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Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Józefowski    

Radni Gminy Zembrzyce Wójt Gminy Zembrzyce
Łukasz Palarski 

MARCÓWK A   ŚLESZOWICE   TARNAWA DOLNA   TARNAWA GÓRNA   ZEMBRZYCE

Serdeczne życzenia Wesołego Alleluja  
oraz dużo zdrowia i pogody ducha.  
Niech radość Wielkanocy napełni  
Wasze serca nadzieją i obfitością łask  
od Chrystusa Zmartwychwstałego 

życzą
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Wybory sołtysów i rad sołeckich

W Śleszowicach na kolejną kadencję soł-
tysa wybrano Halinę Ziomek, członkami 
rady sołeckiej zostali: Krystyna Mikołajek, 
Jacenty Madejczyk, Monika Szczygieł, Jo-
lanta Gałuszka, Ryszard Czaicki i Małgo-
rzata Gałuszka.

Największą frekwencję miało Zebra-
nie Wiejskie w Tarnawie Dolnej, w wy-
borach uczestniczyło 142 mieszkańców 
uprawnionych do głosowania. Sołtysem 
wybrana została na kolejną kadencję Bar-

bara Kiepura. W skład rady sołeckiej we-
szli: Elżbieta Chochór, Stanisław Gaura, 
Adam Łasak i Mateusz Huber.

W Marcówce wyborcy wybrali na ko-
lejną kadencję sołtysa Helenę Porębską, 
członkami rady sołeckiej Marcówki zostali: 
Józef Pieczara, Maciej Baran, Tomasz Po-
rębski i Marian Pilch. 

Sołtysem Sołectwa Zembrzyce zosta-
ła na kolejną kadencję Maria Kuś. W skład 
Rady Sołeckiej Sołectwa Zembrzyce wy-

brani zostali: Jan Kadela, Jan Gierat, Mag-
dalena Żmudka, Anna Gierat i Maria Zając.

Podczas sesji Rady Gminy Zembrzyce 
w dniu 28 marca 2019 roku Łukasz Palar-
ski – Wójt Gminy Zembrzyce wraz z Grze-
gorzem Józefowskim – Przewodniczącym 
Rady Gminy Zembrzyce pogratulowali wy-
boru i podziękowali sołtysom i członkom 
rad sołeckich, za zaangażowanie w pracę 
na rzecz społeczności lokalnej. Szczegól-
ne podziękowania skierowano do Pani 
Zdzisławy Mikołajek, która pełniła funkcję 
Sołtysa Sołectwa Tarnawy Górnej przez 
24 lata w latach 1995–2019. Pełniąc 
tę zaszczytną funkcję zyskała szacunek 
i uznanie mieszkańców sołectwa.
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 1. Przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg 
na „Budowę parkingu w rejonie kościoła 
w miejscowości Śleszowice”. Planowana 
budowa obejmuje min.: budowę dwóch 
zjazdów z drogi powiatowej nr 1704K Mu-
charz – Śleszowice funkcjonujących jako 
wjazd i wyjazd z projektowanego parkingu 
oraz budowę parkingu dla samochodów 
osobowych obejmujący 23 miejsca parkin-
gowe o wymiarach 2,5 x 5,0 m oraz 3 miej-
sca postojowe o wymiarach 3,6 x 5,0 m 
wraz z jezdnią manewrową jednokierunko-
wą o szerokości 4,5 m.

 2. Gmina Zembrzyce otrzymała promesę 
w ramach podziału środków na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych dla następują-
cych zadań:
- wykonanie dokumentacji projektowo 

– budowlanej w ramach zadania pn. 
„Przeniesienie – budowa drogi gmin-
nej Zarąbki nad Skawcami na długości 
560 mb w miejscowości Zembrzyce, 
w zamian za stabilizację osuwiska oraz 
drogi gminnej nr 441233K dz. Nr ewid. 
3686/5, 3741/32, 3741/33”;

- wykonanie dokumentacji projektowo 
– budowlanej dla zadania pn. „Stabili-
zacja osuwiska wraz z odbudową dro-
gi gminnej Ruski Grygle nr 441237 K 
w km od 0+460 do 0+492, dz. Nr ewid. 
4295/1 w miejscowości Zembrzyce”. 

 3. Zakończono prace i złożono wniosek 
o płatność w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Małopol-
skiego dla projektu pn. „Budowa Centrum 
Rekreacji i Wypoczynku w Zembrzycach”. 
Projekt realizowany w ramach Osi Prioryte-
towej 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 
6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów 
regionu, Poddziałanie 6.3.3 Zagospodaro-
wanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia 
zbiorników wodnych.

 4. Przejęto od Województwa Małopolskiego 
nieodpłatnie na rzecz Gminy Zembrzyce 
drogę serwisową usytułowaną przy ob-
wodnicy w Zembrzycach.

 5. Od 2 stycznia 2019 roku kontynuowany 
jest program finansowany z budżetu Gmi-
ny Zembrzyce pn. „Razem spędzamy czas”, 
dzięki któremu mieszkańcy gminy mają 
prawo korzystać z 4 złotowych zniżek przy 
zakupie biletu do Krytej Pływalni w Suchej 
Beskidzkiej. 

 6. Kontynuowana jest współpraca z Caritas 
Archidiecezji Krakowskiej w ramach po-
wierzonego zadania publicznego, dzięki 
któremu mieszkańcy gminy mogą korzy-
stać z bezpłatnych usług rehabilitacyjnych.

 7. Po przeprowadzonych postępowaniach 
konkursowych zostały przyznane dotacje 
na realizację zadań publicznych:
1) z zakresu wspierania i upowszechnia-

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

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

no dotację w wysokości 26 000 zł 
- LKS „Tarnawianka” Tarnawa Dolna przy-

znano dotację w wysokości 28 000 zł;
2) z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego dla:
- Orkiestry Dętej Rytm Zembrzyce - 

dotacja w wysokości 10 000 zł
- 1 Stowarzyszenia Muzycznego 

„Śleszowice” - dotacja w wysokości 
10 000 zł

- Zembrzyckiego Koła Gospodyń 
„Mioduszyna” – dotacja w wysokości 
5000 zł;

3) z zakresu ochrony zdrowia dla: 
- Caritas Archidiecezji Krakowskiej 

przyznano dotację w wysokości 
25 000 zł.

 8. W ramach procedury opartej o art. 19a 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450) przyznano 
dotację z zakresu wspierania i upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu w wysoko-
ści 3 000 zł dla LKS „Tarnawianka” Tarna-
wa Dolna dla projektu pn. „Potencjał ciała 
w ruchu – Warsztaty tańca cheerleaders”.

 9. Zrealizowano projekt „Czas na łyżwy” do-
finansowany z Ministerstwa Sportu i Tury-
styki. W ramach projektu 33 uczniów szkół 
podstawowych z Marcówki i Zembrzyc 
uczęszczało na zajęcia doskonalenia jazdy 
na łyżwach. Gmina wyda na realizacje pro-
jektu 12 165 zł, w tym 6 000 zł z dotacji 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 10. Gmina Zembrzyce pozyskała dofinanso-
wanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na 
realizację zadań w ramach środków Fun-
duszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w 
2019 roku; 

  Projekty realizowane w ramach pozyska-
nych środków:
a) „Ty też możesz pływać” to projekt obej-

mujący m.in. naukę podstawowych 
umiejętności pływania i zachowania 
w wodzie dla 100 uczniów z klas I-III 
szkół podstawowych z terenu gminy. 
Dotacja 18 000 zł. Całość zadania to 
44 942,24 zł.

b) „Zdrowo i sportowo” to projekt z za-
kresu zajęć sportowo-rekreacyjnych 
z elementami gimnastyki korekcyjno-
-kompensacyjnej. Projektem objętych 
zostanie 196 uczniów naszych szkół. 
Dotacja 15 120 zł. Całość zadania to 
30 240 zł.

 11. Złożono wniosek do Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie na rzecz profilaktyki 
zdrowotnej w formie organizacji „Zielonej 
Szkoły” w 2019 r. 

 12. Wyłożono do publicznego wglądu projekt 
zmiany Studium Uwarunkowań i Kierun-
ków Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Zembrzyce.

 13. Gmina Zembrzyce po raz kolejny nawiązała 
współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy 
w Suchej Beskidzkiej w kierunku realizacji 
prac społecznie użytecznych na terenie 
Gminy. W tym roku, w ramach zawartego 
porozumienia, wsparciem objęto 8 osób. 
Działania realizowane są przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzy-
cach i mają na celu aktywizację zawodową 
osób korzystających ze świadczeń z pomo-
cy społecznej. 

 14. Gmina Zembrzyce przystąpiła do realizacji 
projektu „Kompleksowa pomoc rodzinie” 
pozyskując w tym celu dofinansowanie ze 
środków otrzymanych od Wojewody Mało-
polskiego. Realizatorem projektu jest Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzy-
cach. Działania podejmowane w ramach 

projektu ukierunkowane są na rozwój 
i wzmocnienie aktywności i samodzielności 
życiowej osób i rodzin z terenu gminy. Dzię-
ki realizacji projektu możliwe było zwiększe-
nie dostępności pomocy w formie porad-
nictwa psychologicznego i terapeutycznego 
dla mieszkańców gminy, a także objęcie pra-
cowników socjalnych superwizją – zgodnie z 
ustawowymi wymogami.

 15. Podpisano umowy i zlecono realizację 
zadań związanych z odnowieniem mura-
wy boiska w Tarnawie Dolnej jak również 
z dobudową ogrodzenia boiska.

 16. Zlecono prace związane z naprawą szkód 
spowodowanych silnym wiatrem na bu-
dynku w Marcówce 120 i na terenie Strefy 
Rekreacyjnej w Marcówce.

 17. Dostosowano stanowiska pracy w Urzę-
dzie Gminy do obsługi nowych dowodów 
osobistych tzw. e-dowodów.

 18. Sporządzono sprawozdanie z przebiegu 
wykonania budżetu Gminy Zembrzyce za 
2018 rok.

 19. W dniu 28 marca odbyło się posiedzenie 
Rady Społecznej Samodzielnego Gminne-
go Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzy-
cach, na którym pozytywnie zaopiniowano 
sprawozdanie z wykonania plan finanso-
wego za 2018 rok i plan finansowy zakładu 
na 2019 rok.

 20. Zostały przeprowadzone wybory Sołtysów 
i Rad Sołeckich we wszystkich sołectwach 
gminy.

 21. Wójt Gminy uczestniczył między innymi w:
- Sesji Rady Powiatu Wadowickiego (te-

mat: zagospodarowanie turystyczne 
Jeziora  Mucharskiego oraz realizacja 
budowy tegoż zbiornika).

- Posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu 
Nadzorującego Realizację Zadań w za-
kresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwi-
skowym oraz Usuwania Ich Skutków.

- Posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Stowa-
rzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

- Posiedzeniu Rady Społecznej Przychod-
ni Zdrowia w Zembrzycach.

- Forum Wójtów Województwa Małopol-
skiego.

- Walnym Zebraniu Członków Stowarzy-
szenia Gmin Babiogórskich.

- Walnym Zebraniu OSP Zembrzyce, OSP 
Tarnawa Dolna, OSP Śleszowice oraz  
OSP Marcówka.

- Posiedzeniu Zarządu Ochotniczych 
Straży Pożarnych Gminy Zembrzyce.

- Spotkaniach samorządowców z Woje-
wodą Małopolskim oraz członkami Za-
rządu Województwa Małopolskiego.

- Posiedzeniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej 
Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich.

- Spotkaniu Marszałka Województwa 
Małopolskiego z Wójtami Gmin otocze-
nia Jeziora Mucharskiego.

- Gali Finałowej Plebiscytu Sportowiec 
Roku Powiatu Suskiego. 

- Forum Wójtów Województwa Małopol-
skiego.

- Gminnym etapie turnieju Bezpieczeń-
stwo Ruchu Drogowego.

- Posiedzeniu Rady Społecznej Samo-
dzielnego Gminnego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Zembrzycach.

Wójt Gminy Zembrzyce
Łukasz Palarski

Sprawozdanie z działalności 
Wójta Gminy Zembrzyce

W dniu 17 i 24 marca 2019 roku podczas Zebrań Wiejskich odbyły się 
wybory sołtysów i rad sołeckich na następną kadencję 2019–2024. 
W Tarnawie Górnej na sołtysa wybrano  Katarzynę Madej, członkami 
rady sołeckiej wybrani zostali: Stanisław Pacek, Józef Mikołajczyk, Ta-
deusz Gibas i Beata Łaczek.
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Wartość projektu ogółem wyniosła 
6.337.986,48 zł

Całkowite wydatki kwalifikowane wyniosły 
6.259.957,82 zł

Całkowite dofinansowanie wyniosło 
4.694.968,37 zł
Przedmiotem projektu było stworzenie 

kompletnej oferty turystycznej w postaci Cen-
trum Rekreacji i Wypoczynku nad potokiem 
Paleczka, tj. obszaru wyposażonego komplek-
sowo w obiekty i urządzenia służące rekreacji, 
wypoczynkowi i aktywnemu spędzaniu wol-
nego czasu.

