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Z tej okazji  zaproszono tych którzy, nie 
mogli rozpocząć nauki w dniu 01 wrze-
śnia 1939 roku. W ramach wielopokole-
niowego dialogu uczniowie starszych klas 
od VI-VIII mieli okazję usłyszeć historie z 
czasów wojny na żywo,  jak wtedy wyglą-
dało codzienne życie, nauka i czas odpo-

czynku. Ciekawe wzruszające  rozmowy, 
wspomnienia uzupełniane dygresjami na 
nurtujące młodzież tematy okazały się 
być bardzo przekonywującą dla współ-
czesnego pokolenia „Żywą Lekcją Historii”. 
Polskie dzieci wojny to osoby urodzone 
przed zakończeniem działań wojennych, 

nasze babcie i dziadkowie, ostatni i nie-
liczni już świadkowie tamtych tragicznych 
dni, warto utrwalić ich przeżycia i mądrość 
życiową,  aby przekazać je następnym po-
koleniom. Dziękujemy Seniorom, którzy 
zechcieli przybyć do szkół, by podzielić się 
z młodzieżą swymi przeżyciami.. 

GCKiCz

Szkoły  Podstawowe z  Zembrzyc, Marcówki i Śleszowic włączyły się 
w  realizację ogólnopolskiego projektu „Przerwany Marsz”.  Projekt po-
legał na symbolicznym dokończeniu 2 września 2019 roku, przerwa-
nego przez wybuch II wojny światowej, marszu do szkoły ówczesnych 
uczniów.

 1. Zakończono realizację projektu pn. „Roz-
budowa kanalizacji w Tarnawie Dolnej”. 
Projekt jest współfinansowany ze środków 
Europejskich Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopol-
skiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 
5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna-
-SPR.

 2. Podpisano umowę i realizowane są prace 
związane z budową ogrodzenia Centrum 
Rekreacji i Wypoczynku w Zembrzycach.

 3. Wykonano roboty związane z awaryjną 
naprawą drogi gminnej Zarębki nad Skaw-
cami w obrębie powstałego osuwiska 
w  miejscowości Zembrzyce.

 4. Wykonano remont drogi transportu rolne-
go „Na Tarnawskie” w miejscowości Zem-
brzyce i Tarnawa Dolna w km 0+529,60 
– 0+740,90.

 5. Wykonano remont drogi transportu rolne-
go „Franiki” w miejscowości Tarnawa Dolna 
w km od 0+000 do km 0+184.

 6. Wykonano remont cząstkowy nawierzchni 
drogi „Krakowska – Kolejowa” w miejsco-
wości Zembrzyce.

 7. Przeprowadzono postępowanie przetar-
gowe i podpisano część umów na zimowe 
utrzymanie dróg gminnych na terenie Gmi-
ny Zembrzyce w sezonie zimowym 2019-
2020.

 8. Rozstrzygnięto przetarg na przyjęcie i za-
gospodarowanie zebranych: odpadów 
komunalnych zmieszanych, odpadów bio-
degradowalnych, odpadów higienicznych, 
popiołu, odpadów wielkogabarytowych, 
zużytych opon i zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego pochodzącego 
z terenu Gminy Zembrzyce w 2020 r.

 9. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umo-
wę na udzielenie kredytu długotermino-
wego w kwocie 2 300 000,00 PLN z prze-
znaczeniem na finansowanie planowanego 
deficytu.

 10. Zakończono prace dotyczące wykończe-
nia wnętrza klatki schodowej w budynku 
OREW w Tarnawie Górnej.

 11. Złożono wniosek pn. „Rozwój e-usług pu-
blicznych w Gminie Zembrzyce” w ramach 
Działania: 2.1 E-administracja i otwarte za-
soby, Poddziałania: 2.1.1 Elektroniczna ad-
ministracja Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020.

 12. Przeprowadzono remont pokrycia dacho-
wego budynku Szkoły Podstawowej w Śle-
szowicach.

 13. Przeprowadzono modernizację sieci wo-
dociągowej przeciwpożarowej wewnętrz-
nej w budynku Zespołu Szkół w Zembrzy-
cach. 

 14. Zakupiono zestaw do pielęgnacji boisk ze 
sztuczną trawą. 

 15. Zakupiono samochód na potrzeby utrzy-
mania „Centrum Rekreacji i Wypoczynku 
nad potokiem Paleczka w Zembrzycach”.

 16. Gmina Zembrzyce złożyła do Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie wniosek 
o przyznanie dotacji na realizację zadania 
pn. „Doposażenie jednostek OSP z tere-
nu Gminy Zembrzyce w odzież ochronną 
do działań bojowych oraz sprzęt ratowni-
czo-gaśniczy” w ramach Programu „Zapo-
bieganie poważnym awariom i likwidacja 
ich skutków dla środowiska – Bezpieczny 
Strażak” . Przyznano gminie dotację w wy-
sokości 15.004,00 zł (tj. do 50% kosztów 
kwalifikowanych zadania wynoszących 
30.008,00 zł) na realizację w/w zadania. 
Po podpisaniu umowy każda z jednostek 
OSP z terenu Gminy Zembrzyce otrzymała 
sprzęt, o który wnioskowała.

 17. Strażacy z terenu Gminy Zembrzyce za-
bezpieczali dwa duże wydarzenia kolarskie 
tj. Tour de Pologne, który odbył się w dniu 
07.08.2019 r. oraz Memoriał Henryka Ła-
saka, który odbył się 17.08.2019 r.

 18. Zostało podpisane porozumienie z Wo-
jewództwem Małopolskim o zawiązaniu 
współpracy na rzecz rozwoju zawodowego 
osób dorosłych w związku realizacją przez 
Wojewódzki Urząd Pracy projektów Kieru-
nek Kariera, Kierunek Kariera Zawodowa 
oraz Nowy Start w Małopolsce.

 19. W związku ze zmianą przepisów prawa 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Zembrzycach przyjmował i na bieżą-
co wypłacał świadczenia 500+, które od 
01.07.2019 przyznawane było na każde 
dziecko, nie zależnie od osiąganych docho-
dów w rodzinie. Od 1 lipca br. 166 rodzin 
złożyło wnioski po raz pierwszy. Wydatki na 
świadczenie wychowawcze w lipcu wynio-
sły 410.690,12 zł, w sierpniu 525.416,12 
zł, zaś we wrześniu 482.828,72 zł.

 20. Do końca września 2019 r. Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Zembrzycach 
wypłacił świadczenia 300+ na łączną 
kwotę 197.700,00 zł. Skorzystało z tego 
świadczenia 659 dzieci. Od lipca złożono 
na to świadczenie 457 wniosków., w tym 
188 w formie elektronicznej.

 21. Przeprowadzono przetarg i podpisano 
umowy na „Dowóz uczniów do szkół na te-
renie Gminy Zembrzyce” w roku szkolnym 
2019/2020.

 22. Przeprowadzono przetarg i podpisano 
umowę na „Dowóz uczniów niepełno-
sprawnych do szkół z terenu Gminy Zem-
brzyce w roku szkolnym 2019/2020”.

 23. Zostały zakupione działki o nr 840 i 842/3, 
położone przy szkole w Śleszowicach, 
o łącznej powierzchni 0,5860 ha.

Sprawozdanie z działalności 
Wójta Gminy Zembrzyce

 Zestaw do pielęgnacji boisk ze sztuczną trawą.

Budowa ogrodzenia CRiW w Zembrzycach.
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 24. Została zakupiona działka o nr 1282/9 
przy szkole w Tarnawie Dolnej o po-
wierzchni 0,1477 ha.

 25. Wójt Gminy uczestniczył między innymi w:
- uroczystościach rozpoczęcia roku 

szkolnego we wszystkich placówkach 
edukacyjnych na terenie Gminy;

- uroczystości „Przerwany marsz” w SP 
w Marcówce i Śleszowicach;

- imprezach kulturalnych „Rombanica” 
w Marcówce i „Święcie chleba i ziem-
niaka” w Tarnawie Dolnej;

- wręczeniu nagrody podczas Memoriału 
Henryka Łasaka;

- uroczystościach z okazji Święta Eduka-
cji Narodowej we wszystkich placów-
kach edukacyjnych na terenie gminy;

- Zebraniach Wiejskich na terenie gminy;
- posiedzeniu Rady Sołeckiej w Zem-

brzycach i Śleszowicach;
- spotkaniu z przedstawicielami Kół Ło-

wieckich działających na terenie gminy;
- posiedzeniu Zarządu Powiatu Suskie-

go; 

- uroczystym przekazaniu sprzętu ra-
towniczo - gaśniczego dla jednostek 
OSP z terenu gminy;

- uroczystym otwarciu pleneru malar-
skiego „Wokół Jeziora Mucharskiego”; 

- spotkaniach konsultacyjnych dotyczą-
cych Parku Krajobrazowego Beskidu 
Małego.

   Wójt Gminy Zembrzyce
Łukasz Palarski

Działka przy szkole w Tarnawie Dolnej.

Rozbudowa kanalizacji w Tarnawie Dolnej

W ramach inwestycji powstała kanalizacja 
sanitarna na terenie przysiółków:  Storczo-
ły,  Matuszyki,  Drabikówka,  Prorokówka,  
Stypułówka, Konasówka. Łącznie powsta-
ło: 6,0 km kanalizacji sanitarnej grawita-
cyjnej oraz 0,3 km kanalizacji ciśnieniowej 
tłocznej wraz z kompletną nowoczesną 
przepompownią ścieków. Przepompownia 
ścieków wyposażona jest w układ pomp 

zdalnie sterowanych drogą elektroniczną. 
Do przepompowni została wybudowana 
droga dojazdowa, obiekt jest oświetlony 
i ogrodzony.W ramach inwestycji wykona-
no kolektory główne o średnicy Ø 200 wraz 
z sięgaczami o średnicy Ø 160. Do każdej 
posesji z budynkiem została doprowadzona  
rura lub studzienka, do której będzie możli-
wość podpięcia się do kanalizacji.

Projekt był realizowany przez Gminny 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zem-
brzycach. 

Rozbudowa kanalizacji w Tarnawie 
Dolnej znacznie wpłynie na ograniczenie 
przedostawania się substancji zagrażają-
cych zdrowiu i życiu do wód i gleb i tym 
sposobem niewątpliwie podniesie poziom 
standardu życia mieszkańców. Ma to też 
ogromne znaczenie dla jakości wód Jeziora 
Mucharskiego.  

Projekt jest współfinansowany ze 
środków Europejskich Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego  na lata 2014 –2020 Pod-
działanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanali-
zacyjna-SPR. Gmina uzyska dofinansowa-
nie do projektu w wysokości 85% kosztów 
kwalifikowanych.  

GZWiK

Zakończono realizację projektu pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Tarnawa Dolna”. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 
4 779 903,94 zł.

Parking w Śleszowicach oddany do użytku

Parking zaprojektowany został dla 25 samo-
chodów osobowych. W ramach inwestycji 
wykonano ponadto: jezdnię manewrową 
jednokierunkową, dwa zjazdy z drogi powia-
towej, odwodnienie, przebudowana została 
podziemna linia teletechniczna i wykonano 
oznakowanie. Inwestycja została wykonana za 
kwotę 204.428,46 zł. 

UG

Mieszkańcy Śleszowic mogą korzystać z nowego, wybudowanego 
przez gminę parkingu. Wybudowany został przy drodze powiatowej, 
przy kościele. 

