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Dwanaście par z Gminy Zembrzyce, 
które 50 lat temu stanęły na ślubnym ko-
biercu, świętowało jubileusz. Z tej okazji 
4 grudnia 2018 roku w Urzędzie Gminy 
Zembrzyce odbyła się uroczystość Zło-
tych Godów, które obchodzi się po 50-ciu 
latach wspólnego pożycia. Było to wyjąt-
kowe spotkanie, jako że nielicznym parom 
dana jest możliwość przeżycia wspólnie 
tak wielu lat w małżeństwie. 

Pary małżeńskie świętujące 
50-lecie pożycia małżeńskiego:
Barbara i Roman Czaiccy
Irena i Feliks Fluder
Kazimiera i Edward Kasprzyccy
Małgorzata i Jan Klisiowie
Maria i Edward Madejowie
Janina i Czesław Misiowie
Emilia i Alojzy Motowidło
Zofia i Kazimierz Nosalowie
Genowefa i Antoni Sitarzowie
Zofia i Stanisław Sitarzowie
Maria i Wojciech Włochowie
Barbara i Kazimierz Zawiłowie

Uroczystość poprowadził Wójt Gmi-
ny Zembrzyce Pan Łukasz Palarski, który 
podkreślił wartość jaką stanowi rodzina  
i współmałżonek w podróży przez całe 
życie. W podniosłych, pełnych szacunku 
i podziwu słowach zwrócił się do Jubila-
tów słowami: ,,Od czasu, gdy związaliście 
się Państwo węzłem małżeńskim, ślubując 
sobie wzajemnie miłość, wierność i szacu-
nek małżeński minęło już wiele długich lat. 
Przyrzeczenia tego dotrzymaliście mimo 
wielu przeciwności losu. Tak liczne grono 
zebranych stanowi wyraz wysokiej rangi 
społecznej, jaką posiada rodzina w naszym 
społeczeństwie”. Życzył Jubilatom jeszcze 
wielu lat w zdrowiu, szczęściu i w poczuciu 
zasłużonego zadowolenia z owoców pra-
cowitego życia.

Do życzeń dołączyli się również przy-
byli goście: Dziekan i Proboszcz z Parafii pw. 
Jana Kantego w Tarnawie Dolnej – Zbigniew 
Piwowar, Proboszcz z Parafii pw. Matki Bo-
żej Częstochowskiej w Śleszowicach – Jacek 
Kaznowski. Przedstawiciele urzędu gminy: 
Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce –
Grzegorz Józefowski, Sekretarz Gminy – Da-
nuta Smyrak oraz Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego – Anna Zawiła. 

Zgodność pożycia małżeńskiego, 
trud pracy i wyrzeczeń dla dobra założo-
nej przed 50-ciu laty rodziny docenione 
zostały przez władze państwowe. Dowo-
dem tego są przyznane przez Prezydenta 

RP Andrzeja Dudę medale „Za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie”. 

Aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy 
w towarzystwie Przewodniczącego Rady 
Gminy, Kierownika Urzędu Stanu Cywil-
nego i Sekretarza Gminy. Jubilaci otrzymali 
prezydencki medal, list gratulacyjny, kwia-
ty, dyplomy, a także upominki. W trakcie 
okolicznościowego spotkania nie zabra-
kło gratulacji, tradycyjnego „Sto lat” oraz 
wspomnień, którymi dzielili się Jubilaci.

Uroczystość uświetnił piękny wy-
stęp młodzieży ze Szkoły Podstawowej 
im. Dywizjonu 303 w Śleszowicach pod 
przewodnictwem Pani Katarzyny Targosz. 

Jeszcze raz Wszystkim Jubilatom życzymy 
dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności i ko-
lejnych jubileuszy.   
 

AZ

Małżeństwa z Gminy Zembrzyce z imponującym stażem zostały nagro-
dzone Medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. 

 1. Wykonano chodnik o długości 670,5 m 
(od km 7,716 do km 8+367) przy dro-
dze powiatowej w Śleszowicach. Wraz 
z chodnikiem wykonana została cała 
infrastruktura związana z budową prze-
pustów i kanalizacją deszczową. Ponad-
to w ramach zadania oświetlone zostały 
trzy przejścia dla pieszych – dwa przy 
przystankach autobusowych oraz jed-
no na skrzyżowaniu dróg powiatowych. 
Chodnik został wybudowany ze środ-
ków budżetu gminy Zembrzyce.

 2. Wykonana została pochylnia dla niepeł-
nosprawnych przy Szkole Podstawowej 
w Śleszowicach. Dostosowanie szkoły 
do potrzeb osób niepełnosprawnych 
zostało wykonane w związku z faktem, 
że budynek ten  pełni funkcję lokalu 
wyborczego. Zgodnie zaś z wymogami 
przepisów prawa w gminie połowa loka-
li wyborczych musi zostać dostosowana 
do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

  W efekcie w gminie lokalami wybor-
czymi dostosowanymi do potrzeb 
osób niepełnosprawnych będą: szkoła 
w Zembrzycach, szkoła w Śleszowicach 
i budynek OSP w Tarnawie Dolnej.

 3. Wykonano remont drogi gminnej „Dą-
browy” nr 440912K w miejscowości 
Marcówka w km od 0+021,40 do km 
0+467,90. Remont drogi został dofi-
nansowany w ramach rządowego „Pro-
gramu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej”. 

 4. Wykonano remonty następujących 
dróg:
- remont drogi gminnej „Jędrasy” 

nr 440921K w miejscowości Mar-
cówka 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.

Obie inwestycje realizowane były przy 
wsparciu finansowym Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w ramach programu usuwania skutków 
klęsk żywiołowych. 

 5. Zakończono realizację zadania „Likwida-
cja niskiej emisji na terenie gminy Zem-
brzyce w roku 2018” w ramach Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
Zembrzyce.  W ramach tego zadania 
udzielone zostały dotacje dla 37 miesz-
kańców na wymianę starych palenisk na 
nowe urządzenia grzewcze spełniające 
wymagania ekoprojektu.

 6. Zaprojektowano i zamontowano 4 lam-
py oświetlenia ulicznego przy drogach 
Sadki, Franiki i Do Stypuły.

 7. Złożono 3 wnioski w ramach konkursu 
do Ministerstwa Sportu i Turystyki:
1) Na dofinansowanie w 2019 roku or-

ganizacji zajęć sportowych w zakre-
sie upowszechniania sportów zimo-
wych – „Czas na łyżwy”. Planowane 
jest, że program będzie realizowa-
ny od stycznia do lutego 2019 r., 
obejmie łącznie 57 uczniów klas VII 
i VIII ze wszystkich szkół w Gminie 
Zembrzyce, którzy wyrazili chęć 
uczestnictwa. Ogólny koszt zadania 
wyniesie 28 590 zł, dofinansowanie 
wyniesie 50% z MSiT tj.( 14 295 zł).

2) Na organizację zajęć sportowych 
– nauka pływania „Umiem pływać”. 
Planuje się, że projekt będzie reali-
zowany od marca do maja 2019 r., 
weźmie w nim udział 100 uczniów 
klas  I - III ze wszystkich szkół. 
Całkowity koszt zadania wyniesie 
47 572 zł, wnioskowana kwota z 
MSIT to 18.000 zł.

3) Na dofinansowanie w 2019 roku 
organizacji zajęć sportowych z ele-
mentami gimnastyki korekcyjno-
-kompensacyjnej. Planowana reali-
zacja projektu to okres od  marca do 
listopada 2019 r., z udziałem 196 
uczniów ze wszystkich szkół. Cał-
kowity koszt zadania to 30 240 zł, 
z  tego dofinansowanie z MSIT wy-
niesie 15 120 zł.

 8. Przekazano plac budowy oraz przystą-
piono do prac związanych z realizacją 
zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitar-
nej w miejscowości Tarnawa Dolna” .

 9. Wdrożono system umożliwiający trans-
mitowanie obrad rady gminy oraz 
system umożliwiający sporządzanie 
i utrwalanie imiennego wykazu głoso-
wań.

 10. Sprzedano samochód strażacki mar-
ki Jelcz, będący na wyposażeniu OSP 
w Zembrzycach.

 11. Przeprowadzono konsultację Rocznego 
Programu Współpracy Gminy Zembrzy-
ce z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi dzia-
łalność pożytku publicznego na 2019.

 12. Przygotowano projekt budżetu Gminy 
Zembrzyce na 2019 rok.

 13. Przeprowadzono przetarg i podpisano 
umowę na odbiór i zagospodarowanie 
(odzysk i unieszkodliwianie) odpadów 
komunalnych w 2019 roku z nierucho-
mości położonych na terenie Gminy 
Zembrzyce, na których zamieszkują 
mieszkańcy oraz z nieruchomości na 
których znajdują się domki letniskowe 
lub inne nieruchomości wykorzystywa-
ne na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

 14. Ogłoszono przetarg na bankową obsłu-
gę budżetu Gminy Zembrzyce i jedno-
stek organizacyjnych w latach 2019-
2022

 15. Po przeprowadzonym przetargu w ra-
mach grupy zakupowej z Powiatem 
Suskim podpisane zostały umowy na 
dostarczanie gazu na 2019 i 2020 rok 
do budynków mienia Gminy Zembrzyce.

 16. Ogłoszone zostały konkursy dla organi-
zacji pozarządowych na wsparcie reali-
zacji projektów z zakresu rozwoju spor-
tu, kultury i zdrowia na 2019 rok. 

 17. Wójt Gminy uczestniczył między innymi  
w:
- konferencji „Małopolska na rowery”
- uroczystościach związanych z 100 

rocznicą odzyskania przez Polskę nie-
podległości,

- spotkaniu poświęconym Konsulta-
cjom Społecznym z organizacjami 
pozarządowymi w zakresie Programu 
Współpracy Gminy Zembrzyce z or-
ganizacjami pozarządowymi na 2019 
rok,

- spotkaniu dotyczącym programu 
„Czyste powietrze”

- posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lo-
kalna Grupa Działania Podbabiogórze

- obchodach Dnia Seniora w Śleszowi-
cach 

- posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia 
Gmin Babiogórskich.