Projekt budowy „Centrum Rekreacji 
i Wypoczynku nad potokiem Paleczka w Zem-
brzycach” objął szereg działań inwestycyjnych. 
Zmodernizowany został budynek centrum tu-
rystyczno-rekreacyjnego (Pawilon Sportowy), 
który dodatkowo wyposażono w windę dla 
osób niepełnosprawnych oraz nowe zaplecze 
szatniowo-sanitarne z pochylnią dla niepeł-
nosprawnych. Powstało boisko wielofunk-
cyjne do siatkówki, koszykówki i tenisa oraz 
boisko do badmintona, oba o bezpiecznej 
nawierzchni poliuretanowej. Na terenie kom-
pleksu sportowego powstało także boisko do 
siatkówki plażowej o nawierzchni piaskowej, 
skocznia w dal, bieżnia rekreacyjna, miejsca 
do wypoczynku i plac „street workout” o bez-
piecznej nawierzchni, na którym usytułowany 
jest sprzęt do kalisceniki (drążki i poręcze dla 
aktywności ruchowej). Została wybudowana 

scena, plac widowiskowy i ścieżka rekreacyj-
na. Całość wyposażono w ciągi komunikacyj-
ne i parking. W ramach inwestycji rozbudo-
wany został plac zabaw wraz z sąsiadującymi 
wiatami biesiadnymi. Powstała również tężnia 
solankowa o konstrukcji drewnianej z wypeł-
nieniem powierzchni ścian tarniną wierzbo-
wą, ze zbiornikiem wody solankowej. Całość 
obiektu uzupełnia oświetlenie, piłko chwyty, 
ogrodzenie, ławeczki parkowe, stojaki na ro-
wery oraz tablice informacyjne.

W trosce o bezpieczeństwo osób korzy-
stających z obiektu, a także mając na uwadze 
potrzebę zabezpieczenia obiektu przed znisz-
czeniem poprzez niewłaściwe użytkowanie 
Rada Gminy Zembrzyce uchwaliła Regulamin 
Centrum Rekreacji i Wypoczynku nad poto-
kiem Paleczka.

Bardzo prosimy o przestrzeganie wpro-
wadzonych zasad, w szczególności proszę 
zwracać uwagę na obuwie, w jakim wchodzi-
my na obiekt. Obuwie na obcasach, w korkach, 
kolcach, będzie uszkadzać sztuczną nawierzch-
nię. Również wprowadzone są ograniczenia 
dotyczące wjazdu na część obiektów rowerem, 
hulajnogą czy wózkiem. Dzieci poniżej 7 roku 
życia mogą przebywać na terenie centrum wy-
łącznie pod opieką rodziców, opiekuna praw-
nego, nauczyciela, lub osoby dorosłej upoważ-
nionej przez rodzica lub opiekuna prawnego. 
Część obiektów ma dodatkowe ograniczenia 
związane z bezpieczeństwem, np. z placu stre-
et workout nie mogą korzystać osoby, które 
nie ukończyły 14 roku życia bez opieki osób 
dorosłych. Na obiekt nie można wprowadzać 
psów. Szczegółowe zasady korzystania z po-
szczególnych obiektów tworzących centrum, 
określają ich regulaminy wywieszone przy każ-
dym obiekcie. Na terenie Pawilonu Centrum 
Rekreacji postała już czytelnia, początkiem 
maja będzie uruchomiona tężnia solankowa. 
Centrum jest administrowane przez jednostkę 
gminną - Gminne Centrum Kultury i Czytelnic-
twa w Zembrzycach.

UG

CENTRUM REKREACJI 
I WYPOCZYNKU 
NAD POTOKIEM PALECZKA
JUŻ GOTOWE

Gmina Zembrzyce zakończyła prace przy projekcie pn.: „Budowa Cen-
trum Rekreacji i Wypoczynku nad Potokiem Paleczka w Zembrzycach” 
współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 
6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych po-
tencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne 
i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych.

Trwa Rozbudowa Kanalizacji w Tarnawie Dolnej  

Budowa kanalizacji zlokalizowana jest w Tar-
nawie Dolnej na osiedlu Podsale, w skład 
którego wchodzą następujące przysiółki: 
Storczoły, Matuszyki, Drabikówka, Proro-
kówka, Stypułówka i Konasówka. Łącznie 
powstanie: ok. 7,0 km kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej oraz 0,3 km kanalizacji ciśnie-
niowej tłocznej wraz z kompletną nowocze-
sną przepompownią ścieków, w skład której 
wchodzą: pompownia wyposażona w układ 
pomp zdalnie sterowanych drogą elektro-
niczną, oświetlenie obiektu, ogrodzenie 
z bramą rozsuwaną i drogą dojazdową do 
obiektu. W ramach inwestycji zostaną wy-

konane kolektory główne o średnicy Ø 200 
wraz z sięgaczami o średnicy Ø 160. Do każ-
dej posesji z budynkiem zostanie doprowa-
dzona rura lub studzienka, do której będzie 
możliwość podpięcia się do kanalizacji. Re-
alizacja projektu zakłada objęcie kanalizacją 
sanitarną 132 gospodarstwa domowe.

Rozbudowa kanalizacji w Tarnawie 
Dolnej znacznie wpłynie na ograniczenie 
przedostawania się substancji zagrażających 
zdrowiu i życiu do wód i gleb. Tym sposobem 
niewątpliwie podniesie poziom standardu ży-
cia mieszkańców. Ma to też ogromne znacze-
nie dla czystości wód w zbiorniku wodnym 
Jezioro Mucharskie.

Trzeba przyznać, że prace budowla-
ne w terenie są bardzo trudne z uwagi na 
ukształtowanie terenu, jak też usytuowanie 
infrastruktury drogowej i budynków miesz-
kalnych. Prace przy budowie kanalizacji sta-
nowią duże utrudnienie dla mieszkańców, 
których przepraszamy za utrudnienia i dzię-
kujemy za cierpliwość i wyrozumiałość.

Projekt jest współfinansowany ze środ-
ków Europejskich Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

na lata 2014-2020 Poddziałanie 5.3.2 Go-
spodarka wodno-kanalizacyjna-SPR. Gmina 
uzyska dofinansowanie do projektu w wyso-
kości 85% kosztów kwalifikowanych. 
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Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach w latach 
2018-2019 realizuje projekt pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitar-
nej w miejscowości Tarnawa Dolna”. Całkowity koszt inwestycji to 
4 779 903,94 zł. 

Dotacje z gminy na wymianę kotłów, 
pieców na proekologiczne

Dotacje będą udzielane w kolejności  wpły-
wu do Urzędu Gminy poprawnego i kom-
pletnego wniosku o udzielenie dotacji.  
W 2019 roku zaplanowano na ten cel kwotę 
150 000 zł, co zapewnia udzielenie 30 dota-
cji w kwocie  po 5000 zł.

Warunkiem udzielenia dotacji  jest za-
warcie umowy pomiędzy Gminą Zembrzyce 
a ubiegającym się o dotację. Dopiero po pod-
pisaniu umowy mieszkaniec może przystąpić 
do demontażu niskosprawnych kotłowni 

i palenisk oraz zakupu i montażu  nowego 
źródła ciepła, zgodnie z zasadami określony-
mi w umowie.

Refundacji podlegają wyłącznie kosz-
ty poniesione po zawarciu umowy z Gminą 
Zembrzyce.

Wnioskodawca może uzyskać dotację 
w wysokości do 5.000,00 zł brutto, jednak 
nie więcej niż 84% udokumentowanych 
kosztów kwalifikowanych.

Zakres rzeczowy inwestycji wynikający 

z współfinansowania obejmował będzie wy-
konanie:

1) Demontażu kotłowni, palenisk opala-
nych paliwem stałym o niskiej sprawno-
ści energetycznej.

2) Montażu nowej kotłowni na gaz wraz 
z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.

3) Montażu nowej kotłowni na olej wraz 
z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.

4) Montażu nowej kotłowni na węgiel lub 
biomasę (dotyczy kotłów bez możliwo-
ści montażu dodatkowego rusztu) wraz 
z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u. 
Kocioł z podajnikiem automatycznym, 
który posiada dodatkowy ruszt nie kwa-
lifikuje się do dofinansowania w ramach 
dofinansowania objętego niniejszym 
Regulaminem.

Wójt Gminy Zembrzyce ogłosił nabór wniosków na udzielanie dota-
cji celowych na dofinansowanie zadań w ramach „Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Zembrzyce”. Wnioski o udzielenie dotacji 
przyjmowane będą w trybie ciągłym do 30 października 2019 r.
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Mieszkańcy Gminy Zembrzyce 
są uprawnieni do zniżek na Krytej Pływalni
W 2019 roku Gmina Zembrzyce realizuje program „Razem spędzamy czas”.  W ramach programu wszyscy mieszkańcy Gminy 
Zembrzyce mogą korzystać z niższej o 4 zł opłaty za pobyt na basenie na Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej. Zachęcamy 
mieszkańców do korzystania z basenu.  Warunkiem skorzystania ze zniżki jest okazanie dokumentu potwierdzającego fakt 
zameldowania na terenie Gminy Zembrzyce (np. dowód osobisty, legitymacja  lub inny dokument potwierdzający zameldowanie). 
W 2018 roku w ramach programu wydanych zostało 4448 tańszych biletów, gmina wydała na to zadanie kwotę 17 792, 00 zł. 
Serdecznie zapraszamy mieszkańców do aktywnego spędzania czasu  na Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej.

Projekt nauki pływania 

W przedsięwzięciu biorą udział szkoły z Gmi-
ny Zembrzyce: Szkoła Podstawowa w Zem-
brzycach - 31 uczniów,  Szkoła Podstawowa 
w Tarnawie Dolnej – 25 uczniów, Szkoła Pod-
stawowa w Marcówce – 22 uczniów, Szkoła 
Podstawowa w Śleszowicach – 22 uczniów. 

Zajęcia pozalekcyjne odbywają się na 
Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej pod 

fachową opieką instruktorów. Uczniowie zo-
stali  podzieleni na 3  grupy. Dla każdej grupy 
przewidziano 14 wyjazdów na basen,  śred-
nio 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny. Opiekę  
podczas dowozu  uczniów na basen sprawują 
nauczyciele.

Uczestnicy realizują program 21 go-
dzin zajęć dla każdej grupy według treści 

programowych zgodnych z metodyką nauki 
pływania.

Projekt zakłada systematyczny i po-
wszechny udział dzieci w pozalekcyjnych 
zajęciach sportowych, a głównym celem jest 
upowszechnianie aktywności fizycznej oraz 
nabycie podstawowych umiejętności pływa-
nia. Ideą programu jest zachęcanie do upra-
wiania sportu w czasie wolnym od nauki oraz 
promocja prowadzenia zdrowego stylu życia.

 Uczniowie bardzo chętnie i aktywnie 
biorą udział w zajęciach i z niecierpliwością 
czekają na  kolejne spotkania. Zajęcia  te rów-
nocześnie stanowią atrakcyjną propozycję 
zagospodarowania wolnego czasu uczniów.

Ministerstwo Sportu i Turystki przyzna-
ło  na realizację w/w projektu dofinansowa-
nie w kwocie 6 400 zł. Koszt całości projektu 
wyniesie 44 942 zł . Pozostałe środki pocho-
dzą ze  środków własnych budżetu Gminy 
Zembrzyce.

COS

5) Montażu kotła wodnego ogrzewanego 
elektrycznie, pieca kaflowego z wkła-
dem elektrycznym wraz z podłączeniem 
do sieci energetycznej oraz wewnętrz-
nej linii zasilania.
Kotły wymienione pkt. 2,3,4 powinny 

spełniać wymagania ekoprojektu zgodnie z 
Dyrektywą 2009/125/EC. Moc nowej ko-
tłowni musi być niższa od mocy kotłowni 
likwidowanej co najmniej o 20%.

Za koszt kwalifikowany inwestycji uznaje 
się koszty nowego źródła ciepła obejmujące:

1) Dla kotłów gazowych, olejowych, wę-
glowych oraz na biomasę:
a) demontaż starego źródła ciepła,
b) zakup i montaż nowego źródła ciepła,
c) zakup i montaż niezbędnej armatury: 

czopuch, pompy wymaganej do pra-
widłowego funkcjonowania i obiegu 

instalacji c.o., zawór trój- / czwór- dro-
gowy, zawory przelotowe i zwrotne, 
zespół rurowy, izolacja rurociągów, 
montaż naczynia zbiorczego, osprzęt 
niezbędny do zainstalowania nowego 
źródła ciepła, wkład kominowy.

d) wewnętrzna instalacja c.o. i c.w.u.
2) Montaż ogrzewania elektrycznego:

a) demontaż starego źródła ciepła,
b) podłączenie do zewnętrznego źródła 

energii elektrycznej,
c) wewnętrzna linia zasilania.
Wszelkie pozostałe koszty (np. prace 

projektowe, zakup i montaż wyposażenia 
dodatkowego, koszty eksploatacji nowego 
źródła ogrzewania) konieczne do poniesie-
nia przez Wnioskodawcę w celu prawidłowej 
realizacji inwestycji uznaje się za niekwalifi-
kowane.