Remonty dróg 
Przeprowadzono remont odcinka drogi trans-
portu rolnego „Na Tarnawskie” w miejscowości 
Zembrzyce i Tarnawa Dolna. Prace remontowe 
zostały wykonane na odcinku 211 mb. W ra-
mach remontu wykonano: remont nawierzchni 

jezdni, remont poboczy, remont istniejącego 
odwodnienia oraz przebudowę istniejących 
zjazdów oraz przepustów drogowych. Wartość 
robót budowlanych wyniosła 92.118,30 zł.

Na odcinku 184 mb przeprowadzono 
remont drogi transportu rolnego „Franiki” 
w miejscowości Tarnawa Dolna. W tym przy-
padku obok remontu nawierzchni zlikwido-
wane zostały przełomy, wykonano remont 
istniejącego odwodnienia oraz dokonano 
przebudowy istniejących zjazdów oraz prze-
pustów drogowych. Wydano na ten cel kwotę 
75.574,75 zł.

Na oba zadania pozyskane zostało do-
finansowane z programu „Remonty Dróg 
Transportu Rolnego” z Województwa Mało-
polskiego.

Wykonano również remont dróg w miej-
scowości Tarnawa Dolna, tj. „ Stypułówka” na 

odcinku 150 mb, „Nosale” na odcinku 40 mb, 
„Zbyciaki” z remontem odwodnienia na dłu-
gości 40mb. W Marcówce wyremontowano 
pobocza drogi „Dąbrowy” na odcinku 200 
mb. W Zembrzycach przeprowadzono re-
mont cząstkowy nawierzchni dróg: „Krakow-
ska”, „Rynek” i „Kolejowa” na łącznej długości 
2000 mb.

UG

Budynek Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego 
w Tarnawie Górnej z wykończoną klatką schodową

W ramach prac pomieszczenie klatki scho-
dowej zostało wytynkowane i pomalowane, 
zainstalowano instalacje CO,  zamontowa-
no balustrady do schodów, zamontowano 
parapety i wykonano okładziny schodów 
z płytek kamiennych. Łączna wartość robót 
budowlanych wyniosła 47.515,00 zł brutto. 
Realizacja tej inwestycji była bardzo ważna, 
gdyż była wymogiem, warunkującym dalsze 
funkcjonowanie OREW w Tarnawie Górnej. 

Zrealizowana inwestycja poprawi-
ła standard i  bezpieczeństwo budynku, 
w którym  na codzień przebywają, uczą się 
i uczestniczą w zajęciach rehabilitacyjnych 
wychowankowie Ośrodka Rehabilitacyjno-
-Edukacyjno-Wychowawczego. 

 

UG

Gmina Zembrzyce przy wsparciu finansowym Miasta Sucha Beskidzka 
(6000 zł) i Powiatu Suskiego (17000 zł) przeprowadziła prace wykoń-
czeniowe klatki schodowej budynku OREW.  
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Świadczenia 500+ i 300+
W okresie od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r. w Gminie Zembrzyce 
złożono 596 wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wycho-
wawczego 500+, z tego 274 złożono elektronicznie. Wydano 536 in-
formacji przyznających to świadczenie. Pozostałe wnioski, w sytuacji 
przebywania członka rodziny za granicą skierowano do Małopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie celem rozpatrzenia (ustalenia ko-
ordynacji świadczeń między Polską, a krajem przebywania).

Z programu 500+ skorzystało do tej pory 
839 dzieci. Od 1 lipca br. 166 rodzin złożyło 
wnioski po raz pierwszy. Wydatki na świad-
czenie wychowawcze w lipcu wyniosły 
410.690,12 zł, w sierpniu 525.416,12 zł, 

zaś we wrześniu 482.828,72 zł.
Świadczenie 300+ z programu Dobry 

Start jest świadczeniem jednorazowym, 
wypłacanym na wniosek rodzica raz w roku, 
z przeznaczeniem na wydatki związane 

z rozpoczęciem roku szkolnego. Przysługuje 
na każde dziecko uczące się od klasy pierw-
szej szkoły podstawowej do ukończenia 20 
roku życia i kontynuowania nauki w szkole 
policealnej (nie obejmuje studentów). 

Do końca września 2019 r. Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzy-
cach wypłacił świadczenia 300+ na łączną 
kwotę 197.700,00 zł. Skorzystało z tego 
świadczenia 659 dzieci. Od lipca złożono 
na to świadczenie 457 wniosków, w tym 
188 w formie elektronicznej.

GOPS w Zembrzycach przypomina, iż 
dnia 30 listopada br. upływa termin składa-
nia wniosków o świadczenie 300+. Wnio-
ski złożone po tym terminie pozostaną bez 
rozpatrzenia.

GOPS

Dbajmy o czyste powietrze!
Terminy wymiany 
kotłów i piecy.

• Jeśli posiadasz kocioł na węgiel lub 
drewno, który nie spełnia wymogów 
co najmniej klasy 3, to do końca 2022 
roku musisz go wymienić. Stary kocioł 
możesz zastąpić : ogrzewaniem gazo-
wym, ogrzewaniem elektrycznym, pom-
pą ciepła, kotłem na lekki olej opalowy 
lub kotłem na węgiel czy drewno speł-
niającym wymogi ekoprojektu.

• Jeśli posiadasz kocioł na węgiel lub 
drewno klasy 3 lub 4 to musisz go wy-
mienić do końca 2026 roku.

• Jeśli posiadasz kocioł na węgiel lub 
drewno klasy 5 to możesz go używać 
bezterminowo.

• W przypadku pieców i kominków od 
1 stycznia 2023 roku będzie dopuszczo-
ne używanie tylko urządzeń, które speł-
niają wymagania ekoprojektu lub mają 
sprawność cieplną na poziomie co naj-
mniej 80%. Dane dotyczące sprawności 
cieplnej powinny być zapisane w doku-
mentacji technicznej lub instrukcji komin-
ka lub pieca. Urządzenia grzewcze, które 
nie spełniają tych wymagań, będą musiały 
zostać wyposażone w urządzenia reduku-
jące emisję pyłu np. elektrofiltry.

Wymogi w zakresie opału

• nie wolno spalać mułów i flotów 
węglowych (paliw gdzie drobnego węgla 
kamiennego lub br unatnego – ziarno 
0-3 mm – jest więcej niż 15%) oraz drew-
na i biomasy o wilgotności powyżej 20% 
(drewno przed spalaniem, powinno być 
sezonowane co najmniej 2 lata),

• kupując węgiel należy zawsze żądać 
świadectwa jakości, zgodnie z ustawą 
o systemie monitorowania i kontrolowa-
nia jakości paliw. Świadectwo te może 
okazać się konieczne do okazania pod-
czas ewentualnej kontroli przestrzega-
nia przepisów uchwały antysmogowej.

Wzmożone kontrole 
sposobu ogrzewania 
w gospodarstwach 
domowych

Programu Ochrony Powietrza dla Woje-
wództwa Małopolskiego (dalej POP) obliguje 
Wójta Gminy do przeprowadzenia kontroli 
w zakresie przestrzegania zakazu spalania 
odpadów w kotłach i piecach na podstawie 
art. 379 ustawy Prawo Ochrony Środowi-
ska, na terenie Gminy w ilości 3% zabudowy 
mieszkaniowej w latach 2017-2019 i 5% za-
budowy mieszkaniowej w latach 2020-2023. 
Z uwagi na okresową aktualizację zapisów 
POP wartości te mogą ulec zmianie.

Kontrolowany, jako osoba fizyczna ma 
obowiązek umożliwić przeprowadzenie kon-
troli, a w szczególności umożliwić wstęp kon-
trolującym z niezbędnym sprzętem na teren 
nieruchomości, obiektu lub ich części w go-
dzinach od 6 do 22. Ponadto kontrolowany 
ma obowiązek umożliwić przeprowadzenie 
badań lub wykonywania innych niezbędnych 
czynności kontrolnych, udzielić pisemnych lub 
ustnych informacji w zakresie niezbędnym do 
ustalenia stanu faktycznego, a także okazać 
dokumenty i udostępnić wszelkie dane mające 
związek z problematyką kontroli. Udaremnie-
nie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli 
lub dokonania czynności kontrolnej stanowi 
przestępstwo, o którym mowa w art. 225 § 1 
Kodeksu karnego i zagrożone jest karą pozba-
wienia wolności do lat trzech.

Zmodernizowane kotłownie 
dzięki dotacjom 
z Gminy Zembrzyce

Gmina Zembrzyce od roku 2016 w ramach 
Programu Gospodarki Niskoemisyjnej 
udziela osobom fizycznym dotacji celowych 
ze środków budżetu gminy na dofinanso-
wanie inwestycji związanych ze zmianą sys-
temu ogrzewania na proekologiczne.

W roku 2016 w ramach zadania inwestycyj-
nego pn. „Likwidacja niskiej emisji w Gminie 
Zembrzyce” zredukowano emisje równoważ-
ną (kg/rok) suma 3480 kg/rok. W ramach 
inwestycji zlikwidowano 11 niskosprawnych 
pieców/kotłów wymieniając je na: 4 kotły 
gazowe kondensacyjne, 6 kotłów wysoko-
sprawnych węglowych i jeden kocioł za-
silany biomasą. Koszt inwestycji wyniósł 
159.722,22 zł (budżet gminy 33.000,00 zł, 
WFOŚiGW w Krakowie dotacja (PONE) 
61.500,00 zł, mieszkańcy 65.222,22 zł).

W roku 2017 w ramach zadania in-
westycyjnego pn. „Likwidacja niskiej emisji 
w Gminie Zembrzyce” zredukowano emi-
sje równoważną (kg/rok) suma 15.319,70 
kg/rok. W ramach inwestycji zlikwidowano 
56 niskosprawnych pieców/kotłów wymie-
niając je na: 4 kotły gazowe kondensacyjne, 
43 kotłów wysokosprawnych węglowych 
i 9 kotłów zasilanych biomasą. Koszt inwe-
stycji wyniósł 709.453,36 zł (budżet gminy 
195.566,43 zł, WFOŚiGW w Krakowie do-
tacja (PONE) 236.433,57 zł, mieszkańcy 
277.453,36 zł).

W roku 2018 w ramach zadania in-
westycyjnego pn. „Likwidacja niskiej emisji 
w Gminie Zembrzyce” zredukowano emisje 
równoważną (kg/rok) suma 15.319,70 kg/
rok. W ramach inwestycji zlikwidowano 41 
niskosprawnych pieców/kotłów wymieniając 
je na: 6 kotłów gazowych kondensacyjnych, 
22 kotły wysokosprawnych węglowe, kocioł 
opalany olejem opałowym oraz 8 kotłów za-
silanych biomasą. Koszt inwestycji wyniósł 
465.839,47 zł (budżet gminy 185.000,00 zł, 
mieszkańcy 280.839,47 zł).

W 2019 roku zostało złożonych 
37 wniosków o udzielenie dotacji celowej 
na dofinansowanie zadań w ramach „Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zem-
brzyce”, wszystkie zostały pozytywnie rozpa-
trzone. 

Dofinansowanie wymiany ogrzewania węglowego 
na czyste i ekologiczne ogrzewanie
Budżet Gminy

ZAKRES
Inwestycje polegające na wymianie starych źródeł ciepła (pieców i ko-
tłów na paliwa stałe) i montaż nowych źródeł ciepła wraz z przyłącza-
mi: kotły na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elek-
trycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne.

DOFINANSOWANIE
Dotacja może wynieść maksymalnie 84% i nie więcej niż 5.000 zł.

UWAGA!
W przypadku instalacji nowego kotła na paliwo stałe, musisz zasto-
sować kocioł spełniający wymagania ekoprojektu. Pamiętaj, że umo-
wę na udzielenie dofinansowania musisz podpisać zanim dokonasz 
wymiany ogrzewania!
Szczegóły: Urząd Gminy Zembrzyce.

