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Święto Gminy Zembrzyce

Piłkarze dawali z siebie wszystko. Zwy-
ciężyły drużyny z Budzowa prowadzone 
przez Pana Janusza Sasułę i oba puchary 
wręczone przez Wójta Gminy pojechały 
do Budzowa. Każdy z uczestników otrzy-
mał pamiątkowy medal wręczony przez 
piłkarzy ligowych Mateusza i Michała 
Mak. Cieszymy się z tak licznego udziału 
chłopców i dziewcząt z zawodach, których 
celem jest popularyzacja piłki nożnej i szli-
fowanie młodych talentów. 

W drugim dniu świętowania na stadio-
nie LKS GARBARZ rozegrano treningowe 

spotkanie Wisły Kraków z reprezentacją 
Powiatu Suskiego w następującym skła-
dzie: Bruzda – Marek, Mentel, Bryła, Talaga, 
Kwaśniewski, Sobański, Bobek, Kryjak, Szy-
dłowski, Adisa. Grali także: Kołata, Żaczek, 
Elżbieciak, Furman, Kania, Paczka, Pacyga, 
Durda, Wróbel, Pająk, Franik. Wisła Kra-
ków: Buchalik (30’ Chorążka) – Niepsuj, 
Janicki, Hoyo-Kowalski, Pietrzak, Szot, Bo-
guski, Stasik, Mak, Wojtkowski, Bałaniuk. 
(II połowa:) Chorążka (61’ Broda) – Mo-
rys, Wasilewski, Klemenz, Burliga, Basha, 
Plewka – Kumah, Drzazga (70’ Balicki), 

Grabowski – Brożek (70’ Buksa). Spotka-
nie rozegrano na bardzo dobrym poziomie 
i ostatecznie Wisła wygrała 2 bramkami. 
Gole dla Wisły zdobyli: Boguski, Kumah. 
Licznie zgromadzeni kibice mogli sobie 
zrobić z zawodnikami zdjęcie i otrzymać 
autograf. 

W sobotnie popołudnie na bo-
isku spotkali się też Oldboje Wisły Kra-
ków z Biznesmenami Powiatu Suskiego. 
W spotkaniu udział wzięli między innymi 
K. Kmiecik, były król strzelców ligi. Tre-
ner M. Stolarczyk, R. Sobolewski, M. Jop. 
Bramki dla wiślaków zdobyli M. Stolar-
czyk i K. Kmiecik z rzutu karnego. Mecz 
był pasjonujący, ku radości publiczności, 
która naprawdę dopisała. Zawodnicy 
i  sztab szkoleniowy cieszyli się, że mogli 
przyczynić się swoją grą do polepszenia 
warunków rehabilitacji i rozwoju dzieci 
niepełnosprawnych i zapowiedzieli kolej-
ne odwiedziny na obiekcie. 

Głównym organizatorem sobotnich 
rozgrywek był były zawodnik Wisły – Ja-
nusz Suwada oraz Łukasz Burliga i Łukasz 
Palarski Wójt Gminy Zembrzyce, którym 
bardzo dziękujemy bowiem było to święto 
nie tylko dla kibiców. Koordynację ruchu, 

Obchody święta naszej gminy rozpoczęto 21 czerwca br. I Młodzieżo-
wym Turniejem Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Zembrzyce. Wzięło 
w nim udział 105 uczestników. Były to drużyny „”Orlików” i „Żaków” 
z Budzowa, Marcówki, Tarnawy Dolnej i Zembrzyc. Trybuny zajęli licz-
nie przybyli kibice i rodziny zawodników. Wotum zaufania dla Wójta Gminy  

i przyjęcie absolutorium za 2018 rok

Po nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym wójt co roku do 
dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. 
Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku po-
przednim, w szczególności realizację polityk, programów i stra-
tegii, uchwał rady gminy. Wójt Gminy Zembrzyce przygotował 
i przedstawił radnym raport o stanie gminy Zembrzyce za 2018 
roku w dniu 30 maja 2019 roku. 

Debata nad przedstawionym raportem o stanie gminy miała 
miejsce podczas sesji Rady Gminy Zembrzyce w dniu 26 czerwca 
2019 roku.

W trakcie debaty radni wskazywali przede wszystkim na 
zaangażowanie Łukasza Palarskiego – Wójta Gminy Zembrzyce 
w realizację zadań gminy i sukcesy związane z realizacją w 2018 
dużych inwestycji, dzięki pozyskanym środkom w ramach pro-
jektów unijnych. Zwrócili uwagę także na problemy i wyzwania, 
z którymi gmina będzie się musiała zmierzyć w najbliższych latach, 
związane przede wszystkim z oświatą, ochroną środowiska i dzia-
łaniami zmierzającymi do poprawy jakości powietrza. Po zakoń-
czeniu debaty Rada Gminy Zembrzyce głosowała nad udzieleniem 
wójtowi wotum zaufania. Uchwała o udzieleniu Wójtowi Gminy 
Zembrzyce wotum zaufania została podjęta jednogłośnie. 

Również na tej sesji po zatwierdzeniu sprawozdań finanso-
wych i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zembrzyce za 
2018 rok radni pozytywnie ocenili efekty pracy wójta i jednogło-

śnie zagłosowali za uchwaleniem absolutorium dla Wójta Gminy 
Zembrzyce z tytułu wykonania budżetu Gminy Zembrzyce za rok 
2018.

UG

Na sesji Rady Gminy Zembrzyce w dniu 26 czerwca 
2019 roku radni gminy po raz pierwszy podejmo-
wali uchwałę w sprawie wotum zaufania dla Wójta 
Gminy Zembrzyce.

bezpieczeństwo i utrzymanie porządku za-
pewniały wszystkie jednostki OSP z Gminy 
Zembrzyce oraz druhowie z Budzowa, za 
co należą się im słowa uznania i podzię-
kowania. Sobotnie mecze były działaniami 
charytatywnymi, dzięki którym zbierano 
środki na potrzeby funkcjonowania Ośrod-
ka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wycho-
wawczego w Tarnawie Górnej. Dziękuje-
my wszystkim tak licznie zgromadzonym 
uczestnikom i organizatorom za wsparcie 
działań na rzecz dzieci niepełnosprawnych. 

W niedzielę przygotowano wiele 
atrak cji dla mieszkańców i przybyłych 

gości. Lokalne stowarzyszenia: Gaździ-
ny Przy Bractwie Zbójników spod Babiej 
Góry, KGW „Marcowianki”, KGW „REDZ” 
z Tarnawy Górnej, ZKG „MIODUSZYNA” 
przygotowały stoiska z poczęstunkiem. 
Był żurek, bigos, chleb ze smalcem, ogór-
ki kiszone, rolady serowe, mięsne oraz 
pyszne ciasta i kawa. Uczniowie placówek 
oświatowych uczestniczyli w I Przeglądzie 
Piosenki Turystycznej i zaprezentowali 
swoje umiejętności artystyczne, nabyte 
w minionym roku szkolnym. Widzowie 
mogli wykazać się znajomością wiedzy hi-
storycznej i geograficznej o Gminie Zem-

brzyce, biorąc udział w quizie, a nagrodą 
było wydawnictwo „Wiadomości o para-
fiach mucharskiej, zembrzyckiej i suskiej 
napisane przez proboszcza zembrzyckiego 
Ks. Stanisława Heumana w 1898-1900”. 
Najmłodsi korzystali nieodpłatnie z dmu-
chanych zamków , ścianki wspinaczkowej 
i basenu. Atrakcja przyciągającą wszystkich 
bez względu na wiek była jurta tatarska 
z zagrodą owieczek i plackami pieczonymi 
na ogniu. Goście bawili się wyśmienicie na 
nowym placu widowiskowym. 

GCKiCz
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 1. Podpisano umowę z Województwem Ma-
łopolskim w sprawie udzielenia dotacji dla 
Gminy Zembrzyce w wysokości 52 143 zł 
na 2019 rok ze środków budżetu woje-
wództwa w ramach Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych dla następujących za-
dań:
- remont drogi transportu rolnego „Na 

Tarnawskie” w miejscowości Zembrzy-
ce i Tarnawa Dolna w km 0+529,60 – 
0+740,90;

- remont drogi transportu rolnego „Frani-
ki” w miejscowości Tarnawa Dolna w km 
0+058,00 - 0+184,00.

  Dla obu inwestycji wyłoniono wykonawcę 
a realizacja zadań winna zakończyć się do 
końca sierpnia br. Koszt planowanych prac 
to blisko 120 000 zł. 

 2. Podpisano umowy z Wojewodą Mało-
polskim o udzielenie dotacji 120 000 zł 
z rezerwy celowej budżetu państwa na 
dofinansowanie następujących zadań 

związanych z usuwaniem skutków ruchów 
osuwiskowych ziemi:
- 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. „Stabilizacja 
osuwiska wraz z odbudową drogi gmin-
nej Ruski Grygle nr 441237 w km od 
0+460 do 0+492, dz. nr ewid. 4295/1 
w miejscowości Zembrzyce”.

 3. W związku ze skutkami intensywnych 
opadów deszczu i wezbraniem cieków 
wodnych szczególnie w dniu 23 maja na 
terenie sołectwa Zembrzyce rozpoczę-
to w trybie priorytetu prace związane 
z oczyszczeniem cieków wodnych zanie-

czyszczonych i zamulonych podczas inten-
sywnych opadów atmosferycznych, które 
wystąpiły z koryta i spowodowały lokalne 
podtopienia.

 4. Trwają prace odtworzeniowe na drogach 
zniszczonych w ramach „Rozbudowy ka-
nalizacji w Tarnawie Dolnej”. Jednocześnie 
podjęto dodatkowe działania remontowe 
nie objęte w/w inwestycją m.in. przy dro-
dze gminnej „Do Stypuły” w miejscowości 
Tarnawa Dolna. Koszt dodatkowych prac 
to kwota 39 000 zł.

Sprawozdanie z działalności 
Wójta Gminy Zembrzyce

 5. Zaawansowane prace budowlane prowa-
dzone są przy budowie parkingu w rejonie 
kościoła w miejscowości Śleszowice, która 
obejmuje budowę 23 miejsc parkingowych 
oraz 3 miejsc postojowych dla osób nie-
pełnosprawnych.

 6. Zakończono prace przy boisku w Tarna-
wie Dolnej. W ramach przeprowadzonych 
prac wykonano prace związane z napra-
wą zniszczonej nawierzchni trawiastej na 
boisku, jaka miała miejsce w listopadzie 
2018 roku. W tym zakresie wykonano 
nawierzchnię trawiastą na uprzednio przy-
gotowanej warstwie wegetacyjnej 1 200 
m2 (trawa z wałka) oraz wykonano na-
wierzchnię trawiastą siewem 100 m2. Po-
nad to wykonano ogrodzenie z paneli na 
słupkach stalowych od strony południowej 
125 m wraz z bramą oraz trzema furtkami 
a także wymieniono siatki ogrodzenia od 
strony budynku zaplecza wraz z czysz-
czeniem i odpowiednim zabezpieczeniem 
konstrukcji metalowych. Koszt wszystkich 
prac wyniósł blisko 103 000 zł. W zakresie 
nawierzchni trawiastej gmina otrzymała 
odszkodowanie w wysokości 30 000 zł.

