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W czwartek 12 grudnia 2019 r. Jubilaci w towarzystwie naj-
bliższych, przedstawicieli władzy państwowej, samorządowej 
i duchownych świętowali w sali reprezentacyjnej Urzędu 
Gminy Zembrzyce „Złote Gody”.

Tegoroczni Jubilaci to Państwo:
Maria i Jan Gancarczykowie ze Śleszowic
Jadwiga i Stanisław Kachlowie z Tarnawy Górnej
Stanisława i Jan Okręgliccy z Zembrzyc
Genowefa i Władysław Pindlowie z Zembrzyc
Stanisława i Władysław Wronowie z Marcówki
Stanisława i Józef Wróblowie z Marcówki
Stanisława i Jan Zawiłowie ze Śleszowic

Jubilaci odebrali medale za długoletnie pożycie małżeń-
skie, przyznane przez Prezydenta RP a także listy gratulacyj-
ne, kwiaty, upominki od Gminy Zembrzyce z rąk Włodarza 
Gminy Zembrzyce Łukasza Palarskiego, Przewodniczącego 
Rady Gminy Zembrzyce Grzegorza Józefowskiego, Sekretarz 
Gminy Zembrzyce Danuty Smyrak oraz Kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego Anny Zawiła. Słowa podziekowania i gratu-
lacje złożyli Senator RP Andrzej Pająk i z proboszcz zebrzyc-
kiej parafii ks. Jan Kapusta.

W trakcie okolicznościowego spotkania nie zabrakło tra-
dycyjnego „Sto lat”.

Uroczystość uświetnił występ młodzieży ze Szkoły Pod-
stawowej w Śleszowicach.

Wszyscy życzyli Jubilatom dużo zdrowia i kolejnych mał-
żeńskich rocznic.

UG

„Świadomi praw i obowiązków wynikających 
z założenia rodziny…” – te słowa 50 lat temu 
wygłosiło 7 par z Gminy Zembrzyce.

Jubileusze Par Małżeńskich 

Potęga natury...

Tylko w tym jednym roku odczuliśmy 
siłę nawałnic, które to m.in. powaliły 
ścianę szczytową na budynku byłego 
ośrodka wczasowego w Marcówce czy 
też uszkodziły poszycie dachowe na 
budynku Szkoły Podstawowej w Śle-
szowicach. Nie oszczędziły Nas rów-
nież intensywne opady deszczu, które 
to doprowadziły do ogłoszenia alarmu 
powodziowego szczególnie na terenie 
Zembrzyc. Zaledwie kilka miesięcy 
później przyszło nam się z kolei mierzyć 
ze skutkami długotrwałej suszy. Na do-
miar złego w aktywności pozostaje te-
ren osuwiskowy na drodze dojazdowej 
do osiedla Zarębki Skawieckie. Tenże 
obraz dopełnia leśna zwierzyna a kon-
kretnie dzik buchtujący na terenach 
boiska sportowego w Tarnawie Dolnej. 
Przyroda a szczególnie jej skrajne obli-
cze była bez wątpienia wyznacznikiem 
wielu działań podejmowanych w 2019 
roku. Zniszczone mienie komunalne 
zostało naprawione w dużej mierze 
przy udziale środków pochodzących 
z ubezpieczenia ale i też podjęto wiele 
zamierzeń o charakterze zabezpiecza-
jącym jak choćby budowa ogrodzenia 
przy w/w boisku, czy też odtworzono 
wiele zniszczonych rowów odpowia-
dających za prawidłowe odprowa-
dzenie wód opadowych. Działania te 
zyskały priorytet w realizacji co jed-
nocześnie skutkowało przesunięciem 
innych działań na kolejne lata. 

Zakończenie prac 
przy Centrum 
Rekreacji...

