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Jesteśmy jedyną gminą, której udało się 
pozyskać środki unijne i zrealizować pro-
jekty w ramach środków dedykowanych 
na zagospodarowania terenu wokół zbior-
nika wodnego Świnna Poręba. Gmina nie 
posiadała terenów przy samym zbiorniku 
wodnym, dlatego też w 2015 roku Wójt 
Gminy podjął decyzję o realizacji projektu 
na gminnych terenach, w centrach wsi. 
Dzięki temu stworzone zostały 3 komplek-
sy rekreacyjno-sportowe, z których mogą 
korzystać dzieci i dorośli, mieszkańcy jak 
również turyści. 

Każda ze stref posiada siłownię ze-
wnętrzną, wielofunkcyjne boiska wyko-
nane z nawierzchni poliuretanowej, na 
których można grać w tenisa ziemnego, 
siatkówkę oraz koszykówkę. Dla najmłod-

szych dzieci przygotowane są urządzenia 
rekreacyjne do zabawy, a dla nieco star-
szych gry podwórkowe.

Wszystkie obiekty posiadają ławki 
i altanki, całość jest ogrodzona i oświetlo-
na. W Śleszowicach wybudowane zostało 
nowe boisko do piłki nożnej, zaś w Tarna-
wie Dolnej w ramach budowy strefy, reno-
wacji poddano istniejące boisko trawiaste.

Obiekty powstały przy szkołach, ale 
są obiektami ogólnodostępnymi, z któ-
rych wszyscy mogą korzystać. Przy każdej 
strefie rekreacyjnej wywieszony został re-
gulamin korzystania z tego obiektu. Wpro-
wadzone zakazy (np. zakaz chodzenia 
w butach na szpilkach, butach z kolcami 
po powierzchni poliuretanowej) mają na 
celu zabezpieczenie obiektu przed znisz-

czeniem, po to by można było z niego jak 
najdłużej korzystać. Strefy rekreacyjne są 
otwarte dla mieszkańców codziennie, tak-
że w soboty i niedziele.

Projekt „Budowa stref rekreacyjnych 
w Tarnawie Dolnej, Śleszowicach i Mar-
cówce” został zrealizowany w ramach 
w ramach 6 Osi Priorytetowej Dziedzictwo 
regionalne, działanie 6.3 Rozwój wewnętrz-
nych potencjałów regionu, poddziałanie 
6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i tu-
rystyczne otoczenia zbiorników wodnych 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020. 

Wartość projektu to 1 822 043,71 zł, 
w tym wysokość środków pozyskanych na 
ten cel z Unii Europejskiej i z Wojewódz-
twa Małopolskiego to 1 300 166,76 zł. 
W efekcie gmina zobowiązana jest tylko 
do pokrycia kwoty 521 876,95 zł.
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W dniu 12 października 2018 roku dokonano oficjalnego otwarcia 
stref rekreacyjnych w Tarawie Dolnej, Śleszowicach i Marcówce.

 1. Otwarto nowy plac zabaw przy Zespole 
Szkół w Zembrzycach.

 2. Zakończono realizację zadania „Budowa 
stref rekreacyjnych w Tarnawie Dolnej, 
Śleszowicach i Marcówce” i dokonano 
ich oficjalnego otwarcia.

 3. Przeprowadzono renowację Obelisku 
Poległych 1914–1920 znajdującego się 
na placu w centrum Zembrzyc.

 4. Zakończono przebudowę i rozbudowę 
istniejącego placu zabaw, tj. część nr 3, 
element 3 projektu „Budowa Centrum 
Rekreacji i Wypoczynku nad potokiem 
Paleczka w Zembrzycach”. 

 5. Zakończono prace projektowe w związ-
ku z realizacją zadania: „Rozbudowa Ka-
nalizacji w Tarnawie Dolnej”.

 6. Rozpoczęto rozbudowę drogi: budowa 
chodnika wraz z kanalizacją deszczo-
wą, budową korytka ściekowego za 
chodnikiem, przebudową przepustów, 
projektem oświetlenia przy drodze po-
wiatowej nr K1702 w miejscowości 
Śleszowice o długości 670,5 m (od km 
7,716 do km 8+367).

 7. Przeprowadzono zapytanie ofertowe, 
podpisano umowę i złożono wnioski 
o dofinansowanie w ramach usuwania 
skutków klęsk żywiołowych następują-
cych remontów dróg: 
- Remont drogi gminnej „Jędrasy” nr 

K440921K w miejscowości Marców-
ka w km 0+000 - 0+217,

- Remont drogi gminnej „Sitarzówka I” 
nr 441219 K w miejscowości Tar-

nawa Dolna w km 0+000 - 0+038, 
0+038 - 0+242.

 8. Wykonano remonty następujących dróg 
gminnych:
- remont odwodnienia drogi „Nizień”,
- remont nawierzchni drogi „Za Szkołą” 

w miejscowości Tarnawa Dolna,
- remont nawierzchni drogi „Wierchy” 

w miejscowości Śleszowice,
- remont nawierzchni drogi „Rówie-

niec” w miejscowości Śleszowice,
- remont nawierzchni drogi „Szczygły” 

w miejscowości Śleszowice,
- remont nawierzchni drogi „Tarnawska 

Góra” w miejscowości Tarnawa Dolna.

 9. Wykonano  i złożono wniosek o płat-
ność do Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych remontu drogi na Tarnawską 
Górę w Tarnawie Dolnej. 

 10. Gmina Zembrzyce otrzymała  nieodpłat-
nie 4  oczyszczacze powietrza. Oczysz-
czacze trafiły do oddziałów przedszkol-
nych w Tarnawie Dolnej, Śleszowicach 
i w Marcówce oraz do przedszkola 
w Zembrzycach.   Oczyszczacze powie-
trza zostały przekazane przez Marszałka 
Województwa Małopolskiego w ramach 
realizacji projektu integrowanego LIFE 
pn: „Wdrażanie Programu ochrony po-
wietrza dla województwa małopolskie-
go – Małopolska w zdrowej atmosferze” 
współfinansowanego ze środków  LIFE 
Unii Europejskiej.

 11. Pozyskano dodatkowe środki w wyso-
kości 28 053 zł z rezerwy subwencji 
oświatowej na dofinansowanie wyposa-
żenia w pomoce dydaktyczne niezbęd-

ne do realizacji podstawy programowej 
z przedmiotów przyrodniczych (biolo-
gia, geografia, chemia i fizyka) do Szkoły 
Podstawowej w Marcówce.

 12. Przeprowadzono transakcję sprzedaży 
nieruchomości, tj. dwóch działek na tere-
nach osuwiskowych w Tarnawie Dolnej.

 13. Pozyskano środki w ramach Rządowego 
Programu Rozwijania Szkolnej Infrastruk-
tury „Aktywna Tablica” na zakup 4 inte-
raktywnych tablic wraz z projektorami 
dla Szkoły Podstawowej w Marcówce. 

 14. Udzielono dotacji w wysokości 2000 zł 
dla LKS Tarnawianka na realizację zada-
nia „Warsztaty sportowe – doskonalenie 
umiejętności w piłce nożnej”.

 15. Przeprowadzone zostały zebrania wiej-
skie we wszystkich sołectwach gminy.

16.  Przeprowadzono procedurę przetargową 
dla remontu drogi gminnej Koźle Zem-
brzyckie. Nie wpłynęła żadna oferta.

17.  Wykonano i odebrano remonty nastę-
pujących dróg :
- remont drogi gminnej „Do Fidelusa” 

w miejscowości Zembrzyce,
- remont drogi gminnej „Do Palecz-

nych” w Tarnawie Dolnej,
- remont drogi gminnej „Płonki I” 

i „Płonki II” w Tarnawie Górnej,
- przebudowa drogi gminnej „Pod Las” 

w Tarnawie Górnej.

 18. Po przeprowadzonych przetargach 
na dowóz uczniów w roku szkolnym 
2018/2019 podpisano umowy na:

Sprawozdanie z działalności 
Wójta Gminy Zembrzyce

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Zembrzyce!

Pragnę serdecznie podziękować za okazane zaufanie jakim mnie Państwo obdarzyli 
w dniu 21 października wybierając moją osobę na funkcję Wójta Gminy Zembrzyce. 
To ogromny zaszczyt móc pełnić tę funkcję przez kolejne lata. Mam świadomość 
odpowiedzialności z jaką wiąże się pełnienie tego urzędu, a z drugiej wyzwań ja-
kie czekają Nas w najbliższych latach. W tym miejscu serdecznie dziękuję Radnym 
Gminy Zembrzyce mijającej kadencji za czteroletnią współpracę. Okres ten to wiele 
odważnych przedsięwzięć inwestycyjnych, wiele problemów i trudnych decyzji – 
czas ten bez wątpienia wpisze się w historię Naszej Gminy, a ślady jej działalności 
na długie lata zdobić będą  krajobraz naszej gminy.

Wraz z decyzjami, jakie mieszkańcy Gminy Zembrzyce podjęli podczas wyborów 
samorządowych, powołana zostanie nowa Rada Gminy. Swoją działalność rozpocz-
nie ona wraz z pierwszą sesją, która odbędzie się 22 listopada 2018 roku.

Łukasz Palarski
Wójt Gminy Zembrzyce
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- część I „Dowóz uczniów do Szko-
ły Podstawowej w Tarnawie Dolnej 
i Szkoły Podstawowej w Śleszowi-
cach” –  wartość zamówienia 120 
204,00 zł

- część II „Dowóz uczniów do Zespołu 
Szkół w Zembrzycach” – wartość za-
mówienia 34 020,00 zł.