 7. Gmina pozyskała dotację z rządowego pro-
jektu „Aktywna Tablica” w wysokości 42.000 
zł. Dotacja przeznaczona jest na zakup inte-
raktywnych tablic dla Zespołu Szkół w Zem-
brzycach, Szkoły Podstawowej w Tarnawie 
Dolnej i Szkoły Podstawowej w Śleszowi-
cach. (Szkoła Podstawowa w Marcówce ko-
rzystała z w/w programu w 2018 r.). 

 8. Trwa nabór wniosków na udzielanie dotacji 
celowych na dofinansowanie zadań w ra-
mach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla Gminy Zembrzyce”. Wnioski można 
składać w terminie do dnia 30.10.2019 r. 
Wnioski o udzielenie dotacji będą realizo-
wane do wysokości środków finansowych 
przeznaczonych na ten cel w uchwale bu-
dżetowej Gminy Zembrzyce na 2019 r. tj. 
150 000 zł. Obecnie podpisano umowy na 
kwotę 110 000 zł.

 9. Wprowadzono pilotażowy test żarówek 
ulicznych LED do istniejących opraw lamp 
sodowych. Obecnie zamontowano 20 szt. 
tego typu urządzeń w ciągu ulicy Krakow-
skiej w Zembrzycach. Działanie ma na celu 
znalezienie rozwiązań zmniejszających pobór 
energii elektrycznej co związane jest z dyna-
micznym wzrostem cen za w/w medium.

 10. Zamontowano trzy urządzenia rekre-
acyjnej siłowni zewnętrznej na Placu Za-
baw w Tarnawie Górnej. Koszt zadania 
10 000 zł. Zadanie zrealizowano w ramach 
Funduszu Sołeckiego Tarnawy Górnej.

 11. Przeprowadzono prace remontowe związa-
ne z naprawą szkód wywołanych porywi-
stym wiatrem na budynku byłego Ośrod-
ka Wczasowego w Marcówce oraz Strefy 
Rekreacyjnej. Dodatkowo wykonano prace 
remontowe na kominach w w/w budynku 
w ramach Funduszu Sołeckiego Marcówki.

 12. Zlecono prace budowlane związana z wy-
kończeniem klatki schodowej w budynku 
OREW w Tarnawie Górnej.

 13. Na potrzeby funkcjonowania Stref Rekre-
acyjnych w Śleszowicach, Tarnawy Dolnej 
i Marcówki zakupiono kosiarki i dmucha-
wo-odkurzacze spalinowe, które posłużą 

do utrzymania porządku i estetyki na w/w 
obiektach.

 14. Na potrzeby właściwego funkcjonowa-
nia i utrzymania długotrwałej użyteczno-
ści powstałych obiektów sportowych ze 
sztuczną nawierzchnią szczególnie boisk 
ze sztuczną trawą zakupiono zestaw urzą-
dzeń przeznaczonych do w/w pielęgnacji 
obejmujący m.in. ciągnik jednoosiowy, 
równiarkę rotacyjną, zamiatarkę z pojem-
nikiem, szczotkę wczesującą oraz bronę 
aktywną. 

 15. W ramach dotacji przekazanej przez Gmi-
nę Zembrzyce dla Gminnego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach 
- w kwocie 13 770 zł zakupiono sprzęt 

medyczny (EKG i spirometr). 
- w kwocie 120 000 zł planowana jest 

realizacja zdań związanych z cyfryzacją 
Przychodni Zdrowia, przedsięwzięcie 
obejmuje zakup serwera wraz z opro-
gramowaniem, szafą i switchem, za-
kup komputerów, laptopów, zasilaczy,  
UPS-ów, czytników kodów kreskowych, 
drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, 
wykonanie sieci komputerowej i zakup 
agregatu prądotwórczego. 

 16. W dniach od 10-14 czerwca Centrum Ob-
sługi Szkół w Zembrzycach wypłaciło dru-
gą część pomocy materialnej o charakte-
rze socjalnym dla 65 uczniów w wysokości 
44 800 zł.

 17. Po przeprowadzonym konkursie na sta-
nowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Zem-
brzycach, stanowisko Dyrektora powierzo-
no Pani Elżbiecie Fidelus.

18. Po przeprowadzonym konkursie na stano-
wisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 
Dywizjonu 303 w Śleszowicach stanowi-
sko Dyrektora powierzono Pani Katarzynie 
Targosz.

 19. Przeprowadzona została procedura wybo-
ru kierownika Samodzielnego Gminnego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzy-
cach. Funkcję Kierownika SGZOZ powie-
rzono na kolejny okres lek. med. Januszowi 
Lenartowiczowi.

 20. 56 uczniów klas II i III Szkół Podstawowych 
z Tarnawy Dolnej i Marcówki oraz klas II, III 
i IV z Zespołu Szkół z Zembrzyc wyjechało 
na Zieloną Szkołę nad Morze Bałtyckie do 
Jarosławca. Wyjazd był współfinansowany 
przez Gminę Zembrzyce.

 21. Zorganizowany został wyjazd dla 417 
uczniów gminnych szkół do Rodzinnego Par-
ku Rozrywki w Zatorze – ENERGYLANDIA, 
pobyt był sfinansowany z budżetu gminy w 
ramach funduszy sołeckich i z Gminnego 
Centrum Kultury i Czytelnictwa.

 22. W dniu 4 maja 2019 r. na Placu Widowi-
skowym w Zembrzycach odbyły się ob-
chody Dnia Strażaka. Podczas uroczystości 
dziękowano członkom Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych za ich zaangażowanie i pracę 
oraz wręczono zasłużonym strażakom me-
dale i odznaczenia.

 23. Zorganizowane zostało Święto Gminy Zem-
brzyce na terenie Centrum Rekreacji i Wy-
poczynku nad potokiem Paleczka, uświet-
nione występami dzieci i młodzieży, a także 
licznymi atrakcjami dla uczestników.

 25. Wójt Gminy uczestniczył między innymi w:
- uroczystościach wręczenia srebrnych 

medali Za Zasługi Dla Obronności Kraju 
wręczanych w Starostwie Powiatowym 
rodzicom, których co najmniej trzech sy-
nów, wzorowo pełnio służbę wojskową;

- spotkaniu w budynku OREW w Tarna-
wie Górnej z udziałem m.in. Starosty 
Suskiego oraz władz stowarzyszenia 
w związku z koniecznością kontynuacji 
prac budowlanych na obiekcie;

- w Finałowym Turnieju BRD organizowa-
nym w Palczy;

- Walnym Zebraniu Stowarzyszeń: Brac-
two Zbójników spod Babiej Góry oraz 
KGW „Marcowianki”;

- obchodach Święta Rodziny w Tarnawie 
Dolnej;

- zebraniu wiejskim Sołectwa Zembrzyce;
- Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Sa-

morządowe Centrum Przedsiębiorczo-
ści i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej;

- Forum Wójtów Województwa Małopol-
skiego;

- posiedzeniu Komisji Rewizyjnej oraz 
Walnym Zebraniu Delegatów Stowarzy-
szenia Gmin i Powiatów Małopolski;

- spotkaniu dotyczącym zapewnienia 
bezpieczeństwa nad Jeziorem Muchar-
skim organizowanym przez PGW Wody 
Polskie – RZGW w Krakowie;

- uroczystościach związanych z zakoń-
czeniem roku szkolnego we wszystkich 
gminnych szkołach. 

  
Wójt Gminy Zembrzyce

Łukasz Palarski

Do Stypuły

Parking w Śleszowicach

Na Tarnawskie

Franiki

Oczyszczanie cieków wodnych
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Zapraszamy w wakacje do korzystania  
z placów zabaw, stref rekreacyjnych i tężni

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+
ŚWIADCZENIE DOBRY START 300+

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przy-
sługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu 
na dochody. Świadczenie ,,Dobry Start” przysługuje uczniowi do 
20. roku życia (do 24. roku życia w przypadku niepełnosprawności 
osoby uczącej się)

Ogrodzenie boiska 
w Tarnawie Dolnej 
i odnowienie murawy

W ramach prac usunięta została zniszczona 
darń z warstwą gleby, a następnie rozłożo-
no nową warstwę gleby, którą na pokryto 
przygotowanymi wcześniej pasami trawy. 
Na powierzchni 100 m2, poza liniami boiska 
uzupełniono trawę poprzez siew. Dla zabez-
pieczenia boiska wybudowano ogrodzenie od 
strony trybun wraz z bramą wejściową. Po-
nadto przeprowadzono modernizację wyso-
kiego ogrodzenia od strony wjazdu na boisko. 
Prace związane z naprawą murawy boiska 
kosztowały gminę 58 423,68 zł z czego gmina 
odzyskała 30 000 zł tytułem ubezpieczenia. 
Na wybudowanie nowego ogrodzenia gmina 
wydała ponad 33 tys. zł, natomiast renowa-
cja wysokiego ogrodzenia od strony wjazdu to 
koszt 10 477 zł. Po kilku miesiącach przerwy 
w korzystaniu z boiska, mamy nadzieję, że 
obiekt ten będzie służyć piłkarzom przez ko-
lejne lata. 

UG

W maju zakończono prace związane z odnowieniem nawierzchni mu-
rawy boiska sportowego w Tarnawie Dolnej. Murawa na powierzchni 
1300 m2 jesienią 2018 roku została zniszczona przez dziki. 

ŚWIADCZENIA RODZINNE,
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
W okresie zasiłkowym 2019/2020 obowiązują dochody za 2018 r. 
WYSOKOŚĆ KRYTERIUM – dochody przypadające na osobę w rodzi-
nie uprawniające rodzinę do otrzymania świadczeń: zasiłek rodzinny 
674,00 zł / 764,00 zł w przypadku niepełnosprawności,
Fundusz alimentacyjny – 800,00 zł
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do w/w świadczeń na nowy okres 
zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019 r. W przypadku 

wniosków składanych drogą elektroniczną wnioski można składać od 
1 lipca 2019. 
Wnioski można pobrać i złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Zembrzycach w godz. od 7.00 do 15.00, tel. 33 8746400. Wnio-
ski dostępne są również na stronie Ośrodka www.gopszembrzyce.pl

GOPS

Karuzela Twórczości
W Zembrzycach odbyła się XII edycja Karuzeli Twórczości, czyli 
Przegląd Form Scenicznych i Wytworów Artystycznych Osób Nie-
pełnosprawnych. Temat tegorocznego spotkania to „Kolorowy za-
wrót głowy”.

Na kolorową imprezę przybyło wielu utalen-
towanych podopiecznych różnych ośrodków. 
Przygotowali i zaprezentowali oni piosen-
ki i skecze, wszyscy spisali się znakomicie, 
a zgromadzona publiczność nagrodziła arty-
stów brawami. Kostiumy występujących były 
imponujące i zasłużyły na podziw. Całość 
uroczystości dopełniały kiermasze wyrobów 
poszczególnych ośrodków Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej. Na wszystkich uczestników 
czekał przygotowany przez organizatorów 
kącik z domowymi wypiekami, pyszne lody 
i ciepły posiłek. Dziękując za przybycie i milą 
zabawę wszystkim uczestnikom, organizato-
rzy zapraszają wszystkich za rok. 

WTZZ

Obiekt Miejsce Godziny otwarcia w wakacje

Centrum Rekreacji i Wypoczynku – ścieżka rekreacyjna , boisko do siatkówki plażowej, 
do badmintona, boisko piłkarskie ze sztuczną trawą, boisko wielofunkcyjne (koszykówka, 
tenis, siatkówka), street workout, bieżnia rekreacyjna, wiaty wypoczynkowe.