Program Czyste Powietrze

ZAKRES
Inwestycje polegające na wymianie starych źródeł ciepła (pieców i ko-
tłów na paliwa stałe) i montaż nowych źródeł ciepła wraz z przyłącza-
mi: kotły na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elek-
trycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła 
powietrzne, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody.

DOFINANSOWANIE
Kwota dofinansowania zależy od miesięcznego dochodu w gospodar-
stwie domowym. Dotacja może wynosić do maksymalnie 90% (przy 
dochodach do 600zł na osobę).

Wartość kosztów kwalifikowanych od 7 tys. zł do 53 tys. zł. Maksy-
malny koszt kwalifikowany na jeden budynek jest uzależniony od za-
stosowanych rozwiązań, np. kocioł na biomasę do 20 tys. zł, kocioł na 
węgiel do 10 tys. zł, kocioł gazowy lub olejowy do 15 tys. zł, węzeł 
cieplny lub ogrzewanie elektryczne do 10 tys. zł, pompa ciepła po-
wietrzna do 30 tys. zł, pompa ciepła gruntowa lub wodna do 45 tys. 
zł, instalacje wewnętrzne do 15 tys. zł.

INFORMACJE DODATKOWE
Dofinansowanie udzielane jest za pośrednictwem Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Szczegóły: Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie. 

Ulga termomodernizacyjna

ZAKRES
Wymiana źródła ogrzewania na spełniające odpowiednie wymogi, 
przyłącza do sieci lub montaż zbiornika na gaz lub olej.

DOFINANSOWANIE
W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć od dochodów 
100% wydatków poniesionych w okresie realizacji przedsięwzięcia. 
Kwota nie może być wyższa niż 53 tys. zł.

INFORMACJE DODATKOWE
Czas realizacji przedsięwzięcia premiowanego ulgą nie może przekra-
czać 3 lat.
Można dokonywać odliczeń przez kolejnych 6 lat, licząc od końca roku 
podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
Szczegóły: Urząd Skarbowy.

Dofinansowanie do termomodernizacji budynku
Program Czyste Powietrze

ZAKRES
Inwestycje polegające na termomodernizacji budynków: docieplenie 
przegród oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

DOFINANSOWANIE
Kwota dofinansowania zależy od miesięcznego dochodu w gospodar-
stwie domowym. Dotacja może wynosić do maksymalnie 90% (przy 
dochodach do 600 zł na osobę).
Wartość kosztów kwalifikowanych od 7 tys. zł do 53 tys. zł. Mak-
symalny koszt kwalifikowany na jeden budynek jest uzależniony od 
zastosowanych rozwiązań, np. docieplenie przegród budowlanych do 
150 zł/m² powierzchni przegrody, wymiana stolarki zewnętrznej do 
700 zł/m² powierzchni, wymiana drzwi zewnętrznych do 2000 zł/m² 
powierzchni, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła do 10 tys. zł.
Dofinansowanie udzielane jest za pośrednictwem Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Szczegóły: Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie. 

Ulga termomodernizacyjna

ZAKRES
Ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowa-
nia na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania 
wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków.

DOFINANSOWANIE
W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć od dochodu 
100% wydatków poniesionych w okresie realizacji przedsięwzięcia. 
Kwota nie może być wyższa niż 53 tys. zł.
Czas realizacji przedsięwzięcia premiowanego ulgą nie może przekra-
czać 3 lat, można dokonywać odliczeń przez kolejnych 6 lat, licząc od 
końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
Szczegóły: Urząd Skarbowy.
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Dofinansowanie instalacji odnawialnych źródeł energii
Program Mój Prąd

ZAKRES
Mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy zainstalowanej 2-10 kW.

DOFINANSOWANIE
Dotacja do 50% kosztów instalacji i nie więcej niż 5 tys. zł.
Informacje dodatkowe: dotacja udzielana jest przez Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Szczegóły: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.

Ulga termomodernizacyjna

ZAKRES
Całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne 
lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

DOFINANSOWANIE
W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć od dochodu 
100% wydatków poniesionych w okresie realizacji przedsięwzięcia. 
Kwota nie może być wyższa niż 53 tys. zł.
Informacje dodatkowe: czas realizacji przedsięwzięcia premiowanego 
ulgą nie może przekraczać 3 lat, można dokonywać odliczeń przez ko-
lejnych 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono 
pierwszy wydatek.
Szczegóły: Urząd Skarbowy.

Program Czyste Powietrze

ZAKRES
Instalacja kolektorów słonecznych lub instalacji fotowoltaicznej.
Montaż nowych źródeł ciepła (pomp ciepła, kotłów na biomasę).

DOFINANSOWANIE
Kwota dofinansowania zależy od miesięcznego dochodu w gospodar-
stwie domowym. Dotacja może wynosić do maksymalnie 90% (przy 
dochodach do 600 zł na osobę).
Koszty mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych 
mogą zostać dofinansowane wyłącznie w formie pożyczki (okres nie 
dłuższy niż 15 lat, oprocentowanie zmienne nie więcej niż WIBOR 3M 
+ 70 pkt bazowych i nie mniej niż 2% rocznie).
Wartość kosztów kwalifikowanych od 7 tys. zł do 53 tys. zł. Mak-
symalny koszt kwalifikowany na jeden budynek jest uzależniony od 
zastosowanych rozwiązań, np. kolektory słoneczne do 8 tys. zł, mikro-
instalacja fotowoltaiczna do 30 tys. zł, pompa ciepła powietrzna do 
30 tys. zł, pompa ciepła gruntowa lub wodna do 45 tys. zł, kocioł na 
biomasę do 20 tys. zł.
Dofinansowanie udzielane jest za pośrednictwem Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Szczegóły: Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie. 

PF

W Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościel-
na 5B został utworzony punkt konsultacyjny ogólnopolskiego 
programu „Czyste powietrze” w ramach którego mieszkańcy 
mogą uzyskać informacje dotyczące dofinansowania m.in. do 
wymiany kotła, termomodernizacji budynku, modernizacji c.o.

Dyżur w punkcie konsultacyjnym raz w miesiącu pełnił będzie 
przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
w Krakowie.

Najbliższy dyżur odbędzie się w dniu 08.11.2019 r. (piątek)
• w godz.10:00-12:00 informacje ogólne o programie,
• w godz.13:00 -15:00- konsultacje indywidualne  

(po wcześniejszej rezerwacji terminu).

Bliższe informacje na stronie www.powiatsuski.pl

Również Powiat Suski udziela dotacji dla mieszkańców na działal-
ność ekologiczną. Aktualnie Powiat Suski realizuje projekt obej-
mujący: 
1. Montaż 2000 instalacji (solary, ogniwa fotowoltaiczne, pom-

py ciepła) na budynkach prywatnych. 
2. Wymiana 200 starych pieców  na nowoczesne do spalania 

peletu, gazu.
3. Unieszkodliwianie, demontaż, transport wyrobów zawiera-

jących azbest z 798 budynków prywatnych.

Plener  jest początkiem wspólnych regional-
nych imprez kulturalnych czy rekreacyjnych 
pod nazwą „Wokół Jeziora Mucharskiego”.  
Wzięli w nim udział: Małgorzata Cichoń-Wój-
towicz, Urszula Dąbrowa, Volodymir Czorno-
bay, Florian Kohut, Rafał Lenart, Piotr Machi-
nek, Bernadetta Nowak, Mirosław Ogiński, 
Ilona Primus-Ziarnowska, Stanisław Śledziń-
ski, Paweł Wałach, Roman i Zofia Wróblowie. 

Nasi mieszkańcy mieli możliwość oglą-
dania powstałych prac na zembrzyckim 
Rynku w dniu 28 września. Planuje się, że 
wystawy poplenerowe będą organizowane 
w 2020 w Stryszowie, Zembrzycach, Suchej 
Beskidzkiej i Wadowicach.

W dniach od 23 do 29 września  odbył się  I  plener malarski pn.” Wo-
kół Jeziora Mucharskiego”. Zorganizowany został przez Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Wadowickiej przy współpracy  Starostwa Powiato-
wego w Wadowicach  i gmin: Mucharz, Stryszów i Zembrzyce. 

Plener malarski 
„Wokół Jeziora Mucharskiego”

Projekt „Spotkajmy się…”

Projekt tworzy ofertę spędzania wspólnego 
czasu wolnego dla mieszkańców, szczególnie 
tych starszych, mniej zabieganych i  jednocze-
śnie szukających lokalnej rozrywki. Podczas 

spotkań wykorzystywany jest potencjał róż-
nych grup wiekowych, ich wiedza, umiejętno-
ści, zdolności  i doświadczenia. Inauguracyjne 
spotkanie odbyło się na Placu Widowisko-

wym przy Centrum Rekreacji i  Wypoczynku 
w Zembrzycach. Wzięły w nim udział 63  oso-
by. Przybyli mogli miło spędzić piękne sło-
neczne popołudnie przy dźwiękach Orkiestry 
Dętej „Rytm” i pośpiewać wspólnie z członki-
niami ZKG „Mioduszyna”. 

Na kolejnym spotkaniu z przedstawicie-
lami Komendy Powiatowej Policji w Suchej 
Beskidzkiej seniorzy uzyskali wyczerpujące 
informacje jak zadbać o bezpieczeństwo 
swoje i swoich bliskich oraz uzyskać fachowe 
porady na nurtujące ich problemy. Temata-
mi dotychczasowych spotkań była również 
lokalna historia, gdzie osoby jeszcze pamię-
tające czasy II wojny światowej oraz osoby 
wspominające te czasy na podstawie opo-
wiadań swoich przodków  mogły podzielić 
się swoimi wspomnieniami. 

Z kolei tegoroczną jesień uczestnicy 
projektu przywitali  przy ognisku gdzie pie-
czono tradycyjne ziemniaki i wspominano 
czasy jesiennych zwyczajów na wsi i śpiewa-
no pieśni biesiadne. 

Podczas kolejnych spotkań mieszkań-
cy mieli okazję uświadomić sobie jak ważne 
jest znaczenie udzielania pierwszej pomocy. 
Członkowie ratownicy zembrzyckiej OSP 
w sposób bardzo sugestywny szkolili w jaki 
sposób udzielić pierwszej pomocy przedme-
dycznej w różnych przypadkach. Z kolei Kie-
rownik Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zem-
brzycach lekarz Janusz Lenartowicz  omawiał 
wpływ jakości powietrza na zdrowie człowie-
ka. Omówiono jak spalanie śmieci w domo-
wych piecach wpływa na nasze zdrowie. 

„Spotkajmy się…” na warsztatach za-
bawki drewnianej, aby zainteresować tym 
co naturalne, proste i wywodzi się z trady-
cji lokalnych pokoleń” – to temat jednego 
z ostatnich spotkań, na którym seniorzy wraz 
z wnukami wykonywali drewniane zabawki, 
pamiątki co dało im możliwość rozwinięcia 
posiadanych umiejętności, a zarazem było 
ciekawą lekcje historii. Zapraszamy na kolej-
ne spotkania, o równie ciekawej tematyce. 

GCKiCz

Projekt dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie XI”  
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce  

oraz Ośrodek Działaj Lokalnie przy Babiogórskim Stowarzyszeniu Zielona Linia w Stryszawie.