Dotacja udzielana jest na podstawie 
zawartej umowy pomiędzy Wnioskodaw-
cą a Gminą Zembrzyce i stanowi częściową 
refundację kosztów inwestycji związanej ze 
zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie 
proekologiczne.

Mieszkańcy samodzielnie dokonują wy-
boru instalacji i instalatorów przy uwzględ-
nieniu ustalonych w programie parametrów.

Wnioski można składać w siedzibie 
Urzędu Gminy Zembrzyce, 34-210 Zembrzy-
ce 540.

Dodatkowe informacje można uzyskać 
telefonicznie pod nr tel. 33 8746 040 wew. 
107, wew. 109 lub osobiście w siedzibie 
Urzędu Gminy Zembrzyce w Referacie Inwe-
stycji i Rozwoju, pokój nr 15.

UG 

70 lat razem, 
czyli Kamienne Gody Państwa 
Władysławy i Mieczysława 
Bików ze Śleszowic

Pokochali się ponad 70 lat 
temu i ich miłość przetrwała 
do dziś.  Tak piękny i rzadki ju-
bileusz to powód do wyjątko-
wego świętowania. Państwo 
Władysława i Mieczysław Bi-
kowie przyjęli przedstawicieli 
Gminy Zembrzyce w dniu ju-
bileuszu 19 lutego br. w swo-
im domu w  towarzystwie naj-
bliższych.

Tu przyjęli od wójta Gminy Zembrzyce Łuka-
sza Palarskiego serdeczne gratulacje i życze-
nia. Jak informują urzędnicy gminni, Jubilaci 
zawarli ślub 19 lutego 1949 w Mucharzu. 
Sami Jubilaci chętnie opowiedzieli o swojej 
rodzinie.  Doczekali się trójki dzieci. Mają 
dwie wnuczki, pięciu wnuków i kilkoro pra-
wnuków. Podczas wspólnych lat życia pra-
cowali ciężko. Była to praca we własnym 
gospodarstwie rolnym. W sadach u Państwa 
Bików można było nacieszyć oczy widokiem 
dorodnych malin, wiśni, agrestu, porzeczek 
a na polach widokiem posianych zbóż i posa-
dzonych płodów rolnych dla zwierząt, które 
również znajdowały się w gospodarstwie. 
Dużo uwagi poświęcili właśnie sadownictwu, 
a czynili to z pasją, gdyż z taką energią teraz 
o tym nam opowiedzieli. 

Nie zabrakło wspomnień z okresu lat 
młodzieńczych i pierwszych lat małżeństwa, 

ale również późniejszych losów życiowych. 
Jubilaci chętnie podzielili się radą jak 

przeżyć ze sobą tyle czasu: „kochać się i pra-
cować” – mówią zgodnie. „ale też czasami 
przymykać oko, bo w życiu potrzeba kom-
promisów aby była zgoda.”

Cieszą liczne wspomnienia z życia Pań-
stwa Bików z różnych etapów,  bowiem to 
najlepszy dowód na miłość, szczęście i zaufa-

nie jakim wzajemnie obdarowali się na całe 
życie. Błysnął flesz, fotoreporter małopol-
skiej kroniki zrobił serię zdjęć pamiątkowych. 
Dostojnym Jubilatom składamy raz jeszcze 
najserdeczniejsze gratulacje i życzymy zdro-
wia, dużo sił i uśmiechu.

  
USC

Od 4 marca do  8 maja 2019 r. uczniowie klas I-III szkół podstawowych 
uczestniczą w projekcie Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać” 
w ramach gminnego programu „Ty też możesz pływać”. 

Bezpłatne usługi rehabilitacyjne 
dla mieszkańców gminy w 2019 roku
Wójt Gminy Zembrzyce informuje mieszkańców Gminy Zembrzyce o możliwości korzystania z bezpłatnych usług rehabili-
tacyjnych,  wykonywanych w Domu Wczasowo-Rehabilitacyjnym w Zembrzycach. Usługi świadczone są przez wykwalifiko-
wany personel Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Z usług rehabilitacyjnych mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Gminy Zem-
brzyce, którzy przedstawią skierowanie od lekarza.  Wieloletnia współpraca z Caritas Archidiecezji Krakowskiej  i  wysoka 
jakość i dostępność usług sprawia, że wielu pacjentów korzysta z tej metody poprawy swojego stanu zdrowia. W 2019 roku 
Wójt Gminy przyznał na ten cel dotację w wysokości 25 000 zł.
            UG 
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„Czas na łyżwy” Przypominamy o obowiązkach spoczywających 
na właścicielach psów na terenie Gminy Zembrzyce:

1. Obowiązek stałego i skutecznego nadzoru nad psem.
2. Obowiązek prowadzenia psa na uwięzi, a ponadto psa rasy uznawa-

nej za agresywną w kagańcu.
3. Obowiązek nie wprowadzenia psów do budynków użyteczności 

publicznej.
4. Obowiązek nie wprowadzania psów na tereny placów zabaw i pia-

skownic dla dzieci.
5. Obowiązek usuwania zanieczyszczeń zwierzęcych pozostawionych 

na ulicy, placach i innych miejscach publicznych.
6. Obowiązek ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie.
7. Obowiązek nie pozostawiania zwierząt w miejscach publicznych 

bez nadzoru i odpowiednich zabezpieczeń.

Podstawa prawna:
1. Uchwała nr XXXV/289/18 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie 

regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Zembrzyce.

2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach.

3. Ustawa z dnia 11 listopada 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt 
i  zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

4. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodek wykroczeń

Niestosowanie się do obowiązków, nakazów, zakazów wynikających 
z przepisów prawa  zagrożone jest karą grzywny.

Z nauki  jazdy na łyżwach skorzystało 
33 uczniów  klas VII i VIII z  Zespołu Szkół 
w  Zembrzycach i Szkoły Podstawowej w Mar-
cówce.  Celem zajęć w ramach projektu była 
aktywizacja sportowa dzieci i  upowszech-
nianie sportów zimowych. Były to zajęcia ły-
żwiarstwa o charakterze ogólnorozwojowym. 
W trakcie trwania projektu uczniowie nauczyli 
się jeździć na łyżwach oraz  poznali podsta-
wowe techniki poruszania i zatrzymywania się 
na lodowisku. Nad szkoleniem uczestników 
czuwali instruktorzy łyżwiarstwa, zaś opiekę 
nad uczniami podczas dowozu sprawowali 
nauczyciele ze szkół.

Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne były pro-
wadzone na  lodowisku  sezonowym „Biały 
Orlik” w Suchej Beskidzkiej. Uczniowie zosta-
li podzieleni na 3 grupy, każda z grup miała 
10 wyjazdów po 1,5 godziny. Uczestnikom 

został zapewniony dowóz wraz z opieką, 
wstęp  i wypożyczenie łyżew. Gmina wydała 
na realizację projektu  12 165 zł, w tym 6 000 
zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Mamy na-

dzieję, że udział w tym projekcie przyczynił się 
nie tylko do zdobycia nowych umiejętności, ale 
był również ciekawym doświadczeniem.  

COS

Uczniowie z Gminy Zembrzyce od 10 stycznia  
do 28 lutego 2019r. w ramach gminnego projek-
tu „Czas na łyżwy” uczyli się jeździć na łyżwach.  
Gmina Zembrzyce  na ten projekt pozyskała  do-
datkowe środki finansowe z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki. 

Program realizowany jest we wszystkich szkołach Gminy Zembrzyce, 
objętych nim zostało 196 uczniów i tak :

• w Zespole Szkół w Zembrzycach 45 uczniów – 3 grupy,
• w Szkole Podstawowej w Tarnawie Dolnej 49 uczniów – 4 grupy,
• w Podstawowej w Marcówce – 59 uczniów – 4 grupy,
• w Szkole Podstawowej w Śleszowicach 43 uczniów – 3 grupy.

Dla każdej grupy uczestniczącej w projekcie zajęcia trwają od mar-
ca do listopada 2019 roku, 2 razy w tygodniu po 1 godzinie, co daje 
dla jednej grupy 48 godzin zajęć. Są to dodatkowe zajęcia pozalekcyjne 
dające uczniom możliwość spędzenia wolnego czasu aktywnie i z pożyt-
kiem dla ich zdrowia.

Głównym celem organizacji zajęć jest aktywizacja sportowa dzieci 
i młodzieży szkolnej oraz profilaktyka wad postawy. Zajęcia zawierają 
elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej realizowanej w formie 
odpowiadającej wiekowi i możliwościom psychoruchowym uczestni-
ków, prowadzone są przez nauczycieli z poszczególnych szkół.

Główne założenia realizacyjne projektu to: harmonijny rozwój fi-
zyczny oraz poprawa ogólnej kondycji i sprawności fizycznej uczniów, 
kształtowanie nawyku prawidłowej postawy, przeciwdziałanie powsta-
waniu wad postawy, zapobieganie nadwadze i otyłości wśród dzieci 
i  młodzieży, włączenie jak największej grupy uczniów do regularnej 
aktywności fizycznej. 

Gmina Zembrzyce otrzymała dofinansowanie do projektu ze środ-
ków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w wysokości 15 120 zło-
tych, całość projektu to koszt 30 240 zł. Pozostałe środki pochodzą ze 
środków własnych budżetu Gminy Zembrzyce.

COS

Gmina realizuje projekt pn. „Zdrowo i sportowo” 
w  ramach którego organizowane są zajęcia sporto-
we z  elementami gimnastyki korekcyjno-kompen-
sacyjnej dla uczniów szkół podstawowych w tym 
korzystających z wychowania przedszkolnego.

Kompleksowa pomoc rodzinie
Wraz z początkiem bieżącego roku Gmina Zembrzyce przystąpiła 
do realizacji projektu „Kompleksowa pomoc rodzinie” pozyskując 
w tym celu dofinansowanie ze środków otrzymanych od Woje-
wody Małopolskiego.  Realizatorem projektu jest Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Zembrzycach. Działania podejmowane 
w ramach projektu ukierunkowane są na rozwój i wzmocnienie ak-
tywności i samodzielności życiowej osób i rodzin z terenu gminy. 

Dzięki realizacji projektu możliwe było m.in. zwiększenie do-
stępności pomocy w formie poradnictwa psychologicznego i te-
rapeutycznego dla mieszkańców naszej gminy. Zachęcamy do ko-
rzystania z tej formy wsparcia, bowiem poradnictwo to obejmuje 

szeroki zakres działań takich jak: interwencja kryzysowa, wsparcie 
dla osób z uzależnieniem i ich rodzin, profilaktyka przemocy, porad-
nictwo indywidualne, w zależności od istniejących potrzeb. Pomoc 
udzielana jest przez wykwalifikowanych specjalistów w ramach 
działania Punktu Konsultacyjnego w Zembrzycach. W przypadku 
chęci skorzystania z tego rodzaju wsparcia prosimy o zgłoszenie się 
do tut. GOPS lub kontakt telefoniczny pod nr 33 874 64 00 w celu 
umówienia terminu wizyty. Udzielane wsparcie jest bezpłatne, 
a Punkt czynny jest w godzinach popołudniowych, celem zwiększe-
nia jego dostępności dla wszystkich mieszkańców Gminy. 

GOPS

Pożegnaliśmy 
Halinę Michałek 
– Wicedyrektor Szkoły w Tarnawie Dolnej

W dniu 18 marca 2019 r. odeszła niespodziewanie od nas Halina Mi-
chałek. Całe Jej życie związane było ze szkołą. 

Jako młoda kobieta rozpoczęła pracę w przedszkolu w Rabce, a na-
stępnie w Baczynie. Od 1987 r. związana była z naszą  gminą. Naj-
pierw pracowała w Tarnawie Górnej, a od 2002 r. w Szkole Pod-
stawowej w Tarnawie Dolnej na stanowisku wicedyrektora. Zawsze 
Jej sercu najbliższe były dzieci. Swym charakterem, pogodą ducha, 
życzliwością pokazywała co w życiu jest ważne i istotne. W ciągu 

38 lat pracy w zawodzie nauczyciela spod Jej rąk wyszło wielu wy-
chowanków. Za trud włożony w pracę nauczyciela została odznaczo-
na Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Miała jeszcze wiele marzeń 
i planów… Zawsze będzie żyła w naszej pamięci.

STD

Dodatkowe zajęcia sportowe z elementami 
gimnastyki korekcyjnej dla uczniów
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Wiedza nagrodzona!

Zapraszamy
do czytelni

Największym wyzwaniem było skoordynowanie przeniesienia kilkudzie-
sięciu tysięcy książek, aby od razu, w miarę sprawnie, znalazły się na 
półkach i to w takim układzie, który umożliwiłby natychmiastowe ich 
udostępnienie czytelnikom. Dziękujemy wszystkim członkom jednostek 
OSP z Marcówki, Śleszowic i Zembrzyc, dzięki pomocy których wykona-
nie tej ciężkiej pracy przebiegło szybko i sprawnie. Obecnie Biblioteka 
dysponuje ponad 20 tys. książek, jest w czym wybierać, każdy znajdzie 
coś co go zainteresuje.