Zembrzyce 800 – do zmroku 
nie dłużej niż do 2200

Świetlica rekreacyjna – bilard, cymbergaj, ping pong, piłkarzyki, dart, szachy, 
gry planszowe i stoliki przy których można się spotkać.

Zembrzyce 1200 – 2000

Tężnia solankowa Zembrzyce 1000 – 2000

Plac zabaw z siłownią przy Centrum Rekreacji Zembrzyce 800 – do zmroku  
nie dłużej niż do 2100

Strefa rekreacyjna Tarnawa Dolna 800 – do zmroku  
nie dłużej niż do 2100

Strefa rekreacyjna Śleszowice 800 – do zmroku  
nie dłużej niż do 2100

Strefa rekreacyjna Marcówka 800 – do zmroku  
nie dłużej niż do 2100

Plac zabaw przy szkole Zembrzyce 800 – do zmroku  
nie dłużej niż do 2100

Plac zabaw Tarnawa Górna 800 – do zmroku  
nie dłużej niż do 2100

Wszystkie obiekty udostępniane są dla mieszkańców i gości nieodpłatnie. 
Za dzieci i młodzież korzystających z Strefy Rekreacyjnej odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź opiekunowie. Każdy korzystający z obiektów 
jest zobowiązany do zapoznania się z jego regulaminem i do przestrzegania jego postanowień. Zapraszamy wszystkich chętnych do aktywnego 
korzystania z obiektów i ich urządzeń wszak sprzyja ku temu urlopowy, wakacyjny czas.
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Zielona Szkoła 2019

W tym roku w dniach od 22 maja do 2 czerw-
ca 56 uczniów klas II i III Szkół Podstawowych 
z Tarnawy Dolnej i Marcówki oraz klas II, III 
i IV z Zespołu Szkół z Zembrzyc wyjechało na 
Zieloną Szkołę nad Morze Bałtyckie do Jaro-
sławca.

Uczniowie wraz z opiekunami przebywali 
w Ośrodku „RAFA” ul. Nadmorska 1 w Jaro-
sławcu. Ośrodek umiejscowiony jest 150 m 
od morza w pobliżu malowniczych klifów 
i duktów sosnowych.

Niezmiennie Zielona Szkoła cieszy się 
popularnością wśród dzieci i młodzieży. Nie 
bez powodu. Przeniesienie zajęć dydaktycz-

no-wychowawczych i opiekuńczych poza 
ławkę szkolną, w inne, atrakcyjne pod wieloma 
względami miejsce, to doskonały sposób na 
kształtowanie umysłu, charakteru i osobowo-
ści dziecka. Oprócz oczywistych celów eduka-
cyjnych uczestnicy wyjazdu kształtują swoją 
samodzielność, przejawiają zainteresowanie 
światem, jego różnorodnością, bogactwem 
i pięknem, nabywają umiejętności poprzez 
praktyczne działanie, integrują się, współpra-
cują i wzajemnie sobie pomagają.

Dodatkowymi atrakcjami podczas poby-
tu na Zielonej Szkole była wycieczka do Doli-
ny Charlotty ze wstępem do ZOO, Fokarium, 

Wodnego Safari i wycieczka do Ustki. Ucznio-
wie zwiedzili muzeum bursztynowe i „Moty-
larnię”. Ponadto podczas pobytu organizowa-
ne były ogniska i dyskoteki.

Nie mogło zabraknąć zajęć wokół te-
matu Neptuna. Wspólnie z „królem morza” 
uczniowie przeszli w orszaku na plażę. Tam 
każdy uczestnik Zielonej Szkoły wziął udział 
w chrzcie morskim. W przerwach między za-
jęciami można było oddawać się „piaskowym” 
uciechom (powstawały wspaniałe fortece) 
oraz słonecznym kąpielom. Uczniowie wró-
cili zdrowi, wypoczęci, zadowoleni, z nowymi 
doświadczeniami, wiadomościami i przede 
wszystkim z nowymi przyjaciółmi ale i troszkę 
stęsknieni za rodzicami. 

Całkowity koszt zadania wyniósł 
62 223 zł środki z budżetu Gminy – 34 223 zł 
i wpłat rodziców 28 000 zł.    

COS

Zielona Szkoła na stałe zagościła w kalendarzu wspólnych wyjazdów 
uczniów ze szkół Gminy Zembrzyce. Od kilku lat dzięki chęci dzieci, 
rodziców i dofinansowaniu gminy uczniowie mogą korzystać z takiej 
formy wyjazdów. 

Energylandia

Wyjazd nastąpił w godzinach poran-
nych, a humory dopisywały wszystkim. 
Głodni atrakcji uczniowie rozpoczęli zwie-
dzanie i  korzystanie z dostępnych urządzeń 
w strefie dla najmłodszych – Energuś Roller 
Coaster, gdzie mogli korzystać z karuzeli, 
pojazdów i basenów. Największym zaintere-
sowaniem jednak cieszyły się atrakcje ekstre-
malne typu Roller Coaster Mayan – najwięk-
szy w tej części Europy, dostarczający takich 
odczuć jak pilot myśliwca F16, Tsunami Drop, 
Apocalipto, Space Gun, Space Booster i inne. 
Panorama Parku Rozrywki oglądana z wyso-
kości, zapierała dech w piersiach. Wiele obaw 
nastręczyło urządzenie Aztec Swing, z które-
go korzystali tylko nieliczni najodważniejsi. 
Dla mniej odważnych czekały gry i zabawy 
interaktywne, atrakcje w części familijnej 
oraz w dziale dla najmłodszych. Ochłody dla 
ciała szukali uczniowie w Spalsh Battle, a  ba-
jeczną krainę ENERGYLANDII podziwiali 
z samolotowej kolejki widokowej. Przyjemne 
z pożytecznym łączyły widowiska i pokazy 
naukowe, np. gra świateł ledowych zapre-

zentowana na scenie sali widowiskowej. 
Regeneracji sił dokonywali wszyscy w części 
gastronomicznej, korzystając z gratisowe-
go posiłku. Czas wspaniałej zabawy dobiegł 
końca, a wrażeniami dzielono się w czasie 
drogi powrotnej. Wyjazd był ufundowany 
przez Gminę Zembrzyce jako nagroda za ca-
łoroczną prace uczniów.

GCKiCz

W dniach 17 i 18 czerwca 2019 r. młodzież naszych szkół odwiedziła 
Rodzinny Park Rozrywki ENERGYLANDIA w Zatorze, położony w na 
obszarze 26 ha.
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Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 
– Czas pożegnań

Radosny dla uczniów początek wakacji łą-
czył się ze wzruszającym pożegnaniem 
uczniów którzy zakończyli podstawowy 
etap swojej edukacji i wyruszyli w świat zdo-
bywać wiedzę w wymarzonych przez siebie 
szkołach. Ten dzień uświetniły wzruszające 

występy poetycko-muzyczne uczniów oraz 
liczni goście i rodzice. Podczas uroczysto-
ści nagrodzono dyplomami i nagrodami 
uczniów szczególnie wyróżniających się. 
W uroczystościach zakończenia roku szkol-
nego we wszystkich szkołach uczestniczył 

Łukasz Palarski – Wójt Gminy Zembrzyce 
serdecznie dziękował Gronu Pedagogiczne-
mu oraz wszystkim pracownikom za efek-
tywną pracę, a rodzicom za współpracę ze 
szkołą i samorządem gminnym. Uczniom 
zaś, gratulował zdobytych wyników w na-
uce. Szczególne słowa uznania skierował do 
tych uczniów, którym miniony rok szkolny 
przyniósł znaczące sukcesy w konkursach 
i olimpiadach przedmiotowych, jak i spor-
towych.

Podczas uroczystości w Zespole Szkół 
w Zembrzycach podziękowano za wieloletnią 

W dniu 19 czerwca 2019 roku we wszystkich szkołach Gminy Zem-
brzyce nastąpiło uroczyste zakończenie roku szkolnego. W tym roku 
były to historyczne uroczystości, po raz ostatni żegnano klasy gimna-
zjalne oraz po raz pierwszy od dwudziestu lat pożegnano klasy VIII.

W ramach turnieju sprawdzana jest wie-
dza o regionie Podbabiogórza oraz wiedza 
ogólna z zakresu wiedzy zdobywanej w gim-
nazjum. Zwycięzcami etapu gminnego tego-
rocznego Turnieju „Leonardo” zostali:

I miejsce 
Dominika Pilarczyk  
– Zespół Szkół w Tarnawie Dolnej

II miejsce
Filip Głuc  
– Zespół Szkół w Zembrzycach

III miejsce
Weronika Nosal  
– Zespół Szkół w Tarnawie Dolnej.

Dominika Pilarczyk i Filip Głuc repre-
zentowali Gminę Zembrzyce w Finale Kon-
kursu w dniu 10 maja 2019 r. w miejscowości 
Rabćice na Słowacji. Nagrodą dla najlepszych 
była możliwość uczestniczenia w dwu dnio-
wej wycieczce na Słowację. 

Gratulujemy zwycięzcom!

Leonardo

W dniu 25 kwietnia odbył się etap gminny Międzynarodowego Turnie-
ju Wiedzy Ogólnej „Leonardo”. Organizatorem konkursu jest Stowarzy-
szenie Gmin Babiogórskich, uczestniczą w nim uczniowie z Polski i ze 
Słowacji. 

pracę odchodzącym ze szkoły nauczycielom 
Pani Elżbiecie Leśniak i siostrze Katarzynie 
Król. Wójt przekazał Pani Elżbiecie Nagrodę 
za wieloletnią pracę, poświęcenie i zaanga-
żowanie na rzecz szkoły, natomiast siostra 
Katarzyna Król odebrała Nagrodę Dyrektora 
Szkoły w podziękowaniu za wyjątkowe zaan-
gażowanie i trud włożony w pracę wykony-
waną w szkole.

Kolejny już raz Stowarzyszenie Lokalne 
Inicjatywa Społeczna na zakończenie roku 
szkolnego uhonorowało dyplomami i na-
grodami pieniężnymi uczniów za wzorową 
postawę ucznia, wysokie wyniki w nauce, 
reprezentowanie szkoły w środowisku oraz 
działalność charytatywną.

 Czas wakacji to czas zasłużonego od-
poczynku, relaksu – pełnego wielu niezapo-
mnianych chwil, wrażeń, przeżyć. Życzymy 
Wszystkim, by chwile wolne od zajęć szkol-
nych upływały miło, przyjemnie, ale przede 
wszystkim bezpiecznie.

COS
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Informacje ze Szkoły Podstawowej w Marcówce

Uczniowie mogli podziwiać najsłynniejsze 
cuda architektoniczne świata: Colloseum, 
Krzywą Wieżę w Pizie, Statuę Wolności, 
Mur Chiński, Wieżę Eiffla, Big Bena, Łuk 
Triumfalny, Sfinksa, Biały Dom, Bazylikę św, 
Piotra, Bramę Brandenburską, Wawel, Ra-
tusz w Zamościu, Zamek Krzyżacki w Mal-

borku, Ratusz w Poznaniu, Sukiennice, Gie-
wont, miniaturę morza i wiele innych cudów 
wykonanych w skali 1:25. Każdy mógł się 
poczuć jak olbrzym spacerując obok wiernie 
wykonanych zabytków. 