Od  1 września 2019 r. w Zembrzycach realizowany jest  projekt pt. 
„Spotkajmy się…”, którego celem jest budowanie społeczności lokalnej 
i zacieśnianie więzi międzyludzkich oraz dobrych relacji między miesz-
kańcami.  Inicjatorem i wnioskodawcą projektu grantowego jest Sto-
warzyszenie Lokalna Inicjatywa Społeczna „Nasza Gmina” przy wspar-
ciu lokalnych organizacji pozarządowych czy też  twórców ludowych. 
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Uczniowie wrócili do szkół  
– NOWY ROK SZKOLNY 2019/2020

W wyniku przeprowadzonej reformy edu-
kacyjnej w gminie obecnie funkcjonują 
3 szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa 
im. Marii Konopnickiej w Tarnawie Dolnej, 
Szkoła Podstawowa im. Dywizjonu 303 

w Śleszowicach, Szkoła Podstawowa im. 
Bohaterów Westerplatte w Marcówce i  Ze-
spół Szkół w Zembrzycach. W tym roku 
szkolnym naukę w szkołach podstawowych 
na terenie naszej gminy rozpoczęło 396 

uczniów. Przy szkołach działają oddzia-
ły przedszkolne i przedszkole do których 
uczęszcza 145 przedszkolaków. Ta duża 
grupa najmłodszych dzieci poprzez zabawę 
uczy się i rozwija w gronie rówieśników. 

Liczbę dzieci i uczniów w poszcze-
gólnych placówkach edukacyjnych w roku 
szkolnym 2019/2020 przedstawia poniższa 
tabela.

Uroczystymi akademiami w dniu 2 września uczniowie rozpoczęli 
nowy rok szkolny. Początek roku szkolnego to szczególny dzień dla 
pierwszoklasistów, którzy po złożonym ślubowaniu zostali pasowani 
na uczniów.

XXIV ZŁAZ SAMORZĄDOWY 
Organizatorem imprezy jest  Stowarzyszenie 
Gmin Babiogórskich,  gospodarzem w tym 
roku była Gmina Budzów. Z Zembrzyc przez 
Marcówkę wyruszyła spora grupa piechurów. 
Celem złazu jest tworzenie wśród mieszkań-
ców przyjaznej atmosfery i dobrosąsiedzkich 
stosunków, integracja społeczności lokalnej, 

mieszkającej po obydwu stronach granicy 
polsko-słowackiej, propagowanie piękna Be-
skidów i ich przyrody, a także zachęcenie do 
uprawiania turystyki górskiej jako aktywnej 
formy wypoczynku.

GCKiCz

Przedszkolaki Uczniowie Razem

Zespół Szkół w Zembrzycach 76 154 230

Szkoła Podstawowa w Tarnawie Dolnej 23 85 108

Szkoła Podstawowa w Marcówce 21 62 83

Szkoła Podstawowa w Śleszowicach 25 95 120

Razem: 145 396 541

Tradycyjnie w ostatnią sobo-
tę sierpnia, samorządowcy ze 
wszystkich gmin na obszarze 
działania Stowarzyszenia Gmin 
Babiogórskich, a także zaprzy-
jaźnionych gmin słowackich, 
wraz z rodzinami i znajomy-
mi, wyruszyli na szlaki Ziemi 
Babiogórskiej, by podziwiać 
piękno jej przyrody i krajobrazu 
oraz spotkać się z przyjaciółmi.

Tradycją naszej szkoły stał się coroczny Fe-
stiwal Chleba i Ziemniaka. 14 września 
2019 r. spotkaliśmy się już po raz trzeci. Za-
równo dzieci, jak i dorośli mogli wybrać coś 
dla siebie.

Wśród kulinarnych propozycji znalazły 
się między innymi: pyszne prażonki, jesienna 
zupa, chleb domowej roboty, ciasta drożdżo-
we, wspaniały tort chlebowy, herbaty ziołowe. 

Każdy chętny mógł wziąć udział w turnie-
ju szachowym, zagrać w wielkoformatowego 
chińczyka, czy wykonać jesienny kolaż. Duże 
zainteresowanie wzbudził pokaz strażacki.

Dla najmłodszych przygotowano ,,dmu-
chańce”, które dostarczyły wiele dobrej zaba-
wy. Natomiast starsi uczniowie mogli spró-
bować swoich sił na trampolinach. Główną 
atrakcją okazała się fotobudka, gdyż z wyko-
rzystaniem różnorodnych gadżetów można 
było wykonać zabawne zdjęcia.

20 września 2019 r. dzieci z oddziału przed-
szkolnego świętowały Ogólnopolski 
Dzień Przedszkolaka. Z tej okazji zorga-
nizowano dla nich liczne zabawy i konkursy. 
Był słodki poczęstunek zarówno dla przed-
szkolaków, jak również ich starszych koleża-
nek i kolegów z klas I – III.

Uczniowie naszej szkoły kolejny raz wzię-
li udział w Nocy Naukowców. Podobnie 
jak w poprzednim roku skorzystano z oferty 
Politechniki Krakowskiej, która obejmowała 
następujące zagadnienia:

1. Ekstremalne ścieżki edukacyjne - po-
dróż w krainę pierwiastków

2. Chemia czy magia?
3. Laboratorium Odnawialnych Źródeł 

Energii 3D
4. Laboratorium Skaningowej Mikroskopii 

Elektronowej
5. Ekologiczne reakcje chemiczne, czyli 

zielona chemia w laboratorium 
Uczestnicy wyjazdu mieli niepowtarzal-

ną okazję do sterowania pojazdami, mierze-
nia siły uderzenia, podziwiania robotów-pa-
jąków. To była fantastyczna przygoda!

Jak co roku w naszej szkole zorganizowano 
akcję odpytywania z tabliczki mnożenia, w ra-
mach udziału w Dniu Tabliczki Mnożenia. 
Tradycyjnie w rolę osób odpytujących wcielili 
się uczniowie. Mistrzowie tabliczki zostali na-
grodzeni medalami i słodką przekąską.

2 października 2019 r. uczniowie klas IV i V 
uczestniczyli w wycieczce do Zakopane-
go. Zobaczyli m.in. Wielką Krokiew – jeden 
z architektonicznych symboli Zakopanego, 
zwiedzili Cmentarz na Pęksowym Brzyzku. 
W Muzeum Tatrzańskim uczestniczyli w po-
kazie multimedialnym ,,Symulacja lawiny”.

15 października 2019 r. najmłodsze dzieci 
wzięły udział w wycieczce do Bielska-
-Białej. „Bolek i Lolek” oraz „Reksio” to filmy 
rysunkowe, które cieszą się popularnością od 
lat. Uczniowie klas 0–III mieli okazję spotkać 
się z twórcami tych filmów. Zwiedzając Stu-
dio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej 
poznali proces powstawania filmów dla dzieci 
w latach 70-tych. Oglądali na dużym ekranie 
pierwsze przygody Bolka i Lolka oraz Reksia. 

Dzieci zapewniły twórców, że z ciekawością 
będą śledzić dalsze przygody bohaterów.

Uczniowie klasy VII i VIII w dniach 15 i 16 
października udali się na dwudniową wy-
cieczkę do Wrocławia, który przywitał 
ich piękną, słoneczną pogodą i paletą jesien-
nych barw. W takiej atmosferze poruszali-
śmy się ulicami tego historycznego miasta 
zwiedzając liczne atrakcje. Pierwszego dnia 
rozpoczęliśmy przygodę od Hydropolis, które 
zachwyciło nas multimedialnym przekazem 
wiedzy o wodzie. Następnie oglądaliśmy 
wspaniałą Panoramę Racławicką. Kolejnym 
punktem programu było wrocławskie ZOO 
i zdumiewające okazy Afrykarium. Nie omi-
nęliśmy także Muzeum Narodowego. Koniec 
dnia uświetnił spacer po Ogrodzie Japońskim 
i pokaz Fontanny Multimedialnej. 

Drugiego dnia wędrowaliśmy dalej uli-
cami Wrocławia podziwiając architekturę 
rynku i wyszukując wrocławskich krasnali. 
Dawkę emocji dostarczyło nam wyjście na 
punkt widokowy na Moście Pokutnic. Na ko-
niec odbył się rejs statkiem po Odrze i zwie-
dzanie Pawilonu Czterech Kopuł. To były 
intensywne i piękne dwa dni w historycznej 
stolicy Dolnego Śląska.

SPTD

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Tarnawie Dolnej

Nowy rok szkolny to nowe wyzwania!
9 września 2019 roku  uczniowie naszej szkoły po raz kolejny przyłączyli się do  ogólnopolskiej akcji  Naro-
dowego Czytania pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. Spośród ośmiu lektur na ósme Narodowe 
Czytanie  przedstawiciele społeczności szkolnej odczytali fragmenty noweli Brunona Schulza  pt. ,,Mój ojciec 
wstępuje do strażaków”. Prezentacja słowna wzbogacona barwnymi strojami zdobyła uznanie słuchaczy.
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Informacje ze Szkoły Podstawowej w Marcówce

Był poświęcony niezwykłej i serdecznej 
osobie – śp. Katarzynie Targosz. Pani Kasia 
była pomysłodawczynią tego biegu, w jego 
organizację wkładała mnóstwo serca. Swo-
ją pasją do sportu zarażała uczniów. Stąd 
też w tym wyjątkowym biegu nie zabrakło 
uczniów, absolwentów, wychowanków pani 
Kasi, znajomych, a także miłośników biega-
nia i pasjonatów nordic walking. Organiza-
torami akcji byli nauczyciele i rodzice Szkoły 
Podstawowej w Marcówce. Tak jak w po-
przednich edycjach w biegu mógł wystarto-
wać każdy, kto lubi biegać. Zawodnicy, sto-
sownie do możliwości mogli się sprawdzić 
na różnych dystansach. W tym roku w akcji 
wzięło udział ponad 150 osób. Impreza po-
łączona była z akcją „RATUJEMY I UCZY-
MY RATOWAĆ” oraz z akcją profilaktyczną 
przygotowaną przez policjantów z Komendy 
Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej.

Wszyscy uczestnicy Biegu Leśnego 
otrzymali pamiątkowe medale, które wrę-
czali: p. Renata Krzystoń – dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Marcówce, p. Łukasz Palar-
ski – wójt Gminy Zembrzyce oraz p. Grze-
gorz Józefowski – przewodniczący Rady 
Gminy Zembrzyce. Zwycięzcy poszczegól-
nych kategorii otrzymali dyplomy, statuetki 
oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez 
sponsorów.

SPM

21 września br. w Marcówce już po raz trzynasty odbył się Bieg Leśny. 
W tym roku miał wyjątkową oprawę.

XIII Bieg Leśny 
Memoriał Katarzyny Targosz

Uczestniczyli w nim uczniowie klas III-VIII. Każda klasa pisała krótki test badający znajomość 
tabliczki mnożenia i dzielenia. Starsi uczniowie musieli się „zmierzyć” z dodatkowymi przykła-
dami wykorzystującymi TABLICZKĘ MNOŻENIA.
Zwycięzcy konkursu zostali nagrodzeni dyplomami i drobnymi upominkami.

SPM

1 października w Szkole Pod-
stawowej w Marcówce odbył 
się konkurs „MISTRZ TABLICZ-
KI MNOŻENIA”. 

Dzień tabliczki mnożenia

Szkolne przygody 
„Gangu Słodziaków”

Głównym celem akcji jest inspirowanie najmłodszych do czytania, 
które pełni niezwykle ważną rolę w rozwoju dziecka – pobudza wy-
obraźnię, uczy samodzielnego myślenia, ćwiczy pamięć i koncentrację. 
Do projektu przystąpili uczniowie klas I-III. Każdy uczestnik otrzymał 
dzienniczek czytania, w którym codziennie rodzic potwierdza, iż dziec-
ko czytało co najmniej 10 minut danego dnia, za co otrzymuje w szko-
le pamiątkową naklejkę. Oprócz tego każda klasa może wziąć udział 
w konkursie, w którym należy stworzyć dekorację klasy zawierającą 
Magiczne Drzewo Słodziaków oraz zorganizować w szkole Dzień Gło-
śnego Czytania.