Miniony rok to przede wszystkim za-
kończenie prac przy „Centrum Rekre-
acji i Wypoczynku w Zembrzycach” 

i oddanie go do użytkowania. To pierw-
szy rok funkcjonowania tego obiektu, 
który w dużej mierze został przezna-
czony na sprawdzenie jego funkcjo-
nalności, dopracowanie rozwiązań 
organizacyjnych oraz systematyczne 
wprowadzania nowych pomysłów 
wzbogacających gminną ofertę rekre-
acyjno-turystyczną. W tym miejscu 
serdecznie zapraszam do korzystania 
z oferty jaką tenże obiekt pod zarzą-
dem Gminnego Centrum Kultury i Czy-
telnictwa w Zembrzycach oferuje. 

Kanalizacja. 
Kolejny etap za nami

Wraz z zakończeniem prac przy Cen-
trum Rekreacji ruszyły intensywne 
prace inwestycyjne przy zadaniu „Roz-
budowa sieci kanalizacyjnej w Tarna-
wie Dolnej”. Zakończone blisko trzy 
miesiące temu prace pozwoliły na 
znaczące podniesienie wskaźnika ska-
nalizowania gminy dając możliwość 
kolejnej grupie gospodarstw domo-
wych odprowadzenia ścieków do 
zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Z uwagi 
na wysokie koszty związane z rozbu-
dową sieci kanalizacyjnej przypomi-
nam o konieczności wykonywania 
przyłączy tych obiektów, które dzięki 
ich realizacji zyskały taką możliwość. 
W tym miejscu informuję, że wszyst-
kie gospodarstwa, które posiadają 
możliwość przyłączenia do sieci a któ-
re jeszcze tego nie uczyniły będą pro-
szone o wypełnienie tego obowiązku 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. W nadchodzącym roku 2020 
będziemy chcieli przeprowadzić wni-
kliwą analizę tychże zagadnień tak 
by dotychczas realizowane od wielu 
lat wielomilionowe inwestycje w sieć 
kanalizacyjną były w pełni efektywne 

i dawały możliwość modernizacji ist-
niejącej jak i realizacji kolejnych od-
cinków. 

Drogi gminne,  
zmiana priorytetów

Po blisko dekadzie intensywnych 
działań inwestycyjnych w infrastruk-
turę drogową większość dróg głów-
nych w naszej gminie posiada nową 
nawierzchnię asfaltową. Obecnie 
przyszedł czas na zrównoważenie wy-
datków w kierunku większego wspar-
cia rozwoju dróg gminnych będących 
w naszym zarządzie, a stanowiących 
dojazd do nowo powstałych lub też 
rozwijających się obszarów budow-
nictwa mieszkaniowego. Proces ten 
rozpoczęliśmy w 2019 roku i zapewne 
będzie kontynuowany w 2020 roku. 
Rozproszona zabudowa, a także 
w wielu miejscach lokalizacja dróg do-
jazdowych w trudnych pod względem 
robót budowlanych obszarach unie-
możliwia realizację wszystkich proble-
mów w krótkim odcinku czasu. 

Kolejny parking 
w gminie

Po długoletnim okresie przygotowań, 
szczególnie od strony projektowej 
i związanych z tym problemów wresz-
cie wykonaliśmy inwestycję pn. „Budo-

Podsumowanie działań w 2019 roku 
i plany na 2020 rok

Rok 2019 dobiegł końca, a wraz z nim przyszła krótka reflek-
sja nad działaniami jakie przyszło Nam, jako lokalnemu sa-
morządowi , podejmować w minionych dwunastu miesiącach 
w ramach posiadanych kompetencji . 
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1. Podpisano umowę na wykonanie 
opracowania ekofizjograficznego 
w części tekstowej i graficznej, 
dla potrzeb zmiany Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego oraz 
miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego.

2. Zakupiono dla Gminnego Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji w Zem-
brzycach samochód ciężarowy spe-
cjalny Mercedes UNIMOG U400 z 
osprzętem, tj. kosiarką automatycz-
ną do poboczy, kosiarką na wysię-
gniku do 8 m, pługiem do odśnie-
żania o szerokości 3,15 m, pługiem 
składanym o szerokości 3,0 m. 