Prawdziwą perełką Parku Miniatur jest 
z pewnością Bazylika św. Piotra – wizytów-

ka, która przyciąga zwiedzających. Poza za-
bytkami podziwialiśmy piękne kompozycje 
roślinne. Bawiliśmy się też w Zielonym Labi-
ryncie, gdzie pokonywaliśmy skomplikowa-
ny system korytarzy zbudowanych z żywo-
płotu, aby dotrzeć do celu. Były też zabawy 
w Lunaparku z karuzelami, samochodami, 
zjeżdżalniami i innymi atrakcjami. 

Na koniec obejrzeliśmy film „Wnętrze 
opuszczonej kopalni” w kinie 5 DMAX. 
Oczywiście była też przerwa na obiad w 
punkcie gastronomicznym oraz kupno pa-
miątek. Wycieczka była bardzo udana, dzień 
był piękny i słoneczny. Wszyscy, choć tro-
chę zmęczeni, wróciliśmy do domu cali, 
zdrowi i pełni niezapomnianych wrażeń.

Dnia 10 czerwca 2019 r. uczniowie klas 0-I wybrali się na wycieczkę do 
Inwałdu. Naszym celem było zwiedzenie Parku Miniatur i zabawy na 
jego terenie. Park Miniatur to znakomite miejsce dla dzieci i dorosłych. 
Zgromadzone w jednym miejscu zminiaturyzowane zabytki świata były 
dla dzieci wielką atrakcją. W ciągu kilku godzin odbyły one podróż po 
Europie, Stanach Zjednoczonych, Egipcie, Polsce, Azji.

Wycieczka do Inwałdu

Publiczność była zachwycona popisami 
dzieci, na twarzach Rodziców malowało 
się wzruszenie i duma, że mają tak zdolne 
pociechy. Po występach dzieci obdarowa-
ły swoich najbliższych kwiatami, laurkami, 
własnoręcznie wykonanymi upominkami. 
Na zakończenie odbyły się wspólne tańce 
– dzieci i rodziców. Uroczystość przebiegała 
w ciepłej i miłej atmosferze i na pewno na 
długo pozostanie w pamięci rodziców. Było 
pięknie, kolorowo i niezwykle wzruszająco.

W sobotę 18 maja w naszej 
szkole odbyła się uroczystość 
z okazji dnia Mamy i Taty. Na 
zaproszenie dzieci przybyli 
niezwykli goście – Rodzice, dla 
których nasi uczniowie przy-
gotowali bogaty program arty-
styczny. 

Święto Rodziny

Wycieczka do Kopalni 
Soli w Wieliczce

Podczas zwiedzania uczniowie przeszli ponad trzykilometrową trasę 
i zeszli na głębokość 135m. Poznali historię i tajemnice kopalni, jak 
również legendę księżnej Kingi, która przyniosła bogactwo soli na pol-
ską ziemię. Mogli podziwiać wspaniałe rzeźby i komory oraz podziem-
ne jeziora. Szczególne wrażenie wywarła na nich kaplica dedykowana 
św. Kindze i świetlny spektakl nad brzegami jeziora przy akompania-
mencie muzyki Fryderyka Chopina. Uczestnicy wyprawy wrócili do 
domu pełni wrażeń.

Światowy Dzień Zdrowia

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

W Polsce w tym samym dniu obchodzimy Dzień Pracownika 
Służby Zdrowia. Uczniowie oraz nauczyciele ze Szkoły Podsta-
wowej im. Bohaterów Westerplatte z Marcówki także włączyli 
się w obchody Światowego Dnia Zdrowia. W piątek 5 kwietnia 
szkole została przeprowadzona akcja profilaktyczna pod hasłem 
„Zdrowie dla wszystkich.” Uczniowie zostali zaproszeni do stoiska 
informacyjno-edukacyjnego „Pociąg zdrowia” dotyczącego nawy-
ków zdrowego odżywiania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. 
Podczas prelekcji zaprezentowano uczniom tablice dotyczące 
zdrowego odżywiania, piramidę zdrowia oraz wręczono ulotki 
z  informacją o zasadach zdrowego odżywiania dzieci młodzieży. 
Na zakończenie na wszystkich czekał bufet ze zdrowymi prze-
kąskami w postaci pociągu oraz z pełnymi witamin kolorowymi 
napojami.Postanowiliśmy organizować częściej tego typu akcje, 
które sa świetną alternatywą dla miłośników chipsów i słodyczy.

W maju uczniowie klas II-VIII pojechali na wyciecz-
kę do Kopalni Soli w Wieliczce.

Konkurs SKO 

Do konkursu wysłaliśmy 13 prac i spośród nich 3 uczennice zdobyły 
pierwsze i trzecie lokaty w trzech grupach wiekowych. Były to Wik-
toria Malina – kl. 0, Anna Kos – kl. 1 oraz Karolina Malina – kl. 2, 
ale każdy uczestnik, który wykonał pracę otrzymał dyplom i nagrodę 
niespodziankę. 

Pan Dyrektor Banku PKO BP osobiście wręczał dzieciom dyplomy 
i nagrody. Podczas spotkania obecna była przedstawicielka PKO BP 
z Krakowa oraz opiekun SKO p. Aneta Płużek. Podczas wizyty w banku 
uczennice miały możliwość korzystania z bankomatu, dokonały wpła-
ty na konta indywidualne, spotkały się z p. Anetą, która opiekuje się 
członkami SKO z ramienia banku. Takie wizyty rozwiewają wątpliwości 
dotyczące oszczędzania w SKO. Zapraszamy, bo pamiętajcie że: 

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

pieniądze zbiera, wyrośnie na milionera!

SPM

W czerwcu , członkowie SKO złożyli wizytę w Ban-
ku PKO BP w Wadowicach, gdyż odbyło się tam 
podsumowanie Międzyszkolnego Konkursu Literac-
ko-Plastycznego „Z OSZCZĘDNOŚCI W SKO MOŻ-
NA SPEŁNIĆ MARZEŃ STO”. Konkurs był zorgani-
zowany przez SKO w SP nr 4 w Wadowicach.

„Aktywna tablica”
W czerwcu 2019 r. zakończyliśmy realizację rządowego pro-
gramu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-ko-
munikacyjnej – “Aktywna tablica”. 

W ramach otrzymanego dofinansowania z Rządu oraz wkła-
du Organu Prowadzącego, nasza szkoła zakupiła aż 4 tablice inte-
raktywne wraz z rzutnikami. Pozyskane w ten sposób urządzenia 
pozwoliły w szerokim stopniu pozytywnie wpłynąć na proces 
nauczania w naszej szkole. Dzięki tablicom nauczyciele mogli 
wykorzystywać na lekcjach znacznie większą ilość różnorodnych 
materiałów dydaktycznych, jak również dostosowywać je do in-
dywidualnych potrzeb uczniów. Lekcje stały się jeszcze bardziej 
ciekawe dzięki wykorzystaniu na lekcjach oprogramowania tablic 
interaktywnych, możliwości dostępu do bogatych zasobów sie-
ciowych jak chociażby materiały audio i video czy zdjęcia. 

Ponadto wielu nauczycieli miało możliwość zaprezento-
wania materiałów, których do tej pory nie byli w stanie po-
kazać uczniom w inny sposób. Były to chociażby animacje 
i symulacje zjawisk fizycznych czy przyrodniczych. Dzięki 
wykorzystaniu tablic, zwiększyła się dynamika lekcji. Urządze-
nia okazały się również pomocne w skupianiu uwagi podczas 
rozwiązywania trudniejszych zadań czy objaśniania bardziej 
skomplikowanych zagadnień. Tablice dały również możliwość 
oddziaływania na wiele zmysłów, dzięki czemu usprawnił się 
proces zdobywania i wykorzystania wiedzy w praktyce. Wpro-
wadzenie tego projektu niewątpliwie wpłynęło na wzrost za-
angażowania i koncentracji uczniów na lekcjach.
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Informacje ze Szkoły Podstawowej w Śleszowicach

Wspomniana akcja w Polsce została przepro-
wadzona w tym roku po raz IV, a nasza szkoła 
uczestniczyła w niej po raz pierwszy. Cel ini-
cjatywy obejmował przede wszystkim:

• promocje czytelnictwa wśród dzieci 
i  młodzieży;

• integracje środowiska lokalnego;
• zainteresowanie czytaniem jako cieka-

wą formą spędzania wolnego czasu;

• zachęcenie uczniów do sięgania po 
książkę w każdej sytuacji i każdym miej-
scu.
Do współpracy przy przeprowadzeniu 

akcji „Przerwa na czytanie!” zaprosiliśmy rów-
nież rodziców naszych uczniów, którzy pręż-
nie działają już od lat na terenie naszej szko-
ły: należą do Klubu Czytających Rodziców, 
promują czytanie książek podczas zajęć edu-

kacyjnych, sami czytają swoim dzieciom oraz 
regularnie odwiedzają szkolną bibliotekę. 
Tym razem pomogli zorganizować stroje ulu-
bionych postaci z książek dla najmłodszych 
dzieci i dopilnowali, by każdy w tym dniu, w 
którym była organizowana akcja, zabrał ze 
sobą do szkoły swoją ulubioną książkę. Szkol-
ny korytarz zamienił się w kąciki czytelnicze, 
gdzie każdy mógł w ciszy samodzielnie czytać 
wybraną przez siebie książkę. Poszczególne 
klasy zostały podzielone na tzw. strefy czyta-
nia. W każdej strefie czytali swoim uczniom 
wychowawcy oraz zaproszony gość pani 
Bożenka Świętek, szkolna pielęgniarka. Nato-
miast wśród uczniów starszych klas: IV – VIII, 
również nie zabrakło chętnych, którzy chcieli 
stać się chociaż przez jeden dzień bohaterem 
swojej najlepszej książki. Ponadto na jednej 
z przerw, spotykając się na sali rekreacyj-
nej, jednocześnie odczytali fragment, który 
brzmiał: ,,życie to taki dziwny prezent. Na po-
czątku się je przecenia: sądzi się, że dostało się 
życie wieczne. Potem się go nie docenia, uwa-
ża się, że jest do chrzanu, za krótkie, chciałoby 
się niemal je odrzucić. W końcu kojarzy się, że 
to nie był prezent, ale jedynie pożyczka. I pró-
buje się na nie zasłużyć”. Przytoczone słowa 
powieści E.E. Schmitt’a ,,Oskar i pani Róża”, 
miały na celu pobudzenie wrażliwości i wy-
obraźni młodych czytelników. Zaproponowa-
ne w szkole działania pokazały, że po książkę 
sięgnąć można w każdej sytuacji i miejscu. 
Powstała wspólnota czytających stała się 
doskonałą promocją czytelnictwa. Jesteśmy 
przekonani, że pobudzi to indywidualne po-
trzeby młodszych i starszych czytelników do 
częstszego sięgania po literaturę.

SPŚ

Talenty Małopolski 2019
Jednym z konkursów, który na trwałe wpisał się w kalendarz im-
prez kulturalnych naszej szkoły, gminy i powiatu są eliminacje 
Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty 
Małopolski”.

Tegoroczne eliminacje XXXII edycji festiwalu odbyły się w 
Zawoi 25 kwietnia 2019 r. Gminę Zembrzyce reprezentowały 
m.in. dwie uczennice naszej szkoły: Aleksandra Szczygieł z kl. V 
oraz Karolina Wajdzik z klasy VII.

Przerwa na czytanie!
Przedszkolaki i uczniowie klas I-VIII wzięli aktywny udział w ogólnopol-
skiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie, w ra-
mach obchodów XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. 