Podziękowania z Tupizy 
(Boliwia)

Do Szkoły Podstawowej w Marcówce dotarły podziękowania 
z Tupizy (Boliwia) dla dzieci - „Aniołów” wspierających akcję 
„Adopcja Serca”. Dzieci z Domu Dziecka w Tupizie przygoto-
wały upominki dla najbardziej zaangażowanych osób.

W październiku w Szkole Podstawowej w Marców-
ce ruszyła II edycja „Szkolnych Przygód Gangu Sło-
dziaków”.

Europejski Dzień Języków Obcych
W środę 25 września nasza szkoła przyłączyła się 
do obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych. 
W ramach akcji, każda z klas od IV do VIII przygo-
towała prezentację na temat wylosowanego przez 
siebie kraju oraz stoisko z pamiątkami i symbolami 
narodowymi.

Nagroda SKO

Szkolne Kasy Oszczędności (SKO) to największy i najbardziej 
innowacyjny program tego typu w kraju. SKO wspiera dzieci, 
ich rodziców i nauczycieli w nauce oszczędzania i przedsiębior-
czości, jak również służy podniesieniu jakości edukacji mate-
matycznej oraz informatycznej.

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

„Konkurs dla SKO” to możliwość na zdobycie atrakcyj-
nych nagród finansowych. W tym celu należy wykazać się ak-
tywnością, pomysłowością i przedsiębiorczością.

W tym roku po raz kolejny PKO Bank Polski nagrodził 
Szkołę Podstawową w Marcówce.

Nie zabrakło również smakołyków charakterystycznych dla kuch-
ni każdego kraju. Wszystko to złożyło się na niezwykłą językową po-
dróż po Europie, podczas której uczniowie odwiedzali kolejne kraje 
dowiadując się na ich temat wielu ciekawych rzeczy. Po prezentacjach 
odbyła się najmilsza część programu czyli degustacja przygotowanych 
potraw. Dzień ten niezmiernie podobał się uczniom, dostarczył im 
wielu ciekawych informacji oraz pozytywnych wrażeń.

SPM
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Szkoła Podstawowa w Marcówce już 
po raz drugi wzięła udział w obchodach Eu-
ropejskiego Tygodnia Sportu. W przeciągu 
7 dni odbyło się wiele form aktywności dla 
dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Każda gru-
pa wiekowa mogła znaleźć coś ciekawego dla 
siebie. Największym powodzeniem cieszyły 
się spotkania ze sportowcami z powiatu su-
skiego oraz turnieje dla dzieci. ETS zainaugu-
rowano już w sobotę 21 września br. podczas 
trzynastej edycji Biegu Leśnego. 

W ramach obchodów zaplanowano 
spotkania ze znanymi sportowcami z powiatu 
suskiego. W poniedziałek uczniów odwiedzi-
ła para sportowców –  biathlonistów Krysty-
na i Grzegorz Guzikowie.

Grzegorz Guzik to dwukrotny olimpij-
czyk (2014 i 2018), z kolei  Krystyna Guzik- 
wicemistrzyni świata w biegu pościgowym 
z 2013, czterokrotna olimpijka. Opowia-
dali o początkach kariery, o swoim udziale 
w olimpiadzie, zapoznali uczniów z dyscy-
pliną jaką jest biathlon. Zaprezentowali swój 

sprzęt, którego używają podczas zawodów 
sportowych. Biathloniści podkreślali także, 
jak bardzo ważne jest prowadzenie zdrowego 
trybu życia i podejmowanie wszelkich form 
aktywności fizycznej. Powtarzali dzieciom, 
że niemożliwe nie istnieje, czyli jeżeli ktoś 
bardzo o czymś marzy, dąży do tego i ciężko 
pracuje to może osiągnąć sukces.

Nic tak nie łączy i integruje społecz-
ności szkolnej jak wspólnie spędzony czas. 
Czas, który spędza się w sposób aktywny i to 
najlepiej na świeżym powietrzu. Niecodzien-
ną i intensywną rekreację ruchową przezna-
czoną dla uczniów, ich rodziców i pracowni-
ków szkoły przygotowano w poniedziałkowe 
popołudnie. Odbyły wówczas się bezpłatne 
zajęcia „Integrujmy się z kijkami”, które po-
prowadził p. Andrzej Sala - instruktor i sędzia 
Nordic Walking, znany i ceniony propagator 
tej dyscypliny sportu w powiecie suskim. 
W spotkaniu wzięli udział uczniowie, nauczy-
ciele oraz mieszkańcy Marcówki. Uczestnicy 
zaliczyli instruktaż, jak prawidłowo poruszać 
się z kijkami, po którym wszyscy wyruszyli na 
spacer z kijkami.

Kolejnym gościem, który zawitał w progi 
szkoły był p. Mateusz Pochopień. Pan Mate-
usz to choreograf, instruktor, sędzia turnie-
jowy, dyplomowany nauczyciel tańca, wielo-
krotny medalista zawodów ogólnopolskich. 
Właściciel szkoły tańca Elita w Makowie 
Podhalańskim, Suchej Beskidzkiej i Jordano-
wie. Opowiadał o swojej pasji jaką jest ta-
niec, o organizowanych konkursach, a także 
zachęcał do wstąpienia do Elity.

Środa minęła pod hasłem tenisa sto-
łowego. Odbyły się bowiem „Warsztaty gry 
w tenisa stołowego i pokazowy trening” 
W ramach zajęć uczestnicy poznali m.in. 

prawidłowy uchwyt rakietki, naukę serwisu, 
prawidłową pracę nóg, podstawowe tech-
niki gry. Bezpłatne zajęcia poprowadzili p. 
Piotr Grajny i Mateusz Kachel – zawodnicy 
z ULKS Lachowice.

Ostatnim gościem Europejskiego Ty-
godnia Sportu, który zawitał w progi szkoły 
w  Marcówce był  Roman Ficek – ultramara-
tończyk ze Skawicy. Opowiadał o swojej pasji 
jaką jest bieganie, o miłości do gór i o tym, że 
wszystko o czym człowiek marzy jest w za-
sięgu ręki. Pan Roman spełnił marzenie życia 
(przynajmniej dotychczasowego). Przebiegł 
jako pierwszy Łukiem Karpat, pokonał kar-
packie szczyty, przełęcze i połoniny od gra-
nicy serbsko-rumuńskiej poprzez Rumunię, 
Węgry, Ukrainę, Polskę i Czechy do Słowacji. 
38 dni i 11 godzin, od 27 lipca w Orszowej 
do 4 września w Bratysławie, 2300 km dy-
stansu i 100 tysięcy metrów przewyższenia. 
Support Romka Ficka przejechał drogami 
5700 kilometrów. Sportowiec ma również na 
swoim koncie najszybsze zimowe zdobycie 
Korony Gór Polski (28 szczytów w 83 go-
dziny), w 127 godzin zdobył 55 tatrzańskich 
dwutysięczników pokonując 340 km., ponad-
to ukończył wiele tras typu ultra.
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Europejski Tydzień Sportu jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą 
promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie. Między 23 a 29 
września w całej Polsce zorganizowano kilkaset fantastycznych wyda-
rzeń sportowych. 

Europejski 
 Tydzień Sportu

Dzień Edukacji 
Narodowej 

W części oficjalnej głos zabrała Pani Dyrektor Renata Krzystoń, która 
złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podzię-
kowała za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie 
młodych pokoleń oraz wręczyła Nagrody Dyrektora wyróżnionym 
pracownikom szkoły. Do życzeń dołączył się również Pan Łukasz Pa-
larski, który również podziękował nauczycielom i wręczył Pani Dyrek-
tor Nagrodę Wójta. 

Dzień Edukacji Narodowej to doskonała okazja, aby podziękować 
nauczycielom za ich trud wychowywania i kształcenia. Przepiękną 
laurką na tę okoliczność była niewątpliwie część artystyczna w wyko-
naniu uczniów klas IV- VIII. Na zakończenie reprezentanci Samorządu 
Uczniowskiego rozdali nauczycielom i pracownikom szkoły drobne 
upominki.
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Pasowanie 
na Przedszkolaka

Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole połączony został 
z  uroczystością Pasowania na Przedszkolaka.

Pasowanie na Przedszkolaka to uroczystość, która na stałe zago-
ściła w kalendarzu imprez szkolnych. Jest to bardzo ważne wy-
darzenie w życiu zarówno dzieci jak i ich rodziców, a także na-
uczycieli. 

Panią dyrektor tu zapraszamy,
dla pani specjalne zadanie mamy.
Chcemy prosić o pasowanie
słonecznym przedszkolakiem
niech każdy zostanie.
Tymi słowami grupa „Tygrysków” z oddziału „0” poprosiła Pa-

nią Dyrektor o pasowanie. Dzieci zaprezentowały swoje umiejęt-
ności: zaśpiewały, zatańczyły i jak zwykle poradziły sobie wspa-
niale.. Puntem kulminacyjnym spotkania było ślubowanie. Dzieci 
obiecały, że będą przestrzegać zasad zachowania obowiązujących 
w przedszkolu i używać zwrotów grzecznościowych na co dzień. 
Pani Dyrektor Renata Krzystoń dokonała pasowania kładąc na 
ramieniu każdego dziecka dużą kredkę. Nowo pasowanym przed-
szkolakom życzyła wielu sukcesów, nowych przyjaźni i samych ra-
dosnych chwil spędzonych w przedszkolu! Na pamiątkę tego waż-
nego dnia dzieci otrzymały odznaki „Jestem przedszkolakiem”.
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W poniedziałek 14 października br. obchodzili-
śmy w naszej szkole święto wszystkich nauczycie-
li i pracowników oświaty. W uroczystej akademii 
uczestniczyli nauczyciele, pracownicy szkoły oraz 
zaproszeni goście: p. Łukasz Palarski – wójt Gmi-
ny Zembrzyce oraz nauczyciele - emeryci p. Janina 
Koziołek i p. Barbara Pindel.

Informacje ze Szkoły Podstawowej w Śleszowicach

Zadaniem uczniów było napisanie listu do Dyrektora Szkoły Pod-
stawowej w Śleszowicach, w którym przedstawić mieli swoją wizję 
szkoły. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem, dlatego pani 
Katarzyna Targosz, wyłoniła aż pięciu laureatów, którzy zostali wyróż-
nieniu i uhonorowani nagrodami na apelu.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukce-
sów edukacyjnych!

9 października obchodzony jest Międzynarodowy 
Dzień Pisania Listów. W dobie fecebooka, snap-
chata i innych komunikatorów pani Dyrektor po-
stanowiła zachęcić uczniów do tej jakże pięknej 
formy komunikacji ogłaszając Szkolny Konkurs Li-
teracki.

AKTYWNI W KAŻDEJ DZIEDZINIE

Uczniowie listy piszą
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Dbamy o środowisko

23 września 2019 r.  po raz kolejny do akcji przyłączyli się ucznio-
wie naszej szkoły. Nad przebiegiem i organizacją całego przedsięwzię-
cia czuwała pani dyrektor Katarzyna Targosz. Wyposażeni w worki 
i rękawiczki uczniowie wraz z opiekunami zbierali wszystko, co nie-
potrzebnie znalazło się na placu zabaw, boiskach, wzdłuż poboczy, 
w okolicach kościoła i cmentarza oraz budynku OSP. Uczestnicy sprzą-
tania  byli bardzo zaangażowani. Zaśmiecone miejsca w mgnieniu oka 
stały się czyste. 