3. Złożono wniosek na realizację 
w 2020 roku przez Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Zem-
brzycach programu „Kompleksowa 
Pomoc w Rodzinie”. Realizacja pro-
gramu pozwoli na udzielanie na-
tychmiastowej pomocy z zakresu 
terapii psychologicznej potrzebu-
jącym mieszkańcom. 

 W bieżącym roku w ramach w/w 
programu pomoc otrzymały 
23 rodziny Program finansowany 
jest w 80% z dotacji Małopolskie-
go Urzędu Wojewódzkiego w Kra-

kowie, a w 20% z budżetu gminy.

4. Złożono dwa wnioski w ramach 
konkursu Ministerstwa Sportu 
i Turystyki:
1) Na organizację zajęć spor-

towych – nauka pływa-
nia „Mały pływak”. Planu-
je się, że projekt będzie 
realizowany od 02.03.2020 r. 
do 24.04.2020 r., weźmie 
w nim udział 45 uczniów klas  
I ze wszystkich szkół. Całko-
wity koszt zadania wyniesie 
25 443,60 zł, wnioskowana 
kwota z MSiT to 8 100 zł.

2) Na dofinansowanie w 2020 r. 
organizacji zajęć sportowych 
z elementami gimnastyki ko-
rekcy jno-kompensacyjne j 
„Ćwiczę bo lubię”. Planowana 
realizacja projektu to okres od  
02.03.2020 r. do 30.11.2020 r., 
z udziałem 249 uczniów ze 
wszystkich szkół. Całkowi-
ty koszt zadania to 45 600 zł, 
z  tego dofinansowanie z MSiT 
wyniesie 50%, tj. 22 800 zł.

5. Udzielono dotacji dla Powiatu 
Suskiego w wysokości 11 226 zł 
z przeznaczeniem na realizację 
przez Zespół Opieki Zdrowotnej 

w Suchej Beskidzkiej projektu pn. 
„Kompleksowa modernizacja i wy-
posażenie oddziałów szpitalnych 
ZOZ Sucha Beskidzka – Dziennego 
Chemioterapii Onkologicznej, Neo-
natologicznej oraz Ginekologiczno-
-Położniczego wraz z Blokiem Poro-
dowym”. 

6. Udzielono dotacji dla Stowarzy-
szenia Mocni Pomocni w wysoko-
ści 2983 zł na realizację zadania 
związanego z upowszechnianiem 
kultury fizycznej i sportu.

7. Przeprowadzono konsultacje 
Rocznego Programu Współpracy 
Gminy Zembrzyce z organizacja-
mi pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi dzia-
łalność pożytku publicznego na 
2020 rok. 

8. Przygotowano Projekt Budżetu 
Gminy Zembrzyce na 2020 rok.

9. W ramach udzielenia pomocy 
rzeczowej Powiatowi Suskiemu 
wykonano dokumentację projek-
towo-kosztorysową chodnika jed-
nostronnego o szerokości 1,5 m 
- 2,0 m przy drodze powiatowej 
nr K1702 w miejscowości Tar-
nawa Dolna od budynku 189 do 
drogi gminnej „Basiówka”, o  dłu-
gości około 0,950 km.

10. Wykonano remont odwodnienia 
przy drodze gminnej „Do Maciąż-
ki” w m. Tarnawa Dolna.

11. Wykonano:
- remont drogi gminnej „Maków-

ka” w miejscowości Tarnawa 
Górna;

- remont drogi gminnej „Jony” 
w miejscowości Tarnawa Górna 
w km od 0+007 do 0+043;

- remont drogi gminnej „Do Ła-
cha” w miejscowości Zembrzy-
ce w km od 0+040 do 0+100.

Sprawozdanie z działalności 
Wójta Gminy Zembrzyce

wa parkingu w Śleszowicach” zlokali-
zowanego przy tamtejszym kościele 
parafialnym. Bez wątpienia inwestycja 
ta wpłynie na poprawę bezpieczeń-
stwa w tym miejscu, gdzie dotych-
czas podczas uroczystości kościelnych 
przejazd tym odcinkiem drogowym 
stanowił nie lada wyzwanie. 