- dowóz uczniów niepełnosprawnych 
z terenu  Gminy Zembrzyce w roku 
szkolnym 2018/2019 zł cena brut-
to za 1 kilometr 3,30 zł. (było 2,95) 
przewidywana wartość zamówienia  
– 67 650,00 zł.

 19. 30.06.2018 r. zakończono realizacje 
projektu pn. „Na piątkę z plusem – 
wzmacnianie kluczowych kompetencji 
w szkołach w gminie Zembrzyce”. Prze-
słano końcowy wniosek rozliczeniowy.

 20. Rozliczono dofinansowanie z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 
na wyjazd dzieci na ,,Zieloną szkołę”  
w kwocie 16 038 zł.

 21. Podpisano umowę zwrotu nieruchomo-
ści, zabudowanej działki o nr ew, 3632 
w Zembrzycach, na rzecz Skarbu Pań-
stwa.

 22. Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił 
do realizacji Programu „Dobry Start”  
300+, który zakłada wsparcie finan-
sowe dla uczniów rozpoczynających 
rok szkolny.  Program finansowany jest 
z dotacji z budżetu państwa, a zadania 
wykonywane są przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Zembrzycach.

 24. W dniu 1 lipca 2018 roku na boisku LKS 
Błyskawica w Marcówce zostały zorga-
nizowane międzygminne zawody spor-
towo-pożarnicze.

 25. Zakupiono i zamontowano ekologiczny 
kocioł węglowy w budynku mienia gmi-
ny w „Lecznicy”.

26. Trwa podpisywanie umów na realizację 
programu PONE w Gminie Zembrzy-
ce. W ramach programu przewiduje się 

wymianę około 40 starych palenisk na 
nowe.

 27. Wójt Gminy uczestniczył m.in. w:
- Wyścigu kolarskim „Memoriał Henry-

ka Łasaka”.
- Imprezie kulturalnej „Rombanica” 

w Marcówce.
- Międzygminnych zawodach sporto-

wo-pożarniczych.
- Posiedzeniu Komisji Rewizyjnej oraz 

Walnego Zebrania Członków Stowa-
rzyszenia Gmin i Powiatów Woje-
wództwa Małopolskiego.

- Posiedzeniach Rad Sołeckich wsi 
Zembrzyce, Śleszowice oraz Mar-
cówka.

- Zebraniach Wiejskich na terenie Gmi-
ny Zembrzyce.

- Uroczystościach związanych z Dniem 
Nauczyciela.

Wójt Gminy Zembrzyce
Łukasz Palarski

Obok prac remontowych wykonywana jest również modernizacja 
drogi gminnej „Dąbrowy” w Marcówce.  Droga ta będzie odno-
wiona na długości  460 m, od szkoły do starej remizy. Zadanie to 
realizowane jest dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w ramach Pro-
gramu Budowy Dróg Gminnych i Powiatowych w wymiarze 50% 
całości inwestycji. 

Remonty dróg gminnych
Gmina uzyskała dotację na remonty dróg gmin-
nych: „Jędrasy” w Marcówce i „Sitarzówka” w Tar-
nawie Dolnej.  W Marcówce dzięki uzyskanemu 
dofinansowaniu  zostanie wyremontowany odci-
nek drogi na długości 217. Natomiast w Tarnawie 
Dolnej zostanie odremontowana droga na nastę-
pującym odcinku w km 0+000-0+038, 0+038 – 
0+242.

Po przecięciu wstęgi dzieci z radością roz-
biegły się po dużym, kolorowym placu, by 
zapoznać się z jego atrakcjami. Plac zabaw 
wyposażony został w bezpieczne urządze-
nia zabawowo-sprawnościowe, pozwala-
jące najmłodszym dzieciom na zabawę i 
aktywne spędzanie czasu z innymi dziećmi 
na wolnym powietrzu. Do placu zabaw 
prowadzi odremontowana droga o na-
wierzchni bitumicznej. Plac został oświe-

tlony za pomocą autonomicznych lamp 
solarnych w ilości 4 szt. 

Obiekt ten został zrealizowany dzię-
ki pozyskanym na ten cel środkom z Eu-
ropejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa in-
westująca w obszary wiejskie. Ostateczna 
wartość projektu wyniosła 357.693,05 zł. 
Gmina pozyskała środki unijne na ten cel 
w wysokości ok. 126.854,00 zł. 

Nowy plac zabaw 
przy szkole w Zembrzycach

Obok szkoły w Zembrzycach powstał nowoczesny, ogólnodostępny plac zabaw. Oficjalnego otwarcia pla-
cu zabaw dokonali najmłodsi mieszkańcy Zembrzyc wraz z Wójtem Gminy – Łukaszem Palarskim, Wice-
przewodniczącym Rady Gminy – Grzegorzem Józefowskim i Dyrektorem Szkoły – Elżbietą Fidelus. 

Droga „Sitarzówka”

Droga „Dąbrowy” Droga „Jędrasy”
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Ruszyła budowa chodnika w Śleszowicach

Rozpoczęto budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej 
w Śleszowicach.Chodnik budowany jest na odcinku 670,5 m 
(od km 7,716 do km 8+367). W ramach prac zostanie stwo-
rzona również kanalizacja deszczowa, przebudowane zo-
staną przepusty i  wybudowana zostanie sieć napowietrzna 
oświetlenia ulicznego o łącznej długości 96,5 m. Całość wy-
datków związanych z projektowaniem jak również z wyko-
naniem chodnika pokrywa Gmina Zembrzyce ze środków 
własnych.

W dniu 28 września 2018 roku odbyła się sesja podsumowująca VII kadencję Rady Gminy Zembrzyce. Wójt 
Gminy Zembrzyce – Łukasz Palarski wraz z Przewodniczącym Rady – Tadeuszem Zadorą i Wiceprzewodniczą-
cym Rady – Grzegorzem Józefowskim podziękowali radnym za zaangażowanie i pracę na rzecz naszej społecz-
ności. Szczególne podziękowania otrzymała Pani Emilia Pilarczyk, która najdłużej pełniła funkcję radnej Gminy 
Zembrzyce, tj.  przez 24 lata, od 1994 roku. 

W latach 2014-2018 Rada Gminy Zembrzyce obradowała na 37 
sesjach i uchwaliła 309 uchwał. Radni pracowali również w komi-
sjach, łącznie odbyło się 86 posiedzeń komisji. W skład Rady Gmi-
ny Zembrzyce VII kadencji wchodzili: Tadeusz Zadora – Przewod-
niczący Rady, Grzegorz Józefowski – Wiceprzewodniczący Rady, 
Janusz Fujak, Jan Gierat, Małgorzata Góralik, Tomasz Gruszeczka, 
Kazimierz Kachnic, Bogusława Kalemba – Wanat, Janina Koziołek, 
Adam Łasak, Emilia Pilarczyk, Zdzisław Pływacz, Cecylia Szeląg, 
Jan Woźniak i Jolanta Żmija.

Część radnych nie ubiegało się o wybór na nową kadencję, 
byli to: Emilia Pilarczyk, Zdzisław Pływacz, Bogusława Kalemba- 
Wanat i Jolanta Żmija.

W wyniku przeprowadzonych wyborów do organów jedno-
stek samorządu terytorialnego, które odbyły się 21 październi-
ka 2018 roku wybrana została nowa rada gminy, którą tworzyć 
będą następujące osoby: Katarzyna Biedrawa, Jolanta Fidelus, Jan 
Gierat, Małgorzata Góralik, Tomasz Gruszeczka, Janina Koziołek, 
Grzegorz Józefowski, Tomasz Kudzia, Maria Kus,  Andrzej Mróz, 
Grzegorz Nieciąg, Franciszek Niziński, Cecylia Szeląg, Jan Woźniak 
i Tadeusz Zadora.

Pierwsza sesja nowej rady zwołana zostanie przez komisa-
rza wyborczego na dzień przypadający w ciągu 7 dni po upływnie 
kadencji rady, która upływa w dniu 16 listopada 2018 roku. Na 

pierwszej sesji rady gminy radni rozpoczną swoją pracę składając 
następujące ślubowanie: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypo-
spolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować 
godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy 
i jej mieszkańców”.

UG

Mało czytelne imiona i nazwiska wypisane na pomniku zostały od-
nowione. Pomnik oczyszczono specjalnym wysokociśnieniowym 
urządzeniem, a następnie  zakonserwowano środkiem zapobiega-
jącym utlenianiu i osadzaniu drobnoustrojów niszczących struk-
turę kamienia.  Prace zostały wykonane za zgodą konserwatora 
zabytków. Gmina wydatkowała na ten cel środki finansowe w wy-
sokości 35 670 zł. 

W listopadzie przed odnowionym pomnikiem planowane są 
oficjalne uroczystości związane z obchodami 100 rocznicy odzy-
skania niepodległości przez Polskę.

Pomnik, który powstał dla upamiętnienia pole-
głych w okresie I wojny światowej usytuowany 
na rynku w Zembrzycach został gruntownie od-
restaurowany.

Odrestaurowany 
pomnik 

w Zembrzycach

Koniec VII kadencji 
Rady Gminy Zembrzyce

Apel o pomoc w związku ze zbliżającą się zimą
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach  kieruje 
apel do wszystkich mieszkańców Gminy Zembrzyce  aby osoby 
potrzebujące pomocy, w szczególności osoby starsze, samotne, 
chore, bezdomne, niepełnosprawne, które własnymi staraniami 
nie radzą sobie z problemami, zwłaszcza w obliczu zbliżającej się 
zimy, w razie potrzeby kontaktowały się z Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Zembrzycach, osobiście lub telefonicznie pod nu-
merem telefonu: 33 874 64 00  bądź za pośrednictwem innych 
osób, np.: sołtysów, radnych, sąsiadów, osób bliskich itp.