 
Wójt Gminy Zembrzyce

Łukasz Palarski

Sprawozdanie z działalności 
Wójta Gminy Zembrzyce

SĄ ZE SOBĄ JUŻ 50 LAT! 
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Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Zembrzyce

Harmonogram działań wskazuje że 
Gmina Zembrzyce, by uzyskać poprawę 
jakości powietrza będzie dążyć przede 
wszystkim do wymiany użytkowanych 
przez mieszkańców niskosprawnych 
kotłów na proekologiczne. Obszar ten 
obecnie stanowi priorytet podejmo-
wanych działań w walce z niską emisją. 
Należy pamiętać, iż obecnie obowią-
zuje Uchwała antysmogowa Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dn. 
23.01.2017 r., która nakłada na miesz-
kańców małopolski obowiązek wy-
miany do końca 2022 roku kotłów na 
węgiel lub drewno, które nie spełniają 
żadnych norm emisyjnych. W przy-
padku naruszenia przepisów uchwały, 
mieszkaniec może być ukarany manda-
tem do 500 zł lub grzywną do 5000 zł. 

Problem ten wśród naszych miesz-
kańców nie został dotychczas rozwiązany 
i wymaga kontynuacji wsparcia finanso-
wego z naszej strony – temu celowi ma 
służyć dalsza realizacja Gminnego Progra-
mu Ograniczenia Niskiej Emisji, która po-
chłania znaczne środki finansowe. Do tej 
pory udało się już dużo zrobić. W szcze-
gólności bardzo wzrosła świadomość 
mieszkańców w tym temacie, do czego 
znacznie przyczynił się uruchomiony przez 

gminę w 2017 roku monitoring jakości po-
wietrza. Również ważną role edukacyjną 
pełnią zakupione przez Gminę Zembrzyce 
jak też otrzymane od Województwa Ma-
łopolskiego oczyszczacze powietrza zloka-
lizowane w oddziałach przedszkolnych na 
terenie Gminy Zembrzyce. Gmina w ostat-
nich latach wykonała szereg inwestycji, 
dzięki którym znacznie zmniejszona zo-
stała emisja zanieczyszczeń do powietrza 
z budynków użyteczności publicznej. Tymi 
inwestycjami były: termomodernizacja 
budynków Zespołu Szkół w Zembrzycach, 
termomodernizacja i zmiana źródła ciepła 
z węgla na gaz w budynku Urzędu Gminy, 
Przychodni Zdrowia w Zembrzycach i Pa-
wilonu Sportowego w Zembrzycach. Po-
nadto realizowany od trzech lat Program 
Ograniczenia Niskiej Emisji, w ramach 
którego gmina udziela dotacji mieszkań-
com z przeznaczeniem na wymianę źródeł 
ciepła na proekologiczne pozwolił na wy-
mianę u mieszkańców ponad 100 starych 
palenisk na nowe spełniające wysokie 
normy ekologiczne. W efekcie na działania 
związane z ograniczeniem zanieczyszcze-
nia powietrza gmina wydała kwotę około 
2,5 mln zł. 

Bez wątpienia najskuteczniejszą 
metodą na poprawę jakości powietrza 

w naszej gminie jest wymiana przesta-
rzałych pieców, kotłów na nowoczesne, 
ekologiczne systemy grzewcze. Ko-
nieczność ponoszenia znacznych gmin-
nych środków finansowych na to zada-
nie nie pozwala obecnie na realizację 
innych działań takich jak np. dodatkowe 
dofinansowanie projektu realizowanego 
przez Powiat Suski pn. „Program zwięk-
szenia wykorzystania odnawialnych źró-
deł energii i poprawy jakości środowiska 
w obrębie obszarów Natura 2000, Po-
wiatu Suskiego – SOLARY, FOTOWOL-
TANIKA, POMPY CIEPŁA”. Udzielanie 
dotacji w ramach programu powiatowe-
go skutkowałoby koniecznością zmniej-
szenia środków finansowych przezna-
czonych na dotacje dla osób fizycznych 
na wymianę pieców na proekologiczne. 
Co miałoby przełożenie na znacznie 
gorszy efekt ekologiczny, a w kontekście 
obwiązującej Uchwały Antysmogowej 
pozostawiałoby mieszkańców naszej 
gminy bez programu osłonowego. 

Niezależnie od powyższych działań 
realizowanych przez gminę, zachęcamy 
mieszkańców do uczestnictwa w rządo-
wym programie „Czyste Powietrze”. 

UG

Wymiana przestarzałych pieców na proekologiczne 
systemy grzewcze jest najskuteczniejszą metodą 
zmierzającą do poprawy jakości powietrza

Gmina Zembrzyce przyjęła Plan gospodarki niskoemisyjnej stanowiący załącznik do Uchwały Rady Gminy 
Zembrzyce Nr XXXIV/284/18 z dnia 30 maja 2018 roku. Zgodnie z nim w celu poprawy czystości powie-
trza przyjęty został harmonogram działań do 2020 roku. 

Inauguracyjną sesję otwarła Pani Janina Koziołek, która prowa-
dziła obrady do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy 
Zembrzyce. Na wstępie Przewodnicząca Gminnej Komisji Wy-
borczej Pani Maria Prorok w krótkim wystąpieniu przedstawiła 
wyniki wyborów do organów gminy, pogratulowała wybranym 
i wręczyła radnym i wójtowi zaświadczenia o wyborze. Następnie 
kolejno wyczytywani radni: Katarzyna Biedrawa, Jolanta Fidelus, 
Jan Gierat, Małgorzata Góralik, Grzegorz Józefowski, Janina Ko-
ziołek, Tomasz Kudzia, Maria Kus,  Andrzej Mróz,  Grzegorz Nie-
ciąg,  Franciszek Niziński, Cecylia Szeląg,  Jan Woźniak, Tadeusz 
Zadora,  złożyli ślubowanie.

Po zaprzysiężeniu radnych ślubowanie złożył Wójt Gminy 
Zembrzyce – Łukasz Palarski wypowiadając słowa: „Obejmując 
urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności 
prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra 
publicznego i pomyślności mieszkańców Gminy Zembrzyce. Tak mi 
dopomóż Bóg”.

Łukasz Palarski po objęciu na drugą kadencję funkcji Wój-
ta Gminy Zembrzyce w swoim krótkim wystąpieniu podziękował 
mieszkańcom: „Dziękuję za okazane mi zaufanie. Pełnienie funkcji 
Wójta Gminy Zembrzyce z jednej strony to wielki zaszczyt i ho-
nor, z drugiej wyzwanie i ogromna odpowiedzialność (…)”.

W dalszej części obrad  wybrano Przewodniczącego  Rady 
Gminy Zembrzyce, funkcję tę będzie pełnić jednogłośnie wybra-
ny Pan Grzegorz Józefowski.  Natomiast Wiceprzewodniczącym 
Rady Gminy Zembrzyce została jednogłośnie wybrana Pani Kata-
rzyna Biedrawa. 

Radni uchwalili także składy stałych komisji rady.  Na Prze-
wodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów oraz 
Ochrony Środowiska została powołana Pani Małgorzata Góralik, 
w skład komisji ponadto weszli: Tomasz Kudzia, Jan Gierat, An-
drzej Mróz, Cecylia Szeląg, Jan Woźniak.

Funkcję Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych, Edu-
kacji, Kultury i Sportu  będzie pełnić Pani Jolanta Fidelus, pozosta-
li członkowie komisji to: Maria Kus, Katarzyna Biedrawa, Grzegorz 
Nieciąg, Janina Koziołek, Tadeusz Zadora i Franciszek Niziński.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Pan Grzegorz 
Nieciąg, w skład komisji zostali powołani ponadto: Janina Kozio-
łek, Jan Gierat, Cecylia Szeląg, Jan Woźniak.

Na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zo-
stał wybrany Pan Andrzej Mróz, a na członków powołano: Marię 
Kus, Tomasza Kudzię, Jolantę Fidelus, Małgorzatę Góralik.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami wójt gminy 
i radni będą pełnić swoją funkcję przez 5 lat.

UG

W dniu 22 listopada 2018 roku odbyła się I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Zembrzyce.

Rosną koszty odbioru i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych

Koszty rosły, pomimo to nie  podno-
szona była stawka od 2012 roku.  Nie-
stety w 2019 roku planowane koszty 
związane z zapewnieniem odbioru odpa-
dów komunalnych wzrosły kilkukrotnie. 
Wydatki gminy na system odbioru odpa-
dów komunalnych  w 2018 roku wynosi-

ły 327 500 zł. Wydatki gminy na system 
odbioru odpadów komunalnych w 2019 
roku będą wynosiły  973 399 zł. W tym 
bezpośrednia kwota za „odbiór i zagospo-
darowanie (odzysk i unieszkodliwianie) 
odpadów komunalnych z nieruchomości 
położonych na terenie Gminy Zembrzy-

ce, na których zamieszkują mieszkańcy 
oraz z nieruchomości na których znajdują 
się domki letniskowe lub inne nierucho-
mości wykorzystywane na cele rekreacyj-
no – wypoczynkowe w 2019 r.” wynosi 
888 991,20 zł. i wyłoniona została w po-
stępowaniu przetargowym.   

Gmina Zembrzyce od 2012 roku miała jedną z najniższych stawek w Małopolsce pobieranych za odpady 
komunalne, tj. 4 zł. Stawka opłaty za odpady komunalne powinna być w takiej wysokości, by wszystkie 
koszty związane z zapewnieniem utrzymania systemu odbioru odpadów komunalnych zostały pokryte 
przez mieszkańców. 
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Znaczy wzrost cen za te usługi po-
dyktowany jest wzrostem cen jakie musi 
podmiot odbierający odpady zapłacić 
w formie tzw. opłaty marszałkowskiej za 
składowanie odpadów, wzrostem cen 
jakie pobiera składowisko odpadów i do-
datkowymi obwiązkami nałożonymi na 
podmioty odbierające odpady w związ-
ku z pożarami składowisk odpadów jakie 
miały miejsce w 2018 roku. Ponad to 
wzrosły koszty pracy, paliwa czy też ener-
gii elektrycznej. Biorąc pod uwagę, że 
w Gminie Zembrzyce jest zamieszkałych 
5053 osoby, to stawka opłaty za odbiór 
odpadów komunalnych w 2019 roku po-
winna wynosić około 16 zł.  Rada Gminy 
w dniu 30 listopada 2018 roku uchwaliła 
stawkę opłat w wysokości 8 zł miesięcz-
nie, co będzie skutkowało tym, że pomi-
mo podwyżki gmina będzie zmuszona 
dopłacić z budżetu gminy do obioru od-
padów komunalnych około 500 000 zł.

Zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady 
Gminy Zembrzyce Nr II/22/18 z dnia 30 
listopada 2018 r. w sprawie:  wyboru me-
tody opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi oraz ustalenia wysokości 
stawki tej opłaty od 1 stycznia 2019 r. 
obowiązują nowe stawki opłat za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi:

•   8,00 zł    miesięcznie od jednego 
mieszkańca jeżeli odpady zbierane 
są  w sposób selektywny;

•   20,00 zł    miesięcznie od jednego 
mieszkańca, jeżeli odpady komunal-
ne zbierane są w sposób nieselek-
tywny.

Termin wniesienia opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi z nie-
ruchomości zamieszkałych: za I kwartał 
do 15 marca, za II kwartał do 15 maja, za 
III kwartał do 15 września, za IV kwartał 
do 15 listopada.

Ryczałtowa stawka opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości na których znajdują się 
domki letniskowe lub innych nierucho-
mości wykorzystywanych na cele rekre-
acyjno-wypoczynkowe wynosi:

•   160,00 zł  , jeżeli odpady komunal-
ne są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny;

•   320,00 zł  , jeżeli odpady komu-
nalne nie są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny.
Właściciele domków letniskowych 

lub innych nieruchomości wykorzysty-
wanych na cele rekreacyjno-wypoczyn-
kowe położonych na terenie Gminy 

Zembrzyce zobowiązani są wnosić bez 
wezwania opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w łącznej wyso-
kości za dany rok z góry w terminie do 
31 sierpnia danego roku. 

Opłatę można wnosić na rachunek 
bankowy Urzędu Gminy Zembrzyce nr  
81 8128 0005 0000 0462 2000 0020, 
u inkasenta (sołtys) lub w kasie Urzędu 
Gminy. 

Jednocześnie przypominamy wszyst-
kim właścicielom nieruchomości, że 
wszelkie zmiany będące podstawą ustale-
nia wysokości należnej opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi (np., 
zmiana ilości osób – przemeldowanie, 
narodziny dzieci, zgon, zmiana sposobu 
postępowania z odpadami komunalnymi) 
skutkują koniecznością złożenia nowej 
deklaracji z aktualnymi danymi w termi-
nie 14 dni od daty zaistnienia zmiany 
w Urzędzie Gminy w Zembrzycach. 

Dyrektor Regionalnego Zarząd Go-
spodarki Wodnej w Krakowie decyzją 
KR.RET.070.293.2018 z dnia 30 lip-
ca 2018 roku zatwierdził nowe taryfy 
dla Gminnego Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji w Zembrzycach na okres 
3 lat, decyzja ta weszła w życie z dniem 
01 września 2018 roku. W efekcie tary-
fy za dostarczaną wodę i odprowadzane 
ścieki znacznie wzrosły już w 2018 roku 
i wynoszą 4,87 zł brutto od 1 m3 wody 
i 6,73 zł brutto od 1 m3 odprowadza-

nych  ścieków.  W sierpniu 2018 roku na 
wniosek Wójta Gminy Zembrzyce Rada 
Gminy podjęła uchwałę, która skutko-
wała tym, że nie wzrosła cena za wodę 
i odbiór ścieków w 2018 roku, a różnicę 
pokrywała gmina (Uchwała Rady Gmi-
ny Zembrzyce nr XXXVI/302/18 z dnia 
24 sierpnia 2018 roku). Było to okreso-
we rozwiązanie, dzięki któremu gospo-
darstwa domowe za powyższe usługi 
nie były obciążane wyższą stawką od 
września do grudnia 2018 roku. Także 

w 2019 roku gmina planuje wspomóc 
gospodarstwa domowe w ponoszeniu 
koszów za wodę i ścieki.  By zmniejszyć 
opłaty jakie będą zobowiązane ponosić 
gospodarstwa domowe za ww. usługi  
w 2019 roku również uchwalone zostały 
dopłaty z budżety gminy do 1 m3 zużytej 
wody i do 1 m3 odprowadzanych ście-
ków (Uchwała Rady Gminy Zembrzyce nr 
II/20/18 z dnia 30 listopada 2018 roku). 

Dzięki dopłatom z gminy gospo-
darstwa domowe będą płacić w 2019 
roku cenę 4,55 zł brutto za 1 m3 do-
starczonej wody i cenę  5,10 zł  brutto 
za 1 m3 odprowadzanych ścieków, co 
jest znacznie niższą kwotą od ustalo-
nych przez organ regulacyjny taryf.

Nowe ceny za dostarczaną wodę 
i odprowadzane ścieki

Po zmianie przepisów prawa w 2018 roku, taryfy za odprowadzaną 
wodę i dostarczane ścieki są zatwierdzane przez Państwowe Gospo-
darstwo Wodne Wody Polskie, nie jak dotychczas przez Radę Gminy.

Taryfy i ceny za dostarczaną wodę w okresie od 01 stycznia 2019 do 31 sierpnia 2019 roku

Taryfowa grupa 
odbiorców

Wyszczególnienie Cena  
wg taryfy 

(netto)

Cena  
wg taryfy 
(brutto)

Dopłata  
z budżetu Gminy  

do 1 m3 zużytej wody

Cena końcowa  
dla odbiorów 
(brutto) w zł

Gospodarstwa 
domowe

Cena za dostarczoną wodę 
za m³

4,51 4,87 0,3 4,55

Stawka opłaty 
abonamentowej

5,10 5,51 5,51

Pozostali 
odbiorcy 

Cena za dostarczoną wodę 
za m³

5,24 5,66 5,66

Stawka opłaty 
abonamentowej

5,10 5,51 5,51

Taryfy i ceny za dostarczaną wodę w  okresie od 01 września 2019 do 31 grudnia 2019 roku

Taryfowa grupa 
odbiorców

Wyszczególnienie Cena  
wg taryfy 

(netto)

Cena  
wg taryfy 
(brutto)

Dopłata  
z budżetu Gminy  

do 1 m3 zużytej wody

Cena końcowa  
dla odbiorów 
(brutto) w zł

Gospodarstwa 
domowe

Cena za dostarczoną wodę 
za m³

4,44 4,80 0,23 4,55

Stawka opłaty 
abonamentowej 

5,10 5,51 5,51

Pozostali 
odbiorcy 

Cena za dostarczoną wodę 
za m³

5,14 5,56 5,56

Stawka opłaty 
abonamentowej

5,10 5,51 5,51

Taryfy i ceny za odprowadzane ścieki w okresie od 01 stycznia 2019 r do 31 sierpnia 2019 r

Taryfowa grupa 
odbiorców

Wyszczególnienie Cena  
wg taryfy 

(netto)

Cena  
wg taryfy 
(brutto)

Dopłata  
z budżetu Gminy  

do 1 m3 zużytej wody

Cena końcowa  
dla odbiorów 
(brutto) w zł

Gospodarstwa 
domowe

Cena za odprowadzenie 
ścieków za m³

    6,23 6,73 1,50 5,10

Pozostali 
odbiorcy 

Cena za odprowadzenie 
ścieków za m³

6,23 6,73 ------- 6,73

Taryfy i ceny za odprowadzane ścieki w okresie od 01 września 2019 r do 31 grudnia 2019 r

Taryfowa grupa 
odbiorców

Wyszczególnienie Cena  
wg taryfy 

(netto)

Cena  
wg taryfy 
(brutto)

Dopłata  
z budżetu Gminy  

do 1 m3 zużytej wody

Cena końcowa  
dla odbiorów 
(brutto) w zł

Gospodarstwa 
domowe

Cena za odprowadzenie 
ścieków za m³

    6,42 6,93 1,69 5,10

Pozostali 
odbiorcy 

Cena za odprowadzenie 
ścieków za m³

6,42 6,93 ------- 6,93

29 kwietnia, 30 września

Terminy zbiórek odpadów komunalnych w 2019 roku

STYCZEŃ 7  21

LUTY 4  18

MARZEC 4  18

KWIECIEŃ 1  15

MAJ 6  20

CZERWIEC 3  17  24

LIPIEC 1  15  22  29

SIERPIEŃ 5  12  19  
WRZESIEŃ 2  16

PAŹDZIERNIK 7  21

LISTOPAD 4  18

GRUDZIEŃ 2  16

29 KWIETNIA mobilne zbiórki odpadów wielkogabarytowych 
oraz sprzętu eklektrycznego i elektronicznego. 30 WRZEŚNIA
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Obchody 100-lecia odzyskania 
przez Polskę Niepodległości

9 listopada we wszystkich szkołach 
świętowano 100-lecie odzyskania przez 
Polskę niepodległości organizując uro-
czyste akademie. W świąteczny nastrój 
wprowadzały dekoracje oraz stroje ga-
lowe uczestników uroczystości. Wy-
konane emblematy narodowe i inne 
elementy dekoracji w barwach biało 
czerwonych przyciągały wzrok. W cza-
sie uroczystości rozbrzmiewały pieśni 

patriotyczne na tle słownych obrazów 
przedstawiających drogę Polski do nie-
podległości. W szkołach został odśpie-
wany hymn narodowy w ramach akcji 
„Rekord dla Niepodległej”. Świętowano 
również w sobotę 10 listopada. W nie-
dzielę 11 listopada odbyły się kulmina-
cyjne uroczystości obchodów stulecia 
– Niepodległej Polski. W Zembrzycach 
spod szkoły do kościoła wyruszył koro-

wód na czele z Orkiestra Dętą „Rytm”, 
poczty sztandarowe OSP Zembrzyce 
i OSP Tarnawa Dolna, delegacja władz 
samorządowych gminy i powiatu, przed-
stawiciele stowarzyszeń działających na 
terenie gminy oraz uczniowie i miesz-
kańcy. Pod odrestaurowanym pomni-
kiem w centrum wsi delegacje złożyły 
kwiaty i znicze w hołdzie naszym kraja-
nom poległym w boju o wolną Polskę. 
Uroczystą Mszę św. w intencji ojczyzny 
odprawił Proboszcz miejscowej para-
fii. Dalszy ciąg uroczystości miał miej-
sce przy pomniku, gdzie oddano hołd 
walczącym o wolność, biorącym udział 
w różnych zawieruchach o niepodległą 
Polskę. Uczniowie wraz z wychowaw-
cami przygotowali słowno muzyczny, 

Ojczyzna oczekuje od nas pamięci o Jej wielkich synach i miłości do 
ziemi ojczystej. Obchody Święta Niepodległości to prawdziwa lekcja 
historii i patriotyzmu dla młodych pokoleń. Uroczystości upamiętniają-
ce 100-lecie Niepodległości, rozpoczęły się w Gminie Zembrzyce Kon-
kursem Pieśni Patriotycznych.

patriotyczny program. Tło spektaklu 
stanowiły melodie wygrywane przez 
nasza orkiestrę pod batutą Kazimierza 
Gromady i melodie w wykonaniu człon-
kiń „Mioduszyny”. 