DO HYMNU! 

Do Hymnu to ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych organi-
zowany przez Narodowe Centrum Kultury z okazji rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości. W tym roku z okazji 101 rocznicy od-
zyskania przez Polskę niepodległości zorganizowana została II edycja 
tego konkursu. 

W przesłuchaniach konkursowych co najmniej połowa uczniów 
szkoły miała zaśpiewać a cappella 3 utwory – hymn państwowy i dwa 
wybrane spośród ośmiu regulaminowych utworów hymnicznych. W 
tym roku, w związku z przypadającą 15. rocznicą wejścia Polski do Unii 
Europejskiej, na liście utworów znalazła się „Oda do radości” Ludwiga 
van Beethovena z tekstem w przekładzie Konstantego Ildefonsa Gał-
czyńskiego.

Uczniowie naszej szkoły oprócz „Mazurka Dąbrowskiego” zaśpie-
wali „Rotę” oraz „Odę do radości”. W wykonaniu pieśni uczestniczyło 
100% uczniów klas I-VIII obecnych tego dnia w szkole. W tej uro-
czystej chwili towarzyszyli nam: emerytowani nauczyciele, przedsta-
wiciele organu prowadzącego, radni oraz sołtysi Śleszowic i Tarnawy 
Górnej.

Pięknie udekorowana sala, dzieci w strojach biało-czerwonych 
i  ten podniosły nastrój… To było naprawdę niezwykłe przeżycie!

SPŚ

O pieśni gminna, ty stoisz na straży 
narodowego pamiątek kościoła, 
z archanielskimi skrzydłami i głosem-
ty czasem dzierżysz i miecz archanioła.
Płomień rozgryzie malowane dzieje, 
skarby mieczowi spustoszą złodzieje,
pieśń ujdzie cało...

XIII Festiwal Ekologiczny „EKO-2019”

Już po raz XIII Gminny Ośrodek Kultury 
w Stryszawie, we współpracy z Wydziałem 
Środowiska Starostwa Powiatowego w Su-
chej Beskidzkiej, Nadleśnictwem Sucha oraz 
Babiogórskim Parkiem Narodowym zorgani-
zował Festiwal Ekologiczny. Odbył się on 26 
kwietnia 2019 r. w Lachowicach. Festiwal 
składał się z 3 części:

- konkurs plastyczny – plakat na temat 
zgodny z hasłem festiwalu;

- konkurs wiedzy;
- przegląd piosenki o tematyce ekologicz-

nej.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział 
we wszystkich trzech konkursach, z dwóch 
z nich wróciliśmy z nagrodami.

W konkursie plastycznym udział wzięły: 
Weronika Pilarczyk, Agnieszka Sękacz i Karo-
lina Wajdzik.

W konkursie muzycznym swoje wokal-
ne umiejętności prezentowały:

- Patrycja Kosek (kl. IV) – zdobywczyni III 
miejsca;

- Aleksandra Szczygieł (kl. V), Weronika 
Targosz (kl.V) i Martyna Zawiła (kl. III) 
– wszystkie dziewczynki otrzymały wy-

różnienie.
Gratulujemy! Brawo Plastycy! 
Brawo Muzycy! Brawo WY! 

SPŚ

Uczniowie śleszowickiej podstawówki są stałymi bywalcami Festi-
walu Ekologicznego w Stryszawie. Hasło tegorocznego Festiwalu 
brzmiało: „CHROŃMY GATUNKI ZAGROŻONE”. 

Decyzją jury kwalifikację do finału wojewódzkiego festiwalu 
uzyskały tylko 4 podmioty z całego powiatu suskiego. Wśród nich po 
raz kolejny znalazła się nasza uczennica Karolina Wajdzik z utworem 
„Nine million bicycles”.

Brawo Karolina! Brawo Dziewczynki! Życzymy Wam wielu mu-
zycznych osiągnięć!

SPŚ

NIEPEŁNOSPRAWNI SĄ WŚRÓD NAS
Zabawa bez barier”– Spotkania integracyjnego dzieci klas 1-3 z 
wychowankami OREW-u, z Tarnawy Górnej

Spotkanie to odbyło się pod hasłem ,,Spo-
łeczne umiejętności mamy, bo w gry planszo-
we gramy”, z inicjatywy Stowarzyszenia na 
rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelek-
tualną Koło w Zawoi, w związku z udziałem 
w kampanii Kilometry Dobra. 

Podczas spotkania uczniowie klas 1-3 
zaznajomili się ze sposobami komunikacji 
alternatywnej i wspomagającej, którą często 
wykorzystuje się w pracy z dziećmi niepeł-
nosprawnymi, aby poprawić ich jakość życia 
poprzez lepszą komunikację z otoczeniem, w 
sytuacji gdy komunikacja werbalna jest ogra-
niczona lub niemożliwa. Po prezentacji dzieci 
z naszej szkoły wspólnie z wychowankami 

OREW wzięły udział w turnieju gier plan-
szowych, wykonanych przez wychowanków 
OREW wraz z opiekunami. Ponadto z uwa-
gi na udział tej placówki w kampanii dobro-
czynnej ,,Kilometry Dobra”, uczniowie naszej 
szkoły wsparli finansowo działalność ośrodka 
w Tarnawie Górnej. 

Celem zbiórki jest remont budynku 
ośrodka z adaptacją II piętra. Tym samym 
dziękujemy rodzicom naszych uczniów za 
zaangażowanie, jak też uczniom za pełną 
podziwu postawę otwartościi empatii wobec 
osób z niepełnosprawnością. 

Dziękujemy też naszym gościom za 
wspólne spędzenie czasu oraz wiele cennych 

informacji o problemach osób dotkniętych 
niepełnosprawnością, gdyż to wszystko przy-
bliża nas do lepszego rozumienia trudności 
z jakimi się zmagają.

SPŚ

Dzień 8 maja 2019r. na długo pozostanie w naszej naszych uczniów. 
Mieli bowiem okazję gościć wychowanków Ośrodka Rehabilitacyj-
no-Edukacyjno-Wychowawczego z Tarnawy Górnej. 
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JĘZYK ANGIELSKI  
NIE TYLKO NA LEKCJI
Konkurs piosenki angielskiej

Wśród utworów wybieranych przez uczestników przeważały piosenki 
popowe, śpiewane przez idolów młodego pokolenia, takich jak Alan 
Walker czy Miley Cyrus. Nie zabrakło również popularnych piosenek 
dziecięcych oraz starszych hitów. 

Jury wyłoniło następujące miejsca: I miejsce – Karolina Wajdzik, 
kl. VII; II miejsce – Zespół w składzie: Anna Ceremuga, kl. 0, Aleksan-
dra Piątek, kl. 0, Zofia Ceremuga, kl. I; III miejsce (ex aequo) – Patry-
cja Kosek, kl. III, Aleksandra Szczygieł, kl. V; wyróżnienie – Weronika 
Targosz, kl. V.

Po raz pierwszy postanowiliśmy również przyznać nagrodę pu-
bliczności – wszyscy uczniowie oglądający występy mogli przyznać 
głos swojemu ulubionemu wykonawcy. Ze znaczącą przewagą głosów, 
uznanie publiczności zyskała Weronika Targosz z klasy V. 

Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom należą się gratulacje –
nie zapominajmy, że zmierzenie się z językiem angielskim, zwłaszcza 
w piosence, to nie lada wyczyn!

SPŚ

W poniedziałek, 20 maja 2019 r., w naszej szkole 
odbył się Konkurs Piosenki Angielskiej. Celem kon-
kursu było propagowanie nauki języka angielskie-
go poprzez śpiewanie i słuchanie piosenek oraz 
prezentacja umiejętności wokalnych i językowych 
uczniów. 

ZDROWIE 
I BEZPIECZEŃSTWO
I Mistrzostwa w udzielaniu Pierwszej Pomocy 
Szkół Podstawowych i Gimnazjów
Sucha Beskidzka, 29.05.2019

W zawodach brało udział 7 drużyn z powiatu suskiego. Zadania 
przed, którymi stanęli uczniowie były niezwykle wymagające. Na-
leżało wykazać się nie tylko wiedzą i umiejętnościami praktyczny-
mi w udzielaniu pierwszej pomocy, ale również dużym opanowa-
niem psychicznym. Zadania przygotowane przez organizatorów 
były bardzo realistyczne, wymagały podejmowania szybkich de-
cyzji, podzielenia się zadaniami, reagowania na niespodziewane 
i czasami dramatyczne sytuacje. 

Zawodnicy mieli za zadanie między innymi udzielić pomocy 
dziecku, które się zakrztusiło i matce, ofierze wypadku samo-
chodowego, poszkodowanym przy pracach konserwatorskich. 
Uczestnicy mieli również do napisania test teoretyczny.

Uczestnicy zawodów:
1. Patryk Gałuszka kl. VIII,
2. Tomasz Rezler kl. VIII,
3. Tomasz Szczygieł kl. VIII.

Patryk Gałuszka zdobył II miejsce w wykonaniu resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej (RKO).

SPŚ

DZIEŃ ZDROWIA

Z tej okazji uczniowie pod opieką wychowawców przygotowali wy-
stęp, który propagował zdrowy styl życia. Na zakończenie przedstawi-
ciele klas złożyli naszym gościom serdeczne życzenia oraz podzięko-
wali za całoroczną opiekę. 

Nasza szkoła nie zapomniała również o pracownikach przychodni 
zdrowia w Zembrzycach. Delegacja uczniów wraz z nauczycielem uda-
ła się z życzeniami do tamtejszej placówki.

SPŚ

W naszej szkole uroczyście obchodzono ,,Dzień 
Służby Zdrowia”, którego hasłem było ,,Zdrowie to 
najcenniejszy skarb”. Swoja obecnością zaszczycili 
nas: lekarz rodzinny Janusz Lenartowicz, panie pie-
lęgniarki: Emilia Pilarczyk i Bożena Świętek.

Czas przed wakacyjny – 
okres wycieczek i zabawy

Dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I-III wzię-
ły udział w wycieczce edukacyjnej do sali zabaw „Lalandia Fun Park”, 
podczas której:

- odbyły się kreatywne warsztaty na których dzieci wykonały 
świeczki żelowe, 

- dzieci korzystały z wielu atrakcji dostępnych na sali zabaw (m.in. 
zabawy w kolorowych kulkach, zjazd na tyrolce).

Wycieczka do sali zabaw „Lalandia Fun Park” 
(27.05.2019 r.)

Wizytę w Warszawie zaczęliśmy od wjazdu 
na 30 piętro, już nie najmłodszego, ale wciąż 
najwyższego budynku w Polsce, tj. Pałacu 
Kultury i Nauki. Potem był spacer po Kró-
lewskich Łazienkach i krótka wizyta u Chopi-
na. Oprócz obowiązkowych pozycji na liście 
obiektów do zwiedzania w stolicy takich jak 
Stare Miasto, Zamek Królewski, Pomnik Po-
wstania Warszawskiego czy Powązki, uczest-
nicy wycieczki mieli okazję przejechać się 
warszawskim metrem. 

Był też czas na relaks w przepięknych 
ogrodach na dachu Biblioteki Uniwersytetu 
Warszawskiego, skąd można również podzi-
wiać Stadion Narodowy w całej swojej oka-
załości. Wśród atrakcji nie mogło zabraknąć 
Muzeum Powstania Warszawskiego, który 

pokazuje historię w całkiem nowej odsło-
nie, oraz Centrum Nauki KOPERNIK, gdzie 
można eksperymentować bez końca. Te dwa 

obiekty cieszyły się chyba największym zain-
teresowaniem uczniów. 