Jednocześnie, w związku z nadchodzącą zimą, zwracamy 
się do wszystkich mieszkańców gminy Zembrzyce, aby zwrócili 
uwagę na swoich bliskich, znajomych, sąsiadów, w szczególności 
na osoby starsze, samotne, chore, bezdomne, niezaradne życio-

wo oraz niepełnosprawne, które narażone są na różne niebez-
pieczeństwa związane z zimą. Osoby te mogą wymagać schro-
nienia lub różnych innych form pomocy.

Pragniemy także zwrócić szczególną uwagę na różne formy 
pomocy dla osób wymagających wsparcia, przede wszystkim 
szeroko rozumianą pomoc sąsiedzką. Nie bądźmy obojętni na 
osoby potrzebujące pomocy, czasem zwykłe słowo, czy prosty 
gest mogą stanowić dla osób potrzebujących dużą pomoc czy 
wsparcie. Bądźmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale także za 
naszych bliskich, sąsiadów. Dzięki wzajemnej pomocy i wsparciu 
możliwe będzie stworzenie lokalnej sieci wsparcia i społeczności 
opartej na wzajemnym zrozumieniu i życzliwości wobec siebie.

GOPS
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NOWY ROK SZKOLNY 2018/2019
W tym roku szkolnym naukę w gminnych 
szkołach rozpoczęło 446 uczniów, a wie-
dzę będzie im przekazywać 63 nauczy-
cieli i wychowawców. W czasie wakacji 
we wszystkich szkołach przeprowadzone 
zostały bieżące prace remontowe i odna-
wiające. Dodatkowo w szkole w Marcówce 
i w Śleszowicach przeprowadzone zostały 
prace mające na celu utworzenie dodat-
kowych sal lekcyjnych, na potrzeby 8 klas. 

Rok szkolny 2018/2019 rozpoczął się w dniu 3 września 2018 roku.  
We wszystkich gminnych szkołach odbyły się uroczyste akademie 
związane z inauguracją nowego roku szkolnego. Był to szczególny 
dzień dla pierwszoklasistów, którzy po złożonym ślubowaniu zostali 
pasowani przez dyrektorów szkół na uczniów. W uroczystościach brał 
udział Łukasz Palarski - Wójt Gminy Zembrzyce, który życzył uczniom 
sukcesów w nauce, a nauczycielom wytrwałości i osiągnięć w pracy 
zawodowej.

Liczba uczniów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2018/2019

Przedszkole i Oddziały 
Przedszkolne Uczniowie Razem

Zespół Szkół w Zembrzycach 75 182 257

Szkoła Podstawowa w Tarnawie Dolnej 19 107 126

Szkoła Podstawowa w Marcówce 25 60 85

Szkoła Podstawowa w Śleszowicach 25 97 122

Razem: 144 446 590

 

Interaktywne  tablice i projektory multimedialne 
dla Szkoły Podstawowej w Marcówce

W ramach otrzymanego wsparcia Szkoła Podstawowa zakupiła 4 tablice interaktywne oraz 
4 projektory multimedialne. Doposażenie szkoły w w/w sprzęt umożliwi szersze wykorzy-
stanie z nowych technologii informatycznych na zajęciach edukacyjnych z różnych przed-
miotów, a tym samym będzie wspomagać proces kształcenia uczniów.

Gmina Zembrzyce w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej 
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie techno-
logii informacyjno- komunikacyjnej  na lata 2017-2019„Aktywna Tablica” 
otrzymała środki  na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawo-
wej w Marcówce. Wartość całego programu to 17 500 zł, z czego 14 000 zł 
to wysokość wsparcia finansowego, a 3500 zł to wkład własny Gminy.

Otrzymano  zwiększoną subwencję oświatową z 4% rezerwy
Pozyskano dodatkowe środki w wysokości 28 053 zł z rezerwy subwencji oświatowej na dofinansowanie wyposażenia w po-
moce  dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia 
i fizyka) do Szkoły Podstawowej w Marcówce.

COS

Oczyszczacze powietrza dla najmłodszych

Gmina Zembrzyce otrzymała nieodpłat-
nie dzięki podpisanej umowie darowizny 
4 oczyszczacze powietrza po jednym dla 
każdej ze szkół. Oczyszczacze trafiły do od-
działów przedszkolnych w Tarnawie Dolnej, 
Śleszowicach i w Marcówce oraz w przed-
szkolu w Zembrzycach.

Oczyszczacze swoimi parametrami są 
dostosowane do potrzeb 60-metrowej sali 
przedszkolnej i oczyszczają 388 m3 powie-
trza na godzinę. W ciągu każdej godziny są 

w stanie dwukrotnie przefiltrować całe po-
wietrze w danym pomieszczeniu.Dodatko-
wo wyposażono je w filtry HEPA wysokiej 
klasy H13, które wychwytują nie tylko pyły 
i szkodliwe substancje, ale także kurz, aler-
geny i bakterie. Przy tym są ciche i mogą 
być włączone w każdej chwili pracy z dzieć-
mi, czy w trakcie ich przerw na drzemkę. Są 
to urządzenia w pełni bezpieczne dla dzieci. 
Wyposażone są m.in. w blokadę rodziciel-
ską i funkcję automatycznego wyłączenia 

przy próbie otwarcia klapy czy w przypadku 
przewrócenia urządzenia.

Dzięki tym nowoczesnym urządze-
niom najmłodsi mają szansę ustrzec się nie 
tylko przed smogiem, ale też przed proble-
mami zdrowotnymi, w tym m.in. alergią. 

COS

Oczyszczacze powietrza zostały przekazane przez Marszałka Woje-
wództwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego 
LIFE pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa 
małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowa-
nego ze środków  LIFE Unii Europejskiej. 
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Działalność Świetlicy w Tarnawie Górnej

Dzieci z Tarnawy Górnej i Śleszowic z przyjemnością spędzają 
tam czas, mają zapewnione ciepłe, niemal  domowe warunki. 
Wychowankowie przy sprzyjającej pogodzie korzystają z  atrak-
cyjnych urządzeń placu zabaw. Na zajęciach, prowadzonych 
przez Panie wychowawczynie dzieci wykonują przeróżne prace 
plastyczne związane z porą roku, kolorują, słuchają bajek, odra-
biają lekcje, bawią się na dywanie, grają w gry planszowe i ukła-
dają puzzle, grają w ping-ponga. Mają też zajęcia kulinarne gdzie 
robią kanapki, pieką ciasteczka, robią sałatki. Dzieci licznie i chęt-
nie  przybywają do świetlicy, aby ciekawie, miło i pożytecznie 
spędzać czas. 

Po wakacjach swoją działalność wznowiła Świe-
tlica w Tarnawie Górnej. Pomieszczenie zostało 
odnowione, pomalowane. Zajęcia odbywają się od 
wtorku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00.

W kategorii „wieniec tradycyjny” przyzna-
no: I miejsce – KGW Bieńkówka, II miej-
sce – Gaździnom przy Bractwie Zbójników 
spod Babiej Góry z Marcówki, III miejsce 
ex aequo – KGW Osielec i KGW Stryszawa 
Dolna. W  trakcie imprezy prezes Małopol-
skiej Izby Rolniczej wraz ze Starostą Su-
skim wręczyli wyróżniającym się rolnikom 
z poszczególnych gmin z terenu powiatu 
suskiego dyplomy i nagrody rzeczowe. 
W tym roku z  naszej gminy otrzymał to 
wyróżnienie Pan Marek Kadela z Tarnawy 
Dolnej. Imprezą towarzyszącą tegorocz-
nemu świętu plonów był Festiwal Sma-
ków zorganizowany w ramach projektu 
realizowanego przez cztery Lokalne Grupy 
Działania: LGD Podbabiogórze (gminy po-

wiatu suskiego), LGD „Wadoviana” (gmina 
Wadowice i gmina Andrychów), LGD „Do-
lina Soły” (gminy powiatu oświęcimskiego 
i wadowickiego) oraz LGD „Żywiecki Raj” 
(gminy powiatu żywieckiego). Panie ZKG 
„Mioduszyna” przygotowały przepyszne 
ciasta i ciasteczka, pasztety, kapuśniaczki, 
chleb ze smalcem i tradycyjne ogórki kiszo-

ne w dębowej beczce. Jednak najbardziej 
oblegane przez smakoszów było stoisko 
z knedlami śliwkowymi, które w ramach 
warsztatów kulinarnych na bieżąco lepiły 
i podawały nasze panie. Wszyscy goście 
mieli okazję degustowania przepysznych 
lokalnych specjałów kulinarnych.

MK

W tym roku gospodarzem Doży-
nek Powiatu Suskiego była Gmi-
na Budzów. Wieńce dożynkowe 
przygotowały  koła gospodyń 
z  poszczególnych gmin powiatu 
suskiego.

Zbójnickie świętowanie

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. Dzieci 
z najmłodszych klas  w formie wierszy i pio-
senek 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 

PODZIĘKOWALI ZA DAR PONTYFIKATU I ZA MIŁOŚĆ

W sobotę 14 lipca 2018 r. odbyła się jak co roku Rombanica czyli 
podbabiogórskie zbójowanie organizowane przez Bractwo Zbój-
ników spod Babiej Góry.