Zapraszamy do biblioteki i czytelni. Dysponujemy nowościami 
wydawniczymi z zakresu literatury faktu, beletrystyki, literatury po-
pularno-naukowej i regionalnej, jak i fikcji literackiej dla dorosłych 
i dzieci. Specjalnie z myślą o czytelnikach została zorganizowana ob-
szerna, przytulna czytelnia, gdzie można przyjemnie i miło spędzić 
czas.

GCKiCz

Księgozbiór biblioteki został przeniesiony do nowej lokalizacji na I piętrze  Pawilonu 
Centrum Rekreacji w Zembrzycach. Obecne pomieszczenia otwierają przed biblioteką 
nowe perspektywy, by jeszcze lepiej służyć lokalnej społeczności. Swobodny dostęp 
do książek, przestronna czytelnia czy dostęp do internetu - to tylko niektóre z działań 
możliwych dzięki przeprowadzce do nowego lokalu.                                                                                                                 

Stowarzyszenie „Diakonia 
Ruchu Światło-Życie Archi-
diecezji Krakowskiej” z po-
mocą Naukowego Koła Teo-
logicznego WSD AK już po 
raz szósty zorganizowała Ar-
chidiecezjalny Konkurs Wie-
dzy Liturgicznej, dla uczniów 
szkół średnich oraz uczniów 
szkół podstawowych z od-
działami gimnazjalnymi. 

W tegorocznej edycji konkursu brało 
udział kilku naszych uczniów z Zespo-
łu  Szkół w Zembrzycach. Laureatem 
został  Kacper Gierat, który zajął  
w konkursie II miejsce i otrzymał spe-
cjalną nagrodę Rektora Wyższego Se-
minarium Duchownego Archidiecezji 
Krakowskiej. Gratulujemy sukcesu.

XXVII Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy

Tym razem grano dla dzieci małych i bez fo-
cha na zakup sprzętu dla specjalistycznych 
szpitali dziecięcych. Tak jak w poprzednich 
latach kwesta odbywała się na terenie Zem-
brzyc i Marcówki. Wolontariuszki w osobach: 
Natalia Ochman, Kornelia Wiatrak, Magda-
lena Nosal, Wiktoria Dragosz, Gabriela Dra-
gosz zebrały kwotę 7 tysięcy 170 złotych 
i 2 euro. 

Po raz kolejny mieszkańcy udowodnili, 
że dla Orkiestry mają otwarte nie tylko serca, 
ale również portfele – podkreśla Piotr Talaga 
– inicjator i główny organizator akcji. Bardzo 
cieszy również fakt, że co roku jest spora gru-
pa chętnych do kwestowania – dodaje. Kul-
minacyjnym wydarzeniem zembrzyckiej edy-
cji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

był Finałowy Koncert, na który organizatorzy 
zaprosili mieszkańców do hali sportowej Ze-
społu Szkół w Zembrzycach. 

Tradycyjnie już koncert rozpoczęła Or-
kiestra Dęta Rytm, która po odegraniu sy-
gnału WOŚP zaprezentowała się w wiązance 
różnorodnych kompozycji. Następnie sceną 
zawładnęły przedszkolaki, które wzbudziły 
wielki entuzjazm zgromadzonej publiczności. 
Kolejne występy to popisy wokalne młodzie-
ży szkolnej, wśród której nie zabrakło laure-
atów konkursów i festiwali (m. in. Emilia Tala-
ga, Kamil Łach, Angelika Sobaniak, Dagmara 
Stypuła). W koncertowe granie tradycyjnie 
już włączyło się Zembrzyckie Koło Gospodyń 
„Mioduszyna” oraz grupa wokalna Zespołu 
Szkół w Zembrzycach.

Zwolennicy wizualnych doznań mie-
li okazję obejrzeć kilka ciekawych układów 
tanecznych i akrobatycznych w wykonaniu 
grupy przedszkolaków, oraz uczennic Gim-
nazjum z Zembrzyc i Tarnawy Dolnej. Wień-
czącym XXVII Finał WOŚP akcentem była 
piosenka „Znak pokoju”. 

Jak zwykle nie zabrakło gorących po-
dziękowań dla mieszkańców Zembrzyc, wo-
lontariuszy, artystów jak również ich opieku-
nów, oraz wszystkich, którzy w jakikolwiek 
sposób wsparli tą wspaniałą charytatywną 
akcję. 

PT

Tradycyjnie już w drugą niedzielę stycznia organizowany jest Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od szesnastu lat nieprzerwa-
nie orkiestrowe granie dociera także do Zembrzyc.

Gminny Konkurs Recytatorski
W tym roku Konkurs Recytatorski odbył się w Zespole Szkół w Zem-
brzycach w dniu 5 marca. Do rywalizacji stanęło 22 uczestników ze 
szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Zembrzyce.

Recytujących oceniało Jury w składzie: 
Maria Kus, Aleksandra Mróz, Maria Talaga.

Uczestnicy prezentowali po 2 teksty: 
poetycki oraz fragment prozy.  Tak prezentują 
się wyniki konkursowych zmagań słownych.

Kategoria – SP –  klasy 0-II: I miej-
sce –  Julia Stanek – Szkoła Podstawowa 
w Tarnawie Dolnej. II miejsce – Bartłomiej 
Łopata – Szkoła Podstawowa w Marcówce. 
III miejsce –  Karol Stanaszek –  Zespół Szkół 

w Zembrzycach. Wyróżnienie:  Nikola Baran  
– Szkoła Podstawowa w Marcówce.

Kategoria – SP –  klasy III-V: I miej-
sce –  Kamil Łach -  Szkoła Podstawowa w 
Marcówce. II miejsce – Aleksander Olszewski 
– Zespół Szkół w Zembrzycach. III miejsce –  
Martyna Zawiła – Szkoła Podstawowa w Śle-
szowicach. Wyróżnienie–  Wiktoria Czuba – 
Szkoła Podstawowa w Tarnawie Dolnej.

Kategoria –  SP – klasy VI – VIII +  
III Gimnazjum: I miejsce –  Emilia Talaga 
– Zespół Szkół w Zembrzycach. II miejsce 
–  Weronika Wajdzik  – Szkoła Podstawowa 
w Tarnawie Dolnej. III Wiktoria Kwadrans – 
Szkoła Podstawowa w Tarnawie Dolnej. Wy-
różnienie – Emilia Mirocha – Zespół w Szkół 
w Zembrzycach. Wyróżnienie – Anna Jaco-
sek – Szkoła Podstawowa w Marcówce.

W eliminacjach powiatowych konkursu, 
pierwszą lokatę zdobyła  Emilia Talaga z Ze-
społu Szkół w Zembrzycach, zaś w kategorii 
klas młodszych wyróżnienie otrzymał Kamil 
Łach ze Szkoły Podstawowej w Marcówce. 
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy ! 

Dziękujemy opiekunom uczniów za 
przygotowanie ich do konkursu, a uczest-
nikom za piękne chwile podczas słuchania 
recytacji.
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Konkurs recytatorski to dla słuchacza 
spotkanie z żywym słowem, jego pięknem, 
siłą przekazu, a dla występujących na sce-
nie okazja, aby zaprezentować swój talent, 
podzielić się tym, co w duszy gra, poprzez 
własną interpretację tekstu literackiego, jak  
również walka z nieśmiałością, tremą, kon-
frontacja swoich talentów i umiejętności 
z  tym, co prezentują inni.  Uczestnikom kon-
kursu tego dnia towarzyszyło wiele emocji. 
Jury dodawało im otuchy oraz udzielało cen-
nych wskazówek.

GCKiCZ

Informacje z Zespołu Szkół w Zembrzycach

Dnia 8 marca 2019 r. w Zespole Szkół w Zembrzycach, odbył się apel 
z okazji Dnia Kobiet pod hasłem „Nie ustawajcie w poszukiwaniu 
piękna”. Uczniowie zaprezentowali taniec – „Jezioro Łabędzie”, randkę 
w ciemno oraz przedstawili krótką małżeńską kłótnię, ukazującą ko-
biecą naturę. Temu wszystkiemu towarzyszyły piosenki o kobietach 

oraz  życzenia dla Pań nauczycielek i uczennic. Tego dnia na twarzy 
każdej kobiety gościł szeroki uśmiech. Apel przygotowali: ks. Michał 
Soczyński, pan Piotr Talaga, pan Tadeusz  Fidelus, oprawę muzyczną 
przygotował pan  Edward Stopa, a dekorację pani  Magdalena Żmudka.

Dzień kobiet w Zespole Szkół W Zembrzycach

„Pokochać poezję…”  
Nowe talenty recytatorskie w Zespole Szkół w Zembrzycach

Wszyscy uczestnicy literackich zmagań za-
prezentowali się od jak najlepszej strony. 
Wybrany repertuar oczarował komisję. Róż-
norodność tematyczna tekstów oraz sposób 
prezentacji nagradzany był gromkimi bra-
wami. Tegoroczne zmagania oceniane były 
w  trzech kategoriach: klasy „0 – II”, klasy III 
– V”, klasy „VI – III gim.”

Wyniki w kategorii pierwszej:
I miejsce – Karol Stanaszek – klasa „0”
II miejsce – Gabriela Karlak – klasa II
III miejsce – Julian Tokarz – klasa I

Wyniki w kategorii drugiej:
I miejsce – Klaudia Bukowska – klasa IVb
II miejsce – Aleksander Olszewski – klasa V
III miejsce – Wiktoria Wciślak – klasa IVb

Wyniki w kategorii trzeciej:
I miejsce – Emilia Talaga – klasa VIII
II miejsce – Emilia Mirocha – klasa III gim.
III miejsce – Aleksandra Kołata – klasa VI

Organizatorami Szkolnego Konkursu 
Recytatorskiego byli: pani dyrektor Elżbieta 
Fidelus, pani Agnieszka Talaga, pani Magda-
lena Żmudka i pani Monika Jach.

W pierwszy dzień marca 2019 roku mogliśmy posłuchać mistrzowskiej 
recytacji naszych uczniów. Recytowane fragmenty literatury, niczym 
powiew ciepłego, wiosennego wiatru, wprowadziły niepowtarzalny 
nastrój.

„KANGUR MATEMATYCZNY 2019”

Główną ideą konkursu,  jest sprowokowanie jak najliczniejszej 
manifestacji matematycznej o charakterze wspólnej, intelektual-
nej zabawy. Dzień konkursu, „Dzień Kangura” stał się już w szko-
łach wielu krajów prawdziwym świętem matematyki, nie ograni-
czającym się wyłącznie do samego konkursu. Jest też okazją do 
realizowania innych form popularyzacji matematyki. Koordyna-

torem konkursu była pani Ewa Porębska, natomiast opiekunami: 
pani Ewa Porębska i pani Beata Bebak. W konkursie brało udział 
33 uczniów (ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum). Każdy uczeń 
w dniu konkursu otrzymał nagrodę pocieszenia.  Na wyniki kon-
kursu uczniowie będą musieli poczekać do maja 2019 r. 

(ep)

W dniu 21 marca 2019 r. odbył się w naszej szkole po raz kolejny Międzynarodowy Konkurs Matema-
tyczny „KANGUR 2019”. Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla 
poszczególnych poziomów podnoszą atrakcyjność konkursu. 

Jak uczniowie Zespołu Szkół w Zembrzycach 
witali wiosnę w tym roku? Kolorowo i ekologicznie!

Garderoba uczniów była w typowych ko-
lorach wiosennych: zielonych lub żółtych. 
Pierwszy dzień wiosny uczniowie rozpoczęli 
tematycznym dekorowaniem sal szkolnych. 
Każda klasa zaprezentowała „Ekologiczny 
strój wiosenny” przygotowany ze zużytych 
materiałów – nie zabrakło kreacji z gazet, 
kartonowych pudełek, worków foliowych, 
zużytych płyt, butelek a nawet zakrę-
tek. Swoimi kreatywnymi umiejętnościami 
uczniowie mogli również pochwalić się pod-
czas przygotowania plakatu zawierającego 
hasło promujące działania proekologiczne 
oraz podczas tworzenia wiersza o tematyce 
wiosenno-ekologicznej. W czasie prezentacji 
tych, jakże twórczych prac, nie zabrakło re-
fleksji nad stanem otaczającego nas środowi-
ska, niemniej jednak przede wszystkim towa-
rzyszył nam śmiech i dobry nastrój. Ostatnim 

elementem rozgrywek był interaktywny Quiz 
Wiedzy Ekologicznej, w którym rywalizo-
wały ze sobą drużyny reprezentantów po-
szczególnych klas. Poziom trudności pytań 
dostosowany był do kategorii wiekowych, 

choć oprócz wiedzy liczył się tu także refleks. 
Został on przyjęty ze szczególnym aplauzem, 
dostarczając mnóstwa emocji. 