SPŚ

WIZYTA W STOLICY
Na początku czerwca uczniowie klas V–VIII udali 
się na 3-dniową wycieczkę do stolicy. Pogoda była 
idealna, humory dopisywały, udało się zobaczyć 
wiele ciekawych rzeczy. 

DZIEŃ RODZINY
Rodzina – na dobre i na złe!

Program artystyczny rozpoczęły starsze klasy, 
począwszy od IV aż do VIII. Następnie na scenę 
wkraczali najmłodsi uczniowie – od przedszko-
laków do trzecioklasistów. Na zakończenie gru-
pa teatralna „Psotki i Śmieszki” zaprezentowała 
znaną baśń ,,Kopciuszek”. Wszyscy skupili uwa-
gę na bajkowych strojach aktorów.

Zebrani rodzice i inni członkowie rodzin 
z uśmiechem na twarzy oraz wielką dumą, 
oglądali występy swoich pociech. Dzieci dały 
wspaniały popis swoich zdolności i umiejęt-
ności recytatorskich, tanecznych i wokalnych 
oraz talentów muzycznych. Nie jednemu 
z zebranych zakręciła się łezka w oku.

Po oficjalnej części, uczniowie rozdali 
upominki dla swoich bliskich i udali się wspól-
nie na przygotowany dla nich poczęstunek. 

Był to niesamowity dzień dla wszystkich 
zebranych, gdyż stał się okazją do spędzenia 
razem miłych chwil. Dzieci miały możliwość 
złożenia podziękowań swoim rodzicom za 
troskę, dobre słowo, a przede wszystkim za 
miłość, której nic nie zastąpi. 

SPŚ

9 czerwca 2019 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość z oka-
zji Dnia Rodziny. Na to wyjątkowe spotkanie licznie przybyli naj-
ważniejsi goście – rodzice oraz dziadkowie. Akademię zainauguro-
wała pani dyrektor, która serdecznie powitała zaproszonych gości 
i złożyła wszystkim najserdeczniejsze życzenia.
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Na ten wyjątkowy piknik licznie przybyli naj-
ważniejsi goście – Rodzice. Święto Rodziny 
zainaugurowała pani dyrektor Ewa Dębińska, 
która serdecznie powitał przybyłych. Wśród 
zaproszonych gości nie zabrakło przedsta-
wicieli Gminy Zembrzyce m.in. pana Wójta 
Łukasza Palarskiego oraz Przewodniczącego 
Rady Gminy Grzegorza Józefowskiego.

 Słoneczna pogoda oraz świetne hu-
mory dopisały, więc przybyli goście z uśmie-
chem na twarzy oraz dumą, a nawet z łezką w 
oku oglądali występy swoich pociech. Dzieci 
dały wspaniały popis zdolności i umiejętno-
ści recytatorskich, aktorskich, wokalnych i 
tanecznych. 

Program artystyczny rozpoczęli nasi mi-
lusińscy z oddziału przedszkolnego oraz klas 
I-III recytując, tańcząc i śpiewając. Następnie 
uczniowie z klasy VI mieli okazję zaprezen-

tować swoje zdolności językowe i aktorskie 
przedstawiając polsko – angielską wersję 
baśni „Kopciuszek” – „Cinderella”. Występy 
naszych podopiecznych poprzedził i zakoń-
czył wspaniały, obsypany wieloma nagroda-
mi pokaz nowoczesnego tańca zespołowego 
dwóch grup tanecznych – młodszej i starszej. 
Publiczność dziękowała naszym artystom 
gromkimi brawami.

Na pikniku rodzinnym było wiele atrak-
cji: malowanie twarzy, warsztaty plastycz-
no-techniczne „Ekotorby”, podczas których 
każdy chętny mógł zaprojektować i wyko-
nać własną lnianą torbę. Dzieci miały też 
okazje wziąć udział w zabawie plastycznej 
„Taśmociąg” i wykonać ilustracje związane 
z tematyką dnia, czyli z rodziną. Balonowe 
zwierzaki, ciastka i ciasta upieczone przez ro-
dziców, lody, zimne napoje pogłębiły nastrój 

prawdziwego rodzinnego festynu. Wszyscy 
chętni mogli też skorzystać z przewozu sty-
lową bryczką albo wziąć udział w turnieju 
ping-ponga. Z kolei konkurs „Mądra głowa” 
adresowany był do tych, którzy chcieli „poba-
wić się” matematyką. Przybyli także strażacy, 
którzy swym pokazem zachwycili nie tylko 
najmłodszych. Największą frajdę sprawiła 
dzieciom oczywiście wodna kurtyna.

 Na zakończenie pani Dyrektor wręczyła 
wszystkim zwycięzcom i uczestnikom zabaw 
nagrody i słodkie upominki. 

To był dzień pełen wrażeń, był też rado-
sną okazją do spędzenia razem miłych chwil, 
czasem wspólnej zabawy i cementowania 
więzów rodzinnych oraz utrwalania lokalnej 
tradycji. 
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Ziemia domem jest (…). 
Zacznij od siebie, naprawdę możesz zrobić coś…

W naszej szkole ten dzień świętowa-
liśmy 26 kwietnia 2019 roku. W tym dniu 
uczniowie ze starszych klas mogli sprawdzić 
swoją wiedzę z zakresu ochrony planety 

w przygotowanych na tę okazję różnorod-
nych quizach. Młodsi z kolei wzięli udział 
w zajęciach plastycznych, podczas których 
kolorowali ilustracje związane z propagowa-

niem postaw ekologicznych. Wszyscy chętni 
mogli wykonać swój własny mini ogródek w 
słoiku, wykorzystując przygotowane spe-
cjalnie na ten dzień materiały: skalniaki, ka-
myki, muszelki, żwirek i in.

Święto Ziemi ma na celu wyrabiać na-
wyki ekologiczne, które powinny być wpa-
jane dzieciom od najmłodszych lat, dlatego 
Światowy Dzień Ziemi na stałe został wpi-
sany do kalendarza uroczystości szkolnych 
naszej szkoły. 
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Światowy Dzień Ziemi to wyjątkowe święto, które obchodzimy corocz-
nie wiosną. Główną jego ideą jest promowanie postaw ekologicznych 
w społeczeństwie od najmłodszych lat. Każdy z nas jest mieszkańcem 
tej planety, dlatego powinniśmy czuć się odpowiedzialni za jej stan. 

TARNAWSKIE OGNIWO 
JAKO EKSPERYMENT ŁAŃCUCHOWY 

Za nami finał „Eksperymentu łańcuchowego”, kolejnej VII już edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu organizowanego pod patronatem wydziału 
fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i adresowanego do wszystkich za-
interesowanych tematyką, a więc do przedszkolaków, uczniów, studen-
tów, rodzin. Główną ideą pomysłodawców konkursu jest popularyzacja 
nauk ścisłych, a przede wszystkim fizyki wśród młodych.

Jak nie czytam, jak czytam
Wisława Szymborska mawiała, że czytanie książek to najpięk-
niejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła, dlatego chcąc pro-
mować tę niezwykłą „zabawę” 7 czerwca br. włączyliśmy się 
po raz pierwszy w ogólnopolską inicjatywę pod hasłem Jak nie 
czytam, jak czytam. 

Akcja ma przede wszystkim promować czytelnictwo wśród 
uczniów, inicjować swoistą modę na czytanie, pokazywać, że 
książki są przyjemną i popularną zarówno wśród dzieci jak i mło-
dych formą spędzania wolnego czasu. 

W tym dniu punktualnie o godzinie 10:00 wszyscy chętni 
uczniowie ze szkół w całej Polsce mieli za zadanie pochylić się 
nad książką, pokazać, że czytanie może być pasją, przyjemnością, 
a nie jedynie uciążliwym szkolnym obowiązkiem. W naszej szkole 
do akcji włączyła się cała obecna społeczność szkolna, zatem aż 
103 uczniów. Niektórzy z naszych podopiecznych przebrali się 
za bohaterów swoich ulubionych książek, a dziewczęta z najstar-
szych klas przeczytały zebranym fragmenty ciekawych książek. 
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za udział i zapraszamy na 
kolejną edycję!
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Informacje ze Szkoły w Tarnawie Dolnej

Dzień Rodziny
15 czerwca w naszej szkole celebrowaliśmy wyjąt-
kowe święto - Dzień Rodziny, który na stałe wpisał 
się już w kalendarz imprez szkolnych. Uroczystość 
była połączeniem obchodów Dnia Matki, Dnia 
Dziecka oraz Dnia Ojca. 

1 czerwca drużyna w składzie: Małgorzata 
Bik, Paulina Głuszek, Magdalena Kulig, Be-
ata Łasak i Justyna Pająk wraz opiekunami: 
panią Anetą Pływacz – fizykiem w naszej 
szkole oraz panem Grzegorzem Pływaczem 
– współtwórcą i współwykonawcą projektu 
dzielnie reprezentowała naszą szkołę na kon-
kursie w Krakowie. Naszym zadaniem było 

zaprojektowanie i zbudowanie urządzenia, 
które przy wykorzystaniu różnego rodzaju 
zjawisk i praw fizyki przetransportuje meta-
lową kulkę z jednego swojego końca na drugi.

Urządzenie nazwane „Tarnawskie ogni-
wo” trzykrotnie zadziałało w łańcuchu bez 
żadnych przeszkód. 

W finale wzięło udział 125 drużyn (w 
sumie ponad 500 uczestników) z całej Polski. 
Jurorzy w każdej kategorii wiekowej przyzna-
wali tylko pierwsze miejsca oraz wyróżnienia. 
Nasze reprezentantki wywalczyły I wyróżnie-
nie w swojej kategorii wiekowej. 

Serdecznie gratulujemy sukcesu!
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Sukcesy  
naszych uczniów
Sportowe potyczki 
naszych uczniów

Chłopcy walczyli zaciekle na boisku w Zembrzycach, gdzie wy-
walczyli sobie awans do eliminacji powiatowych, które odbyły się na 
Orliku w Białce. Dziewczyny natomiast rozegrały swoje mecze jedynie 
na szczeblu gminnym. Trzeba zaznaczyć, że był to jeden z debiutanc-
kich turniejów naszej żeńskiej reprezentacji szkolnej. Dziewczyny za-
prezentowały się również na powiatowych zawodach w drużynowych 
biegach przełajowych. Kapryśna pogoda nie ułatwiała startu.

Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
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Wiosna minęła naszym sportowcom pod hasłem 
piłki nożnej. Pogoda sprzyjała i udało się rozegrać 
mecze piłki nożnej zarówno chłopcom jaki i dziew-
czętom. 

Uczniowie klasy VII i VIII 
z wizytą w Państwowym 
Muzeum Auschwitz-Birkenau

W dniu 18 czerwca uczniowie klasy VII i VIII wzię-
li udział w programowej wycieczce do Muzeum 
Auschwitz- Birkenau – obozu śmierci i zagłady. 
Auschwitz to dla świata symbol ludobójstwa. 

Wizyta w Muzeum Auschwitz – Birkenau była dla naszych 
podopiecznych unikatowym doświadczeniem edukacyjnym, 
do którego przygotowywaliśmy się na lekcjach. Relacja prze-
wodnika wprowadzająca w życie i realia obozowe, opowieści 
o eksperymentach pseudomedycznych na więźniach, doku-
mentacja fotograficzna, liczne pamiątki i przedmioty codzien-
nego użytku, które można było zobaczyć w muzeum poruszyła 
do głębi słuchaczy.