Od 16.00 w Bacówce u Harnasia oj! 
działo się! Podawano pyszny bigos oraz 
zbójnicki gulasz – pychota! Do tego 
świeżo pieczony chlebuś i smalczyk wła-
snej roboty. Grała i śpiewała „Kapela 
spod Babiej Góry”, „Kapela Kusica” oraz 
Zembrzyckie Koło Gospodyń Wiejskich 
„Mioduszyna”. Widoki piękne, choć wia-
ło i czasem padało  to chętnych do za-
bawy, tańca, śpiewania nie brakowało. 
Co odważniejsi i sprawniejsi  brali udział 
w zbójnickich śpasach, których z roku na 
rok jest coraz więcej.  

Przygotowali w tym roku zupę z kwaków, 
którą mogli skosztować turyści. Rok temu 
serwowali upieczoną na ognisku kurę w gli-
nie. Nasze bractwo działa w trzech kie-
runkach. Pierwszy to nowoczesna metoda 

działalności charytatywnej: pomagamy 
pogorzelcom, osobom chorym i niepełno-
sprawnym, szkołom specjalnym. 

Drugi to krzewienie kultury i tradycji 
zbójnickiej: mają swoich zbójników spod 

Babiej Góry – nie Ondraszka, nie Janosika, 
ale Józefa Baczyńskiego ze Skawicy czy Ja-
kuba Śmietanę, to ich idole. 

Trzeci kierunek działalności to po-
kazywanie się na takich imprezach, gdzie 
przybywa mnóstwo turystów i gości, którzy 
mają okazję z bliska zobaczyć, jak to nie-
gdyś przyrządzało się zbójnickie jedzenie. 

Promują naszą gminę, prezentując się 
w okazałych strojach zbójnickich z regionu 
babiogórskiego.

V Zlot Zbójników
W Karczmie Góralskiej w Ustroniu odbył się V Międzynarodowy Zlot 
Zbójników  w Polsce w ramach, którego odbył się Festiwal Zbójnickie 
Jadło o „Złote Parzenice”. Bractwo Zbójników spod Babiej Góry rów-
nież brało udział w konkursie. 

Dożynki Powiatowe

 W niedzielę 14 października 2018 r. w Kościele Parafialnym w Zem-
brzycach zespół „Pokolenie” podziękował Naszemu Wielkiemu Pol-
skiemu Papieżowi za dar Jego życia, pontyfikat oraz Słowa, które 
miały niezwykłą siłę i moc. 

Charakterystyczne cechy posługi Jana 
Pawła II dały się zauważyć w wykonywa-
nych utworach muzycznych oraz partiach 
narracyjnych. Koncert miał charakter 
dziękczynno-modlitewny i niósł głębokie 
przesłanie, skłaniał do refleksji i zastano-
wienia się nad istotą życia.

Warto podkreślić, iż koncert odbył 
się w Święto Komisji Edukacji Narodowej, 
a Nauczyciele naszej zembrzyckiej szkoły, 
należących do zespołu – (p. Dyr. E. Fide-
lus, B. Cyganik, G. Świerk, A. Lorek, J.  To-
karz, P. Talaga, E. Stopa) – oddali cześć 
i hołd Jednemu z Największych Pedago-
gów naszych czasów – Karolowi Wojtyle.

Wkomponowane w występ utwory 
muzyczne wybrzmiewały echem Wado-
wic, Krakowa, Rzymu, a wreszcie świata, 
który zwiedził Ojciec Święty. Atmosfera 
koncertu sprawiła, że choć przez chwilę 
udało się dotknąć innego wymiaru rze-
czywistości, tego najpiękniejszego i naj-
ważniejszego, o którym ciągle słyszeliśmy 
w nauczaniu papieża, wymiaru miłości.

     ZSZ
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Widowisko Dumy i Radości

Wydarzenie rozpoczęło się na Wawelu mszą św. koncelebro-
waną przez ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Następ-
nie uczniowie w barwnym korowodzie przeszli ulicami Krakowa 
do Parku Jordana. Tam poszczególne szkoły prezentowały się 
przedstawiając inscenizacje związane z historią Polski. W sumie, 
w wydarzeniu wzięło udział około 10 000 uczniów włączając się 
w ten sposób w obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę. 

UG

W piątek 19 października przedstawiciele szkół 
Gminy Zembrzyce wzięli udział w „Widowisku 
Dumy i Radości”, zorganizowanym przez Małopol-
skie Kuratorium Oświaty.

Informacje z Zespołu Szkół w Zembrzycach

Grupa młodzieży z Zespołu Szkół 
w Zembrzycach aktywnie poznaje Polskę! 

Końcem września 17 osób z klas 6,7 i 8 spędziło wspaniały week-
end w górach. Zdobyliśmy Trzy Korony i mieliśmy okazję poznać 
historię niezwykłego zabytkowego kościółka w Grywałdzie. 

Końcem października siostry Służebniczki zaprosiły młodzież 
z Marcówki, Mucharza i Zembrzyc na spotkanie rekolekcyjne 
w Zakrzowie. Z możliwości wspólnego ubogacającego wyjazdu 
skorzystało 18 osób. Bardzo dziękujemy za wsparcie finansowe 
i modlitewne Księdzu Proboszczowi i grupie parafian, a także dy-
rekcji i nauczycielom naszej szkoły.

s. Katarzyna i młodzież

Uczestniczyliśmy w wyjątkowych spotkaniach inte-
gracyjnych promujących wiarę i kulturę. W czerw-
cu 10 osób z klas 6 i 7, zaraz na początku wakacji 
wyjechało do Wielkopolski na Paradiso, spotkanie 
młodych archidiecezji poznańskiej i nie tylko. Przy 
okazji zwiedziliśmy muzeum Adama Mickiewicza w 
Śmiełowie. 

Dzień Drzewa w Przedszkolu

Dlatego też przedszkolaki postanowiły 
poświęcić drzewom parę chwil. Dzieci 
zapoznały się z najważniejszymi informa-
cjami na temat drzew, a także dowiedziały 
się, jakie gatunki możemy zaobserwować 
w  naszym otoczeniu. Przyswajaniu wiedzy 
przyrodniczej towarzyszyły zabawy rucho-
we, śpiew i taniec, a także wykonanie prac 

technicznych. Na zakończenie przedszko-
laki udały się na przedszkolny plac zabaw, 
wokół którego rosną różnorodne drzewa. 

Podjęte działania miały na celu pro-
pagowanie idei ochrony przyrody, kształ-
towanie świadomości ekologicznej, a także 
pogłębianie wiedzy na temat drzew. 

Dzień Drzewa obchodzony jest 10. października. Święto to wymyślił 
amerykański miłośnik i znawca przyrody Juliusz Morton, który uważał, 
że „inne święta służą jedynie przypomnieniu, Dzień Drzewa wskazuje 
zaś na przyszłość”. 

Dzień Grzyba
W poniedziałek 24. września przedszkolaki świętowały Dzień 
Grzyba. Niesprzyjająca pogoda spowodowała, że dzieci nie 
wybrały się na prawdziwe grzybobranie do lasu, ale również 
w przedszkolu zdobyły wiele interesujących wiadomości na te-
mat grzybów. Dzień Grzyba był doskonałą okazją do ciekawych 
i wartościowych zajęć, podczas których dzieci poznały różno-
rodne ich gatunki, dowiedziały się, które są jadalne, a które tru-
jące, a także poznały ich budowę oraz wykorzystanie w kuchni. 
Przedszkolaki wykonały także różnymi technikami piękne prace 
plastyczne, które ozdobiły przedszkolną galerię.
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Pasowanie na Przedszkolaka
18 października, jak co roku, w przedszkolu w Zembrzycach od-
było się „Pasowanie na Przedszkolaka”. Był to pierwszy, ważny 
występ dzieci, które w tym roku dołączyły do grona przedszko-
laków. Pani Dyrektor uroczyście przywitała zebranych gości, 
rodziców oraz dzieci. Następnie najmłodsze z grup – „Misie” 
zaprezentowały swoje umiejętności. Pomimo tego, że był to ich 
debiut, świetnie poradzili sobie na scenie, a rodzice nie kryli 

swojego wzruszenia. Starsze grupy również wystąpiły, pre-
zentując się wokalnie, recytatorsko i tanecznie. Po części ar-
tystycznej nowoprzyjęte Przedszkolaki oraz ich rodzice złożyli 
ślubowanie, a Pani Dyrektor za pomocą „zaczarowanego ołów-
ka” dokonała pasowania. Wszystkim pasowanym przedszkola-
kom życzymy uśmiechu i wiele radości na każdy dzień pobytu 
w przedszkolu.

Dzień Kropki 
w Przedszkolu

Tego dnia zarówno ubrania dzieci, jak i ich 
twarze ozdobione były kolorowymi krop-
kami. Na zajęciach dydaktycznych dzieci 
poznały historię tego święta, a także szu-
kały kropek w przedszkolu, klasyfikowały je 
i przeliczały. Ponadto dzieci wykonały prace 
plastyczne, których motywem przewodnim 
były kropki. Było wesoło i twórczo!

W dniu 14 września 2018 r. 
przedszkolaki z Zembrzyc ob-
chodziły po raz pierwszy Mię-
dzynarodowy Dzień Kropki.

Wizyta listonosza Nasz  gość bardzo ciekawie opowiadał o swoim zawodzie, jego 
obowiązkach, a także o ciekawych wydarzeniach jakie spotkały go 
podczas pracy. Pan Listonosz pokazał dzieciom swoją torbę, listy 
i przekazy. Przedszkolaki wykazywały ogromne zainteresowanie, 
a nawet deklarowały chęć wykonywania tego zawodu.Na koniec 
dzieci podziękowały za spotkanie i poświęcony im czas oraz wrę-
czyły laurkę. 