Poszczególne rozgrywki były punktowane 
przez jury, które po ostatecznym podliczeniu 
punktacji zwycięstwo przyznało: w kategorii 
klas I – III, I miejsce otrzymały klasy I i III, II miej-
sce klasa II, w kategorii klas IV – VI, I miejsce kl. 
IVa, II miejsce kl. V, III miejsce kl. VI, IV miejsce 
kl. IVb, w kategorii VII – IIIG, I miejsce kl. IIIG, 
II  miejsce kl. VII, III miejsce kl. VIII.

(ap)

W pierwszy dzień kalendarzowej wiosny Samorząd Uczniowski pod 
opieką pani Moniki Jach i pani Anny Palarskiej zorganizował rozgrywki 
międzyklasowe. Każdy uczeń, z radosną miną, przybył w kolorowym 
stroju tego dnia do szkoły. 
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Drużynę I tworzyli: Smolik Konrad, Oleksy 
Patryk, Kadela Radosław, Wciślak Julia. Dru-
żynę II tworzyli: Talaga Michał, Brańka Patryk, 
Bilnik Karol, Kołata Aleksandra.

Cały turniej bez porażki (1 remis) wygrali 
uczniowie pierwszej drużyny (Smolik, Oleksy, 
Kadela, Wciślak), którzy otrzymali pamiątko-
we nagrody rzeczowe. 

Oprócz nagród indywidualnych, szkoła 
otrzymała zestawy do gry w szachy (plansze, 
bierki, zegary).

Uczniowie reprezentowali naszą szko-
łę, gminę i powiat w finale wojewódzkim, 
który odbył się w Krakowie w Muzeum Ar-
mii Krajowej. Podczas turnieju mieli okazję 
zweryfikować swoje umiejętności szachowe 
z drużynami z całego województwa małopol-
skiego oraz spotkać się z prezesem Polskiego 
Związku Szachowego arcymistrzem panem 
Radosławem Jedynakiem.

Najlepszy wynik indywidualny osiągnęła 
Julia WCIŚLAK, która zajęła 17 miejsce na 

160 zawodników województwa małopol-
skiego.

Swoje umiejętności potwierdzili również 
podczas Igrzysk Młodzieży Szkolnej zdoby-
wając drugi raz z rzędu tytuł MISTRZA PO-
WIATU SUSKIEGO. 

(tf)

Gminny Przegląd Teatralno-Językowy 
w Zembrzycach

Motywem przewodnim inscenizacji były po-
stacie z bajek.  Pomysłowi organizacji tego 
przeglądu przyświecało kilka celów, głównym 
z nich była popularyzacja języka angielskiego 
oraz popularyzacja twórczości teatralnej dzie-
ci i młodzieży a także zachęcenie uczniów do 
nauki języka angielskiego w niekonwencjonal-
ny sposób. Przygotowanie do tego wydarzenia 
z pewnością dało uczniom szanse do rozwija-
nia swoich zainteresowań oraz doskonalenia 
sprawności językowych. A wspólne spotkanie 
stworzyło możliwość zaprezentowania umie-
jętności językowych oraz artystycznych.

Impreza została zorganizowana przez 
Zespól Szkół w Zembrzycach przy współ-
pracy z Gminnym Centrum Kultury i Czy-
telnictwa oraz ze Stowarzyszeniem Lokalna 
Inicjatywa Społeczna „Nasza Gmina”, które 
było fundatorem upominków oraz słodkiego 
poczęstunku dla uczestników. 

W przeglądzie zgłosiły chęć udziału trzy 
szkoły z naszej gminy. Opiekunami grup byli 
nauczyciele języka angielskiego ze szkól pod-
stawowych. Grupa teatralna „6thGRADE” 
ze Szkoły Podstawowej w Tarnawie Dolnej 
wystąpiła w spektaklu „Kopciuszek” przygo-
towanym pod opieką pani Beaty Czaickiej. 
Grupa teatralna „SPARKS” ze Szkoły Pod-
stawowej w Śleszowicach pokazała swoje 
umiejętności w spektaklu „Królewna Śnieżka 
i  siedmiu krasnoludków” przygotowanym 
pod opieką pani Julity Zielińskiej i pani Anny 
Wójciga. Grupa teatralna „OUR TEAM” ze 
Szkoły Podstawowej w Zembrzycach zapre-
zentowała się także w spektaklu „Kopciu-
szek” przygotowanym pod opieką pani Anny 
Palarskiej, która jednocześnie była pomysło-
dawcą i koordynatorem wydarzenia. (ap)

26 marca odbył I Gminny Przegląd Teatralno-Językowy, który obejmo-
wał prezentacje teatralne w języku angielskim. Zaadresowany został 
do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. 

AMATORSKA LIGA DZIECIĘCA W SZACHACH

Bardzo dobrze zaprezentowali się uczniowie Zespołu Szkół 
w Zembrzycach podczas szachowych rozgrywek półfinałowych 
„Amatorskiej Ligi Dziecięcej”, turnieju drużynowego dla dzieci re-
prezentujące małopolskie jednostki oświatowe.  Drużyny składały 
się z 4 uczniów w wieku szkolnym (klasa I-VIII – szkoła podstawo-
wa). W turnieju, który odbył się na zamku w Suchej Beskidzkiej, 
brały udział dwie drużyny z naszej szkoły, których opiekunem był 
pan Tadeusz Fidelus.

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie Zespołu Szkół 
w Zembrzycach brali udział w IV Ogólnopolskim Konkursie „Wiel-
ka Liga Czytelników”, który jest objęty patronatem m.in. Ministra 
Edukacji Narodowej.  Koordynatorem tego konkursu w szkole 
była pani Magdalena Żmudka.  Konkurs polegał na czytaniu przez 
uczniów wybranych książek, po przeczytaniu uczniowie rozwią-
zywali test do przeczytanej książki. Uzyskane punkty z testu były 
wpisywane do systemu. Wszystkich uczniów, którzy brali udział 

w tym konkursie było 18 w dwóch kategoriach: klasy II–IV – 12, 
oraz V–VII – 6. W kategorii młodszej najwięcej przeczytał i roz-
wiązał testów był Hubert Pochłopień, a w starszej był Norbert 
Wciślak. Konkurs był prowadzony na etapie szkolnym, wszyscy 
uczniowie otrzymali dyplomy.

(mż)

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS 
„WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW”
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Powitanie wiosny

Dzieci z zaciekawieniem  śledziły losy trzech chłopców, którzy nie po-
trafili uszanować mieszkańców lasu, łamali gałęzie, wyrzucali śmieci 
oraz bardzo hałasowali. Napotkane przez chłopców zwierzęta wy-
tłumaczyły im, że należy szanować las i przyrodę. Niestety chłopcy 
początkowo nie zmienili swojego postępowania, za co Duch Lasu dał 
im solidną nauczkę. W bajce, na szczęście pojawiła się jednak Złota 
Rybka, która przemieniła chłopców w opiekunów przyrody. Przed-
stawienie „Zaczarowany Las” bardzo podobało się przedszkolakom i 
na pewno będą już pamiętać o tym, jak należy dbać o otaczającą nas 
przyrodę.

DZIEŃ ZEBRY

Dzieci dowiedziały się wielu ciekawych informacji dotyczących  
tych zwierząt m.in. tego, że nie ma dwóch takich samych zebr oraz 
tego, że zwierzęta te śpią na stojąco. Przedszkolaki wiedzą już tak-
że, że największym wrogiem zebry jest lew, a ilość jej pasków zależy 
od tego, na jakim obszarze żyje. Nie zabrakło także prac plastycz-
nych, które udekorowały przedszkolne sale. Był to naprawdę nie-
samowity dzień!

ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA W PRZEDSZKOLU

11 stycznia halę sportową Zespołu Szkół 
w Zembrzycach wypełnili nie tylko dziad-
kowie oraz babcie, ale także postacie z naj-
bardziej znanych bajek. Pojawiły się m.in. 
księżniczki, wróżki, krasnoludki, a także Jaś 
i Małgosia oraz Czerwony Kapturek i Wilk. 
Przedszkolaki recytowały wierszyki, śpiewały 
piosenki, a także prezentowały swoje umie-
jętności taneczne, wykonując taniec Śnie-
żynek i Bałwanków, taniec Babuszek oraz 
Polkę. Program artystyczny dzieci uświetnił 
występ pana Macieja Kupca. Po występie 
dzieci wręczyły Babciom i Dziadkom przygo-
towane w przedszkolu niespodzianki. Były to 
wyjątkowe chwile, pełne radości i uśmiechu.

Spotkanie z DINOZAUREM

Przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach dotyczących tych  prehisto-
rycznych stworzeń, a także obejrzały film edukacyjny na temat prehi-
storii. Dzieci poznały historię dinozaurów, dowiedziały się kiedy żyły, 
czym się żywiły, a także jak wyglądały. W przedszkolu zorganizowa-
no także zajęcia plastyczne, podczas których dzieci same stworzyły 
piękne prace przedstawiające bohaterów tego dnia. Dzień Dinozaura 
był dla dzieci okazją do świetnej zabawy, a także do wzbogacenia 
swojej wiedzy.

Przedszkole

Babcia i Dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każdego dziecka. 
Z okazji ich święta, przedszkolaki przygotowały ciekawe i pełne hu-
moru przedstawienie.

26 lutego to w kalendarzu Dzień Dinozaura i dlate-
go właśnie tego dnia nasze przedszkole odwiedził 
dinozaur. 

31. stycznia przedszkolaki obchodziły nietypowe 
święto – „Dzień Zebry”. Dlatego w tym dniu wszy-
scy, w miarę możliwości, założyli ubrania w czarno-
-białe lub kolorowe paski.

W naszym przedszkolu zmieniły się dekoracje przedszkolne, 
zazieleniły się kąciki przyrody, na gazetkach pojawiły się wio-
senne prace plastyczne, a dzieci wypatrywały zwiastunów 
wiosny. 21 marca każde dziecko miało zielony lub żółty strój, 
więc w przedszkolu panował prawdziwie wiosenny nastrój. 
Wszystkie przedszkolaki wraz ze swoimi paniami wybrały 
się na wiosenny spacer, aby przywitać Panią Wiosnę. Dzieci 
radośnie śpiewały piosenki oraz mówiły wierszyki. Na za-
kończenie pochodu powitano Wiosnę kolorowymi gaikami, 
które zabrano do przedszkola. Przedszkolaki mają nadzieję, 
że Wiosna zagościła u nas na dobre.

SPEKTAKL 
„ZACZAROWANY LAS”

W piątek 22. marca nasze przedszkole odwiedził Te-
atr Lalek „Pinokio”. Przedszkolaki obejrzały poucza-
jący spektakl ekologiczny pt. „Zaczarowany las”, któ-
rego motto brzmi „Żyj z przyrodą w zgodzie”. 

Przyjście nowej pory roku – wiosny jest dosko-
nałą okazją do tego, by uświadomić dzieciom, jak 
ważna jest budząca się do życia przyroda. 

Informacje ze Szkoły w Tarnawie Dolnej

KTO W WOLONTARIACIE PRACUJE,  
TEN NA RADOŚCI INNYCH ZYSKUJE

Uczniowie naszej szkoły w tym roku szkolnym jeszcze intensywniej  
zaangażowali się w niesienie pomocy innym. Pomagają wielu osobom, 
a także instytucjom, czerpiąc z tego dużo radości. Poprzez działania 
„non profit” nasi wychowankowie wzbogacają się wewnętrznie, uczą 
się empatii, odpowiedzialności i wrażliwości. 

Kolejna akcja charytatywna, do której dołączyliśmy to akcja „Stud-
nia Szczęścia”, której celem była budowa studni przy szkole w Lim-
bambabi (Zambia). W naszej szkole udało się zebrać na ten cel 
ponad 100 złotych, które zostały przekazane na ten szczytny cel. 

„Studnia szczęścia”

Prezenty dla naszych 
rówieśników
Wśród najważniejszych akcji, do których zgłosiliśmy swój akces była  
zbiórka podarunków dla koleżanek i kolegów z Domu Dziecka im. K. 
Makuszyńskiego w Oświęcimiu. Skala akcji przerosła nasze najśmielsze 
oczekiwania bowiem włączyli się w nią nie tylko uczniowie, rodzice, ale 
również mieszkańcy naszej miejscowości oraz przedsiębiorcy z okolic, 
którym w tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować! 

Jednym z większych przedsięwzięć zorganizowanych przez na-
szych wolontariuszy była coroczna zbiórka karmy dla zwierząt. 
W tym roku wsparliśmy schronisko dla bezdomnych zwierząt 
w  Chełmku. Zebrane środki czystości, koce, mokrą karmę dostar-
czyła jedna z naszych wolontariuszek wraz ze swoimi bliskimi, któ-
rym serdecznie dziękujemy za pomoc.