Wspólnie świętowanie tak waż-
nego dnia dla wszystkich Polaków ma 
ogromne znaczenie, dlatego też władze 
gminy Zembrzyce dziękują, że w tym 
szczególnym dniu byliśmy razem. 

Mieszkańcy Tarnawy Dolnej jubile-
uszowe Święto Niepodległości również 
obchodzili uroczyście. Zebrali się w ko-
ściele parafialnym na Mszy Świętej za 
poległych rodaków po czym udano się 
na cmentarz gdzie przy symbolicznej 
mogile modlono się za nich. Została 
z tej okazji odnowiona tablica z nazwi-
skami żołnierzy z Tarnawy Dolnej po-
ległych w boju o wolną Polskę z inicja-
tywy Proboszcza Parafii oraz członków 
OSP i ufundowana przez lokalną spo-
łeczność. W Śleszowicach także pod-
czas uroczystej sumy mieszkańcy wraz 
z pocztem sztandarowym braci gór-
niczej uczcili pamięć poległych za kraj 
i  modlili się o pomyślność dla ojczyzny.         
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IV Charytatywny 
Bieg Niepodległości

Impreza została zorganizowana przy współpracy Urzędu 
Gminy Zembrzyce, Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Su-
chej Beskidzkiej, Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Zembrzycach, Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidz-
kiej i wolontariuszy.

W tym roku w „IV Charytatywnym Biegu Niepodległości” 
startowało 350 osób (dorosłych i dzieci). Wzięli w nim udział 
nie tylko amatorzy biegania ale również ekipa zawodowych 
biegaczy. Biegali i maszerowali nie tylko mieszkańcy z naszej 
gminy, ale również z : Mucharza, Wadowic, Dąbrówki, Zakrzo-
wa, Osielca, Bieńkówki, Suchej Beskidzkiej, Zawoi, Lachowic, 
Stryszawy, Kurowa, Makowa Podhalańskiego, Juszczyna, Ja-
sienicy, Jastrzębia, a nawet z Wrocławia. Przyjechały także 
liczne grupy z Krakowa i z Bielska-Białej.

Rywalizację sportową rozpoczęli najmłodsi. O godzinie 
12.30 odbyło się uroczyste rozpoczęcie imprezy. Biegaczy 
powitali: organizatorzy oraz Łukasz Palarski – Wójt Gminy 
Zembrzyce i uroczyście odśpiewano hymn z okazji Świę-
ta Niepodległości. Rozgrzewkę do biegu poprowadziła Pani 
Gabriela Bryndza. Przedstawiciele Bractwa Zbójników spod 

Babiej Góry wystrzałem dali sygnał do startu. Nad bezpie-
czeństwem zawodników czuwali ratownicy grupy FANTOM, 
a także strażacy z OSP z Gminy Zembrzyce. Każdy uczestnik 
biegu i marszu otrzymał na mecie pamiątkowy medal. Organi-
zatorzy przygotowali również nagrody: puchary za pierwsze 
trzy miejsca oraz pamiątkowe dyplomy. Wręczono również 
statuetki dla „Najliczniejszego klubu”, dla najstarszego i naj-
młodszego uczestnika biegu oraz dla najszybszego biegacza 
i maszerującego z Gminy Zembrzyce. W tym roku przyznano 
także puchary dla mistrza powiatu suskiego w Biegu Głów-
nym i marszu Nordic walking. 

Na zawodników oprócz pamiątkowego medalu, butelki 
wody, gorącego żurku czekała strefa masażu. W oczekiwa-
niu na ogłoszenie wyników uczestnicy mogli obejrzeć wy-
stępy laureatów Gminnego Przeglądu Piosenki Patriotycznej. 
IV Charytatywny Bieg Niepodległości odbył się dzięki zaan-
gażowaniu głównej organizatorki i pomysłodawczyni sporto-
wych zmagań P. Jolancie Żmija i pomocy wielu życzliwych 
ludzi.

MK

W Zembrzycach 10 listopada zorganizowany został przez Panią Jolantę Żmiję i Stowarzyszenie „Mocni Po-
mocni” IV Charytatywny Bieg Niepodległości na rzecz dzieci autystycznych z powiatu suskiego, które objęte 
są programem „Zielone Światło”.        

Tym razem na stołach królowały potrawy 
z baraniny i jagnięciny, będących z da-
wien dawna jedną z głównych potraw 
mięsnych spożywanych przez mieszkań-
ców naszych terenów. Mięso jagnięce, 
zostało przekazane poszczególnym gru-

pom na przygotowanie dań konkurso-
wych przez Małopolską Izbę Rolniczą. 
Stoły były suto zastawione i udekoro-
wane pomysłowo, tak że było czym się 
poczęstować i podziwiać kunszt kulinar-
ny gospodyń. Naszą gminę w konkursie 

reprezentowały Zembrzyckie KG „Mio-
duszyna” i Stowarzyszenie „Nasza Wieś 
Śleszowice”. Panie z Zembrzyc zdobyły 
II miejsce w kategorii nalewek i wyróż-
nienie za przygotowane danie – pieczeń 
barania z żurawiną i borówkami. Gratuje-
my uczestnikom konkursu, a szczególnie 
gospodyniom z naszej gminy inwencji 
i zapału w przygotowaniu potraw nie 
spotykanych już na co dzień.

XVIII Konkurs Potraw Regionalnych „O Złotą Warzechę” odbył się  
17.11.2018 r. w Lachowicach. 

Razem zdrowo i wesoło
Zabawą andrzejkową  Członkowie Stowarzyszenia „Nasza Wieś Śle-
szowice” zakończyli grantowy Program „ RAZEM ZDROWO I WESO-
ŁO” , który realizowany był od 1 września br. 

W każdy czwartek grupa  ok. 20 osób 
świetnie bawiła się podczas zajęć spor-
towo tanecznych, które prowadziła in-

struktorka tańca. Natomiast we wtorki 
był uprawiany Nordic walking pod okiem 
instruktora, który doskonalił  prawidłową 

technikę posługiwania się kijkami w cza-
sie marszu oraz zapoznał uczestników z 
zasadami bezpieczeństwa w czasie wy-
praw w teren. Najważniejszym było za-
chęcenie grupy mieszkańców Śleszowic 
do aktywności fizycznej. Taniec i Nordic 
walking nie są sportem trudnym, nie wy-
magającym drogiego sprzętu i mogą być 
uprawiane wszędzie i przez każdego bez 
ograniczeń wiekowych.

Zajęcia oprócz tego, że dobrze 
wpłynęły na kondycję  uczestników to 
dodatkowo zacieśniły kontakty między 
uczestnikami programu.

MG

XVIII Konkurs Potraw Regionalnych 
„O Złotą Warzechę”
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W dniu 9 listopada 2018 r. uczniowie 
klasy pierwszej naszej szkoły pokazali, że 
temat 100 rocznicy odzyskania niepodle-
głości jest dla nich ważny i zrozumiały.

W ramach Międzynarodowego Pro-
jektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska 
Cała” przygotowali krótki występ „Dzięku-
ję, Polsko!”.

Swoją postawą, wierszem i piosen-
ką, które zaprezentowali oraz strojami, 
w których wystąpili udowodnili, że kochają 
swoją Ojczyznę, znają i szanują symbole 
narodowe. Pokazali, że są dumni z tego, że 
są Polakami. A my jesteśmy dumni z nich.

Pierwszoklasiści otrzymali też niety-
pową przesyłkę od Instytutu Pamięci Na-
rodowej, który z okazji stulecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości przygotował 
dla uczniów rozpoczynających naukę spe-
cjalny prezent – ołówki i zeszyty z wize-
runkami sześciu Ojców Niepodległości: 

Józefa Piłsudskiego, Ignacego Paderew-
skiego, Romana Dmowskiego, Wincente-
go Witosa, Ignacego Daszyńskiego i Woj-
ciecha Korfantego.

Pierwszoklasiści z naszej szkoły otrzy-
mali zeszyty z wizerunkiem Józefa Piłsud-
skiego.

Informacje z Zespołu Szkół w Zembrzycach

Zmierzać do świętości 
pełnym biegiem…

Ta wyjątkowa rocznica zobowiązuje 
nas – Polaków do pamięci szczególnej, 
do naśladowania tych, którzy niepodle-
głość wywalczyli, którzy ją wymodlili i dla 
niej się poświęcili. Cała rzesza polityków, 
doradców, żołnierzy, ale i ludzi świętych 
i błogosławionych stała się fundamen-
tem upragnionej wolności. Uczniowie 
Zespołu Szkół w Zembrzycach – grupa 
teatralna „Bez koturn”, której członko-
wie działają już 4 lata pod opieką pani 
Barbary Cyganik, 24 listopada 2018 r. 
o godz. 19.00 w Kościele Parafialnym 
przypomniała o tych, dzięki którym ży-
jemy dzisiaj w wolnej Polsce. W spekta-
klu muzycznym „Św. Maksymilian Maria 
Kolbe, a Ojczyzna” zaprezentowano po-
stać, która kojarzona jest raczej z II woj-
ną światową, a jednak bardzo związaną 
poprzez swą działalność, z wydarzeniami 
sprzed i po 1918 roku. Treści spektaklu 

nie pominęły i innych świętych oraz bło-
gosławionych zasłużonych dla Ojczy-
zny, jednakże to św. Maksymilian Kolbe, 
właśnie poprzez swą niezwykłą pracę 
apostolską i poświęcenie aż do „starcia 
na proch” zapisał się na kartach historii 
jako ten, który walczył o wolną Polskę 
„pod płaszczem Maryi”. Maryjność tego 
świętego, wydawanie „Rycerza Niepo-
kalanej” w bardzo trudnych dla naszej 
Ojczyzny czasach, zmieniała oblicze na-
szego narodu. Aktorzy, którzy wcielili się 
w poszczególne role, a więc: Chrapek 
Amelia, Gierat Gabiela, Gierat Kacper, 
Koralik Dominik, Kubielas Zofia, Lubaś 
Piotr, Oleksy Patryk, Talaga Emilia, Wci-
ślak Julia, profesjonalnie zaprezentowali 
wybrane sceny z życia Świętego. 