ZSZ

W piątek 19 października, w naszym przedszkolu 
gościliśmy Pana Listonosza. Dzieci ogromnie cie-
szyły się z tej wizyty, tym bardziej, że przyniósł im 
ogromną paczkę.

Informacje ze Szkoły w Tarnawie Dolnej

Smaczna tradycja w naszej szkole
Na świętej Tekli 
ziemniaki będziemy piekli 

23. września, czyli w dniu świę-
tej Tekli, rozpoczynał się okres 
rozpalania na polach ognisk 
i pieczenia w nich pierwszych 
zebranych ziemniaków.

Święto ziemniaka, jak głosi ludowa tra-
dycja, przypada we wrześniu, dlatego 29. 
września w Szkole Podstawowej w Tarna-
wie Dolnej pierwszy tydzień jesieni przy-
witaliśmy biesiadując na „Festiwalu Chleba 
i Ziemniaka”. Uroczystość ta już na stałe 
wpisała się w kalendarz imprez jesien-
nych naszej szkoły. Jest bowiem okazją 
do spotkania i wspólnej zabawy naszych 
wychowanków, ich bliskich oraz lokalnej 
społeczności, która jak zawsze dopisała. 
Naszą imprezę uświetniła obecność Wój-
ta Gminy pana Łukasza Palarskiego oraz 
przedstawicieli lokalnego samorządu. 
Punktualnie o godzinie 9.00 pani Dyrektor 

Ewa Dębińska przywitała wszystkich ze-
branych w sali gimnastycznej naszej szkoły 
i w rodzinnej atmosferze z muzyką w tle 
rozpoczęto biesiadowanie. 

W trakcie imprezy nasi goście mie-
li okazję degustować różnorodne lokalne 
przysmaki i potrawy przypominające,… że 
to już jesień. W menu znalazła się zupa 
kremowa z marchewki z paluchami oraz 
zupa ze świeżego ogórka. Głównym „bo-
haterem” spotkania był oczywiście chlebek 
i ziemniak, zatem na stole królowały pieczo-
ne ziemniaki z boczkiem oraz chlebek wiej-
ski z masłem czosnkowym oraz serem. Nie 
zabrakło również pieczonych jabłek z loda-
mi oraz smakowitych i różnorodnych ciast. 
Całość podkreślał bogaty wybór herbatek 
na jesienną słotę, a więc lipowa, miętowa 
i ta tradycyjna, czarna z cytrynką. Podczas 
degustacji czas zebranym umilali nasi mi-
lusińscy, występując w krótkim i wesołym 
przedstawieniu o tematyce jesiennej. Do-
datkową atrakcją spotkania były pokazy 
strażackie przygotowane przez strażaków 
z lokalnej OSP. Wśród zabaw i konkuren-

cji każdy mógł znaleźć coś dla siebie, bo 
program obfitował w ciekawe propozycje. 
Do najciekawszych należał konkurs ekolo-
giczny, w którym można było zdobyć nie-
tuzinkową nagrodę. Najmłodsi mogli zostać 
superfarmerem grając w grę „Farmer” oraz 
zmagali się w konkurencjach sportowych. 
Dla nich też zorganizowano, cieszącą się 
dużym zainteresowaniem fotobudkę. Star-
si mieli z kolei okazję pochwalić się swoimi 
umiejętnościami wokalnymi biorąc udział 
w karaoke. 

Na zakończenie imprezy starania dzie-
ci włożone w konkurencje i zabawy zostały 
nagrodzone przez panią Dyrektor drob-
nymi upominkami i słodyczami. Uśmiechu 
i udanej zabawy nie brakowało podczas 
tego spotkania. Miejmy nadzieję, że będzie 
więcej okazji do wspólnego biesiadowania 
w tak miłym gronie i świetnej atmosferze 
jak w to sobotnie przedpołudnie. Dzięku-
jemy wszystkim dzieciom i rodzicom za 
pomoc w przygotowaniach – to również 
dzięki Wam ten dzień był taki wyjątkowy!

SPT

Informacje ze Szkoły w Marcówce

NAGRODA NA DOBRY START!
Szkolne Kasy Oszczędności (SKO), pro-

wadzone i rozwijane od ponad 80 lat przez 
PKO Bank Polski, to najstarszy, największy 
i jednocześnie najbardziej innowacyjny tego 
typu program w kraju. SKO wspiera dzieci, 
ich rodziców i nauczycieli przede wszystkim 
w nauce oszczędzania i przedsiębiorczości, 
jak również służy podniesieniu jakości eduka-
cji matematycznej czy informatycznej. 

PKO Bank Polski co roku organizu-
je konkursy, w których nagradza najlepsze 
szkoły angażujące się w działania związane 
z edukacją finansową.

„Konkurs dla SKO” to możliwośćna 
zdobycie atrakcyjnych nagród finansowych. 
W tym celu  należy wykazać się aktywnością, 
pomysłowością i przedsiębiorczością.

W tym roku po raz kolejny PKO Bank 
Polski nagrodził Szkołę Podstawową w Mar-
cówce nagrodą II stopnia w etapie regional-
nym „Konkursu dla SKO”. 

Nasza wspólna praca sprzyja osiąganiu 
sukcesów, co udało nam się udowodnić ko-
lejny raz. 

CIESZYMY SIĘ, ŻE PKO BANK POLSKI 
DOCENIA NASZE  DZIAŁANIA.
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Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

20 września to dzień ważny dla wszyst-
kich przedszkolaków w całej Polsce, 
bowiem Sejm przyjął uchwałę ustana-
wiającą ten dzień Ogólnopolskim Dniem 
Przedszkolaka. Święto to zostało usta-
nowione, by podkreślić wagę edukacji 
przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci 
i ma przyczynić się do popularyzacji wy-

chowania przedszkolnego. Jest to święto, 
które na stałe wpisało się w kalendarz 
ważnych świąt obchodzonych w naszej 
szkole. Dzieci odświętnie ubrane w obec-
ności Pani Dyrektor złożyły uroczyste 
ślubowanie, a następnie Panie Przed-
szkolanki wręczyły maluchom pamiątko-
we medale.

„Każdy przedszkolak dobrze wie,
że kiedy 20 wrzesień zbliża się,
od najmłodszego, aż po starszaka,
wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka”.

Jest to pierwsza edycja ogólnopolskiego 
konkursu dla szkół podstawowych, orga-
nizowanego przez Narodowe Centrum 
Kultury z okazji 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości w ramach 
Wieloletniego Programu Rządowego NIE-
PODLEGŁA. W wydarzeniu tym bierze 
udział tylko 300 szkół. Zadaniem uczest-
ników było wspólne wykonanie Hymnu 
Państwowego oraz dwóch dowolnych 

pieśni hymnicznych („Rota” i „Marsz Polo-
nia”). We wtorek 25 września do Marców-
ki przyjechało dwuosobowe jury złożone 
z profesjonalnych muzyków, profesorów 
akademii muzycznej, które oceniło i na-

grało występ uczniów. Ogłoszenie wyni-
ków nastąpi około 20 listopada. Trzymamy 
mocno kciuki.

Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej im. Bohaterów Wester-
platte w Marcówce, jako jedyni 
przedstawiciele z powiatu su-
skiego , wzięli udział w konkur-
sie „Do Hymnu”.

Do Hymnu

Natalia Leśniak mistrzyni 
Polski w łucznictwie 

Łuczniczka podkreślała także, jak bardzo 
ważne jest prowadzenie zdrowego trybu 
życia i podejmowanie wszelkich form ak-
tywności fizycznej. Powtarzała dzieciom, 

że niemożliwe nie istnieje, czyli jeżeli ktoś 
bardzo o czymś marzy  dąży do tego i cięż-
ko pracuje może osiągnąć sukces.

We wtorek 25 września naszą szkołę odwiedziła p. Natalia Leśniak, 
mistrzyni Polski, wicemistrzyni świata  w łucznictwie. Opowiadała 
o początkach kariery, o swoim udziale w olimpiadzie w Londynie oraz 
o przygotowaniach do kwalifikacji olimpijskich w Tokio 2020. 

EUROPEJSKI 
TYDZIEŃ SPORTU

W Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w dniach od 23-28.09 trwał Euro-
pejski Tydzień Sportu. W ramach obchodów zaplanowano spotkania ze znanymi spor-
towcami z powiatu suskiego, zorganizowano akcje sportowo-rekreacyjnych promujące 
zdrowy styl życia dla uczniów oraz mieszkańców Marcówki.

Integrujmy się z kijkami Uczestnicy zaliczyli instruktaż, jak prawidłowo poruszać 
się z kijkami. Pan Andrzej powiedział, że chodzenie z kijami 
– Nordic Walking rozwija wszelkie partie mięśni (aż 90%), tj. 
nóg, pośladków, bioder, pleców, ramion i barków, dlatego też 
to doskonały trening lekkoatletyczny służący poprawieniu 
kondycji i wytrzymałości. To również wspaniała okazja do po-
prawienia kondycji psychicznej, a co za tym idzie samopoczu-
cia i obniżenia poziomu stresu. Po zakończonym instruktażu 
wszyscy uczestniczy wyruszyli na spacer z kijkami. 

W środę 27 września odbyły się bezpłatne zajęcia 
„Integrujmy się z kijkami”. Zajęcia poprowadził p. An-
drzej Sala – instruktor i sędzia Nordic Walking, znany  
i ceniony propagator tej dyscypliny sportu w powiecie 
suskim.