Myślimy o przyszłości

Wraz z realizacją zarówno dużych 
nowych inwestycji jak i mniejszych 
remontów na posiadanym mieniu ko-
munalnym podjęliśmy wraz z radny-
mi również decyzje o długofalowym 
znaczeniu dla dalszego rozwoju gmi-
ny. Takim działaniem był m.in. zakup 
dwóch działek o istotnym potencjale 
rozwojowym. Pierwsza nieruchomość 
to działka o powierzchni blisko 58 a, 
przyległa do Szkoły Podstawowej 
w Śleszowicach, która pozwoli nam 
na podejmowanie w kolejnych latach 
m.in. działań związanych z projek-
towaniem sali gimnastycznej w tej 
miejscowości. Druga nieruchomość to 
działka w Tarnawie Dolnej przyległa 
do placu zabaw i terenów tamtejszej 
szkoły podstawowej. Nabyta nieru-
chomość wraz z posiadanymi już tere-
nami pozwoli w przyszłości na utwo-
rzenie w tym miejscu m.in. zielonych 
terenów rekreacyjnych i przebudowę 
istniejącego placu zabaw. 

Smog

Kontynuujemy program wsparcia 
finansowego wymiany starych pale-
nisk na nowe ekologiczne. Rok 2019 
to kolejne 37 gospodarstw domo-
wych, które zdecydowały się na ten 
krok. Koszt tych przedsięwzięć po 
stronie gminy w minionym roku to 
185 000 zł. W tym miejscu pragnę 
przypomnieć, że z dniem 1 stycznia 
2023 roku czyli za dwa lata wszy-
scy posiadacze starych kotłów nie 
spełniających norm ekologicznych 
winni wymienić źródło ciepła na 
nowe – zważywszy na ograniczone 
środki finansowe zachęcam do sko-
rzystania z oferowanej przez gminę 
pomocy w tym zakresie i nie zosta-
wianie tego na ostatnią chwilę. Wraz 
z nadejściem w/w daty podczas 
stwierdzenia niespełnienia tego wy-

mogu będziemy zobligowani przepi-
sami prawa składać stosowne wnio-
ski do sądu. W budżecie na 2020 rok 
przewidzieliśmy pulę 150 000 zł. co 
pozwoli na dofinansowanie kwotą 
5 000 zł. kolejnych 30 gospodarstw 
domowych. 

A co w 2020 roku 

Nowy rok to również nowe wyzwania. 
Wraz z przyjętym przez Radę Gminy 
Budżetem Gminy na rok 2020 zosta-
ły wyznaczone nowe cele i działania. 
Bardzo dynamiczny w ostatnich latach 
proces inwestycyjny w roku 2020 ule-
gnie znacznemu spowolnieniu celem 
dostosowania bieżących potrzeb do 
realnych możliwości finansowych. Na-
sze wysiłki w dużej mierze zmierzać 
będą w kierunku konieczności rozwija-
nia i podnoszenia jakości usług świad-
czonych przez Gminę Zembrzyce.

W pierwszej kolejności w bu-
dżecie na 2020 rok zabezpieczo-
no środki finansowe dla Gminnego 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
w Zembrzycach na wykonanie od-
wiertów studni głębinowych mogą-
cych zasilać dodatkowo posiadane 
ujęcia wody w Zembrzycach i Tar-
nawie Górnej, celem zabezpieczenia 
jej ilości. Jednocześnie w dyspozycji 
GZWiK znalazły się środki finanso-
we na opracowanie dokumentacji 
na modernizację Stacji Uzdatniania 
Wody w Zembrzycach. Działania te 
mają rozpocząć proces modernizacji 
głównych ujęć wody dla Gminy Zem-
brzyce, a w efekcie zabezpieczyć jej 
ilość i wdrożyć rozwiązania popra-
wiające jakość wody. 

