wym okiem odbyła się fluoryzacja. Następnie 
uczniowie w czasie przerw między zajęciami 
wykonali plakat promujący Światowy Dzień 
Zdrowia Jamy Ustnej, który został umiesz-
czony w holu głównym naszej szkoły. Każdy 
uczeń wykonał dla siebie wizytówkę, na któ-
rej widniał „zdrowy ząbek”. 

W kwietniu, w Dzień Służby Zdrowia, 
dzieci odwiedziły ośrodki zdrowia oraz apte-
ki w gminie Zembrzyce, gdzie podziękowały 
za opiekę i trud wkładany w służbę naszemu 
zdrowiu. 

Co więcej, w ramach współpracy 
z OREW-em odbyła się prelekcja na temat 
autyzmu. Uczniowie klas IV-VII mieli możli-
wość wejść w świat dziecka autystycznego. 
Uczestnicząc w zajęciach uczniowie nauczyli 
się tolerancji, a także umiejętności pomocy i 
współżycia w środowisku społecznym. 

Jak co roku, nasza szkoła realizowa-
ła programy „Owoce w szkole” i „Mleko dla 
szkół”, które miały na celu zachęcenie dzieci 
do dbania o właściwą dietę bogatą w owoce, 
warzywa i mleko. 

W roku szkolnym 2017/2018 dzieci z naszej szkoły aktywnie uczestni-
czyły w różnych formach promocji edukacji zdrowotnej. 

Ministranci z Tarnawy Dolnej najlepsi w Piłce 
Nożnej Halowej w Archidiecezji Krakowskiej

Po zwycięstwie w dekanacie suskim, 
wygrali zawody na szczeblu diece-
zjalnym w Wieliczce. Tam w kategorii 
„ministrant” (roczniki 2010-2006) naj-
lepszym strzelcem w tej grupie wieko-
wej okazał się Szymon Zadora, a naj-
lepszym bramkarzem - Kacper Łasak.  
Oboje pochodzą z Tarnawy Dolnej.  
Będąc najlepszą drużyną w Archidiece-
zji Krakowskiej wzięli udział w rozgryw-
kach na szczeblu krajowym, które miały 
miejsce 1-2 maja 2018 r. w Rzeszowie. 
Na szczeblu krajowym po zwycięstwie 
w czterech meczach, w pojedynku 
ćwierćfinałowym przegrali po dogryw-
ce w rzutach karnych z drużyną z Pa-
rafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny z Torunia.

Zwycięzcom gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów. 

UG

Ministranci z parafii Jana Kantego w Tarnawie Dolnej wzięli udział w Mistrzostwach Polski Liturgicznej Służ-
by Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej 2017/2018.  W skład drużyny wchodzili: Szymon i Michał Zadora, Alan 
Michniak, Oskar i Kacper Łasak, Dominik  Łasak i Tomasz Stypuła. Zawody odbywały się pod Patronatem 
Metropolity Krakowskiego Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. 

Informacje sportowe

Drużyna młodej Błyskawicy zrobiła bardzo duży postęp w ostatnim 
roku. Dojrzeli nie tylko piłkarsko, ale także mentalnie. Zawodnicy chęt-
nie uczestniczyli w treningach, co przełożyło się na dobrą grę. Kilku 
z nich zaliczyło bardzo dobre występy w drużynie seniorów co bardzo 
cieszy, szczególnie, że drużyna Marcówki stara się grać wychowan-
kami. Drużyna juniorów młodszych zakończyła rundę wiosenną na III 
miejscu. Przegrali tylko jedno spotkanie z liderem tabeli, a pozostałe 
spotkania zwyciężyli.

DK

Drużyna  seniorów LKS „Tarnawianka” z Tarnawy Dolnej zakończyła 
w tym roku sezon rozgrywkowy na przedostatnim miejscu tabeli, ale 
w następnej rundzie liczą na więcej. Drużyna  „Młodzików” uplasowała 
się na miejscu III, zaś „Orliki” na VII miejscu. 