To była trudna, ale bardzo ważna i potrzebna lekcja histo-
rii, którą wszyscy przeżyli w należnym skupieniu i powadze.
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Kreatywni na 101, 
czyli nasz udział w akcji edukacyjnej

Nasi podopieczni realizowali zadanie kreatywne, polegające na wyko-
naniu makiety domu przy ulicy Dalmatyńczyków 101 oraz figurek 101 
dalmatyńczyków z plasteliny. Celem akcji było pobudzanie wyobraźni, 
rozwój sprawności manualnych oraz umiejętności pracy w grupie.
 Dzieci z wielkim zaangażowaniem tworzyły makietę domu i pieski 
świetnie się przy tym bawiąc.

W II półroczu szkolnym opiekunowie świetlicy 
szkolnej włączyli się do ogólnopolskiej akcji eduka-
cyjnej „Kreatywni na 101”, która adresowana była 
do uczniów przebywających na świetlicy szkolnej 
po zajęciach lekcyjnych. 

XIII Festiwal Ekologiczny

W konkursie piosenki ekologicznej w katego-
rii przedszkola i klasy I – IV szkoły podsta-
wowej najlepiej zaprezentowały się: Amelia 
Michniak (II miejsce) oraz Maria Prorok (III 
miejsce). 

W konkursie plastycznym w kategorii 
klasy I – IIII szkoły podstawowej najwyżej 
plasował się Mateusz Pływacz (II miejsce). 

Zwycięzcom gratulujemy!

26 kwietnia w remizie strażackiej w Lachowicach odbył się XIII Fe-
stiwal Ekologiczny „EKO 2019”, który w tym roku przebiegał pod ha-
słem „Chrońmy gatunki zagrożone”. W ramach festiwalu uczniowie 
naszej szkoły wzięli udział w przeglądzie piosenki ekologicznej, kon-
kursie plastycznym oraz wiedzy ekologicznej. 

Turniej Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym 

Pod koniec kwietnia zwycięzcy eliminacji gminnych wzięli udział w 
Powiatowym Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który od-
był się w Szkole Podstawowej w Palczy. 

Głównym organizatorem konkursu była 
Komenda Powiatowa w Suchej Beskidzkiej 
przy udziale samorządów miejsko-wiejskich 
i Starostwa Powiatowego. Gminę Zembrzyce 
w kategorii szkół podstawowych reprezento-

wali uczniowie naszej szkoły.
Turniej składał się z trzech etapów:

- testu ze znajomości przepisów ruchu 
drogowego oraz testu poruszania się na 
skrzyżowaniach,

- jazdy rowerem po torze sprawnościo-
wym,

- pierwszej pomocy przedmedycznej. 
I tym razem udało się wywalczyć miej-

sce na podium, bowiem reprezentanci naszej 
szkoły zajęli III miejsce w kategorii szkół pod-
stawowych!

Cyfrowa Majówka

Nasza placówka wzięła udział w konkursie „Cyfrowa Majówka” organi-
zowanym ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji 
i Państwowy Instytut Badawczy NASK „Kampanie edukacyjno-informa-
cyjne na rzecz upowszechnienia korzyści z wykorzystywania technologii 
cyfrowych”.

W ramach konkursu uczniowie klas IV-
-VIII i III gimnazjum wzięli udział w warszta-
tach na temat hejtu w sieci. Pracując w ze-
społach, starali się określić, co czują osoby, 
które zostały dotknięte hejtem, czym się 
kierują osoby hejtujące i jakie mogą być kon-
sekwencje dla ofiary i dla sprawcy.

Dla uczniów oddziału przedszkolnego 
oraz klas I-III zostały zorganizowane warsz-
taty z programowania. Młodzi programiści 
rozkodowywali ukryte słowa, a nawet sami 
kodowali nowe wyrazy. Następnie rysowali 
robota zgodnie z kodem. Narysowane roboty 
pięknie pokolorowali. Najwięcej jednak rado-
ści sprawiła dzieciom zabawa z Ozobotami. 

Na kartach pracy kolorowali trasę tak, aby 
robot przemierzył wytyczony szlak.

 Ponadto w czasie zajęć świetlicowych 
uczniowie rozwiązywali dyktanda graficzne 
i inne karty pracy związane z kodowaniem. 
W trakcie przerw oglądali filmiki ze strony 
cybersecurity.pl, w których poruszane były 
kwestie bezpieczeństwa w Internecie. 

Ostatnim akcentem w ramach majów-
ki było przedstawienie przygotowane przez 
uczniów klasy VI na temat zagrożeń związa-
nych z korzystaniem z komputera i Internetu.

To był bardzo pracowity, ale też ciekawy 
tydzień dla całej społeczności szkolnej.

Rajd na Leskowiec

Uczniowie gimnazjum w bardzo szybkim tempie pokonali trasę z Tar-
goszowa na sam szczyt Leskowca. Po drodze, na pięciu stacjach 
kontrolnych, odpowiadali na pytania na temat regionalizmu, historii, 
a także wykazali się wiedzą związaną z udzielaniem pierwszej po-
mocy. 

W tym roku w rajdzie wzięło udział 18 drużyn. Ogłoszenie wy-
ników i wręczenie nagród odbyło się w schronisku PTTK „Laskowiec”. 
W kategorii szkół podstawowych - uczniowie naszej szkoły zajęli III 
miejsce. 

W czerwcu grupa uczniów z naszej szkoły wzięła 
z kolei udział w corocznym rajdzie na Leskowiec.

Matematyczne potyczki
Czerwiec to czas podsumowań, przyszła zatem 
pora na zamknięcie całorocznego turnieju „Ram-
bit matematyczny”. Projekt ten adresowany był 
do wszystkich uczniów naszej szkoły, a zwłaszcza 
do miłośników „królowej nauk” czyli matematyki.

W trakcie roku szkolnego dzieci i młodzież miały okazję 
sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności poprzez rozwiązywa-
nie różnorodnych działań i zadań matematycznych. Organiza-
torki turnieju miały na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży 
matematyką oraz rozbudzenie zamiłowania do pokonywania 
trudności typu intelektualnego, stworzenia ciekawej, innowa-
cyjne metody i narzędzia edukacji matematycznej. Chętnych 
nie brakowało, a ci uczniowie, którzy w toku całorocznej pracy 
zdobyli najwięcej punktów otrzymali nagrody w postaci gadże-
tów matematycznych.
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Obfitujący w atrakcje program wyjazdu obej-
mował zwiedzanie najciekawszych miejsc, z 
których słynie to miasto. Dzieci zobaczyły 
Hydropolis – centrum wiedzy poświęcone 
wodzie, odwiedziły Wrocławski Ogród Zoo-
logiczny i Afrykarium, obejrzały Panoramę 
Racławicką, zwiedziły Muzeum Narodo-

we, Muzeum Etnograficzne, Pawilon Czte-
rech Kopuł, Muzeum Sztuki Współczesnej, 
Ostrów Tumski, Stare Miasto. Obejrzały rów-
nież Tajemniczą Grotę, czyli Pawilon Zwierząt 
Nocnych, gdzie dzięki odwróconemu cyklowi 
dobowemu miały okazję do obserwowania 
różnych gatunków zwierząt, prowadzących 

nocny tryb życia. Pod koniec pierwszego dnia 
pobytu uczestniczyły w spotkaniu integracyj-
nym w Pensjonacie ,,Złotniki”, gdzie spędziły 
miłe chwile na konwersacjach połączonych 
z zabawami i pieczeniem kiełbasek. 

W drugim dniu wycieczki, bezpośrednio 
przed powrotem, odbyły rejs po Odrze kata-
maranami napędzanymi prądem, produkowa-
nym przez panele słoneczne. W trakcie rejsu 
nie brakowało okazji do podziwiania najpięk-
niejszych zakątków Wrocławia. Dodatkową 
atrakcją wyjazdu był konkurs na poszukiwa-
nie i fotografowanie wrocławskich krasnali. 
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Wycieczka edukacyjna 

do Chorwacji

 Tradycją naszej szkoły są również coroczne wyjazdy zagraniczne. 
W bieżącym roku szkolnym w dniach od 25 maja do 3 czerwca, grupa 
uczniów z klas IV–VIII oraz z klasy III gimnazjum uczestniczyła w wy-
cieczce edukacyjnej do Chorwacji.

Wśród wielu atrakcji, jakie mogli zobaczyć, 
znalazł się słynny Park Narodowy Jezior 
Plitwickich – wpisany na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO. To rozległy teren, 
znajdujący się w głębokiej dolinie, wśród 
wysokich porośniętych lasem skał jest. Jego 
największą atrakcję stanowi zespół 16 kraso-
wych jezior połączonych ze sobą kaskadowo, 
o zapierającej dech w piersiach barwie wody. 
Trasy łączące jeziora i wodospady uczestnicy 
pokonali pieszo drewnianymi spacerowymi 
pomostami, co dało możliwość podziwiania 

nie tylko otaczającego krajobrazu ale również 
świata podwodnego krystalicznie czystych 
wód. 

Kolejnym punktem wycieczki był Split – 
stolica Dalmacji i równocześnie drugie co do 
wielkości Chorwackie miasto. Tutaj obejrzeli 
pozostałości gigantycznego pałacu rzymskie-
go cesarza Dioklecjana, poznali historię jego 
panowania i dokonania. 

Będąc w Dalmacji nie można było pomi-
nąć wizyty w Trogirze – mieście portowym, 
założonym w III wieku p.n.e. obfitującym 

w niezliczoną ilość zabytków. Zapoznanie się 
z historią tego miejsca, zwiedzanie miastecz-
ka, poznanie jego historii oraz spacer ma-
lowniczymi uliczkami z pewnością stanowiły 
atrakcję dla uczestników. 

Zwieńczeniem wyjazdu był pobyt 
w Makarskiej, najpopularniejszej miejsco-
wości letniskowej Chorwacji, która jest sto-
licą Riwiery Makarskiej. Oprócz wspaniałych 
miejsc do plażowania uczniowie zobaczyli 
Stare Miasto, Rynek Główny, górującą nad 
placem miejskim katedrę św. Marka oraz 
klasztor franciszkański z XVI wieku. Wszyscy 
wrócili zadowoleni i pełni niezapomnianych 
wrażeń.

Wycieczka do Wrocławia
W dniach 25-26 kwietnia 2019 r. uczniowie klas IV i V uczestniczyli 
w dwudniowej wycieczce do Wrocławia. Wrocław to ,,Perła Dolnego 
Śląska” i jedno z najpiękniejszych polskich miast, dlatego nie można 
się tutaj nudzić. 

Informacje z Zespołu Szkół w Zembrzycach

Finalistką konkursu została Zofia Kubielas, uczennica VIII klasy Szkoły 
Podstawowej w Zembrzycach. Zofia od początku roku szkolnego so-
lidnie pracowała na ten tytuł pod okiem pani Moniki Jach rozwiązując 
liczne testy i zadania leksykalno-gramatyczne. Ciężka i systematyczna 
praca przyniosła oczekiwany efekt. Serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów oraz zapału do zgłębiania tajników wiedzy. 

M.J.