Przygotowana po mistrzowsku 
przez panią Barbarę Cyganik oprawa 
muzyczna wprowadziła widownię w na-
strój religijno-patriotyczny. Prezentowa-
ne pieśni, wykonane przez ZKG „Miodu-
szyna” jak również młodzież szkolną – są 
dowodem na to, iż międzypokoleniowa 
więź może być szczególna i trwała. Wy-
jątkowość pieśni dopełniło operowe 
wykonanie utworu „Czarna sukienka” 
przez gościnnie występującą – Kata-
rzynę Cyganik. Spektakl przygotowali 
nauczyciele Zespołu Szkół w Zembrzy-
cach:

• reżyseria – Barbara Cyganik, 
Agnieszka Talaga

• scenariusz – Agnieszka Talaga
• przygotowanie muzyczne – Barba-

ra Cyganik.
Spektakl nie byłby możliwy do zre-

alizowania bez pomocy wspierających 
jego organizację nauczycieli:

• dekoracja – Magdalena Żmudka
• plakaty, zaproszenia – Monika Jach
• nagłośnienie – Edward Stopa.

Dużego wsparcia w przygoto-
waniu przedstawienia udzielili księża 
z tutejszej parafii oraz siostry zakonne. 
Wszystkie działania wspierała pani Dy-
rektor Zespołu Szkół w Zembrzycach 
– Elżbieta Fidelus. Spektakl na życzenie 
mieszkańców Zembrzyc został powtó-
rzony w niedzielę – 2 grudnia 2018 r. 
Po entuzjastycznym przyjęciu spektaklu, 
zaprezentowano go również w Tarnawie 
Dolnej i Makowie Podhalańskim. 

AT

Spektakl muzyczny w Zembrzyckiej Parafii z okazji 100-lecia Niepodległości.  Skąd bierze się świętość? W jaki 
sposób Bóg wykorzystuje znaki czasu, by ukształtować ludzi świętych, w tym świętych patriotów?  Pytania te 
wybrzmiewają szczególnie, gdy myśli się o wolności odzyskanej przez Polskę 100 lat temu. 

Udział uczniów w konkursach przedmiotowych

Do następnego etapu bardzo trud-
nych konkursów zakwalifikowało się 
2 uczniów szkoły podstawowej. Beza-
pelacyjne gratulacje należą się uczenni-
cy klasy VIII – Julii Wciślak, która zdo-
była wystarczającą ilość punktów, aby 

przejść do dalszego etapu aż w czterech 
dziedzinach – języka polskiego, chemii, 
biologii i języka niemieckiego. Z języka 
niemieckiego wejście do następnego 
etapu konkursu zdobyła także Zofia Ku-
bielas, uczennica kl. VIII. Życzymy po-

wodzenia w dalszych etapach!
Odbył się również konkurs tema-

tyczny z religii „Z Dobrą Nowiną przez 
życie”, do którego przystąpiło 5 uczniów 
szkoły podstawowej. Do prezentowania 
swojej wiedzy w następnym etapie zma-
gań zakwalifikowali się uczniowie klasy 
VIII: Chrapek Amelia, Gierat Kacper, 
Wciślak Julia i uczeń klasy VII – Michał 
Talaga. Gratulujemy!

BC

Uczniowie Zespołu Szkół w Zembrzycach brali udział w konkursach 
wiedzy organizowanych przez Kuratorium Oświaty. Łącznie, do trud-
nych zmagań z różnych dziedzin wiedzy przystąpiło 8 uczniów klas 
gimnazjalnych i 18 uczniów klas szkoły podstawowej. 

Wizyta myśliwych w przedszkolu

Dzieci dowiedziały się również, na czym 
polega praca myśliwego i jak wygląda 
jego strój. Ponadto dzieci zobaczyły po-
roże jeleni i koziołków, pióra bażantów 

i jastrzębi oraz futro lisa, a także trąbkę 
myśliwych, której dźwięki pomagają w 
komunikacji. Panowie myśliwi opowie-
dzieli wiele ciekawych informacji na te-

mat środowiska leśnego oraz przynieśli 
dla dzieci wyjątkowy prezent – karmnik 
i jedzenie dla ptaków, a także koloro-
wanki dotyczące omawianej tematyki. 
Dzięki takim spotkaniom dzieci uczą 
się szacunku wobec przyrody, a także 
poznają florę i faunę naszego pięknego 
regionu. Przedszkolaki dziękują za spo-
tkanie Panom Myśliwym z Koła Łowiec-
kiego „Groń”!  EL

W środę 5 grudnia przedszkole odwiedzili myśliwi z Koła Łowieckiego 
„Groń” w Makowie Podhalańskim. „Dasz Bór” – tymi słowami Goście 
powitali dzieci, po czym opowiedzieli im o mieszkańcach lasu oraz wa-
runkach, w jakich żyją.  

Informacje ze Szkoły w Śleszowicach

Dziękuję, Polsko!
Dziękuję, Polsko za Orła Białego,
za dom rodzinny, zabawy z kolegą.
Dziękuję, Polsko, za polne kwiaty,
za uśmiech i miłość mamy i taty.
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Szlakiem historii
Przedszkolaki i uczniowie  klas  I–III wybrali się na wyciecz-
kę edukacyjną, której celem było poznanie Małej Ojczyzny. 
Podążając szlakiem  historii dotarli do Zamku w Suchej Be-
skidzkiej. Tam zwiedzili muzeum i wzięli udział w zajęciach, 
podczas których poznali zwyczaje i tradycje naszego regionu. 

Następnie odwiedzili Bibliotekę Pedagogiczną w Suchej 
Beskidzkiej. Panie bibliotekarki przygotowały dla małych 
czytelników zajęcia „Moja ojczyzna”.

Wycieczka  była  realizacją  jednego  z  punktów  pro-
jektu  „Piękna  nasza  Polska  cała”, do którego przystąpiła 
śleszowicka podstawówka. 

Zaśpiewaj i  Ty Niepodległej!
Uczennice z klas IV-VII, pod czujnym 
okiem nauczycielki muzyki, wzięły udział 
w niezwykłym niepodległościowym kon-
kursie muzycznym. Zadanie konkursowe 
polegało na nagraniu utworu patrio-
tycznego i wysłanie go Organizatorowi. 
(Film można obejrzeć na szkolnej stronie 
www.spsleszowicesuperszkolna.pl). 

Niezwykłym wydarzeniem było 
przyłączenie się do ogólnopolskiej akcji 
„Rekord dla Niepodległej”. 9 listopada 
o godzinie 11.11 wszyscy uczniowie 
i  nauczyciele odśpiewali czterozwrotko-
wy hymn państwowy. 

Pieśń patriotyczna  dodawała odwagi, podtrzymywała nadzieję, 
dziś zaś wyraża radość i dumę z suwerennej Polski.
Bez niej świętowanie 100-lecia Niepodległości 
byłoby jak husaria bez skrzydeł!

Według przepisu babci i dziadka

Uczestniczyli tam w zajęciach, podczas których nie tylko po-
znali drogę „od ziarenka do bochenka”, ale sami mogli zemleć 
zboże na żarnach, poubijać masło, oddzielić śmietanę od mle-
ka, czy upiec własne podpłomyki. Po każdej części zajęć cze-
kała ich degustacja własnych wyrobów, m.in. masła, maślanki, 
serwatki czy żytnich placków prosto z piecowego chleba – dla 
niektórych były to zupełnie nowe doznania smakowe.
      Oprócz strony kulinarnej uczestnicy wycieczki mogli zoba-
czyć wiele sprzętów i pojazdów używanych dawniej na polskiej 
wsi. Wizytę w Chlebowej Chacie zakończyliśmy ogniskiem 
i pieczeniem kiełbasek. Wszyscy wrócili do domu z pełnymi 
brzuszkami i uśmiechniętymi twarzami.

Uczniowie klas I-VIII naszej szkoły odwiedzili Chle-
bową Chatę w Górkach Małych.

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

20 listopada w Polsce obchodzimy 
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, by 

przypomnieć, że każde dziecko to Mały 
Człowiek posiadający swoje prawa.

W tym dniu wychowawcy uświa-
damiali dzieciom, iż mają swoje prawa 
(m.in.  prawo do imienia, nazwiska i oby-
watelstwa, prawo do życia bez przemo-
cy, prawo do tajemnicy i prywatności, 
prawo do zabawy i nauki), a obowiąz-
kiem dorosłych jest zawsze tych praw 
przestrzegać, chronić dzieci i opiekować 

się nimi. Najmłodsi obejrzeli prezentację 
multimedialną ilustrującą poszczególne 
prawa, dowiedzieli się, do kogo mogą 
zwrócić się o pomoc w przypadku łama-
nia ich praw, zapoznały się z wierszem 
i piosenką o prawach dziecka. Dzięki 
temu z pozoru poważny i trudny temat 
stał się dzieciom bliski i bardzo intere-
sujący.

Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek,
Tyle, że jeszcze mały.

                                     Janusz Korczak

WAŻNE SPRAWY, TRUDNE TEMATY…

Międzynarodowy Dzień Tolerancji 
i Dzień Niepełnosprawnych

O tolerancji możemy przecież mówić nie 
tylko w odniesieniu do spraw wielkich, 
ponadnarodowych, czy kulturowych, ale 
również tych całkiem malutkich. Czyli 
trzeba dostrzec wokół siebie, w domu, 
w szkole, że każda odmienność ma pra-
wo bytu bo przecież ,, Różnorodność 
jest normą, a nie wyjątkiem”. Po prezen-
tacji dzieci wykonały prace plastyczne 
związane z omawianym zagadnieniem. 

Uczniowie starsi, podczas lekcji 
wychowawczych, mieli możliwość za-
poznania się z prezentacją multime-
dialną dotyczącą tolerancji od strony 
pojęciowej. Omówili również przyczy-

ny nietolerancji i jej konsekwencje. Na 
zakończenie uczniowie w grupach 4-5 
osobowych wykonali plakaty promujące 
zachowania tolerancyjne. 