Starczyło więc czasu na wesołe gry i zabawy na świeżym powie-
trzu oraz wspólny poczęstunek – pyszne pieczone kiełbaski, słodki 
deser.

Cieszymy się, że młodzi ludzie dbają o otoczenie. Rosnąca świa-
domość ekologiczna i wiedza w tym zakresie dzieci i młodzieży w przy-
szłości na pewno zaprocentuje czystszym powietrzem.

„Sprzątanie Świata” to coroczna akcja, w której 
biorą udział wszyscy ci,  którym nie jest obojęt-
ny los i wygląd naszej planety. 

W klasach I-III przeprowadzono konkurs „Symbole krajów europej-
skich”, w którym ochotnicy mieli za zadanie wykonać pracę plastyczną 
obrazującą symbol wybranego przez nich kraju. Uczniowie wykazali 
się ogromną kreatywnością i pomysłowością przedstawiając symbo-
le zarówno Polski, jak i dalszych krajów, takich jak Francja, Holandia, 
Wielka Brytania.
LAUREACI:
I miejsce (ex aequo) Kacper Baca (kl. I) i Zuzanna Czubak (kl. II)
II miejsce (ex aequo) Oliwia Kościelniak (kl. II) i Aleksandra Piątek (kl. I) 
III miejsce (ex equo) Anna Ceremuga (kl. I) i Zofia Ceremuga (kl. II)

Natomiast uczniowie klas IV-VIII mieli szansę wykazać się w za-
projektowaniu i wykonaniu plakatu propagującego naukę języków ob-
cych. Zgłoszone prace były bardzo ciekawe, a wymyślone hasła oraz 
grafika przyciągnęły uwagę innych uczniów. Jury przyznało następu-
jące miejsca:
I miejsce Wiktoria Kachel (kl. IV)
II miejsce Weronika Targosz (kl. VI)
III miejsce Maja Nosal (kl. IV)
Wyróżnienie Patrycja Kosek (kl. V)
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!

Ponadto, tego dnia, podczas przerw lekcyjnych, wszyscy ucznio-
wie naszej szkoły mieli szansę oglądać krótkie filmiki, w których poka-
zana była różnorodność językowa świata. Słuchaliśmy, między innymi, 
piosenek urodzinowych śpiewanych w różnych językach, hymnów wy-
branych krajów świata, a także uczyliśmy się witać w innych językach. 

Europejski Dzień Języków został uchwalony w celu zachęcenia 
wszystkich ludzi, niezależnie od ich wieku, do podejmowania nauki 
większej liczby języków. Różnorodność językowa stanowi narzędzie, 
dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozu-
mienia pomiędzy poszczególnymi kulturami i stanowi kluczowy czyn-
nik bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu.

Mamy nadzieję, że obchody tego dnia zachęciły naszych wycho-
wanków do nauki języków obcych, których znajomość z pewnością 
zaowocuje  w przyszłości.

SPŚ

Europejski Dzień Języków
26 września w naszej szkole obchodziliśmy Euro-
pejski Dzień Języków. Z tej okazji zostały zorgani-
zowane dwa konkursy językowo-plastyczne.

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU 23-30 września 2019 r.

Czas na to, by być aktywnym

Na początek 23 września we wszystkich kla-
sach w ramach „Powitania jesieni” na drugiej 
i trzeciej lekcji odbył się spacer po okolicy po-
łączony  z obserwowaniem zmieniającej się 
przyrody. Klasy 1-3 pokonały krótsza trasę, 
a klasy 4-8 dłuższą. Aktywność na świeżym 
powietrzu poprawia ogólny stan zdrowia, 
przyczynia się do lepszego samopoczucia i 
jest sposobem na dotlenienie organizmu.

Później w klasach 4-6 promowany był 
aerobik, jako łatwa i przyjemna forma ruchu. 
Monotonne ćwiczenia zwykle szybko się nu-
dzą. Co zrobić, by wysiłek fizyczny stał się 
przyjemnością? Wybrać aerobik. Ćwiczenie 
w rytm muzyki dla wielu osób jest nie tylko 
łatwiejsze, ale i pozwala wydłużyć czas wy-
siłku. Podczas lekcji wychowania fizycznego 
dzieci uczyły się krótkiego układu aerobiku 
złożonego z podstawowych figur.

W klasach 7-8 promowana była siat-
kówka, jako doskonały sposób na długotrwa-
łe trzymanie formy. Na lekcjach wychowania 
fizycznego dzieci doskonaliły podstawowe 
elementy gry w siatkówkę, takie jak: odbicia 
górne i dolne, zagrywkę i jej odbiór, wystawę 
i atak piłki. Siatkówkę można uprawiać przez 

długie lata i to na całkiem wysokim poziomie, 
co nauczyciele postarali się udowodnić pod-
czas meczu z uczniami.

30 września na zakończenie Europej-
skiego Tygodnia Sportu odbył się „Dzień 

chłopaka na sportowo”. Lekcje i przerwy zo-
stały skrócone o 5 minut  i podczas wygospo-
darowanego czasu, młodsze klasy zaprezen-
towały układ aerobiku, którego się nauczyły, 
a reprezentacja starszych klas zagrała mecz 
siatkówki przeciwko reprezentacji nauczycieli 
i pracowników obsługi. Wynik meczu nie był 
ważny, istotny był fakt, że wszyscy spędzili-
śmy aktywnie czas. Czas na to, by być ak-
tywnym!

SPŚ

W naszej szkole promujemy różne aktywności, które z korzyścią 
dla zdrowia może uprawiać praktycznie każdy, czyli spacery, aero-
bik i grę w siatkówkę.

POMAGAMY! Szkolny wolontariat
Celem zbiórki było wsparcie mieszkańców 
krajów Trzeciego Świata, za pośrednictwem 
sióstr zakonnych z Częstochowy, które przy 
okazji powrotu na misje zabrały ze sobą obu-
wie dla potrzebujących. Dzięki zaangażowa-
niu całego środowiska szkolnego udało się 
zebrać aż 113 par butów. Październik jest 
miesiącem misyjnym, stąd też chęć wsparcia 
potrzebujących z dalekich stron świata, gdzie 
rzeczywistość jest zupełnie inna od naszej. 

Od 14 do 30 października 2019 roku 
przystąpiliśmy do akcji ,,Opatrunek na Ratu-
nek”. W naszej szkole zbieramy wszelkiego 
rodzaju opatrunki (bandaże, plastry, opaski, 
środki do dezynfekcji ran w proszku, ręka-
wiczki itp.). Potrzeby są ogromne, dlatego 
też zachęcamy do wsparcia naszych wolon-
tariuszy w czynieniu dobra całą społeczność 
lokalną.

SPŚ

Od września 2019 roku w naszej szkole uczniowie rozpoczęli pracę 
w ramach szkolnego wolontariatu. Już w dniach 16- 20 września 
odbyła się pierwsza zbiórka rzeczowa -,,Buty dla Afryki”. 

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

„Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają”

W tym roku szkolnym Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia obcho-
dziliśmy 04.10.2019 r. Podczas przerw, na korytarzu można było 
spotkać patrol tabliczkowy, który sprawdzał znajomość tabliczki 
mnożenia. Za prawidłową odpowiedź na uczniów czekała słodka 
niespodzianka.  W klasach 4-8, podczas lekcji matematyki, wyło-

nieni zostali klasowi mistrzowie tabliczki mnożenia. Zwycięzcami 
zostali: Jakub Targosz, Weronika Pilarczyk, Maksymilian Kaleński,  
Mateusz Kosek, Mikołaj Harańczyk. Ponadto uczniowie klasy pią-
tej stworzyli również tabliczkowe rymowanki. 

SPŚ
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UROCZYSTOŚĆI

Wszystkim gościom uczestniczącym  w  tym 
ważnym wydarzeniu serdecznie dziękujemy 
za miłe spotkanie,  a młodym uczniom rozpo-
czynającym naukę, samych sukcesów w zdo-
bywaniu wiedzy.

SPŚ

Już czas, już czas, do szkoły czas…
Drugi września  był bardzo waż-
ny dla dziesięciu pierwszoklasi-
stów, którzy zostali pasowani 
na uczniów szkoły, przez panią 
dyrektor, w obecności swojej 
wychowawczyni, całej spo-
łeczności szkolnej oraz swoich 
rodziców. Z wielkim przejęciem 
ślubowali dbać o dobre imię 
szkoły oraz dzielnie się uczyć. 

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
INTEGRACYJNE SPOTKANIE PRZEDSZKOLAKÓW I ICH RODZICÓW

20 września przypadał Ogólnopolski Dzień 
Przedszkolaka. Święto to na stałe wpisało 
się w kalendarz ważnych świąt obchodzo-
nych wspólnie przez dzieci, rodziców i na-
uczycieli. Były śpiewy, tańce i recytacje.

Po uroczystym ślubowaniu Przed-
szkolaki otrzymały pamiątkowe dyplomy 
i upominki. Nie mogło zabraknąć słodkie-
go poczęstunku.  

Ten dzień dostarczył dzieciom wiele 
pozytywnych wrażeń. Wszystkim Przed-
szkolakom życzymy radości, spełnienia 
marzeń, uśmiechów na co dzień i samych 
wyjątkowych chwil. Rodzicom gratulujemy 
cudownych pociech!

„Każdy przedszkolak dobrze wie,
że kiedy 20 września zbliża się,
od malucha aż do starszaka,
wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka”

„Ojcze Święty, pamiętamy!”

Już 16 października uczniowie mogli 
zobaczyć gazetkę, na której widniały zdję-
cia Papieża Polaka, a także mogli przeczy-
tać kilka wybranych cytatów, które Ojciec 
Święty skierował do młodzieży podczas 
„Światowych Spotkań”. W tym dniu została 
również wyświetlona prezentacja multime-
dialna „Habemus papam” i wspólnie odśpie-
waliśmy ulubioną piosenkę Karola Wojtyły 
– „Barkę”. Nowym i ciekawym sposobem na 

zapoznanie się z życiorysem Ojca Świętego 
było uczestnictwo w szkolnych „Podchodach  
papieskich”. Uczniowie klas 1-4 mieli   3 dni 
na rozwiązanie rebusów i odgadnięcie ha-
sła. Karty z pytaniami były ukryte w różnych 
miejscach w szkole.  Dla klas V-VIII przygoto-
wane zostały zadania matematyczne związa-
ne z Osobą Jana Pawła II.

SPŚ

Z okazji XIX Dnia Papieskiego i 41-tej rocznicy wyboru św. Jana 
Pawła II na Papieża  w naszej szkole wspominaliśmy osobę nasze-
go Wielkiego Rodaka.

ŚWIĘTO SZKOŁY Przypomniała ona członkom naszej szkolnej 
społeczności najważniejsze fakty z historii tej 
wyjątkowej jednostki lotniczej. Po prezenta-
cji odbył się konkurs plastyczny, w którym 
to uczniowie mogli pokazać, jak sami widzą i 
odbierają szkołę. Następnie wszystkie zespo-
ły klasowe wzięły udział w interaktywnym 
quizie pt. Szkoła w liczbach. Wszystko od-
było się w atmosferze dobrej zabawy i wielu 
emocji.