Pomagamy tym, którzy 
sami sobie pomóc nie mogą
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Informacje ze Szkoły w Marcówce

Wizyta na zaporze 
w Świnnej Porębie

W tym dniu dla zwiedzających udostępnione były podstawowe obiek-
ty hydrotechniczne, jak również, dodatkowa atrakcja – ośrodek zary-
bieniowy w Świnnej Porębie. Święto Wody ustanowione przez Zgro-
madzenie Ogólne ONZ rezolucją z 1992 r., ma przypominać, iż wielu 
mieszkańców naszej planety – obecnie ok. 800 mln osób – cierpi z po-
wodu braku dostępu do czystej wody pitnej. 

Pączek dla Afryki

Od 11 lutego przez tydzień w Szkole Podstawowej w Marcówce 
trwała akcja „Pączek dla Afryki”. W ramach akcji każda klasa orga-
nizowała w wybrany przez siebie dzień słodkie stoisko dla swoich 
kolegów. Dochód z akcji został przekazany Misjonarzom Kapucy-
nom z Republiki Środkowoafrykańskiej i z Czadu. Zebrane w ten 
sposób pieniądze przeznaczone będą na pomoc potrzebującym, 
a w szczególności na zapewnienie dostępu do czystej wody dla 
ludzi w wioskach, posiłków dla dzieci osieroconych, możliwości 
pójścia do szkoły czy operacji osób niepełnosprawnych. Wszyst-
kim darczyńcom oraz osobom zaangażowanym w akcję serdecz-
nie dziękujemy. 

Uczniowie z naszej szkoły ratują dzieci na świecie!

Każdej z lal nadano imię i przypisano kraj, z 
którego pochodzi. Wykończone laleczki zo-
stały zaprezentowane na wystawie w szko-
le. Każdy chętny mógł wylosować laleczkę, 
zaopiekować się nią, a jednocześnie urato-

wać życie dziecku, przekazując na ten cel 
darowiznę.

„Wszystkie Kolory Świata” to akcja UNI-
CEF, która już po raz piąty jest przeprowa-
dzana w polskich placówkach edukacyjnych 

i ma na celu wsparcie programów szczepień 
ratujących życie dzieci w najuboższych kra-
jach świata. 

W lutym nasza szkoła włączyła się 
w obchody związane z „Tygodniem Pomocy 
Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. 
Przedsięwzięcie to organizowane już po raz 
kolejny ma charakter edukacyjny, a jego ce-
lem jest zwrócenie uwagi na potrzeby ofiar 
przestępstw oraz  sposoby udzielania sku-
tecznej pomocy takim osobom.

SPTD

W tym roku nasi uczniowie włączyli się do ogólnopolskiej akcji 
„Wszystkie Kolory Świata” organizowanej przez UNICEF Polska. Dzieci 
ozdabiały i ubierały własnoręcznie uszyte szmaciane laleczki, będące 
symbolem pomocy, jakiej udzielą najbardziej potrzebującym dzieciom 
na świecie.

Gminny Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie 
Ruchu Drogowego 

Turniej składał się z trzech etapów: testu ze znajomości przepi-
sów ruchu drogowego, wykazania się umiejętnościami pokonywania 
sprawnościowego toru przeszkód na rowerze (każdy uczestnik indywi-
dualnie) oraz I pomocy przedmedycznej - zadania praktyczne dla ca-
łej drużyny. Sprawdzian ten nie należał do łatwych w związku z czym 
wymagał od startujących i opiekunów solidnych przygotowań i dużego 
zaangażowania.

Uczniowie rywalizowali w dwóch grupach wiekowych.
Klasyfikacja końcowa turnieju – grupa młodsza:
I miejsce – SP Tarnawa Dolna - najlepsza Daria Jabłońska

II miejsce – SP Śleszowice – najlepszy Wojciech Radoń 
III miejsce – SP Zembrzyce – najlepsza Aleksandra Kołata 
Klasyfikacja końcowa turnieju – grupa starsza
I miejsce – SP Śleszowice – najlepszy Rezler Tomasz 
II miejsce – SP Tarnawa Dolna – najlepszy Adamek Dawid
III miejsce – SP Marcówka – najlepszy Dominik Stawowy
IV miejsce – SP Zembrzyce – najlepszy Jakub Dragosz
Gratulujemy zwycięzcom i trzymamy za powodzenie w etapie 

powiatowym!  Celem organizowanego turnieju było popularyzowanie 
przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, popula-
ryzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej oraz popularyzowanie roweru, jako środka 
transportu, a także rekreacji i sportu.

GCKiCZ

W hali sportowej w Szkole  Podstawowej w Tarna-
wie Dolnej już po raz 21. odbył się Gminny Turniej 
Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. 

My na Festiwalu Nauki w Suchej Beskidzkiej
W dniu 16 marca 2018 roku uczniowie klasy VIII SP i III gimna-
zjum z Tarnawy Dolnej mieli okazję uczestniczyć w wyjątkowym 
przedsięwzięciu, jakim był Powiatowy Festiwal Nauki w Zespole 
Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej. Organizatorem 
tego przedsięwzięcia było Starostwo Powiatowe w Suchej Be-
skidzkiej, a gospodarzem tegorocznej edycji został Zespól Szkół 
im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej. 

W mediatece przy Zespole Szkół im. W. Goetla uczniowie oglą-
dali  multimedialną prezentację oferty edukacyjnej szkół średnich 
powiatu suskiego, w hali sportowej  mogli odwiedzić stoiska 

wystawiennicze szkół średnich prezentujące kierunki kształce-
nia w roku szkolnym 2019/2020 natomiast w sali obrad w  Sta-
rostwie Powiatowym nasi wychowankowie mogli zapoznać się 
z ofertą  informacyjną przygotowana przez Powiatowy Urząd 
Pracy. Na pytania naszych podopiecznych odpowiadali także 
pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Cechu 
Rzemiosł Rożnych i Przedsiębiorczości. Spotkania te były dla 
naszych wychowanków okazją do rozmów, konsultacji oraz uzy-
skania wskazówek, pomocnych w wyborze kierunku dalszej nauki 
i przyszłego zawodu. 

SPTD

Wiosenne przebudzenie

Z okazji zbliżającej się wiosny, zorganizowa-
no w szkole Kolorowy Tydzień. Przystrojo-
no sale lekcyjne i korytarze. Każdego dnia 

uczniowie wraz z nauczycielami ubierali się 
w wyznaczonym kolorze. We wtorek szkoła 
rozjaśniała żółtym kolorem. W środę domi-

nował kolor zielony i pojawiły się pierwsze 
dekoracje wiosenne. Czwartek był dniem 
wielobarwnym, a że był to pierwszy dzień 
wiosny, dominowały motywy kwiatowe. Nie 
mogło oczywiście zabraknąć tradycyjnego 
topienia marzanny i wiosennego pochodu 
z kolorowymi gaikami. Natomiast w pią-
tek głównym kolorem był niebieski, z racji 
obchodzonego Międzynarodowego Dnia 
Wody. W tym dniu odbył się także finał kon-
kursu na „Najpiękniejszy kapelusz dla Pani 
Wiosny”.

„Wiosenne przebudzenie” – taki tytuł nadano zabawie integracyjnej, 
którą zorganizowano w Szkole Podstawowej w Marcówce w dniach 
19-22 marca. Jej celem było symboliczne wybudzenie świata wokół 
nas z zimowego snu. 

W związku z obchodami Światowego Dnia Wody 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krako-
wie zaprosił uczniów szkół podstawowych z gmin 
Mucharz, Stryszów oraz Zembrzyce na wycieczkę 
po zaporze w Świnnej Porębie. 
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„Świetlik 2019”

W tegorocznym konkursie uczestniczyło 27 uczniów z kl. I-VIII. 
W ramach przygotowań uczniowie wykonywali w klasie lub w domu 
doświadczenia opracowane przez Zespół Merytoryczny Świetlika, 
pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego. Natomiast 12 marca od 
godziny 9.00 uczestnicy konkursu przystąpili do testu sprawdzającego 
ich wiedzę przyrodniczą oraz umiejętność logicznego rozumowania.

Dnia 12 marca, odbyła się w naszej szkole XII edy-
cja Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodni-
czych „ŚWIETLIK”. Głównym celem konkursu jest 
rozpowszechnianie nauk przyrodniczych jako cie-
kawego, fascynującego źródła wiedzy o świecie, 
dostępnego dla każdego.

Góra grosza
Już od wielu lat nasza szkoła 
uczestniczy w akcji „Góra Gro-
sza”, organizowanej przez To-
warzystwo NASZ DOM. Celem 
akcji jest zebranie środków na 
pomoc dzieciom wychowują-
cym się poza własną rodziną, 
w tym na tworzenie i dofinanso-
wanie domów dla dzieci, rodzin-
nych domów dziecka, pogotowi 
rodzinnych, kwalifikowanych 
rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów 
dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. 
W ramach akcji zbierane są przede wszystkim drobne monety, co 
oprócz wymiaru finansowego, czyli konkretnej pomocy material-
nej, ma także uświadomić dzieciom, że mały gest, jeśli jest zwielo-
krotniony, może okazać się ogromnie ważny i potrzebny. 

Tydzień Przyjaźni

Pierwszego dnia zaproponowano uczniom dwa konkursy. Pierw-
szy konkurs nosił nazwę „Żyjemy w przyjaźni z przyrodą”. Zadaniem 
uczestników było stworzenie plakatu z wykorzystaniem ekologicznych 
materiałów. Tematyka prac była dowolna. Ocenie podlegały: kreatyw-
ność, estetyka wykonania i dobór materiałów. Tego dnia uczniowie 
mieli także okazję przeczytać wiele ciekawych informacji na temat 
ekologii oraz zagrożeń, które niesie zanieczyszczenie środowiska. 
Drugi konkurs, pt. „Tydzień przyjaźni z matematyką”, polegał na roz-
wiązaniu jak największej ilości zadań matematycznych, łamigłówek, 
rebusów dostosowanych stopniem trudności do swoich możliwości. 

Ilość przyznawanych punktów zależała od stopnia trudności zadań. 
Każdy uczestnik otrzymał medal „Przyjaciela matematyki”. Drugi dzień 
poświęcony został tematyce przyjaźni między ludźmi. Uczniowie zapi-
sywali na kartkach słowa związane z przyjaźnią. Kartki te umieszcza-
li na wielkim „SERCU PRZYJACIELA”. Odpowiadali także na pytania: 
„Czego oczekuję od mojego przyjaciela?” oraz „Co ja mogę zaoferować 
mojemu przyjacielowi?”. Pozwoliło to stworzyć „PORTRET PRAWDZI-
WEGO PRZYJACIELA”. Trzeciego dnia odbyła się zabawa – BAL PRZE-
BIERAŃCÓW. Była to okazja do wspólnej zabawy z kolegami, kole-
żankami i przyjaciółmi. Tego dnia uczniom towarzyszyło wiele emocji 
i wrażeń, gdyż wręczone zostały WALENTYNKI. Wszyscy bawili się 
znakomicie.

Czwartego dnia działała POCZTA PRZYJAŹNI. Uczniowie mieli 
do dyspozycji kolorowe kartki w kształcie kwiatków, serduszek, na któ-
rych mogli napisać coś miłego dla swojego przyjaciela czy przyjaciółki. 

Piąty dzień poświęcony został podsumowaniu konkursów i akcji 
podjętych przez uczniów w ciągu całego tygodnia. Uczestnikom zosta-
ły wręczone drobne upominki oraz dyplomy.

SPM

W dniach 11 II - 15 II 2019 r. w Szkole Podstawo-
wej w Marcówce zorganizowano „Tydzień Przy-
jaźni”. 

Z życia Szkoły Podstawowej w Śleszowicach

BAW SIĘ I UCZ! 

Świetlica szkolna jest miejscem, gdzie 
dzieci mają zapewnioną zorganizowaną opie-
kę wychowawczą. Uczniowie mają możliwość 

odrobienia zadania domowego, odpoczynku 
po nauce, a ponadto mogą brać udział w or-
ganizowanych przez wychowawców różno-

rodnych zajęciach: plastyczno-technicznych, 
ruchowych, czytelniczych czy też umysło-
wych. Atmosfera w świetlicy jest przyjazna, 
dzięki czemu dzieci dobrze się w niej czują, 
poznają się nawzajem, nawiązują przyjaźnie, 
a także uczą się współżycia w grupie oraz 
współpracy i współdziałania. W świetlicy od-
bywają się również okolicznościowe imprezy, 
konkursy i zabawy. Dużym zainteresowaniem 
cieszą się wszelkie gry edukacyjne.

„Zabawa jest nauką, nauka jest zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki.”
 [Glenn Doman]

Turniej gier planszowych

Z tej okazji zorganizowany został Turniej Gier Planszowych. Uczniowie 
mieli okazję zapoznać się z nowymi grami poprzez rywalizację. Dzieci 
z wielkim zaangażowaniem i zapałem grały oraz kibicowały swoim ko-
legom i koleżankom. Warto pamiętać o tym, że gry planszowe wspo-
magają rozwój intelektualny dzieci i uczą przez zabawę. Ich ogromną 
zaletą jest integracja w grupie oraz zacieśnianie więzi międzyludzkich. 
Jesteśmy przekonani, że zakup nowych gier na świetlicę to dobra in-
westycja w wszechstronny rozwój naszych uczniów. 