Na korytarzu zorganizowano wy-
stawę prac osób niepełnosprawnych. 
Wytwory, które powstały w ramach 
działalności Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej w Kukowie przyciągnęły uwagę nie 
tylko uczniów i nauczycieli, ale również 
rodziców i osób odwiedzających szkołę.

Nauczycielki pracujące z ucznia-
mi niepełnosprawnymi przygotowały 
zajęcia, w czasie których dzieci mogły 
„wejść w rolę” i poznać osobiście barie-

ry, jakie napotykają osoby niewidome 
czy poruszające się na wózku.

Efektem działań wychowawczych 
była gazetka prezentująca praktyczny 
poradnik savoir-vivre wobec osób nie-
pełnosprawnych. 

Uczniowie z klas I-III wspólnie uczestniczyli w prelekcji dotyczącej tak 
ważnej kwestii jaką jest bycie tolerancyjnym dzieckiem. Dowiedziały 
się, dlaczego tak ważny jest szacunek do kolegów i koleżanek.

Bal Wszystkich Świętych
W przedszkolu odbył się po raz pierwszy  Bal Wszystkich 
Świętych. Chcieliśmy w ten sposób pokazać, jak to wspaniałe 
być dobrym, pełnym wiary i miłości człowiekiem. Bo święty, 
to ktoś, kto pięknie przeżył swoje życie.  Dało się zauważyć, 
że najwięcej było aniołów i aniołków, ale nie zabrakło też 
świętych i błogosławionych. Tańce i zabawa, radość i pozy-
tywnych wrażeń było sporo, bo to było ”jedyne takie niebo 
na ziemi”. Na zakończenie zabawy dzieci zaprezentowały strój 
i  swojego świętego, za co każdy uczestnik otrzymał naklejkę. 
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LEKCJE, PRACE DOMOWE, KARTKÓWKI,  SPRAWDZIANY,  
ale też… Światowy Dzień Pluszowego Misia

Pluszowy miś od ponad stu lat jest jed-
ną z ulubionych maskotek dzieci i mimo 
upływającego czasu oraz pojawiania się 
coraz bardziej nowoczesnych rozrywek, 
bywa największym przyjacielem dziecka. 
W tym wyjątkowym dniu dzieci ze swo-
imi misiami przybyły do szkoły, gdzie cze-
kało wiele niespodzianek. 

Miś – przedszkolak czytał wszystkim 
Kubusiowe opowieści. Dzieci opowia-
dały o swoich ulubieńcach, odgadywały 
„Czyj ten miś?”, wykonywały także pracę 
plastyczną „Miś”. 

Najmłodsi  świętowali Dzień Pluszo-
wego Misia tańcząc i bawiąc się przy mi-
siowych piosenkach. Na koniec zabawy 
zrobiliśmy wspólne pamiątkowe zdjęcie 
z Misiami. 

To był wyjątkowy dzień, pełen 
uśmiechu, radości i wspaniałej zabawy.

Magia kredek
22 listopada w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Kredki. Święto to w 
znaczący sposób wiąże się z dziećmi, bowiem to właśnie dzięki kred-
kom mogą one wyrazić swoje myśli i uczucia. 

Uczniowie klas 1-3, w czasie przerw 
międzylekcyjnych, mieli okazję poznać 
i wypróbować różne techniki malowania 
kredkami, a także wycinali i sklejali prze-
strzenne kredki z papieru. 

Przedszkolaki również nie zapo-
mniały o tym dniu – kolorowały przy 
dźwiękach piosenki „Kolorowe kredki”, 
oraz, tak jak ich starsi koledzy i kole-
żanki, wykonywały przestrzenne formy 
w kształcie kredki, utrwalając jednocze-
śnie znajomość kolorów. 

Dzieci kontynuowały obchody Dnia 
Kredki na świetlicy – najpierw poznały 
i wypróbowały różne rodzaje kredek 
(ołówkowe, świecowe oraz pastelowe – 
suche i olejne), a następnie wykonywa-
ły piękne prace plastyczne na czarnych 
kartkach przy użyciu suchych pasteli. 
Kreatywne i bardzo kolorowe prace 
można było oglądać na wystawce na 
górnym korytarzu. 

Warto pamiętać, że rysowanie 
i kolorowanie rozwija wyobraźnię, dla-
tego zachęcajmy nasze pociechy do tej 
świetnej zabawy.

W piątek, 30 listopada, dzieci przeby-
wające na świetlicy szkolnej, upamięt-
niając zwyczaj wróżb w Wigilię Św. An-
drzeja, zamieniły górny korytarz w „salę 
wróżb”. Każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie. Było przekłuwanie papierowego 
serca, aby odczytać imię swojej sympa-
tii, było losowanie magicznych bileci-
ków, na których widniały nazwy zawo-
dów wykonywanych w przyszłości, była 
także wróżba zręcznościowa – trafienie 
do pudełeczka oznaczało spełnienie 
marzenia i wygranie cukierka. Katalog 
wróżb był szeroki i bogaty, a każdy pra-
gnął wywróżyć sobie coś wyjątkowego. 
Wiele śmiechu i radości dostarczały 
dzieciom przepowiednie. Wszyscy go-
rączkowo czekali na to, by dowiedzieć 
się, kto będzie bogaty, kto dostanie wy-
jątkowy prezent na święta, a kto będzie 
miał pecha…

Wszyscy wspaniale się bawili, hu-
mory dopisywały, a przepowiedziana 
przyszłość zawsze może się spełnić. Tak 
naprawdę wszystko zależy od nas sa-
mych. Warto o tym pamiętać.

SPŚ

Dzień pełen wróżb

Dawniej Andrzejki miały nieco inny charakter, więcej było w nich magii 
i wiary, że tego dnia przyszłość otwiera swoje tajemnice. Obecnie stały 
się wesołym spotkaniem towarzyskim, dostarczającym wielu przeżyć 
i emocji, a przepowiednie traktowanie są mniej serio, bardziej z przy-
mrużeniem oka.

„Pracowite pszczółki” z naszego przedszkola wraz z uczniami klas I-III 
w radosnej atmosferze świętowały Światowy Dzień Pluszowego Misia.

Informacje ze Szkoły w Tarnawie Dolnej

Dzień Pluszowego Misia
Miś po to misiem jest,
żeby było kogo tulić, kiedy pada deszcz

 W dniu 23 listopada dzieci klas 0–III na-
szej szkoły uroczyście obchodziły Dzień 
Pluszowego Misia – niezwykłej pluszo-
wej zabawki. 

 Wszyscy wiedzą, że pluszowy miś 
to najmilsza maskotka, kompan podróży, 
niezastąpiona przytulanka, antidotum 
na nocne koszmary, najlepszy przyja-
ciel dzieci, któremu można wszystko 
powiedzieć. Dlatego też nasze maluchy 
bardzo chętnie włączyły się w program 
uroczystości. Dzieci w kolorowych, 
„misiowych” maskach wraz ze swoimi 
ulubionymi pluszakami przemierzyły 
w barwnym korowodzie szkolne kory-
tarze, przypominając swoim starszym 
koleżankom i kolegom o tym ważnym 
dniu. W głównym holu powstała galeria 
dziecięcych prac „Mój ulubiony pluszak”, 
a wolontariuszki z klasy VIII przepro-

wadziły różnorodne „zabawy z misiem 
w tle”. Na koniec wszyscy obejrzeli bajkę 
o legendarnym „Misiu Uszatku”.
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„Polska Niepodległa” 
– stulecie odzyskania Niepodległości w naszej szkole

Obchody rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości  w Szkole Podstawowej w Tarnawie Dolnej miały wyjątkowy 
charakter i objęły szereg różnorodnych działań:

   Szkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej   

8 listopada w Szkole Podstawowej w Tarnawie Dolnej 
przeprowadzono kolejną edycję Konkursu Piosenki Patriotycz-
nej, lecz tym razem społeczność szkolna miała okazję do wy-
słuchania muzycznych interpretacji niezwykle różnorodnych 
utworów, nawiązujących do trudnej historii Polski. Uczest-
nicy konkursu zaprezentowali obok znanych piosenek także 
te wyjątkowe utwory, które nie są tak popularne, a potrafią 
wzruszyć do łez. Po wysłuchaniu wszystkich wykonawców jury 
wyłoniło zwycięzców:

KLASY I-III
I miejsce
Amelia Michniak
II miejsce ex aequo
Julia Stanek
Maria Prorok
III miejsce
Milena Wróbel

KLASY IV-V
I miejsce
Patrycja Strzelecka i Kamil Kot
II miejsce ex aequo
Oliwia Zmiertka
Patrycja Talaga
III miejsce
Lena Pływacz i Natalia Fortuna

KLASY VI-IIIa
Grand Prix
Dagmara Stypuła
I miejsce
Milena Szewczyk i Wiktoria Kwadrans
II miejsce ex aequo
Daria Jabłońska i Emilia Madej
Michał Zadora i Alan Michniak
III miejsce
Stanisław Stec i Piotr Pomietło

Gratulujemy!

   Biało-czerwony dzień   

W dniu 8 listopada w naszej szkole miał miejsce wyjąt-
kowy dzień biało-czerwony. Z okazji 100 rocznicy odzyskania 
niepodległości wszyscy uczniowie oraz nauczyciele przyszli do 
szkoły ubrani w biało – czerwone stroje. Zwieńczeniem było 
wykonanie wspólnego zdjęcia na boisku szkolnym. 

   BOHATERON – kartka dla powstańca   

W ramach programu BOHATERON wszyscy chętni ucznio-
wie klas IV-VII mieli niecodzienną okazję do wysłania za pośred-
nictwem szkoły kartek dla żyjących powstańców, którzy walczyli 
o wolność Polski podczas powstania warszawskiego w 1944 r. 
Kartki zawierały podziękowania oraz wyrazy szacunku i uznania 
za ofiarność i zaangażowanie, a także najserdeczniejsze życze-
nia płynące prosto z serca. Dziękujemy i pamiętamy!

   Wymiana pocztówkowa    
   – 100 kartek na 100-lecie Niepodległości    

Uczniowie klasy I uczestniczyli w akcji „100 kartek na 
100-lecie Niepodległości”. Akcja polegała na wysyłaniu przez 
uczniów szkół biorących w niej udział kartek z pozdrowienia-
mi dla rówieśników z innych wsi i miast. Głównym celem tego 
przedsięwzięcia było uświadomienie dzieciom, iż mimo dzielą-
cych ich niejednokrotnie setek kilometrów stanowią wspólnotę. 