Zumbastyczny czwartek

Pani Basia jest trenerem personalnym oraz instruktorką fitness, któ-
ra zapoczątkowała modę na zumbę w powiecie suskim. Zumba Kids 
to połączenie tańca i fitnessu. W trakcie jej trwania dzieci ćwiczą nie 
tylko mięśnie, ale też koordynację ruchów, pracę w zespole, a nawet 
pamięć. Dzieci zapatrzone nieustannie w prowadzącą w radosnej 
atmosferze tańczyły i śpiewały znane im piosenki. Po zakończeniu 
wyczerpującej, ale jednak miłej i wesołej zabawy uczniowie podzię-
kowali Pani Basi za mile spędzony czas i naukę.

W naszej szkole w czasie Europejskiego Tygodnia 
Sportu zorganizowaliśmy „Zumbastyczny czwar-
tek”. Mini maraton dla uczniów klas I-VIII oraz 
przedszkolaków odbył się pod okiem znanej i lu-
bianej Barbary Fila-Chwiej.

Niepodległościowa 
Sztafeta Pokoleń

– czyli 100 metrów 
na stulecie

Na zakończenie obchodów Europejskiego 
Tygodnia Sportu zorganizowano „Niepod-
ległościową Sztafetę Pokoleń – czyli 100 
metrów na stulecie”. Sztafeta nie miała 
charakteru rywalizacji sportowej. Był to 
bieg rekreacyjny, rodzinny, w którym wzię-
li udział rodzice, babcie, dziadkowie i cio-
cie. Ideą było, aby bieg ten połączył osoby 
w każdym wieku, promował patriotyzm, 
pamięć historyczną i aktywność fizyczną.
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WYCIECZKA DO KRAKOWA 
„Wioski Świata” zdobyte…

Wizytę w Krakowie rozpoczęliśmy od rej-
su statkiem po Wiśle, podczas którego 
mogliśmy podziwiać panoramę zabytko-
wej zabudowy miasta i bulwary wiślane. 
Czas na statku uprzyjemniały nam zabawy 
ruchowo-muzyczne oraz łamigłówki pro-
wadzone przez animatorkę. Gdy dobiliśmy 
do brzegu, po krótkim spacerze, naszym 
oczom ukazał się niesamowity Park Edu-
kacji Globalnej „Wioski Świata”. Miejsce to 
zostało stworzone przez Salezjanów, aby 

uwrażliwić zwiedzających na los miesz-
kańców najbardziej odległych i zapomnia-
nych zakątków świata. 

Tę niezwykłą wyprawę rozpoczęliśmy 
od warsztatów w wiosce indiańskiej. We 
wnętrzu tipi uczestnicy odkrywali kulturę 
Indian, poznali ich dzieje, sztukę, tradycyj-
ne symbole oraz wybrane rytuały. Oprócz 
wiedzy, młodzi podróżnicy zdobyli także 
liczne sprawności. Uczniowie podzieleni 
na trzy plemiona, uczestniczyli w rożnych 

konkurencjach ćwicząc się jednocześnie 
we współzawodnictwie, przestrzeganiu 
reguł, jak i umiejętności wykorzystywania 
wiedzy w praktyce. Niewątpliwą atrakcją 
była możliwość strzelania z łuku. 

Kolejnym punktem programu było 
zwiedzanie parku. Dzieci mogły zobaczyć 
tradycyjną ghańską wioskę, peruwiańską 
chatę, arktyczne igloo, mongolską jurtę 
oraz papuaski dom na palach. Dzięki foto-
grafiom i różnego rodzaju eksponatom po-
chodzącym z odległych zakątków świata, 
mogły w sposób namacalny doświadczyć 
tamtejszej kultury i tradycji. Piękna, sło-
neczna pogoda sprawiła, że dla wszystkich 
była to fascynująca i pouczająca wyprawa.

SPM

Dnia 1 października 2018 r. uczniowie klas I-III pod opieką swoich wy-
chowawców uczestniczyli w wycieczce edukacyjno-turystycznej do 
Krakowa.

Informacje ze Szkoły w Śleszowicach

„PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”
Uczniowie naszej szkoły biorą udział w Mię-
dzynarodowym Projekcie Edukacyjnym 
„Piękna Nasza Polska Cała”, w ramach które-
go poznają historię państwa polskiego i sym-
boli narodowych, tradycje, zwyczaje, obrzędy 
ludowe, a także tańce i potrawy regionalne. 

Realizacja Projektu pozwoli wzmocnić 
poczucie radości i dumy z bycia Polakami.

Zaplanowane działania:
 zajęcia otwarte dla rodziców o tematyce 

patriotycznej,
 akademia z okazji 11 listopada,
 nauka piosenki „Rodzinny Kraj”,
 nauka tańca ludowego,
 konkurs recytatorski,
 organizacja Kącika „Piękna Nasza Polska 

Cała” o tematyce folkowej lub patrio-
tycznej,

 „Strój ludowy naszego regionu” – praca 

plastyczna,
 „Według przepisu Babci i Dziadka” – re-

gionalne potrawy,
 „Na skrzydłach historii” – wykonanie 

prezentacji multimedialnej o swojej 
miejscowości,

 „Dzień Mody Patriotycznej”,
 „Drzewo Pamięci” – zasadzenie drzewka 

jako symbolu życia i wolności,
 „Turniej wiedzy patriotycznej – Kocham 

Cię Polsko!”,
 „Biało-czerwoni” – zawody sportowe. 

„BOHATERON – WŁĄCZ HISTORIĘ”
Uczniowie klasy piątej i ósmej biorą udział w 
ogólnopolskiej akcji realizowanej pod patro-
natem MEN, która ma na celu upamiętnienie 
i uhonorowanie uczestników Powstania War-
szawskiego poprzez wysłanie im symbolicz-
nych kartek. 

Uczestnicy lekcji języka polskiego po-
znają biografie powstańców, a następnie 
samodzielnie wybiorą adresata swojej kartki.

„TAK NIELICZNI,  A TAK WIELCY”
Patronem Szkoły Podstawowej w Śleszowi-
cach jest Dywizjon 303. W związku z tym 
uczniowie klas VI-VIII z wychowawcami wy-
brali się do kina, aby obejrzeć film „Dywizjon 
303 – historia prawdziwa”.  Pokazaną historię 
polskich lotników porównali z losami opisa-
nymi przez Arkadego Fiedlera.  

W głównym holu powstaje „Kącik Pa-
trona”. O Dywizjonie 303 można również 
poczytać na stronie internetowej szkoły. Za-
praszamy do lektury.

SPŚ

DZIAŁANIA W RAMACH OBCHODÓW 100 ROCZNICY 
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

Słodziaki zagościły w szkolnej bibliotece
Uczniowie naszej szkoły zawsze bardzo chętnie biorą udział we 
wszystkich akcjach promujących czytanie książek. W tym roku 
szkolnym postanowiliśmy wziąć udział w konkursie edukacyjnym 
„Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”, którego głównym celem jest 
budowanie nawyku codziennego czytania wśród uczniów naszej 
szkoły. Inspiracją dla dzieci i rodziców do przygody z literaturą stały 
się ilustrowane opowieści o przygodach Gangu Słodziaków.

Czytanie pełni w życiu dziecka niezwykle ważną rolę już 
od najmłodszych lat. Przede wszystkim pobudza wy-
obraźnię, uczy samodzielnego myślenia, a także ćwiczy 
pamięć i spostrzeganie oraz koncentrację uwagi. 

Sportowy tydzień Na uczniów czekały różne niespodzianki 
i wydarzenia:

 „Ćwiczyć każdy może, trochę lepiej 
lub trochę gorzej…” –  wspólna gim-
nastyka na dobry początek dnia,

 „Truchcikiem po zdrowie” – marszo-
bieg promujący aktywne spędzanie 
czasu na świeżym powietrzu,

 „Mistrz-Przedszkolak” – zabawy ru-
chowe dla najmłodszych przygotowa-
ne przez wolontariuszki z klasy ósmej,

 „Zdrowa rywalizacja” – tor przeszkód 
dla klas I-III, zabawa przygotowana 
przez wolontariuszy z klasy ósmej,

 „Najbardziej zakręcona” – konkurs 
kręcenia hula-hoop,

 „Najbardziej zakręcony” – konkurs na 
najlepszy trick z piłką,

 „Mistrz żonglowania” – konkurs żon-
glerki piłką,

 Turniej Tenisa Stołowego o puchar 
dyrektora szkoły,

 Wielki test wiedzy o dyscyplinach 
sportowych,

 Pokaz mody sportowej.
SPŚ

W dniach 23 – 30 września 2018 r. po raz czwarty we wszystkich pań-
stwach Unii Europejskiej obchodzono Europejski Tydzień Sportu (ETS), 
koordynowany w Polsce przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W pro-
mocję tej ogólnopolskiej inicjatywy włączyła się również nasza szkoła.
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Nasza szkoła również przyłączyła się do 
obchodów. Zaczęliśmy w poniedziałek 
24 września od konkursu na temat zapo-
życzeń właściwych w języku polskim. To 
niesamowite jak wiele ich jest w naszym 
codziennym życiu. Czasem tak bardzo 
„wtopiły się” w nasz język, że nikt nie my-
śli już o nich jako o wyrazach obcych.

Konkurs składał się z dwóch części, 
w pierwszej uczniowie musieli odgadnąć 
z jakiego języka pochodzi dane słowo 
oraz wyjaśnić jego znaczenie. Nie było 
to takie łatwe jak mogłoby się wydawać, 
bo o ile wszyscy wiedzą co to spam, logo, 
CD ROM, savoir vivre, manicure, vis-a-vis, 
bestseller czy może happy end, to już takie 

zapożyczenia jak al dente, prêt-à-porter,  
design czy bonseki nie były takie oczywi-
ste. A przecież funkcjonują one w naszej 
ojczystej mowie już nie od dziś. W kolej-
nym dniu zadaniem wszystkich uczniów 
i nauczycieli było założenie części garde-
roby z napisami w językach obcych. Ależ 
było czytania i tłumaczenia koszulek, blu-
zek, czapek itp. 