Nasza świetlica szkolna została zaopatrzona 
w nowe gry planszowe. Wśród nich pojawiły gry 
strategiczne – uczące logicznego myślenia, przygo-
dowe – sprzyjające zrelaksowaniu się, edukacyjne 
– rozwijające, np. słownictwo oraz zręcznościowe 
– ćwiczące spostrzegawczość i refleks. 

„KREATYWNI NA 101”
Nasza szkoła zgłosiła się do udziału w akcji i konkursie „Kreatywni 
na 101”, organizowanej przez agencję WTEM. Partnerem akcji jest 
Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej. Akcja polega 
na przeprowadzeniu kreatywnych zajęć edukacyjnych, w ramach 
których uczniowie wykonają i ozdobią tekturową makietę domu 
oraz ulepią z plasteliny figurki 101 dalmatyńczyków. Celem akcji 
jest rozwój kreatywności, sprawności manualnej oraz umiejętno-
ści pracy w grupie wśród uczniów klas 0-3 szkoły podstawowej, 
uczęszczających na zajęcia świetlicowe w naszej szkole. Zajęcia 
kreatywne odbywały się w dniach 25–29 marca. Dzieci bardzo 
chętnie w nich uczestniczyły, a powstałe pieski oraz domek zrobił 
wrażenie na wszystkich uczniach naszej szkoły. Każdy uczestnik 
akcji otrzymał w prezencie naklejki. Teraz niecierpliwie czekamy 
na wyniki konkursu, które poznamy w połowie kwietnia. 

PIERWSZY POWIEW WIOSNY

21 marca to kolejna wyjątkowa data w kalendarzu roku szkolne-
go. Przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III zawsze czekają na ten dzień 
z niecierpliwością, bo wiedzą, że w tradycji naszej szkoły Pierwszy 
Dzień Wiosny obchodzi się w niecodzienny sposób. Tego dnia każda 
z klas przygotowuje wiosenną prezentację. Były więc wiosenne pio-
senki, ekologiczne scenki oraz prezentacje wytworów plastycznych.  
Na korytarzu uczniów klas starszych również przez cały dzień było 

wesoło i kolorowo. Każda osoba, która miała tego dnia jakiś element 
garderoby w kolorze zielonym, zapewniła sobie immunitet - ochronę 
przed pytaniem i kartkówką.

Wiosna - cieplejszy wieje wiatr.
Wiosna - znów nam ubyło lat.
Wiosna - wiosna wkoło, rozkwitły bzy.
Śpiewa - skowronek nad nami.
Drzewa - strzeliły pąkami.
Wszystko - kwitnie wkoło - i ja, i ty…
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Młodsi uczniowie podczas zajęć edukacyjnych i wychowawczych 
poznają zawody, wykonywane przez swoich bliskich, natomiast mło-
dzież, uczy się odpowiedzialnych reakcji na sytuacje, które mogą się 
wydarzyć w życiu. Mieliśmy przyjemność w ramach zajęć profilak-
tyczno-wychowawczych gościć w naszej placówce: strażaków, poli-
cjantów i górników. 

CIEKAWE I POUCZAJĄCE SPOTKANIA

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Śle-
szowicach uczestniczyli w próbnej ewakuacji 
uczniów. Po akcji przeprowadzili rozmowy 
dotyczące zasad zachowania podczas poża-
ru, udzielili wskazówek odnośnie udzielania 
pierwszej pomocy i zachowań w sytuacjach, 
w których mamy do czynienia ze stresem. 
Główną atrakcją spotkania była prezentacja 
sprzętu i specjalistycznej odzieży strażackiej. 
Goście ubrani w kombinezony i hełmy wzbu-
dzili duże zainteresowanie.

Spotkanie z policjantami dotyczyło: od-
powiedzialności prawnej nieletnich, zagrożeń 
w sieci oraz bezpieczeństwa na drodze. Star-
si uczniowie mieli dodatkowo pogadankę na 
temat zachowań związanych z odpowiedzial-
nym kibicowaniem i dopingowaniem. Dowie-
dzieli się również, kim jest pseudokibic, i jakie 
konsekwencje ponosi w sytuacji nieodpowie-
dzialnego zachowania.  

Do najmłodszych uczniów przybyli 
również górnicy, którzy opowiedzieli o swo-

jej pracy. Zaprezentowali galowy mundur 
i udzielili informacji o poszczególnych ele-
mentach stroju. Goście pokrótce opowie-
dzieli legendy związane z górnictwem. Spo-
tkanie to, przybliżyło dzieciom trud górniczej 
pracy. Zakończyło się wspólnym zdjęciem 
i serdecznymi podziękowaniami dla gości.

PLASTYCZNA TWÓRCZOŚĆ DZIECI

Uczniowie naszej szkoły chętnie uczestniczą 
w konkursach plastycznych, które wpływają 
na rozwój ich zainteresowań oraz na poszerze-
nie ich kreatywnych działań. Świat wyobraźni 
uczniów stał się możliwy do zobrazowania 
i przedstawienia za pośrednictwem udziału 

w konkursach plastycznych, takich jak: „Zdro-
wo jedz i ćwicz”- konkurs plastyczny w ramach 
VI edycji projektu „Czysta Małopolska”, „Potę-
ga żywiołów Ziemi”-  XX edycja ogólnopol-
skiego konkursu plastycznego: „Bezpiecznie 
na wsi: maszyna pracuje, a dziecko obser-

wuje”- IX Ogólnopolski konkurs plastyczny 
dla dzieci. Wszystkie zgłoszone prace przez 
uczniów wyróżniały się pomysłowością oraz 
ciekawymi technikami plastycznymi, jakie zo-
stały zastosowane przy wykonaniu dzieł.  Na-
leży zwrócić uwagę na wysoki poziom estetyki 
oraz oryginalność i pomysłowość w zobrazo-
waniu przesłań poszczególnych konkursów. 
Z wielką niecierpliwością czekamy na wyniki!

SPŚ

„Gdybym miała zaczarowany ołówek, kredkę, pisak stworzyłabym…”

DZIEŃ PEŁEN UŚMIECHÓW, WZRUSZEŃ I RADOŚCI

„Serce jest bogactwem, którego się nie sprzedaje ani nie 
kupuje, ale które się ofiarowuje”. 

(Gustaw Flaubert)

Każdego dnia w roku, babcie i dziadkowie myślą i troszczą się o swo-
je wnuki. To właśnie oni potrafią cierpliwie wysłuchać zwierzeń i 
marzeń, które rodzą się w małych główkach dzieci. Nic dziwnego, 
że właśnie ich w mroźny dzień wypatrywały podekscytowane i roz-
iskrzone oczy wnucząt. Zaproszeni goście, kochani Seniorzy, licznie 
przybyli w szkolne mury naszej szkoły, gdzie swą obecnością uświet-
nił także naszą uroczystość Wójt Gminy Zembrzyce – Pan Łukasz 
Palarski. 

Dnia 5 lutego 2019 r. przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III pod 
opieką swoich wychowawczyń przygotowali wspaniałą imprezę z 
okazji Dnia Babci i Dziadka. 

Mali artyści z przejęciem prezentowali swoje umiejętności ta-
neczne, wokalne i aktorskie, a czcigodni goście ze wzruszeniem od-
bierali czułe słowa kierowane pod ich adresem. Dzieci podziękowały 
wszystkim Babciom i Dziadkom za ich bezgraniczną miłość, dobroć, 
ciepło i życzyły dużo, dużo zdrowia oraz długich lat życia. Następnie 
obdarowały swoich ukochanych gości przygotowanymi własnoręcz-
nie upominkami. 

Uroczystość zwieńczył słodki poczęstunek, podczas którego nie 
brakowało okazji do rozmów i wspomnień. Spotkanie upłynęło w mi-
łej i serdecznej atmosferze.

Powiatowa Gala Sportu

W tegorocznej edycji do nagrody zgłoszono 
dziesięć nominacji w kategorii Sportowiec 
Roku 2018, czternaście nominacji  w katego-
rii Sportowa Nadzieja 2018, pięć w kategorii 
Działacz/Trener 2018 r. Tak jak w poprzed-
nich edycjach plebiscytu tak i w tej edycji 
internauci mogli głosować na zawodników 
i działaczy pochodzących z terenu powiatu. 
Wyboru dokonała komisja w składzie której 
znalazł się wielokrotnie nominowany pilot 
rajdowy Michał Kuśnierz. Tegoroczną nomi-
nowaną w Plebiscycie w kategorii Trener/
Działacz znalazła się Pani Jola Żmija inicjator-
ka, propagatorka wielu akcji charytatywnych 
i sportowych w naszym powiecie wraz ze 
Stowarzyszeniem Mocni Pomocni. Organi-
zatorka czterech edycji cieszącego się dużą 
popularnością wśród biegaczy Podbeskidzia 
i województwa małopolskiego, Biegu Nie-
podległości w Zembrzycach. 

Najpopularniejszą nadzieją sportu w ka-
tegorii lekkoatletycznej została Julia Przybyś, 
uczennica Zespołu Szkół w Zembrzycach, 
która wytrwale trenuje i zdobywa coraz wyż-
sze lokaty w pchnięciu kulą.

W dniu 7 marca 2019 r. w restauracji 
„Tequila - Event” w Kukowie odbyła się uro-
czysta gala wręczenia nagród. Uczestniczyli 
w niej liczni sportowcy, trenerzy, działacze, 
a także sponsorzy oraz samorządowcy. Gratu-
lujemy nominowanym i życzymy, aby aktywna 
działalność społeczna i sportowa była pa-
smem samych sukcesów, a wykonywane dzia-
łania źródłem satysfakcji i powodem do dumy.

GCKiCz

Po raz siódmy zorganizowany  został  przez  portal Sucha24.pl i Sta-
rostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej Plebiscyt na Sportowca 
Roku!!! 

Prezesem Zarządu jest p. Józef Karlak, Pre-
zesem ds. organizacyjnych – p. Józef Talaga, 
Sekretarzem p. Mirosław Karlak, Skarbni-
kiem p. Marcin Fabia. Prezesem ds. młodzie-
ży, osobą odpowiadającą za organizację oraz 

całokształt funkcjonowania drużyn mło-
dzieżowych, został p. Wojciech Lichański. 
Obecnie Garbarz Zembrzyce to trzy druży-
ny piłkarskie grające swoje mecze ligowe w 
trzech różnych ligach: seniorów (V liga – liga 

okręgowa), „Młodzików” (rocznik 2006-
2007) oraz „Orlików” (rocznik 2008-2009). 
Dodatkowo we wtorki prowadzone są zaję-
cia na „orliku”, dla najmłodszej grupy dzieci 
ur. w latach 2012-2010, na które zaprasza-
my (wtorki – godz. 16.45–18.00). Do rundy 
wiosennej wszystkie drużyny przygotowy-
wały się w hali sportowej w Zembrzycach 
oraz na naszym stadionie. Drużyny w tym 
czasie rozegrały kilka meczy towarzyskich ze 
swoimi rówieśnikami z miejscowości ościen-
nych. Drużyna „Młodzików” uczestniczyła 
w turnieju finałowym piłki halowej o Puchar 
Prezesa OZPN w Wadowicach do którego 
trafiła w wyniku udanych eliminacji (grały 
w nich drużyny z powiatu suskiego i wado-
wickiego). W turnieju zajęliśmy wysokie trze-
cie miejsce ustępując nieznacznie drużynom 
z Andrychowa i Wadowic. Ten wynik nale-
ży uznać za duży sukces na który drużyna 
z Zembrzyc czekała ładnych kilka lat. 

 W dalszym ciągu zapraszamy wszyst-
kich chętnych, młodzież ur. w latach 2012-
2005 do wstępowania do klubu. Mamy 
piękny obiekt, bardzo dobre boisko trenin-
gowe, warto przyjść by aktywnie spędzać 
czas. Więcej informacji odnośnie zapisów 
jak i treningów drużyn młodzieżowych 
pod numerem tel. 509-229-001 lub przez 
www.facebook.com/GARBARZ1922/

 
     WL

LKS „GARBARZ”
W lutym odbyło się „Walne Zebranie” klubu podczas którego podsu-
mowano dotychczasową działalność oraz wybrano nowe władze na 
kolejna kadencję. 
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Kalendarz imprez w roku 2019

Ze względu na trwający remont boiska 
zniszczonego jesienią przez dziki, zarząd 
boryka się z problemem poszukiwań 
innych miejsc do przeprowadzania tre-
ningów i rozgrywania spotkań ligowych. 
W brew pozorom istnienia wokół tak wie-

lu obiektów sportowych nie jest to łatwe. 
Każdy mecz rozegrany na „obcym” boisku 
to dodatkowy koszt. Ale my się nie pod-
dajemy – dzięki życzliwości prezesów klu-
bów z Sidziny i Bieńkówki liga ruszy zgod-
nie z planem. Z pomocą przyszła nam 

również Pani Dyrektor Szkoły w Tarnawie 
Dolnej - użyczając boisko przy szkole na 
rozgrywki Orlików oraz salę gimnastycz-
ną na treningi, za co jesteśmy jej bardzo 
wdzięczni. Właśnie na tej sali odbywają 
się regularne treningi naszych dwóch 
grup tanecznych cheerleaders. Z których 
starsza zdobyła 2 miejsce na Festiwalu 
Tańca w Zatorze ! To nasz kolejny turniej 
i kolejne miejsce na podium. 