MZ

Sportowo jak na nasze możliwości kadro-
we, warunki infrastrukturalne do przepro-
wadzania treningów grup młodzieżowych 
zaprezentowaliśmy się naprawdę bardzo 
dobrze. Szczególne słowa uznania należą 
się naszym piłkarzom grającym w Lidze 
Młodzików, którzy w swoim debiucie w 
tejże lidze, zakończyli sezon na bardzo do-
brym wysokim drugim miejscu, ustępując 
jedynie drużynie MKS „Kalwarianka” Kal-
waria Z. Swoją grą, szczególnie w rundzie 

jesiennej drużyna nasza wzbudzała pośród 
kibiców (nie tylko miejscowych) zasłużone 
słowa uznania grając naprawdę fajną piłkę. 

Wszystkim zawodnikom reprezentu-
jącym Zembrzyce, grającym w naszym klu-
bie należą się duże brawa. We wszystkich 
ligach młodzieżowych praktycznie każdy 
z zawodników będących członkiem klubu 
uczestniczącym w treningach bez względu 
na umiejętności, zaliczył swój debiut w ofi-
cjalnym meczu, jako zawodnik „Garbarza”. 

Z tego miejsca pragnę również podzię-
kować rodzicom zawodników za pomoc 
przy sprawach związanych z organizacją 
drużyn oraz mieszkańcom Zembrzyc, któ-
rzy wsparli naszą młodzież przyjmując „ce-
giełkę” w postaci młodzieżowego kalenda-
rza klubowego. 

Już dziś zapraszam kolejne chętne dzie-
ci, które chcą spróbować, przede wszystkim 
grać w piłkę nożną na wspólne treningi na 
naszym stadionie. Zajęcia są nie odpłat-
ne, wystarczą dobre chęci. Nie ma presji 
na wynik, umiejętności… Zajęcia w miarę 
możliwości będą prowadzone przez waka-
cje w godzinach popołudniowych na płycie 
głównej naszego stadionu.

Trenerem oraz osobą odpowiedzialną 
za całokształt i wszystkie sprawy związane 
z grupami młodzieżowymi w LKS Garbarz 
jest Wojciech Lichański (tel. 509-229-001).

WL

„GARBARZ” Zembrzyce 
Sezon piłkarski 2017/2018 za nami … Po raz pierwszy od dobrych kliku lat za-
graliśmy w trzech, a nawet czterech ze względu na wiek uczestników ligach. Były 
to: Liga Młodzików (rocznik 2005 i młodsi), Liga Orlików (rocznik 2007 i młodsi), 
Liga Żaczków (rocznik 2009 i młodsi) oraz w oficjalnym Turnieju Skrzatów orga-
nizowanym przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Wadowicach. 
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Święto Gminy 
Zembrzyce

Zawody rozegrane były w dwóch konkuren-
cjach: sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z prze-
szkodami oraz ćwiczenie bojowe. Rozgrywane 
zawody sportowo – pożarnicze były okazją do 
sprawdzenia przygotowania kondycyjnego, 
mobilności i zaangażowania strażaków po-
szczególnych jednostek oraz sprawdzenia 
sprawności sprzętu, jaki znajduje się na ich 
wyposażeniu. Naszą gminę reprezentowały 
cztery drużyny: z OSP Zembrzyce, OSP Mar-
cówka, OSP Śleszowice, OSP Tarnawa Dolna. 
Otwarcia zawodów dokonał St. asp. Grzegorz 
Lipka z PSP w Suchej Beskidzkiej, który był też 
sędzią głównym rozgrywanych zawodów. 

OSP Marcówka zajęła I miejsce w naszej 
gminie. Tym samym zapewnili sobie udział 
w zawodach powiatowych. Zwycięska dru-

żyna wystawiła drużynę w składzie: Krzysztof 
Matyszkowiecz, Marek Burek, Krzysztof Rak, 
Maciej Pindel, Mariusz Matyszkowicz, Jaro-
sław Porębski, Paweł Paczka, Dominik Wróbel, 
Michał Korczak.Drużyna za zajęcie I miejsca 
otrzymała puchar ufundowany przez Wójta 
Gminy Zembrzyce pana Łukasza Palarskiego. 