Dzień Służby Zdrowia 
w Zespole Szkół w Zembrzycach

Na wstępie uroczystości pani Dyrektor 
mgr Elżbieta Fidelus powitała wszystkich 
zaproszonych gości. Następnie ucznio-
wie klasy pierwszej i drugiej Szkoły Pod-
stawowej, przygotowani pod kierunkiem 
pani Lucyny Polańskiej i pani Małgorzaty 
Palarskiej przedstawili program arty-
styczny, ukazujący wartości zdrowego 
stylu życia oraz diety bogatej w owoce i 
warzywa pełne witamin. Laurki z życze-
niami wręczone wszystkim przybyłym 
na uroczystość wyraziły wdzięczność 
za codzienną pomoc i opiekę ze strony 
wszystkich pracowników Służby Zdro-
wia. 

Na zakończenie Kierownik Gminne-
go Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zem-
brzycach lekarz med. Janusz Lenartowicz 
w imieniu wszystkich gości podziękował 
za zaproszenie i piękny występ dzieci. 
Spotkanie uświetniła dekoracja przygo-
towana przez panią Magdalenę Żmudkę 
i stroje dla dzieci wykonane przez panią 
Ewę Mikołajczyk.  

Poniedziałek 29 kwietnia 2019 r. w naszej szkole miał niecodzienny 
charakter, bowiem obchodziliśmy Dzień Służby Zdrowia pod hasłem 
„O zdrowie dbamy, bo jedno je mamy !”. 

Uroczyste zakończenie Małopolskiego Konkursu 
Języka Niemieckiego dla uczniów szkół podstawo-
wych organizowanego przez Kuratorium Oświaty 
w Krakowie, odbyło się 29 marca 2019 r. w Pań-
stwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. F. Cho-
pina w Nowym Targu. 

Sukces naszej uczennicy
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DZIEŃ BIBLIOTEKARZA 
W PRZEDSZKOLU

Pani Magdalena Żmudka i Pani Danuta Suwada opowiedziały 
przedszkolakom, czym zajmuje się bibliotekarz oraz oprowadziły ich po 
miejscu swojej pracy. Ponadto dzieci dowiedziały się, jak można wy-
pożyczyć książki oraz jak należy o nie dbać. Dzieci miały także okazję  

przeglądnąć różne książki  z ich ulubionymi bajkami. Panie Bibliotekarki 
serdecznie zaprosiły dzieci do częstego odwiedzania Biblioteki oraz 
wypożyczania i czytania książek.

Z okazji Dnia Bibliotekarza, który obchodzimy 8. maja, 
przedszkolaki odwiedziły zarówno Bibliotekę Szkolną, 
jak Biblioteką Publiczną w Zembrzycach.

PRZEDSZKOLE ŚWIĘTUJE 
DZIEŃ MAMY I TATY

Jak co roku, przedszkolaki 
świętowały Dzień Mamy i Taty. 
Dnia 24. maja wszystkie dzieci 
zaprezentowały swoim Rodzi-
com przygotowany wcześniej 
występ artystyczny. 

Na początku wystąpiły najmłodsze dzieci, 
które zaśpiewały piosenkę i zaprezentowały 
piękny wiersz. Następnie Rodzice obejrzeli 
przygotowane przez starszych przedszkola-
ków przedstawienie „Dobra to chatka, gdzie 
mieszka matka”. 

W trakcie przedstawienia dzieci recyto-
wały wiersze, śpiewały piosenki oraz wyko-
nały  „Taniec Kwiatów”, a najstarsza grupa, 
która już we wrześniu rozpocznie naukę w 
szkole, zatańczyła Poloneza. Po występie 
odśpiewano również „Sto lat” oraz wręczo-
no Rodzicom prezenty. Rodzicom życzymy 
wszystkiego najlepszego!
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Gminne obchody Dnia Strażaka

W sobotę 4 maja 2019 r. w Zembrzycach odbyły się Gminne Obchody Dnia Strażaka. Rozpoczęto je uroczystą 
Mszą Św. o godz. 14 w kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela, którą sprawował w dniu patrona braci 
strażackiej Św. Floriana ks. Proboszcz Jan Kapusta. W obchodach uczestniczyły wszystkie jednostki OSP z te-
renu naszej gminy.

Po nabożeństwie zastępy straży pożar-
nej wraz z Orkiestrą Dętą „Rytm” prze-
maszerowały w uroczystej defiladzie 
pod remizę, gdzie miał miejsce uro-
czysty apel. Obchody były znakomitą 
okazją do podziękowań składanych na 
ręce druhów za ich społeczną i pełną 
poświęcenia pracę na rzecz mieszkań-
ców. Wręczone zostały również me-
dale i odznaczenia szerokiemu gronu 
ochotników. 

W swoim przemówieniu Wójt 
Gminy Zembrzyce Łukasz Palarski skła-
dając podziękowania i gratulacje pod-
kreślił fakt, że w szeregach druhów jest 
znaczny udział młodzieży. Jednostki 
OSP to miejsce gdzie można się wza-
jemnie od siebie uczyć, młodsi mogą 
zdobywać od starszych doświadczenie 
i mądrość życiową. A z drugiej strony 
dzisiejsza młodzież posługuje się no-
woczesnymi technologiami co ułatwia 
niesienie pomocy drugiemu człowieko-
wi. Ochotnicza Straż Pożarna jest jedy-
ną organizacją działającą już od drugiej 
połowy XIX wieku, istniejącą nieprze-
rwanie, niezależnie od zawirowań 
historycznych, politycznych i ustrojo-
wych. Ochotnicze Straże Pożarne za-
wsze były i są nadal siłą łączącą spo-
łeczności lokalne, szczególnie wiejskie.

GCKiCz

Dzień Dziecka 
w Zespole Szkół 
w Zembrzycach

Dla uczniów przebiegał on pod hasłem „Szkolny dzień sobowtóra”, 
w którym nie zabrakło kreatywnych przebierańców. Społeczność 
szkolna mogła także podziwiać niezwykłe umiejętności wokalne, ta-
neczne, muzyczne oraz zręcznościowe swoich kolegów i koleżanek. 

Dla miłośników sportu zorganizowano wzbudzające mnóstwo 
emocji zawody. Nie zapomniano również o wielbicielach waty cu-
krowej, popcornu oraz dmuchanych zjeżdżalni. Uśmiech gościł na 
twarzy każdego uczestnika zabawy. 

(ap)

Międzynarodowy Dzień Dziecka obchodzony jest 
w Polsce 1 czerwca od 1955 roku. Z tej okazji w Ze-
spole Szkół w Zembrzycach zaplanowano dla dzieci 
wiele atrakcji. 

Ogólnopolski Konkurs 
Języka Angielskiego 
FOX 2019

W dniu 5 marca 2019 r. uczniowie z Zespołu 
Szkól w Zembrzycach wzięli udział w tegorocznej 
edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angiel-
skiego FOX pod patronatem naukowym Instytu-
tu Filologii Angielskiej oraz Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego w Krakowie. 

Udział w konkursie dał uczniom możliwość sprawdzenia swo-
ich umiejętności językowych, wiedzy językowej oraz kulturo-
znawczej. Zadania z obowiązkowej książeczki miały na celu 
pokazać, że język stanowi całość, a jego poszczególne kom-
ponenty „spotykają się” w literaturze. W naszej szkole najlepsi 
okazali się: Aleksandra Mirocha, Bartłomiej Gierat oraz Lidia 
Lasek, którzy uzyskali dobry wynik w klasyfikacji ogólnopol-
skiej. Szkolnym Opiekunem Konkursu FOX 2019 była pani 
Anna Palarska. Serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników!

(ap)

„Wiwat maj, trzeci maj”

Podczas uroczystej akademii szkolnej przy-
gotowanej przez uczniów klasy 6 szukano 
odpowiedzi na pytanie: Komu potrzebna 
jest historia? Apel miał na celu uświadomić 
wszystkim zebranym jak bardzo potrzebna 
jest znajomość historii naszego kraju – nam 
wszystkim, każdemu z nas. Występujący 
przenieśli słuchaczy w czasie do XVII i XVIII 

wieku, by przypomnieć najważniejsze wyda-
rzenia związane z uchwaleniem Konstytucji 
3 maja. 

Akademię zakończyło przemówienie 
pani dyrektor Elżbiety Fidelus, która pod-
kreśliła, jak ważna jest pamięć o tego typu 
wydarzeniach historycznych. Pamiętajmy, 
że tracąc pamięć, gubimy swoją tożsamość 

– dlatego tak istotne jest odświeżanie pa-
mięci o ważnych dla Polaków wydarzeniach. 
Uczniowie zostali przygotowani przez p. 
Annę Palarską we współpracy z p. Edwardem 
Stopą oraz p. Magdaleną Żmudką. 

 (ap)

„Wiwat maj, trzeci maj” pod takim hasłem społeczność 
Zespołu Szkół w Zembrzycach celebrowała tegorocz-
ne obchody święta Konstytucji 3 maja. 



Zawody Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych 

W dniu 23 czerwca 2019 r. na stadionie MKS Babia Góra w Suchej Beskidzkiej odbyły się po raz VII Powiato-
we Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg. Regulaminu CTIF. Jednostkę OSP 
Zembrzyce reprezentowała drużyna chłopców w wieku od 12 do 15 lat w składzie: Miśkowiec Dawid, Oleksy 
Patryk, Giza Paweł, Szwajda Jan, Zając Szymon, Malina Tadeusz, Sałapatek Kacper, Lichański Kacper, Kołata 
Dawid.

Po dwóch konkurencjach jakimi było ćwi-
czenie bojowe oraz sztafeta pożarnicza 
9 x 50 m chłopcy uplasowali się na bardzo 
dobrym – IV miejscu. Na dzień dzisiejszy 
MDP Zembrzyce zrzesza 24 członków (12 
chłopców, 9 dziewczynek oraz 3 dziew-
czyny w okresie przygotowawczym do 

szkoleń OSP). Opiekunami drużyny są dru-
howie: Kałat Tomasz, Mucha Marcin oraz 
Grzegorz Fortuna. W ciągu roku młodzież 
uczestniczy w kilkudziesięciu zbiórkach 
szkoleniowych, gdzie oprócz przygoto-
wań do Zawodów Powiatowych, Turnieju 
Halowego w Jordanowie oraz Mistrzostw 

MDP w Kukowie uczy się technik udzie-
lania pierwszej pomocy ofiarom wypad-
ków czy gaszenia pożarów. Równie czę-
sto najmłodszych druhów można spotkać 
podczas wszelkiego rodzaju uroczystości 
kościelnych takich jak np. Boże Ciało, 
warta przy Grobie Pańskim czy lokalnych: 
Dni Zembrzyc, Memoriał Henryka Łasaka, 
Charytatywny Bieg Niepodległości itd.

Drugą drużyną z Gminy Zembrzyce 
uczestniczącą w zawodach powiatowych 
była Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 
z Marcówki, która uplasowała się na VIII 
miejscu. Opiekunem MDP działającej 
przy OSP w Marcówce jest Pan Jarosław 
Porębski. Na powiatowych zawodach 
pożarniczych drużyna wystąpiła w skła-
dzie: Patrycja Wróbel, Aleksandra Franik, 
Dawid Marek, Szymon Wróbel, Wiktoria 
Bogucka, Adrian Mirocha, Julia Zgudziak, 
Jakub Dragosz, Mikołaj Porębski i Wikor 
Łukasik. Dziękujemy młodzieży za poświę-
cony czas i aktywny udział w życiu naszej 
społeczności. 
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