Obchody Europejskiego Dnia Języ-
ków kontynuowaliśmy w świetlicy szkol-
nej. Dzieci, podzielone na kilkuosobowe 
grupy, miały za zadanie wykonać flagę 
wylosowanego przez siebie państwa 
europejskiego oraz nauczyć się witać 
oraz liczyć od 1 do 10 w języku danego 
państwa. Wszystkie dzieci z zaangażowa-
niem wypełniały powierzone im zadanie, 
a świetlica rozbrzmiewała w wielu języ-
kach. Uczestnicy, dzięki zabawie, mieli 
szansę przekonać się osobiście, że wiele 
języków używanych w Europie jest do 
siebie podobnych, a ich nauka wcale nie 
musi być trudna!

Aby pomóc uczniom w nauce języka 
angielskiego i uczynić ją przyjemniejszą 
wprowadziliśmy możliwość korzystania 
z platformy QUIZLET. Każdy uczeń z klas 
IV-VIII otrzymał link aktywacyjny, który 
umożliwił mu zarejestrowanie się w swo-
jej „klasie”, gdzie ma możliwość uczenia 
się i ćwiczenia poznanego słownictwa 
w nowoczesny i atrakcyjny sposób. Na-
uczyciele języka angielskiego systema-
tycznie tworzą dla uczniów każdej klasy 
zestawy słówek i zwrotów z zakresu aktu-
alnie przerabianego materiału. Wystarczy 
odrobina czasu i  chęci, a bardzo szybko 
można będzie zaobserwować pozytywne 
efekty.

A.W. – SPŚ

Językowe zmagania
Europejski Dzień Języków obchodzony 26 września to coroczne świę-
to języków ustanowione przez Radę Europy w 2001. Jego celem jest 
przede wszystkim podnoszenie  świadomości w zakresie bogactwa 
i różnorodności  językowej  Europy jak również promowanie uczenia 
się języków obcych. Z tej to okazji w wielu krajach naszego kontynentu 
odbywają się rozmaite wydarzenia realizujące te cele.

Osiągnięcia sportowe Julii Przybyś

W naszej rodzinie za sprawą Dziadka (Ka-
zimierz Grochot – przyp.red.) niejako każ-
dy był „skazany” na sport. Ale „skazany” 
w sensie pozytywnym. Dziadek od małego 
zaszczepiał w nas tego bakcyla do sportu, 
chęć zdrowej sportowej rywalizacji.

Taki systematyczny trening Julka upra-
wia od dwóch lat. Początkowo była to tyl-
ko zabawa, a nawet bardziej gimnastyka 
korekcyjna. O sukcesach nikt wtedy nie 
myślał, a szczytem marzeń wydawało się 
wygranie powiatu. Jednak sukcesy przyszły 
bardzo szybko. Julka już w zeszłym roku po 
kilku miesiącach treningów została mistrzy-
nią województwa. W zimie Dziadek zaczął 
mówić coś o medalu na MP... Myślałem, że 
może źle się poczuł... Konkurencja przecież 
na takich zawodach jest ogromna, zawod-
niczki z całej Polski, nawet rok starsze od 
Julki, trenujące w nowoczesnych, bogato 
wyposażonych klubach, zimą w halach. Ale 
on dalej: - Będzie medal, ja Ci to mówię. 
I był!

Jak wygląda nasz trening? Trenujemy 
5-6 dni w tygodniu. Głównie jest to trening 
ogólnorozwojowy. Dużo biegamy, skacze-
my, dbamy o sprawność i pracujemy nad 
właściwą techniką. Siłę dokładamy bardzo 
ostrożnie. Skupiamy się raczej na stabili-
zacji i wzmacnianiu słabszych elementów. 
Wszystko to po to, aby wyeliminować ry-
zyko kontuzji w myśl zasady: lepiej zapo-
biegać niż leczyć. Porównując rok do roku 
Julka zrobiła prawie 3 m postępu w pchnię-
ciu kulą i ponad 12 m w rzucie dyskiem!!! 
Na obozie sportowym kadry małopolski 
we Władysławowie, na który Julka poje-
chała w wakacje, okazało się, że na spraw-
dzianach siłowych jest jedną ze słabszych 
zawodniczek. A to znaczy, że ma jeszcze 
spore rezerwy.

Co do naszych obiektów to trenuje-
my na... płytkach chodnikowych ułożonych 
za domem i w... stodole. Tak, tak... za do-
mem w ogrodzie i w stodole! Niby trening 
w ciężkich warunkach kształtuje charakter, 
ale wyciąganie sprzętu z błota, a w zimie 
ze śniegu nie jest zbyt miłym uczuciem. 
Przed zawodami na niektóre treningi tech-
niki staramy się jeździć na stadion do Su-
chej Beskidzkiej, ale nawet tam nie może-

my spokojnie trenować np dysku (troska 
o murawę). Zostaje więc trening za domem. 
Ale ja też byłem „kulomiotem z ogródka”. 
Cały sprzęt tzn: kule, dyski, sztangi, drążki, 
drabinki są oczywiście nasze. Nawet po-
siadamy „płotki” własnej roboty. Istny klub 
sportowy.

By móc startować na MP Julka musi 
być jednak zrzeszona w prawdziwym klu-
bie. Obecnie reprezentuje barwy WKS Wa-
wel Kraków. Ale jedyne co ją łączy z tym 
klubem, to comiesięczne składki które musi 
płacić. Nie muszę dodawać że wyjazdy na 
praktycznie większość zawodów pokrywa-
my z własnej kieszeni. Smutne, a takie są 
polskie realia królowej sportu.

Nie piszę tego żeby narzekać. Broń Pa-
nie Boże! Zresztą niedługo sami będziemy 
mieli w Zembrzycach naprawdę wspaniałe 
obiekty sportowe! Może kiedyś też uda się 
powołać do życia jakiś klub lekkoatletycz-
ny, albo chociaż stworzyć sekcję LA przy 
LKS Garbarz? Piszę o tym żeby ludzie mieli 
świadomość jak wielką pracę, ile zaangażo-
wania i samozaparcia trzeba było włożyć 
w ten projekt.

Sukces, który jest przede wszystkim 
sukcesem Julki, jest także poniekąd sukce-
sem naszej miejscowości – Zembrzyc.

Plany na 2019? Dalej robić swoje, 
a resztę czas pokaże... Dziadek twierdzi, że 
Julka to przyszła reprezentantka Polski, ja 
wolę podchodzić do tego spokojnie. Julka 
sama zdecyduje czy sport jest tym czym 
chce się zajmować tak na poważnie w przy-
szłości. Na razie dobrze się bawi, jeździ na 
zawody, obozy, poznaje nowych ludzi. Jak 
to się mówi: papiery na dalekie rzucanie 
ma. Od niej tylko zależy co będzie chciała 
z tym zrobić. Na pewno teraz już wie, że 
nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. I jak 
tylko trafi się na odpowiednich ludzi to z ich 
pomocą można wszystko osiągnąć, nawet 
trenując w takich warunkach jak nasze.

W tym miejscu chciałbym też bardzo 
serdecznie podziękować wszystkim, którzy 
choć w małym stopniu nam pomogli oraz 
docenili naszą pracę.

Szczególnie dziękuję Panu Wójtowi 
Łukaszowi Palarskiemu za wielką życzli-
wość i ufundowanie dwóch nagród finan-
sowych dla Julki. Była to nie tylko świetna 
forma docenienia osiągnięć (zdjęcie z wój-
tem zawsze w cenie), ale także realna po-
moc choćby w zakupie sprzętu. Gdy ja tre-
nowałem takich środków podobno nie było 
w budżecie. Teraz jakoś są...

Dziękuję także organizatorom kon-
kursu na Najlepszego Sportowca w Powie-
cie Suskim, szczególnie Panu Maciejowi 
Krzyśków za nominowanie Julki w kategorii 
„Nadzieja Powiatu Suskiego”. Rok temu ta 
nominacja była trochę na kredyt. Po roku 
myślę, że spłaciliśmy ten dług.

Także dbajmy o naszą młodzież bo 
sami nawet pewnie nie wiemy ile mamy 
utalentowanej młodzieży w naszej miej-
scowości. Jeszcze raz Wszystkim dziękuję! 
I proszę Was: kibicujcie Nam w przyszłym 
sezonie!!!
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Podsumowanie sezonu…
• brązowa medalistka Mistrzostw Polski U16 w pchnięciu kulą 

oraz 6. w rzucie dyskiem
• podwójna triumfatorka Międzywojewódzkich Mistrzostw Mło-

dzików w LA
• wielokrotna złota medalistka Mistrzostw Małopolski w LA
• liderka ogólnopolskich tabel w pchnięciu kulą 4kg
• medalistka międzynarodowych zawodów BESKIDIANATHLETIC
O kim to? O Julii Przybyś młodej Zembrzycance! I to tylko niektóre 
osiągnięcia sezonu 2018!

PRACOWITE PSZCZÓŁKI

Tego dnia poznały historię życia w ulu opo-
wiedzianą przez miłego gościa - Pszczela-
rza. W czasie spotkania dzieci raczyły się 
miodkiem, brały udział w zabawach rucho-
wych. Pod koniec dnia do dzieciaków do-
łączyli rodzice, którzy obejrzeli przygoto-
wany program artystyczny. Po prezentacji 
nastąpiło pasowanie na Starszaka i Przed-
szkolaka. 