  MZ

Słoneczko świeci, trawa zielona, wiosna... wydawać by się mogło – 
sielanka ! Ale nie dla naszego klubu. 

LKS „TARNAWIANKA”

LKS „BŁYSKAWICA”
Drużyna seniorów Błyskawicy po zimowych 10-tygodniowych 
przygotowaniach  przystąpiła do rozgrywek pod koniec marca. 
Zmotywowani i dobrze przygotowani świetnie weszli w sezon, 
po 3 meczach z kompletem wygranych  i 11 pkt  przewagi w ta-
beli zajmują  1 miejsce w  B-klasie. W treningach uczestniczy 14-
18 zawodników z dużą chęcią i zaangażowaniem co przekłada 
się na wyniki. Przykład z nich biorą młodzi piłkarze Marcówki, 

którzy chętnie i liczebnie uczestniczą w zajęciach na sali czy orli-
ku. Z treningu na trening widać postępy jakie robi młoda drużyna. 
Do rozgrywek przystąpią pod koniec kwietnia, biorąc przykład od 
starszych, również chcą walczyć o najwyższe cele.
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Nazwa imprezy Data Opis

Gminne obchody  
Dnia Strażaka 

 4 maja Impreza integracyjna dla członków OSP z terenu Gminy Zembrzyce

„POSTAW NA RODZINĘ” 
Święto rodzin.

18 maja Impreza rodzinna dla rodziców i dzieci mająca na celu wzmacnianie więzi 
rodzinnych poprzez wspólne zabawy i wspólne spędzanie czasu. Występy uczniów 
i konkursy dla uczestników. Miejsce: Szkoła Podstawowa w Marcówce.

Dzień Ziemi Tarnawskiej  
– Dzień Rodziny

18 maja Piknik rodzinny organizowany przez Szkołę Podstawową Tarnawie Dolnej.  
Impreza integracyjno-sportowo-kulturalna dla uczniów, rodziców i mieszkańców 
Tarnawy Dolnej. Występy, zawody, konkursy i atrakcje dla dzieci.

Miejsce: Szkoła Podstawowa w Tarnawie Dolnej

Turystyczno-Sportowe
Święto Gminy Zembrzyce

22/23 czerwica  Impreza plenerowa, turnieje sportowe, rozgrywki sportowe, stoiska twórców 
ludowych, konkursy i atrakcje dla dzieci. 

Miejsce: Centrum Rekreacji i Wypoczynku nad Potokiem Paleczka w Zembrzycach

Karuzela Twórczości 26 czerwica Impreza plenerowa dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Konkursy 
sportowe, kiermasz produktów wytwarzanych przez podopiecznych. Prezentacja 
dorobku Warsztatów Terapii Zajęciowej z powiatu suskiego. Wydarzenie ma 
na celu integrację osób niepełnosprawnych.

Miejsce: Centrum Rekreacji i Wypoczynku nad Potokiem Paleczka w Zembrzycach.

Powitanie lata 6 lipca Impreza plenerowa organizowana przez KGW REDZ – piknik, stoiska rękodzieła 
i gastronomiczne, występy zespołów wokalno – muzycznych.  
Konkursy sportowo-zręcznościowe.

Miejsce: Tarnawa Górna plac przy byłej szkole.

„Rombanica” 
Beskidzkie Kociołkowanie

20 lipca Impreza plenerowa w pięknie położonym miejscu. Promocja kultury Podbabiogórza 
- Ogólnopolski konkurs kulinarny dla amatorów i profesjonalistów.

Miejsce: Bacówka u Harnasia, Marcówka. 

Biesiada w Śleszowicach 17 sierpnia Piknik organizowany przez 1 Stowarzyszenie Muzyczne Śleszowice.

Miejsce: Plac przy Świetlicy w Śleszowicach

Wyścig kolarski
Memoriał 
 im. H. Łasaka

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

Bieg Leśny 20 września Impreza sportowa promująca zdrowy styl życia, maraton dla dzieci w wieku 
szkolnym, nauczycieli i wszystkich dla których bieganie, jest doskonałą alternatywą 
dla czasu spędzonego przed telewizorem.

Miejsce: Szkoła Podstawowa w Marcówce.

Święto Ziemniaka 
w Tarnawie Dolnej 

wrzesień Piknik rodzinny - dla dzieci i rodziców Szkoły Podstawowej w Tarnawie Dolnej 
Miejsce: Szkoła Podstawowej w Tarnawie Dolnej.

Wieczór patriotyczny
„Z pieśnią przez dzieje Polski”

8 listopada Uroczystość dla wszystkich chętnych mająca na celu przypomnienie i 
popularyzację pieśni, które towarzyszyły Narodowi Polskiemu w ważnych 
wydarzeniach dziejowych. Występy uczniów i wspólny śpiew.

Miejsce: Szkoła Podstawowa w Marcówce.

V Charytatywny Bieg 
Niepodległości

11 listopada Impreza kulturalno sportowa. Biegi przełajowe w różnych dystansach i kategoriach 
wiekowych

Miejsce: Centrum Wypoczynku i Rekreacji na potokiem Paleczka w Zembrzycach.

Gminne Obchody Święta 
Niepodległości 

11 listopada Uroczysta akademia okolicznościowa

Miejsce: rynek w Zembrzycach.

Spotkania opłatkowe grudzień Świąteczne spotkania opłatkowe we wszystkich sołectwach gminy dla emerytów, 
rencistów, osób samotnych i starszych.
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Ogólnopolski Turniej 
Wiedzy Pożarniczej

W dniu 19 lutego br. odbył się gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobie-
ga pożarom”. Konkurs odbył się w Szkole Podstawowej w Śleszowicach. 

Podsumowanie działalności 
Ochotniczych Straży Pożarnych za 2018 rok 

Zgodnie z przedstawionymi danymi, 
OSP z terenu gminy zrzeszają łącznie 97 
członków, w tym 63 druhów, którzy mogą 
bezpośrednio uczestniczyć w działaniach ra-
towniczych. Przy jednostkach OSP prężnie 
działają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, 
które łącznie zrzeszają 50 członków, w tym 
30 chłopców i 20 dziewcząt. W 2018 roku 
na terenie gminy doszło do 75 zdarzeń, 
w tym 16 pożarów, 57 miejscowych za-
grożeń. 2 alarmy były fałszywe. Jednostka 
OSP Zembrzyce, włączona do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, została 
zadysponowana 64 razy do zdarzeń, w tym 
16 razy do pożarów oraz 42 razy do miej-
scowych zagrożeń.  6 razy uczestniczyła 
w ćwiczeniach. Pozostałe jednostki OSP, 
których zakres działania obejmuje tylko 
i wyłącznie teren naszej gminy, wyjeżdżały 
łącznie 20 razy. Skuteczne i profesjonalne 
niesienie pomocy potrzebującym wymaga 
od druhów stałego podnoszenia swoich 
kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach 
i  ćwiczeniach.  W roku sprawozdawczym 
3 druhów ukończyło szkolenie podstawowe 
dla strażaków ratowników, 3 strażaków po-
zyskało praktyczne umiejętności z zakresu 
kwalifikowanej pierwszej pomocy, 1 stra-
żak ukończył szkolenie dla dowódców OSP. 

Ponadto jednostki uczestniczyły w organi-
zowanych ćwiczeniach na terenie gminy, 
których głównym celem było doskonalenie 
umiejętności ratowników OSP, umiejętno-
ści z zakresu KPP (kwalifikowanej pierwszej 
pomocy), jak również zdolności dowódczych 
strażaków. Dzięki inicjatywom podejmowa-
nym przez zarządy poszczególnych jedno-
stek OSP, jak również przez gminę, w 2018 r. 
pozyskano środki finansowe, które przezna-
czono na zakup sprzętu i umundurowania 
wykorzystywanego podczas prowadzonych 

działań ratowniczych.  Podczas zebrań spra-
wozdawczych przedstawiono również plany 
i zamierzenia do realizacji w 2019 r.  Wszyst-
kie jednostki OSP uznały, że niezbędne jest 
dalsze podnoszenie swoich kwalifikacji po-
przez udział w szkoleniach i ćwiczeniach. 
Zaplanowano kontynuację doposażania 
jednostek w sprzęt ratowniczo-gaśniczy 
oraz ubrania ochronne do działań bojowych. 
Wskazano również na potrzebę dokonania 
remontów w remizach.  

UG

Zakończyły się zebrania sprawozdawcze jednostek OSP z terenu gminy Zembrzyce. Podczas zebrań poszcze-
gólne Ochotnicze Straże Pożarne  przedstawiły sprawozdania ze swojej działalności w 2018 roku. Ponadto 
rozmawiano o  planach i zamierzeniach na kolejny rok.  

Celem turnieju jest rozpowszechnienie 
wiedzy wśród młodzieży szkolnej na temat  
podstawowych zasad bezpieczeństwa po-
żarowego i postępowania na wypadek po-
wstania pożaru. W konkursie wzięło udział 
19 osób: 10 uczniów z klas IV-VI szkół pod-
stawowych i 9 uczniów z klas VII,  VIII szkół 
podstawowych i III gimnazjum. Uczniowie 
rywalizowali w dwóch grupach wiekowych. 
Po dokonaniu oceny testów i odpowiedzi 
ustnej przeprowadzono  dogrywkę bowiem 
po trzech uczniów w obu grupach miało 
jednakową liczbą punktów. Jury w skład 
którego weszli przedstawiciele wszystkich 
jednostek OSP  z terenu Gminy Zembrzyce, 
wyłoniło zwycięzców:

I grupa wiekowa:

Michał Wadowski   
– Szkoła Podstawowa w Marcówce,

Aleksandra Kołata  
– Zespół Szkół w Zembrzycach.

Gabriela Ćwiertnia  
– Zespół Szkół w Zembrzycach.

II grupa wiekowa:

1. Kacper Sałapatek  
– Zespół Szkół w Zembrzycach

2. Dominik Koralik  
– Zespół Szkół w Zembrzycach

3. Natalia Nizińska  
– Szkoła Podstawowa w Tarnawie Dolnej

Laureaci pierwszych i drugich miejsc 
etapu gminnego wzieli udział w eliminacjach 
powiatowych, które odbyły się w siedzibie 
Komendy Powiatowej PSP w Suchej Beskidz-
kiej.  

Na zakończenie wszyscy uczestnicy tur-
nieju otrzymali dyplomy i nagrody. Wszystkim 
serdecznie gratulujemy i wyrażamy nadzieję, 
że zdobyta wiedza zwiększy świadomość 
młodzieży w zakresie bezpieczeństwa poża-
rowego, a w przyszłości będzie procentować.

GCKiCz



Interaktywna ekspozycja 
Małopolskiego Centrum Nauki 
Cogiteon w Zembrzycach 

W dniach 8-9 kwietnia 2019 roku na placu widowiskowym w Zem-
brzycach, mieszkańcy naszej gminy, nieodpłatnie mogli zapoznać się z 
niecodzienną prezentacją jaką stanowi mobilna ekspozycja Małopol-
skiego Centrum Nauki Cogiteon.

Wystawa mobilna to miejsce prowadzenia 
przez animatorów Małopolskiego Cen-
trum Nauki Cogiteon oraz nauczycieli za-
jęć edukacyjnych z wykorzystaniem eks-
ponatów. Wystawa składa się z naczepy 
samochodowej mobilnej z rozsuwanymi 
bokami oraz zamontowanych na stałe w 
ściany pojazdu, urządzeń, przeznaczonych 
do używania, a nie oglądania. Uczniowie, a 
także w godzinach popołudniowych pozo-

stali mieszkańcy mieli możliwość zapozna-
nia się z wystawą. 

Ponadto animatorzy prowadzili inne 
działania edukacyjne skierowane do 
uczniów, w tym mini-wykłady, warsztaty, 
prezentacje, proste doświadczenia na-
ukowe. Głównym tematem wystawy było 
powietrze, ukazanie jego natury w kon-
tekście nauk przyrodniczych, medycznych, 
fizycznych, chemicznych oraz nauk tech-

nicznych. Istotnym elementem wystawy 
było przedstawienie tytułowego zjawiska 
w kontekście lokalnym. Wystawa podkre-
śla trzy wyjątkowe dla małopolski zagad-
nienia związane z powietrzem: wiatr halny, 
skroplenie powietrza oraz zanieczyszcze-
nie i poprawę jakości powietrza. Zwiedza-
jący mogli na żywo przekonać się jak działa 
powietrzna technologia, poczuć prędkość 
wiatru lub zbudować cząsteczki chemicz-
ne. Wystawa cieszyła się sporym zaintere-
sowaniem, każdy mógł osobiście wykonać 
ciekawe eksperymenty oraz bliżej poznać 
świat nauki.
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