   Wystawa prac plastycznych   

W związku z uroczystymi obchodami 100-lecia odzyska-
nia niepodległości w naszej szkole została zorganizowana wy-
stawa uczniowskich prac plastycznych o tematyce patriotycz-
nej. Powstało wiele pięknych i ciekawych tematycznie prac, 
które zostały wyeksponowane na sztalugach oraz na ścianach 
szkolnego korytarza. Wśród nich znalazły się również duże pla-
katy niepodległościowe.

   Nieme kino   

W ramach poznawania własnej historii nauczyciele naszej 
szkoły zorganizowali dla uczniów w świetlicy szkolnej „Nieme 
kino”. Dzieci miały możliwość przeniesienia się do przeszłości 
podczas wspólnego oglądania na ekranie telewizora dawnych 
zdjęć szkoły oraz miejscowości Tarnawa Dolna. Prezentacja 
wywarła wielkie wrażenie na oglądających. Nie brakowało 
słów zdziwienia, niedowierzania i zaskoczenia – szczególnie 
wśród najmłodszych.

   Bieg „100 okrążeń na 100-lecie    
   odzyskania niepodległości”   

To była niesamowita, jedyna i niepowtarzalna sztafeta! 
8 listopada 100 uczniów oraz pracowników szkoły wystar-

towało w sztafecie – „100 okrążeń na 100-lecie odzyskania 
niepodległości”. Nie brakowało wrażeń oraz emocji. Bieg zain-
augurowała Pani Dyrektor wraz z Panią Wicedyrektor i innymi 
nauczycielami. Wszyscy uczestnicy ubrani byli w biało-czer-
wone stroje, a w czasie sztafety przekazywali sobie biało-czer-
wone pompony. Tym razem na sportowo uczciliśmy tę wspa-
niałą rocznicę. 

   Rekonstrukcje historyczne   

Ostatnie miesiące obfitowały w naszej szkole w różno-
rodne rekonstrukcje historyczne, czyli działania, podczas któ-
rych ich uczestnicy przypominali sobie konkretne wydarzenia 
z przeszłości. W jednych uczestniczyliśmy, a inne sami orga-
nizowaliśmy, jednakże wszystkie zajęcia z „żywej historii” były 
nie tylko zabawą, ale przede wszystkim nauką. 

   Złożenie hołdu poległym    

Doniosłe wydarzenie jakim jest 100 rocznica odzyskania 
przez Polskę niepodległości nie może obyć się bez symbolicz-
nego uczczenia pamięci tych, dzięki którym żyjemy w wolnej 
Polsce. Delegacja naszej szkoły udała się na cmentarz parafial-
ny, aby złożyć hołd poległym żołnierzom - zapalić znicz, złożyć 
kwiaty oraz pomodlić się. 

   Escape room   

Uczniowie klas V-VIII mogli uczestniczyć także w zabawie 
typu escape room (pokój zagadek).Do rozwiązania zagadek 
prowadzących do wyjścia z zamkniętego pokoju potrzebna 
była jednak wiedza historyczna oraz znajomość języka angiel-
skiego. Na opuszczenie pokoju uczniowie mieli tylko po 35 mi-
nut. Każda z grup poradziła sobie świetnie i z rezerwą czasową 
opuściła escape room.

   „Mój pierwszy zeszyt”   

W ramach szerzenia wiedzy historycznej oraz idei pa-
triotyzmu wśród najmłodszych - Instytut Pamięci Narodowej 
zorganizował akcję „Mój pierwszy zeszyt”. Uczniowie klasy I 
otrzymali specjalną przesyłkę z pamiątkowymi zeszytami oraz 
ołówkami. Serdecznie podziękowania dla IPN-u za tak miły 
prezent!

   Akademia z okazji 100-lecia    
   odzyskania Niepodległości przez Polskę   

Zwieńczeniem cyklu działań upamiętniających 100-lecie 
odzyskania niepodległości była uroczysta akademia, która 
odbyła się 9 listopada 2018 r. Uczniowie klas VIII i III gim-
nazjum zaprezentowali wyjątkowy, poetycki montaż słowno-
-muzyczny o charakterze refleksyjnym,  a następnie zatań-
czyli Poloneza. 

Za nami  czterodniowe święto literatury – 22. Międzynarodo-
we Targi Książki w Krakowie. Wyjazdy organizowane przez naszą 
szkołę stały się już tradycją i cieszą się wielkim zainteresowaniem 
wśród uczniów. Najmłodsi bibliofile wzięli udział w warsztatach 
rysunkowych  prowadzonych  przez ilustratora znanej serii o żół-
tym piesku Fafiku, starsi uczestniczyli w spotkaniach z autorami na 
stoiskach wydawców, gdzie mieli okazję  do zdobycia autografów. 
Wszyscy mogli kupić swoje ulubione książki w bardzo atrakcyjnych 
cenach. Niezapomniane wrażenia zapewniło spotkanie ze znanym 
podróżnikiem Wojciechem Cejrowskim, który chętnie pozował do 
zdjęć oraz podpisywał swoje dzieła tj. ,,Gringo wśród dzikich ple-
mion”, ,,Podróżnik WC”, ,,Wyspa na prerii”.

Książka to nie rzecz, książka to wydarzenie!

22. Międzynarodowe 
Targi Książki

Doskonała obsada, muzyka, efekty akustyczne, scenografia 
i kostiumy sprawiły, że młodzi widzowie oglądali przedstawie-
nie z wielkim zainteresowaniem. Wyśmienite  miejsca w loży, 
usytuowanej na pierwszym piętrze na wprost sceny, dodatkowo 
wzbogacały  wrażenia artystyczne. Wszyscy wrócili  bardzo za-
dowoleni i już myślą o kolejnym wyjeździe.

Uczniowie klas V i VI  uczestniczyli w wyjeździe 
do Teatru ,,Bagatela” w Krakowie  na musical 
zrealizowany w oparciu o jedną  z najsłynniej-
szych powieści dziecięcych Frances Hodgson 
Burnett pt. ,,Tajemniczy ogród”. 

Wycieczka 
do Teatru „Bagatela”
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14 listopada 2018 r. rozpoczęła się  
przygoda z Bobrem – Międzynarodowym 
Konkursem Informatycznym. W kolejnych 

trzech dniach uczniowie poszczególnych eta-
pów edukacyjnych  spotykali się w wirtualnej 
rzeczywistości, aby przez godzinę rozwiązy-

wać zadania o różnym stopniu trudności, do-
stosowanym do przedziału wiekowego:
Skrzat:  klasy I – III
Benjamin: klasy IV – VI
Junior: klasy VII – VIII oraz III gimnazjum

Wszyscy chętni doskonale się bawili, 
a ponadto mogli pochwalić się swoją wie-
dzą i umiejętnościami.

Mówią, że życie to nie komiks, że to gra,
zagrajmy więc, oto ja – jestem Bobrem…

Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Bóbr

Ogólnopolski Tydzień Kariery

W ramach akcji przeprowadzono szereg różnych działań do-
stosowanych do wieku uczestników. Uczniowie klas I-IV projek-
towali swoją przyszłość w postaci komiksów. Dzieci z oddziału 

przedszkolnego konstruowały futurystyczną budowlę z klocków, 
którą zwieńczyły banerem z napisem „SZCZĘŚCIE”. Starsi ucznio-
wie mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach warsztatowych 
z doradcą zawodowym z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Makowie Podhalańskim pt. „Zaplanuj swoją karierę, aby być 
szczęśliwym”.  Wszystkie działania były wspomagane poprzez 
plakaty, które rozwieszone zostały na terenie placówki, a także 
ulotki i broszury dla uczniów i ich rodziców. 

Informacje ze Szkoły w Marcówce

REKORD 
DLA NIEPODLEGŁEJ!

Zainicjowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
akcja „Rekord dla Niepodległej” to jeden z punktów obcho-
dów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 
W przedszkolach i szkołach całego kraju, ale także za grani-
cami Polski, odśpiewano w piątkowe przedpołudnie Mazurka 
Dąbrowskiego. Nasza szkoła także włączyła się do akcji „Re-
kord dla Niepodległej”. W piątek, 9 listopada 2018 r. o godzi-
nie 11:11 4-zwrotkowy hymn narodowy zaśpiewali uczniowie 
oraz nauczyciele.

W dniach 15-21 października 2018 r. w naszej 
szkole po raz kolejny odbył się Ogólnopolski Ty-
dzień Kariery pt. „Jak zostać architektem swojego 
szczęścia?”. 

Dzień Wolontariusza

W tym dniu w sposób szczególny pamiętamy o wo-
lontariuszach i dziękujemy im za ich pracę, bezinte-
resowną pomoc, trud włożony w służbę drugiemu 
człowiekowi oraz za każdy podarowany uśmiech! 
Z tej okazji życzymy Wszystkim Wolontariuszom, 
spełnienia marzeń, radości w sercu, dużo entuzja-
zmu, wytrwałości i niesłabnącej wiary, że to co ro-
bią ma sens!
Od kilku lat szkoła włącza się w akcje charytatywne; 
„Adopcja Serca”, „Pączek dla Afryki”, „Góra Grosza”, 
„Zakrętkomania”, „Kolęda Misyjna”, „Podaruj misia”.

Światowy Dzień Wolontariusza, który 
obchodzony jest 5 grudnia, stanowi 
okazję do zwrócenia uwagi na szcze-
gólną rolę wolontariatu. 

Wieczorek patriotyczny

W tym roku wieczorek patriotyczny odbył się pod hasłem „ZA-
WSZE Z TOBĄ POLSKO!”.  Został podzielony na dwie części. 
W pierwszej, zaprezentowali się uczniowie naszej szkoły w spek-
taklu pt. „PACJENTKA”. Pacjentką była oczywiście Rzeczpospolita 
Polska. Podczas Jej wizyty u lekarza mogliśmy prześledzić najważ-
niejsze wydarzenia historyczne Polski od momentu odzyskania 
niepodległości, aż do czasów nam współczesnych. Jak zwykle 

uczniowie wykazali się świetną grą aktorską i umiejętnościami wo-
kalno-tanecznymi. W drugiej części spotkania odbyło się wspólne 
śpiewanie pieśni legionowych. W dniu Narodowego Święta Nie-
podległości, wspólne śpiewanie stało się w Marcówce tradycją. 
Śpiewają starsi i młodzi, dzieci, rodzice i dziadkowie, a z każdym 
rokiem jest ich więcej i więcej.