Kolejny obszar, który pragniemy 
rozwijać w 2020 roku to edukacja. 
Pragniemy rozbudować ofertę wy-
chowania przedszkolnego w Szko-
łach w Śleszowicach, Tarnawie Dolnej 
i Marcówce. W tym zakresie w zależ-
ności od zainteresowania rodziców 
pragniemy uruchomić w każdej z wy-
mienionych placówek dodatkowy od-
dział przy jednoczesnym wydłużeniu 
ich pracy. Nowe oddziały winny ru-
szyć wraz z nowym rokiem szkolnym 
tj. we wrześniu 2020 r. Jednocześnie 
we wszystkich placówkach oświa-
towych przeprowadzona zostanie 
modernizacja pracowni komputero-

wych, a w dalszej kolejności pra-
gniemy rozpocząć proces wdrażanie 
dziennika elektronicznego. 

Wraz ze znaczącym wzrostem 
funkcjonowania gospodarki odpadami 
komunalnymi pragniemy rozpocząć 
proces inwestycyjny związany z budo-
wą Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych na terenach będą-
cych własnością gminy. Inwestycja ta 
będzie z jednej strony wypełnieniem 
obowiązku prawnego w tym zakresie 
ale jednocześnie winna w przyszłości 
uniezależnić gminę od podmiotów ze-
wnętrznych i mieć wpływ na koszty 
funkcjonowania całego systemu go-
spodarowania odpadami. 

W przyjętym budżecie zabezpie-
czono środki na częściowe wykona-
nie chodnika przy drodze powiatowej 
w Tarnawie Górnej – Etap I jako po-
moc finansowa dla Powiatu Suskiego 
– realizacja zadania uzależniona bę-
dzie od pozyskania na ten cel wspar-
cia z budżetu państwa. 

Zamierzamy kontynuować pro-
gram wsparcia finansowego, dla tych 
którzy planują wymianę starego sys-
temu ogrzewania na nowy spełniają-
cy obowiązujące normy ekologiczne. 
Utrzymany zostanie funkcjonujący na 
terenie gminy system czujników jako-
ści powietrza. Kontynuowany jest pro-
gram współpracy z organizacjami poza-
rządowymi, którego jednym z efektów 
jest wsparcie finansowe w formie do-
tacji na realizację zadań publicznych 
w zakresie zdrowia, kultury, sportu 
i turystyki. W 2020 r. utrzymany zosta-
je system dopłat do pobytu na Krytej 
pływalni w Suchej Beskidzkiej. 

Ostatecznie budżet na 2020 
rok zakłada dochody ogółem 
24 530 000 zł, a po stronie wydat-
ków 26 020 000 zł. Planowany defi-
cyt to kwota 1 490 000 zł. który po-
kryty zostanie kredytem w wysokości 
1 300 000 zł oraz wolnymi środkami z 
lat ubiegłych w wymiarze 690 000 zł. 
Znaczna część wydatków skierowana 
jest na działy związane z funkcjono-
waniem gminnej oświaty tj. blisko 
32% całości planowanych wydatków 
oraz systemem wsparcia rodziny tj. 
około 28% całości wydatków. Budżet 
Gminy zakłada wydatki majątkowe 
na poziomie 1 566 630 zł. 

 Łukasz Palarski
Wójt Gminy Zembrzyce
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Inwestycje w Przychodniach Zdrowia

Zrealizowana inwestycja umożli-
wia w Przychodni w Zembrzycach 
i Przychodni Zdrowia w Ślęszowicach 
prowadzenie elektronicznej doku-
mentacji medycznej, w tym elektro-
niczne przetwarzanie i wymianę nie-
zbędnych informacji dla zapewnienia 
efektywnego procesu diagnostyki 
i leczenia. 