Kolejnym punktem w planie dnia była 
msza święta w kościele parafialnym, a po niej 
akademia z udziałem Pana Wójta, Łukasza 
Palarskiego. Uczniowie klasy szóstej swoim 
montażem słowno-muzycznym wprowadzili 
nostalgiczną atmosferę, żeby zaraz potem 
przywołać uśmiech na twarze widowni, 
prezentując „gatunki występujące w środo-
wisku szkolnym”. Po uroczystej akademii na 
uczniów czekał słodki poczęstunek. 

14 października świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Dzień 
podzielony był na dwie części, tę mniej oficjalną i tę formalną. 
W związku z tym, że jest to święto szkoły, uczniowie obejrzeli pre-
zentację multimedialną na temat naszego patrona – Dywizjonu 303. 

Baśniowy świat 
teatru lalkowego
11 października 2019 r. przedszkolaki 
oraz uczniowie klas I-V, mieli zaszczyt 
wziąć udziału w baśniowej przygodzie, 
z teatrem lalkowym. Sztuka o Szewczy-
ku Dratewce została przedstawiona na 
sali ruchowej w szkole. Uczniowie po 
zakończeniu widowiska, mogli zobaczyć, 
a przede wszystkim dotknąć kukiełek 
i spróbować sztuki poruszania nimi. Nie-
którzy dość dobrze opanowali tę umie-
jętność. 

Po zakończonym spotkaniu, ucznio-
wie nagrodzili aktorów gromkimi brawa-
mi i wyrazili chęć kolejnego spotkania.

Informacje z Zespołu Szkół w Zembrzycach

Wszyscy zostali serdecznie powitani przez 
Panią dyrektor Elżbietę Fidelus. Po od-
śpiewaniu hymnu narodowego głos zabra-
li uczniowie klasy 7, którzy przypomnieli 
wszystkim  o 80. rocznicy wybuchu II woj-
ny światowej – bolesnej dacie z kart naszej 
historii. W montażu słowno-muzycznym 
dopełnionym prezentacją multimedialną 
przedstawiającą zdjęcia z II wojny światowej 
nie zabrakło wspomnienia najważniejszych 
wydarzeń z tamtego okresu.

Był to także wyjątkowy dzień dla 
uczniów klas pierwszych, którzy nowy etap 
nauki rozpoczęli podniosłym akcentem – pa-
sowaniem na ucznia. Najmłodsi kandydaci 
na uczniów ślubowali być dobrymi uczniami  
i Polakami, a swym zachowaniem i nauką 
sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. 
Następnie pani dyrektor dokonała symbo-
licznego pasowania na ucznia dotykając spe-
cjalnie ozdobionym ołówkiem  ramion pierw-
szoklasistów. 

Wszystkim Uczniom życzymy sukcesów 
oraz samych radosnych chwil w naszej szko-
le.

ap

W poniedziałek, 2 września, w Zespole Szkół w Zembrzycach odbyło 
się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

UROCZYSTE OBCHODY ŚWIĘTA KOMISJI EDUKACJI 
NARODOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W ZEMBRZYCACH

 Dzień 14 października,  jak co roku, nie należy 
do zwyczajnych dni, jest bowiem dla nauczycieli 
dniem szczególnym, skłaniającym do refleksji, ale 
i do radosnego uśmiechu. 

Edukacja, będąca tak ważnym elementem, kształtującym uczniow-
skie postawy i przygotowująca uczniów do dalszej drogi życiowej 
i zawodowej, wiąże się nieodłącznie z wychowaniem, co mocno pod-
kreśliła młodzież Zespołu Szkół w Zembrzycach podczas występu. 
Wybrane, sparafrazowane fragmenty utworów Adama Mickiewicza, 
przypomniały o trudnej pracy nauczyciela, ale i w zabawny sposób 
ukazały edukacyjne trudy uczniów.

Akademię uświetniła obecność Gości: Pana Wójta Łukasza Pa-
larskiego, Ks. Proboszcza Jana Kapusty oraz Nauczycieli Emerytów. 
Szczególny charakter podczas uroczystości miało wystąpienie Pani 

Dyrektor mgr Elżbiety Fidelus, która mocno zaakcentowała dydak-
tyczne i wychowawcze wysiłki pedagogów.

Akademię przygotowali nauczyciele: Agnieszka Talaga, Gabriela 
Świerk, Monik Jach, Magdalena Żmudka (dekoracja), Edward Stopa 
(oprawa muzyczna).
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Każda klasa otrzymała zestaw zadań do-
stosowany do ich poziomu wiedzy. Z każdej 
klasy została wyłoniona trójka najlepszych 
uczniów, (liczyły się tutaj nie tylko 100% 
odpowiedzi ale i czas rozwiązania). Wyniki 
przedstawiają się następująco:

KLASA III: 
1 miejsce – Gabriela Karlak
II miejsce – Wojciech Pochłopień
III miejsce – Wiktor Gierat

KLASA IV:
I miejsce – Milena Matuszyk
II miejsce – Maksymilian Mej
III miejsce – Martyna Silska

KLASA VA:
I miejsce – Dariusz Kadela
II miejsce – Bartłomiej Gierat
III miejsce – Hubert Pochłopień

KLASA VB:
I miejsce – Justyna Wróbel
II miejsce – Julia Pajor
III miejsce – Antoni Zawiła

KLASA VI:
I miejsce – Lidia Lasek
II miejsce – Krzysztof Włoch
III miejsce – Izabela Lenik

KLASA VII:
I miejsce – Aleksandra Kołata
II miejsce – Patrycja Karlak
III miejsce – Karol Bilnik

KLASA VIII:
I miejsce – Emilia Tomczyszyn
II miejsce – Michał Talaga
III miejsce – Julia Maciążka
Uczniowie otrzymali dyplomy oraz 

drobne upominki sfinansowane przez organi-
zatorki konkursu. GRATULUJEMY!!!

ep

TURNIEJ TABLICZKI MNOŻENIA
W dniu 1 października 2019 r. nauczyciele matematyki p. Ewa Po-
rębska i p. Beata Bebak zorganizowały Turniej Tabliczki Mnożenia, w 
związku z przypadającym w tym roku IX Światowym Dniem Tabliczki 
Mnożenia. Konkurs został przeprowadzony w klasach III-VIII Szkoły 
Podstawowej.

Edward Stopa
Zajęcia muzyczne:
 Klasa I – środa lekcja 6
 Klasa II – czwartek lekcja 6

Barbara Cyganik
 Koło teatralne 

Anna Palarska
 Zajęcia indywidualne poza klasą z j. an-

gielskiego dla kl. VI – wtorek lekcja 3,
 Zajęcia rozwijające uzdolnienia kl. VIII – 

poniedziałek lekcja 7, kl. VII – lekcja 8

Agnieszka Talaga 
 Zajęcia rozwijające uzdolnienia (j.polski) 

kl. VIII – wtorek lekcja 8

Ewa Porębska
 Zajęcia rozwijające uzdolnienia (matema-

tyka) kl. VA– piątek lekcja 6
 Zajęcia indywidualne poza klasą kl. VI – 

poniedziałek lekcja 2, oraz kl. VII – lekcja 3

Elżbieta Kiepura
 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz 

rozwijające umiejętności uczenia się 
kl. VA – środa lekcja 7

 Indywidualne poza klasą – kl. VII (j. polski) 
– poniedziałek lekcja 5,7, kl. VA – środa 
lekcja 6

 Zajęcia wyrównawcze – środa lekcja 7

Elżbieta Kuligowska
 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz 

rozwijające umiejętności uczenia się kl. I 
– poniedziałek – lekcja 5, 6

 Logopedia szkoła – poniedziałek, wtorek 
– lekcja 6

 Logopedia przedszkole – wtorek, środa

Gabriela Świerk
 Rozwijające uzdolnienia (biologia) kl. VI – 

czwartek lekcja 6, 
 Rozwijające uzdolnienia (innowacje – 

„Projekt człowiek” – kl. VII – czwartek 
lekcja 7

 Koło przyrodnicze klasa III – piątek lekcja 5
 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz 

rozwijające umiejętności uczenia się kl. VI, 
VII, VIII - poniedziałek lekcja 7

 Indywidualne poza klasą – kl. VI – środa 
lekcja 2 (biologia)

Tadeusz Fidelus
- SKS – środa , czwartek – lekcja 7,8
- Rozwijające uzdolnienia kl. IV – czwartek 

lekcja 6

Lucyna Polańska, Ewa Mikołajczyk
 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz 

rozwijające umiejętności uczenia się – kl. 
II – środa lekcja 6

 Zajęcia rozwijające uzdolnienia (zajęcia 
plastyczne) kl. II – wtorek lekcja 5

Monika Jach
 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz 

rozwijające umiejętności uczenia się – kl. 

VB – poniedziałek lekcja 7
 Zajęcia rozwijające uzdolnienia – kl. VB – 

poniedziałek lekcja 6

Danuta Targosz
 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (tera-

pia pedagogiczna) kl. „0”, I, II – poniedzia-
łek lekcja 5 (co drugi tydzień), kl. VA,VB,VI, 
VII – poniedziałek lekcja 7, oraz kl. VIII – 
wtorek lekcja 8

 Zajęcia rozwijające kompetencje emocjo-
nalno-społeczne – kl. „0”, I, II, IV – wtorek 
lekcja 7, oraz kl. VA, VB, VI, VII, VIII – wto-
rek lekcja 8 (co tydzień)

 Zajęcia socjoterapeutyczne – kl. VII – po-
niedziałek lekcja 9, oraz wtorek lekcja 8

Lucyna Polańska, Elżbieta Kuligowska
 Zajęcia sportowe z elementami gimna-

styki korekcyjnej – kl. I, II – poniedziałek 
i piątek lekcja 5

PRZEDSZKOLE
 Zajęcia teatralno-taneczne – czwartek 

godz. 13.00-13.30 – Bogusława Karcz, 
Władysława Mirocha

 Zajęcia plastyczne – poniedziałek godz. 
13.00-13.30 – Maria Fidelus

 Zajęcia wyrównawcze – środa – 13.00-
13.30 – Zuzanna Kopacz

 Zajęcia sportowe z elementami gimna-
styki korekcyjnej – kl. I, II – poniedziałek 
i piątek godz. 13.00-13.45 – Zuzanna Ko-
pacz

ZAJĘCIA DODATKOWE PROWADZONE PRZEZ NAUCZYCIELI 
W ZESPOLE SZKÓŁ W ZEMBRZYCACH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ 
PRZEDSZKOLAKA

 Święto to zostało ustanowione, aby podkreślić znaczenie wychowa-
nia przedszkolnego w rozwoju i edukacji dzieci.

Tego dnia, przedszkolaki zostały zaproszone do wspólnej zaba-
wy. Uczestniczyły w zabawach tanecznych i ruchowych, a także śpie-
wały wesołe piosenki. Dzieci przeszły również kolorowym pochodem 
ulicami Zembrzyc.

Wszystkim Przedszkolakom życzymy dużo radości, zdrowia 
i uśmiechu od ucha do ucha!

20. września to dzień ważny dla wszystkich przed-
szkolaków w całej Polsce, ponieważ wówczas świę-
tuje się Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. 

PIERWSZY DZIEŃ JESIENI

Pierwszy Dzień Jesieni przypada na dzień 23. września. Jesień 
jest porą roku, podczas której można zaobserwować zmiany 
jakie zachodzą w przyrodzie – opadające kolorowe liście, dary 
jesieni, gromadzone przez zwierzęta zapasy na zimę, a także 
zmiany warunków atmosferycznych. Przedszkolaki powitały 
Panią Jesień odpowiednimi strojami oraz przyniesionymi do 
przedszkola darami przyrody: kasztanami, żołędziami i szysz-
kami. Dzieci wzięły również udział w zabawach ruchowych, 
zajęciach plastycznych oraz wzbogaciły swoją wiedzę o wiele 
nowych informacji dotyczących przyrody.