Polska pieśń patriotyczna nosi w sobie zdolność 
zapalania płomienia w sercach, napełniania oczu 
łzami oraz wywoływania na twarzach ludzi błogie-
go uśmiechu. Nie dziwi więc, że w sobotni wieczór, 
10 listopada br. z okazji 100-lecia odzyskania przez 
Polskę Niepodległości, sala gimnastyczna Szkoły 
Podstawowej w Marcówce wypełniona była po 
brzegi mieszkańcami i przybyłymi gośćmi, którzy 
wspólnym śpiewem pragnęli uczcić to niezwykłe 
wydarzenie.

Jako pierwsi zabawę rozpoczęły przed-
szkolaki ubrane w bajkowe stroje. Na-
stępnie uczniowie klas I-III, a na końcu 

uczniowie starszych klas. Klasa V została 
zamieniona w  „Salon Wróżb”. Niezwy-
kłe, magiczne damy przepowiadały  przy-
szłość. Wróżyły z kubków, magicznych 
serc oraz kombinacji cyfr z daty urodzenia. 
Tak więc każdy uczestnik andrzejkowych 
szaleństw z niecierpliwością przekłuwał 
papierowe serce, aby odczytać imię swo-
jej sympatii. Katalog wróżb był obszerny 
i bogaty, a każdy pragnął wywróżyć sobie 
coś wyjątkowego. Wiele śmiechu i rado-
ści dostarczały naszym uczniom. Wszyscy 
gorączkowo czekali na to, by dowiedzieć 
się, kto jako pierwszy z klasy zmieni stan 
cywilny, będzie bogaty i komu w życiu się 
powiedzie.

Andrzejki
Andrzejki to dzień jedyny 
w swoim rodzaju. Wtedy to 
– zgodnie z tradycją – św. An-
drzej uchyla rąbka tajemnicy 
i za sprawą znaków i wróżb 
podpowiada nam, co nas bę-
dzie czekać w przyszłości.

Mimo coraz nowocześniejszych i coraz 
bardziej atrakcyjnych zabawek, moda na 
misie nie przemija, bo “czy to jutro, czy to 
dziś, wszystkim jest potrzebny Miś!” Świa-
towy Dzień Pluszowego Misia ustanowio-
no dokładnie w setną rocznicę powstania 
maskotki – w 2002 roku. Wszystko zaczę-
ło się jednak dużo wcześniej.
W przedszkolu jak co roku święto pluszo-
wego misia jest obchodzone bardzo szcze-
gólnie. Tego dnia każde dziecko przyniosło 
do przedszkola swojego najmilszego misia. 
Dzieci opowiadały o swoich pluszakach, 
tańczyły z nimi, bawiły się oraz wykony-
wały różne zadania. Zorganizowano tak-
że piknik z okazji urodzin Misia Podczas 
którego dzieci mogły przekąsić „małe co 
nieco”.

Dzień Pluszowego Misia
25 listopada swoje święto obchodzi najmilsza zabawka, najlepszy 
przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu – Pluszo-
wy Miś. 
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DZIEŃ SENIORA
W dalszym ciągu w miarę możliwości na naszym przebudowywa-
nym obiekcie  prowadzone były zajęcia sportowe  z zakresu piłki 
nożnej dla dzieci urodzonej w latach 2013-2005. Znaczna część 
naszych zawodników rozgrywała swoje mecze ligowe w ligach 
„Żaczków”, „Orlików” oraz „Młodzików” radząc sobie w nich cał-
kiem przyzwoicie. Uczestniczyliśmy w kilku turniejach piłkarskich 
szczególnie w okresie letnim co było namiastką organizacji czasu 
wolnego dla naszych piłkarzy. Obecnie cały czas prowadzone są 
zajęcia w hali sportowej w ZS Zembrzyce na które serdecznie za-
praszam. Od miesiąca stycznia 2019 zajęcia prowadzone będą są 
w dniach i godzinach: poniedziałki i piątki w godz. 16.30-18.00 
(roczniki 2006 – 2007), w czwartki w godz. 16.30-18.00 (rocznik 
2008-2009) oraz wtorki (rocznik 2010-2013) w godz. 16.40-18.00. 
Zachęcam do udziału w zajęciach wszystkie dzieci tym bardziej, że 
są zajęciami nieodpłatnymi. Każdy może przyjść, spróbować, zostać 
z nami. Wiosną zajęcia będą prowadzone na naszym stadionie na 
nowo wybudowanym nowoczesnym boisku treningowym. 

Więcej informacji odnośnie treningów i organizacji zajęć moż-
na uzyskać pod numerem telefonu: 509 229 001 oraz poprzez nasz 
profil www.facebook.com/GARBARZ1922/

Chciałbym również z tego miejsca w raz z końcem roku podzię-
kować za wsparcie materialne, finansowe naszych drużyn młodzie-
żowych oraz za tzw. „dobre słowo” wszystkim osobom prywatnym 

oraz sponsorom, działaczom, trenerom innych Klubów piłkarskich 
z naszego powiatu za zaproszenia na okolicznościowe turnieje pił-
karskie możliwość spędzania wspólnego czasu. Dziękuję również 
radzie sołeckiej Zembrzyc za przeznaczenie funduszy na zakup 
nowych kompletnych strojów piłkarskich oraz sprzętu treningowe-
go dla naszej młodzieży, który jest niezbędny do przeprowadzenia 
ciekawych  zajęć treningowych. Duże podziękowania również skła-
dam na ręce rodziców naszej młodzieży, za pomoc w organizacji 
transportu za niektóre mecze, turnieje i inne sprawy organizacyjne 
związane z funkcjonowaniem naszych drużyn młodzieżowych. 

Z tego miejsca, pragnę również złożyć w imieniu zawodników 
i swoim życzenia Wesołych Świąt oraz Wszelkiej pomyślności w 
nadchodzącym 2019 roku. 

WL

Garbarz – drużyny młodzieżowe
Rok 2018 małymi kroczkami zbliża się do końca. 
Dla naszej młodzieży można uznać, że był rokiem 
udanym, nie gorszym od poprzedniego. 

Drużyna Seniorów, po nie najlepszej rundzie 
wiosennej, pod okiem trenera Jakuba Nosala wy-
grała 8 meczy z rzędu (!) awansując na 2 miejsce 
w tabeli C klasy.

Nasze drużyny dziecięce – Orliki i Trampka-
rze, mimo wielu porażek, dzielnie walczyły o każ-
dy punkt. 

Natomiast nowo powstała drużyna tanecz-
na Vena Team Cheerleaders przeszła nasze naj-
śmielsze oczekiwania !!! Tytuł projektu grantowego z Zielonej Linii, 
w którym realizujemy zajęcia taneczne - „Wytańczmy zwycięstwo” 
przełożył się na rzeczywistość. PIERWSZEGO grudnia, w PIERW-

SZYM Turnieju Tańca drużyna zdobyła PIERWSZE miejsce w ka-
tegorii SHOW. Warto zaznaczyć, że dziewczynki uczą się tańczyć 
zaledwie od września, a swoje umiejętności zawdzięczają cudow-
nej i cierpliwej Pani instruktor Kasi Kubicy.

Jesteśmy szczęśliwi i dumni z naszych zdolnych tancerek i za-
wodników !!!

KM, MZ

W czasie spotkania Seniorzy wysłuchali 
przygotowanego koncertu, obejrzeli spe-
cjalnie Im dedykowany kabaret oraz raczyli 
się pysznym ciastem.

Młodzież szkolna dziękowała: za każ-
de dobre słowo, mądre rady, pyszne obia-
dy, wspólne spacery, a także za bajki opo-
wiadane na dobranoc. Dzieci przepraszały 

za to, że czasami bywają nieznośne, zbyt 
głośne.

Na koniec rozbrzmiały muzyczne ży-
czenia: 

Wszystkiego najlepszego, 
radości, szczęścia moc,
Słoneczka wesołego, 
snów pięknych co noc…
Życzenia Seniorom złożył również 

Wójt Gminy Zembrzyce pan Łukasz Palar-
ski.

Tradycyjnie w czasie spotkania miała 
miejsce krótka prelekcja odnośnie bezpie-
czeństwa, którą wygłosił Komendant Po-
wiatowy Policji w Suchej Beskidzkiej mł. 
insp. Dariusz Drobny. Na zakończenie roz-
dał wszystkim odblaskowe opaski.

SPŚ

14 listopada w Śleszowicach obchodzono urocze święto „Dzień Senio-
ra”. Po raz kolejny do szkoły zaproszono wszystkich Młodych duchem.
Swoim wystąpieniem uczniowie chcieli dać odczuć Seniorom,  jak bar-
dzo są ważni, potrzebni i jak bardzo kochani.

Podsumowanie tego roku to pasmo wzlotów i upad-
ków. Na szczęście zła passa została przerwana. 

LKS „TARNAWIANKA”

Wszystko za sprawą warsztatów pierni-
kowych, podczas których przedszkolaki 
dowiedziały się, jakich składników użyć, 
aby wypieki swoim zapachem stworzyły 
niepowtarzalny klimat. Po przygotowaniu 

teoretycznym, nadszedł czas na wałkowa-
nie ciasta, wyciskanie  kształtu za pomocą 
drewnianej formy, a po upieczeniu ozda-
bianie pierniczków kolorowymi lukrami.

Piernikowe warsztaty 
 W naszym przedszkolu zapachniało już świętami. I to dosłownie! 

Codziennie patrz na świat, 
jakbyś oglądał go po raz pierwszy

Eric Emanuel Schmidt



Spotkania z Mikołajem

Pomimo braku białego puchu do szkół 
i przedszkola naszej gminy zawitał dłu-
go oczekiwany gość. Dzieci cieszyły się 
bardzo z tej niezwykłej wizyty. Podczas 
spotkania z Mikołajem śpiewali niezwy-
kłemu gościowi piosenki, recytowali 
wierszyki. Śmiechu i radości było wiele. 
Na twarzach widać było wielkie wzru-
szenie i zadowolenie. Po występach Mi-
kołaj obdarował wszystkie dzieci  bez 
wyjątku, prezentami i prosił,  aby były 
grzeczne przez cały rok.

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 
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