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom 
dopingującym podczas zawodów oraz gra-
tulujemy pozostałym uczestnikom zawodów 
i dziękujemy za miłą atmosferę. Gminne 
Zawody Sportowo-Pożarnicze to przede 
wszystkim doskonała promocja działalności 
jednostek OSP oraz podnoszenie gotowości 
bojowej strażaków poprzez zdrową rywaliza-
cję. To stały i charakterystyczny element funk-
cjonowania straży pożarnych.

Międzygminne zawody 
sportowo-pożarnicze

W niedzielę 1 lipca na boisku LKS Błyskawica” w Marcówce  odbyły się 
zawody sportowo-pożarnicze, w których udział wzięły drużyny z Gmi-
ny Budzów i Gminy Zembrzyce. 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 
z Zembrzyc najlepsza w powiecie

Systematyczne ćwiczenia na torze przed re-
mizą OSP dały znakomity rezultat – pozwoliły 
wygrać z pozostałymi 14 startującymi w za-
wodach drużynami. Serdecznie gratulujemy 
drużynie w składzie: Dawid Miśkowiec, Da-
wid Kołata, Jan Szwajda, Szymon Zając, Kac-
per Sałapatek, Patryk Oleksy, Patrycja Giza, 
Kamil Giza, Paweł Giza, Kacper Lichański 
oraz Tadeusz Malina. Gratulujemy młodym 
zawodnikom życząc kolejnych sukcesów 
w przyszłości.

OSP Z-ce

24 czerwca 2018 r. w Suchej 
Beskidzkiej odbyły się VI Po-
wiatowe Zawody Sportowo–
Pożarnicze Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych. Debiu-
tująca drużyna MDP Zembrzy-
ce osiągnęła ogromny sukces, 
zajmując w rozegranych zawo-
dach 1 miejsce i tym samym 
tytuł mistrza powiatu!



JUŻ WAKACJE
Dla 482 uczniów, z 4 szkół naszej gminy rozpoczęły się  właśnie waka-
cje, które potrwają 72 dni, będą to najdłuższe wakacje od lat, potrwają 
do 3 września.

Jak w całej Polsce tak i w szkołach i przed-
szkolach na terenie Gminy Zembrzyce od-
były się oficjalne zakończenia roku szkolne-
go 2017/2018. Po raz ostatni w tym roku 
szkolnym nauczyciele oraz uczniowie spo-
tkali się w pełnym składzie, aby uroczyście 
zakończyć miniony rok oraz nagrodzić tych, 
którzy przez dziesięć miesięcy ciężkiej pra-
cy zasłużyli na wyróżnienie. Podziękowano  
rodzicom, za trud włożony w wychowanie 
swoich pociech i współpracę z wychowaw-
cami. Były również  słowa wdzięczności 
i  kwiaty dla dyrektorów szkół, gron peda-
gogicznych, pracowników administracji i ob-
sługi za całoroczną pracę. Dla wielu uczniów 
był to czas pożegnania z szkołą, kolegami 
i koleżankami, przed kolejnym etapem na-
uki. Uroczystościom towarzyszyła doniosła 
atmosfera, galowe stroje oraz okolicznościo-
we przemówienia. 

Na uroczystościach nie zabrakło przed-
stawicieli samorządu w osobach Wójta 
Gminy Łukasza Palarskiego, Przewodniczą-
cego Rady Gminy Tadeusza Zadory oraz 
Wiceprzewodniczacego Rady Gminy Grze-
gorza Józefowskiego, którzy podziękowa-
li uczniom, dyrekcjom i nauczycielom za 
pracę oraz życzyli wszystkim, aby wakacje 
upłynęły pod znakiem radości, pomogły 
zregenerować siły i pozwoliły z ochotą i za-
pałem spotkać się w nowym roku szkolnym.  
Uczniowie za swoje osiągnięcia otrzymali 
dyplomy i nagrody od Dyrektorów Szkół, 
a także od Stowarzyszenia Lokalna Inicjaty-
wa Społeczna Nasza Gmina. 
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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
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