B.Z.- SPŚ

Przedszkolaki obchodziły swoje święto. 
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Konkursy Pieśni Patriotycznej

Wakacje za nami, a wraz z ich końcem rozpo-
częliśmy nowy sezon piłkarski 2018/2019. 
Młodzież „Garbarza” została zgłoszona do 
rozgrywek w dwóch ligach młodzieżowych 
– do Ligi „Orlików” (młodzież ur. w latach 
2008-2009) i Ligi „Młodzików” (młodzież 
ur. w latach 2006-2007). Frekwencja na 

treningach oraz meczach jest bardzo dobra 
z czego należy się cieszyć. W dalszym ciągu 
jednak zachęcam do wstępowania w nasze 
szeregi. Póki co treningi pomimo budowy 
na naszym obiekcie odbywają się na płycie 
głównej naszego stadionu (wtorki i środy 
godz. popołudniowe). Jesienią od miesiąca 

listopada będziemy trenować w hali przy ZS 
w Zembrzycach. 

W okresie wakacyjnym oprócz tre-
ningów oraz wspólnych gier na boisku, 
nasza drużyna „młodzików” uczestniczyła 
w kilku turniejach piłkarskich organizo-
wanych w ramach akcji: „Wakacje z piłką 
nożną 2018” oraz „Małopolski Minimundial 
2018”. Oba duże turnieje składające się 
z kilku mniejszych turnieów eliminacyjnych 
były organizowane na terenie wojewódz-
twa małopolskiego. We wszystkich tur-
niejach uczestniczyło kilka tysięcy dzieci. 
Nasza drużyna w każdym z zaprezento-
wała się pod względem sportowym oraz 
frekwencji naprawdę bardzo dobrze. Ideą 
uczestnictwa w tych turniejach było przede 
wszystkim zagospodarowanie w przyjemny 
sposób, czasu wolnego młodzieży w okre-
sie wakacyjnym. 

Z tego miejsca pragnę podziękować ro-
dzicom za każdą okazaną pomoc, wsparcie 
drużyny, a w szczególności za pomoc w or-
ganizacji transportu na mecze i turnieje. 

                                    WL

LKS „GARBARZ”
Garbarz Zembrzyce – drużyny młodzieżowe…

Naszą drużynę Trampkarzy zasilili nowi piłka-
rze z Zembrzyc i Mucharza. Natomiast Orliki 
(fot.) uczyniły ogromne postępy, do czego 

nie wątpliwie przyczynił się asystent trenera 
Nosala – Pan Jakub Kociołek, prowadząc za-
jęcia z techniki gry. Zdobywamy umiejętności 
ale również uczymy się na błędach. 

Zarząd LKS „Tarnawianka” nie spoczy-
wa na laurach – kolejny raz bierzemy udział 
w Programie KLUB z Ministerstwa Spor-
tu. Nareszcie udało się pozyskać środki 
również na uruchomienie sekcji tanecznej 
w naszym klubie. GRANT z Babiogórskie-
go Stowarzyszenia Zielona Linia pozwoli 
sfinansować 3 miesięczne zajęcia grupy 
cheerleaders (fot.). Dzięki życzliwości Pani 
Dyrektor zajęcia tańca sportowego od-
bywają się na sali gimnastycznej w Szkole 
w Tarnawie Dolnej. Już nie długo będziemy 

mogli „zmierzyć się” z nazwą projektu gran-
towego: „WYTAŃCZMY ZWYCIĘSTWO!” 
– w grudniu Vena Team Cheerleaders weź-
mie udział w pierwszych zawodach tańca.

Nasz Klub to nie tylko organizacja 
czy grupa ludzi – to jedna wielka rodzina, 
w której możemy na sobie polegać, dzielić 
radości, sukcesy ale również gorycz poraż-
ki i niepowodzeń. Nieustannie zbieramy 
doświadczenia, wyciągamy wnioski, ale 
nade wszystko cieszymy się z sukcesów 
naszych zawodników!
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W kategorii soliści kl. 0-III 
wyróżnienie: Aleksandra Świerk – ZS 

Zembrzyce, Maria Prorok – SP Tarnawa 
Dolna.

W kategorii soliści kl. IV-VI 
I miejsce: Kamil Łach – SP Marcówka; 

II miejsce: Aleksandra Szczygieł – SP Śle-
szowice; wyróżnienie: Wiktoria Nowak – 
ZS Zembrzyce. 

W kategorii soliści kl. VII-VIII i Gim.
I miejsce: Karolina Wajdzik, – SP Śle-

szowice, Dagmara Stypuła – SP Tarnawa 
Dolna, Emilia Talaga – ZS Zembrzyce. 

W kategorii zespół
I miejsce: „Słoneczka” – Przedszkole 

Zembrzyce, Kl. VIII – ZS Zembrzyce; wy-
różnienie: „Jagódki” – SP Marcówka. 

Uczniowie wzięli również udział 
w XI Festiwalu Pieśni Patriotycznej na 
Zamku Suskim. W konkursie brały udział 
264 osoby, w trzech kategoriach: dziecię-
cej, młodzieżowej i dorosłych.

W tym roku reprezentanci z naszej 
gminy odnieśli wielkie sukcesy. Dziękuje-
my im za zaangażowanie i pracę włożoną 
w przygotowanie się do festiwalu.

W kategorii solistów przedstawiciele 
naszych szkół zajęli czołowe miejsca:

I miejsce – Aleksandra Szczygieł – SP 
Śleszowice i Kamil Łach – SP Marcówka; 
II miejsce – Emilia Talaga – ZS Zembrzyce; III 
miejsce – Karolina Wajdzik – SP Śleszowice.

Również „Słoneczka” z Przedszkola 
w Zembrzycach zajęły I miejsce w kate-
gorii dzieciecej. II miejsce zajął zespół „NA 
POWAŻNIE” z ZS w Zembrzycach w kate-
gorii zespół młodziezowy.

W kategorii młodzieżowej I miejsce 
wywalczyła Angelika Sobaniak z Tarnawy 
Dolnej.

W kategorii dorosłych I miejsce zajął 
zespół Mioduszyna.

Najlepsi wykonawcy zaprezentują 
swe umiejętności 10 listopada podczas 
koncertu, który odbędzie się w sali sporto-
wej w Zespole Szkół w Zembrzycach o go-
dzinie 13:00, podczas Charytatywnego 
Biegu Niepodległości oraz na Zamku Su-
skim w dniu 11 listopada o godzinie 17:00.

30 października odbył się Gminny Konkurs Piosenki i Pieśni Patrio-
tycznej zorganizowany przez Dyrekcję Zespołu Szkół w Zembrzycach  
i Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa. Wydarzenie rozpoczęło się 
o godzinie 11 w sali Zespołu Szkół. Podczas konkursu rywalizowali ze 
sobą uczniowie ze szkół z terenu naszej gminy, spośród których zostali 
wyłonieni finaliści.  Jury oceniło 8 solistów i 5 zespołów uczniowskich, 
w trzech kategoriach wiekowych.      

Nowy Sezon rozpoczęty- runda jesienna dobiega końca. Drużyna se-
niorska oraz drużyny dziecięce i młodzieżowe pod czujnym okiem 
trenera Jakuba Nosala , w pełnej mobilizacji i składzie walczą o punk-
ty i odrabiają straty z poprzedniego sezonu. Drużna seniorska aktual-
nie zajmuje drugie miejsce w tabeli rozgrywek C Klasy.

LKS „TARNAWIANKA”

Mocno odmłodzona drużyna Marcówki rozpoczęła nowy 
sezon zmagań w II lidze juniorów młodszych podokręgu 
Wadowice. Chętni rozwoju i podnoszenia swoich umie-
jętności licznie uczestniczą w zajęciach. Bacznie przyglą-
dają im się najstarsi piłkarze Marcówki, upatrując w nich 
swoich następców... 

LKS „BŁYSKAWICA”



Święto Nauczycieli

Wójt Gminy składał na ręce dyrektorów 
szkół kwiaty i podziękowania, dzięko-
wał wszystkim nauczycielom za wysiłek 
i zaangażowanie w pracy oraz życzył 
dalszych sukcesów w pracy z dziećmi 
i młodzieżą. Słowa podziękowania skie-
rowane zostały również do pracowników 
obsługi szkoły, dzięki którym w szkołach 
wydawane są posiłki, jest bezpiecznie, 
czysto i ciepło.

Dzień Nauczyciela to także święto 
emerytowanych nauczycieli. W Szkole 
Podstawowej w Tarnawie Dolnej odbyła 
się uroczystość im poświęcona. Piosenki 
i wiersze z okazji ich święta przygotowali 
uczniowie. Natomiast Wójt Gminy wraz 
z dyrektorami szkół: Ewą Dębińską, Elż-
bietą Fidelus, Katarzyną Targosz i Rena-
tę Krzystoń złożyli serdeczne życzeniai 
podziękowania za pracę, którą włożyli 
w wychowanie kilku pokoleń mieszkań-
ców naszej gminy.

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.plDziękujemy wszystkim, których zdjęcia 

wykorzystaliśmy w NGZ

W dniu 12 października we wszystkich naszych szkołach odbyły się 
uroczyste obchody Święta Komisji Edukacji Narodowej.  Uczniowie 
przygotowali z tej okazji piosenki, wiersze i kwiaty dla swoich nauczy-
cieli. W uroczystym świętowaniu wzięli udział także przedstawiciele 
Gminy Zembrzyce – Wójt Gminy Łukasz Palarski, Radni Gminy i Kie-
rownik Centrum Obsługi Szkół Elżbieta Paleczna. 