Przedszkolaki w Babiogórskim Parku Narodowym

 27. września dzieci wzięły udział w zajęciach edukacyjnych „Oswa-
jamy las”, które prowadzili pracownicy parku. Nasi najmłodsi uczest-
niczyli w spacerze, podczas której poznali zasady zachowania się 
w lesie, szukali tropów i śladów zostawionych przez zwierzęta oraz 
oswajali las, czyli szukali swoich drzew i nazywali je. Ponadto dzieci 
mogły zwiedzić wystawę stałą Babiogórskiego Parku Narodowego, 
gdzie zobaczyły zwierzęta żyjące w parku oraz usłyszały odgłosy 
przez nie wydawane. Tego dnia, dzieci dowiedziały się wielu inte-
resujących rzeczy na temat przyrody, a także zobaczyły wiele cieka-
wych zwierząt i roślin. Dzięki temu wycieczka ta na długo pozostanie 
w ich pamięci.

ZSZ

Wraz z nadejściem jesieni przedszkolaki z Zembrzyc 
wybrały się na wycieczkę do Babiogórskiego Parku 
Narodowego. 

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

Pasowanie na Przedszkolaka to wyjątkowa uroczystość, która w na-
szym Przedszkolu odbyła się 16. października. Od samego rana 
trwały przygotowania, a tuż po śniadaniu w sali zaczęli gromadzić 
się goście. Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor wraz z najstarszą 
grupą, która zaśpiewała piosenkę „Plac Zabaw”. Następnie wystąpiła 
najmłodsza grupa, czyli „Kotki”, które zaprezentowały piosenki, tańce 
oraz wierszyki. Dla większości był to pierwszy, bardzo ważny występ. 
Podczas uroczystości wystąpiły również starsze grupy przedszkolne, 
które przygotowały krótkie przedstawienie. Po części artystycznej 
nastąpił akt pasowania Przedszkolaków, który był dla nich wielkim 
przeżyciem, a dla rodziców powodem do dumy i zadowolenia ze 
swoich pociech.

Od października 2019 r. w Zespole Szkół w Zembrzycach 
prowadzona jest  akcja „Czytajmy dzieciom…”. Podczas 
przerw międzylekcyjnych będą czytane uczniom młodszym 
wybrane teksty z literatury dziecięcej. 

Bajki, baśnie oraz wybrane tomiki poezji zapewne pobudzą 
wyobraźnię najmłodszych, rozbudzą zainteresowania czytel-
nicze a ukazując dobre wartości wpłyną na kształtowanie ich 
osobowości. Program realizowany pod patronatem dyrektora 
zespołu Szkół w Zembrzycach Elżbiety Fidelus, przeprowa-
dzać będą nauczyciele:  Magdalena Żmudka – bibliotekarz 
oraz Agnieszka Talaga – pedagog.

Akcja „Czytajmy dzieciom…” 
w Zespole Szkół w Zembrzycach
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„Bezpieczny 
Strażak 2019”

W lipcu 2019 r. Gminie Zembrzyce przyznano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania „Doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Zembrzyce 
w odzież ochronną do działań bojowych oraz sprzęt ratowniczo-gaśniczy”.

Dokonano zakupu:
- 2 kompletów aparatów powietrznych wraz z butlą i maską oraz 

2 sygnalizatorów bezruchu dla OSP Śleszowice,
- wentylatora oddymiającego dla OSP Tarnawa Dolna,
- 2 kompletów ubrania specjalnego dla OSP Zembrzyce,
- 2 radiotelefonów, 6 węży W75 i 6 węży W52 dla OSP Marcówka.

W/w  sprzęt i elementy ubrania bojowego zostały uroczyście 
przekazane na ręce przedstawicieli wszystkich jednostek OSP z tere-
nu Gminy Zembrzyce w dniu 23 września 2019r.

Zakup ten zapewni bezpieczeństwo strażaków wykonujących 
działania na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie 
Zembrzyce. Zakupiony sprzęt niewątpliwie przyczyni się do skutecz-
nego przeprowadzania działań bojowych i usuwania skutków zagro-
żeń dla środowiska, podniesie bezpieczeństwo pracy i efektywność 
strażaków podczas prowadzonych akcji ratunkowych oraz zwiększy 
mobilność jednostki.

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wyniosło 14.189,35 zł, a cał-
kowity koszt zadania zamknął się w kwocie 28.378,70 zł.
       UG

Świetlica pełna atrakcji 

Zapewniają organizację czasu wolnego oraz 
rozwój ich zainteresowań i uzdolnień po-
przez organizację zabaw, zajęć kulturalnych 
i sportowych.

W wakacje 2019 roku podczas warsz-
tatów wychowankowie pracowali igłą i nitką. 
Własnoręcznie wykonywali różne przedmio-
ty użytkowe: torebki, zabawki, fartuszki. Co-
dziennie uczestniczyli w licznych zajęciach 
sportowych, szczególnie lubiane były pod-
chody i  zajęcia sportowo – muzyczne „zum-
ba” prowadzone pod okiem doświadczonej 
instruktorki Pani Basi.

  W tym roku dzięki licznym sponso-
rom świetlica wzbogaciła się w nowy sprzęt 
sportowy: hulajnogi, piłki, rakiety do tenisa. 
Było to zachętą i motywacją do spędzania 
dłuższego czasu na świeżym powietrzu. 
W czwartki odbywały się zajęcia kulinarne 
w dobrze wyposażonej kuchni Pawilonu Re-
kreacji i Wypoczynku.  Młodzi kucharze pod 
fachową opieką Pań z „Mioduszyny” wykony-
wali smaczne proste potrawy, które później 
w wspólnym gronie kosztowali. 

Zorganizowanie tak różnorodnych 
i atrakcyjnych zajęć było możliwe dzięki bar-

dzo dobrej współpracy Świetlicy z Gminnym 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzy-
cach,  jak również dzięki Paniom z Stowa-
rzyszenia „Mioduszyna”, licznym sponso-
rom dzięki którym placówka wzbogaciła się 
w sprzęt sportowy i piekarni „Ania” za pieczy-
wo i słodkie kołacze dostarczane do świetli-
cy. Wszystkim za okazaną pomoc serdecznie 
dziękujemy.

ŚŚ

Świetlica Środowiskowa w Zembrzycach działa już od 2010 roku. Z inicjatywy tej placówki, co roku w okre-
sie letnim odbywają się zajęcia,  w których bierze udział duża grupa dzieci i młodzieży. Zajęcia te mają na 
celu zapewnienie optymalnych warunków rozwoju fizycznego, psychicznego i poznawczego wychowan-
ków. Zapewniają 

Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Mistrzyni Polski 
w rzucie dyskiem

Wykonała sześć rzutów i uzyskała wynik lep-
szy o ponad 4 metry od Natalii  Wilczewskiej 
(41.39), która zajęła drugie miejsce. Trzecia  
była Karolina Grzeszczyk (39.65). Zwycię-
stwo nie było przypadkowe, bowiem cały se-
zon była faworytką na wszystkich zawodach 
rozgrywanych w naszym makroregionie.

Ciężka praca, treningi i wytrwałość zo-
stały nagrodzone. W kolejnych zawodach 
Memoriale Aleksandra Moroza w Krakowie 
Julka startowała w dwuboju rzutowym kula/
dysk. Tym razem zmierzyła się z seniorkami. 
Pokonała między innymi 2 znane seniorki 
AZS Kraków i kilka seniorek że Śląska. Kulą 
4-kilową poprawiła rekord życiowy o po-
nad pół metra  (11.65 m). Oba te wyniki są 
na pierwszym miejscu w Polsce w tabelach 
młodziczek rzucających sprzętem senior-
skim, a Julka dopiero miesiąc temu skończyła 
15 lat!

Gratulujemy i życzymy dalszych osią-
gnięć sportowych. 

GCKiCz

Mieszkanka Zembrzyc Julia Przybyś, mistrzynią Polski w rzucie dyskiem. Na Mistrzostwach Polski w Lek-
kiej Atletyce zawodników do lat 16 w Tarnowie w dniach 21/22 br. września w którym rywalizowało 700 
zawodników z ponad 230 klubów lekkoatletycznych z całego kraju, zdobyła złoty medal, uzyskując swój 
rekord życiowy 45.94 m.

Fot. T. Kasjaniuk



FUNDUSZ SOŁECKI 2019 
W ramach funduszy sołeckich, każda z miejscowości Gminy Zembrzyce 
ma zagwarantowaną pulę środków pieniężnych na realizację zadań na 
potrzeby mieszkańców danego sołectwa. Mieszkańcy poszczególnych 
wsi na zebraniach wiejskich, które odbywają się we wrześniu decydują 
o przeznaczeniu funduszu sołeckiego na następny rok.

W 2019 roku sołectwo Zembrzyce dyspo-
nowało kwotą: 37 450,50 zł. Największa 
część tych środków przeznaczona zosta-
ła na zakup samochodu potrzebnego do 
utrzymania zieleni na ogólnie dostępnych 
terenach zielonych. Duża pula z środków 
funduszu przeznaczona została na or-
ganizację imprez kulturalnych. Fundusz 
sołecki wsparł także strażaków z OSP 
w Zembrzycach, w zakupie wyposażenia 
na działalność bojową jednostki. Z fundu-
szu finansowane są również  cieszące się 
dużym zainteresowaniem zajęcia ruchowe 
organizowane dla dzieci. Poprzez gimna-
stykę i ćwiczenia  układów tanecznych 
dzieci poprawiają swoją sprawność fizycz-
ną i koordynację ruchową.  

Fundusz sołecki Tarnawy  Górnej 
w 2019 roku wynosi 21 833,64 zł. Dużą 

część funduszu przeznaczono na zakup i 
montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym 
powietrzu. Przy placu zabaw w Tarnawie 
Górnej powstała tzw. siłownia zewnętrz-
na. Ponadto w ramach funduszu zorgani-
zowana została impreza dla mieszkańców 
„Pożegnanie lata” i wyremontowana zo-
stanie droga „Jony”.

Sołectwo Śleszowice dysponowało 
kwotą 37 450,50 zł i prawie cały fundusz 
sołecki w 2019 roku przeznaczyło na za-
kup nieruchomości przy szkole.  Nowy 
teren daje możliwość dalszej rozbudowy 
kompleksu szkolnego w Śleszowicach.  

Tarnawa Dolna wykorzystała środ-
ki z funduszu sołeckiego na dofinanso-
wanie remontu dróg gminnych: Nosale, 
Franiki i Zbyciaki, zakup oświetlenia przy 
drogach, organizację imprez kulturalnych, 

organizację warsztatów. Ponadto w ra-
mach funduszu sołeckiego zakupione 
zostało wyposażenie na działalność bojo-
wą Ochotniczej Straży Pożarnej. Tarnawa 
Dolna dysponowała w 2019 roku kwotą 
37 450,50 zł.

Sołectwo Marcówka ma do wykorzy-
stania w ramach funduszu sołeckiego na 
2019 rok środki finansowe w wysokości 
35 091,12 zł.  Z budżetu tego zakupiono 
już wyposażenie dla potrzeb OSP w Mar-
cówce, organizowane były imprezy kultu-
ralne, przeprowadzono remont kominów 
na budynku byłego ośrodka wczasowe-
go. Ponadto odnowiona została elewacja 
budynku, z którego korzysta LKS i OSP 
w Marcówce, obok niego planowany jest 
jeszcze montaż wiaty.

UG
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