W ramach projektu zakupiono 
oraz zainstalowano  nowoczesny 

sprzęt informatyczny oraz oprogra-
mowanie. Zakupiono sprzęt kom-
puterowy (serwer, 10 komputerów, 
drukarki), wykonano całą sieć infor-
matyczną, zakupiono i zamontowano 
agregat prądotwórczy. Inwestycja 
objęła dwa wzajemnie powiązane 
zadania: wdrożenie systemu elek-
tronicznej dokumentacji medycznej 
oraz udostępnienie pakietu e-usług 
dostosowanych do potrzeb pacjen-

tów. W 2019 roku SGZOZ został 
wyposażony  również aparaturę 
medyczną EKG i spirometr. Oba te 
urządzenia dostosowane są do pro-
wadzenia dokumentacji medycznej 
w formie elektronicznej. Urządzenia 
te zakupiono za kwotę 13 770 zł, 
w tym ze środków z gminy, która 
przekazała dotację na ten cel w wy-
sokości 13 484,27 zł

UG

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach /SGZOZ/ zrealizował projekt 
„Elektroniczna dokumentacja medyczna”. Projekt był realizowany dzięki przekazanej dotacji 
z Gminy Zembrzyce w kwocie 120 000 zł, całkowity koszt projektu wyniósł  127 037,86 zł.

12. Wykonano roczny przegląd dróg 
gminnych oraz obiektów mosto-
wych.

13. Zakupiono oznakowanie dla sta-
łej Organizacji Ruchu przy obiek-
cie Centrum Rekreacji i Wypo-
czynku w Zembrzycach.

14. Wykonano odwodnienie na 
obiekcie Centrum Rekreacji 
i Wypoczynku w Zembrzycach.

15. Sprzedano, w drodze przetar-
gu ustnego nieograniczonego 
działkę nr 1103/4 o powierzchni 
0,0606 ha w Tarnawie Dolnej.

16. Zakupiono działkę 644/2 o po-
wierzchni 0,1013 ha w Tarnawie 
Dolnej.

17. Zorganizowano Jubileusz 50-le-
cia Par Małżeńskich, połączony 
z udekorowaniem medalami na-
danymi przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej.

18. Zorganizowane zostały spotkania 
wigilijne dla seniorów, rencistów 
i emerytów we wszystkich miej-
scowościach gminy. Organizato-
rem wydarzeń były szkoły współ-
pracujące z Gminnym Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Zembrzy-
cach. W Tarnawie Górnej w orga-
nizację przedświątecznego spo-
tkania włączyło się KGW „Redz”.

19. Wójt Gminy ogłosił otwarty kon-
kurs ofert na realizację zadań 
publicznych w 2020 roku z za-
kresu wspierania i upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu, 
ochrony i promocji zdrowia oraz 
z zakresu kultury i ochrony dzie-
dzictwa narodowego.

20. Centrum Obsługi Szkół w Zem-
brzycach wypłaciło pomoc ma-
terialną o charakterze socjal-
nym dla 55 uczniów na kwotę 
42 608 zł.

21. Złożono 4 wnioski, dla wszyst-
kich szkół gminy o udzielenie 
wsparcia finansowego na zakup 
książek do bibliotek szkolnych na 
kwotę 14 480 zł.

22. Zgłoszono wszystkie gminne 
szkoły do udziału w programie 
Szkolny Klub Sportowy w 2020 
roku.

23. W ramach zadania: „Moderni-
zacja pracowni komputerowych 
w jednostkach oświatowych” 
zakupiono pracownie kompute-
rowe do 4-ech gminnych szkół za 
kwotę 156 898,24 zł.

24. Zakupiono pomoce dydaktyczne 
dla Szkoły Podstawowej w  Śle-
szowicach do pracowni: che-
micznej, fizycznej, geograficznej 
i biologicznej. Pozyskano środki 
na ten cel z rezerwy subwencji 
na kwotę 69 832 zł.

25. Zgłoszono wszystkie gminne 
szkoły do konkursu przyrodni-
czego „Poznajemy Parki Krajo-
brazowe Polski”.

26. Samodzielny Gminny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Zembrzy-
cach zrealizował projekt „Elek-
troniczna dokumentacja me-
dyczna”. Projekt był realizowany 
dzięki przekazanej dotacji z Gmi-
ny Zembrzyce w kwocie 120 000 
zł, całkowity koszt projektu wy-
niósł 127 037,86 zł.

27. Podpisano umowę z Powiatem 
Suskim, w ramach której miesz-
kańcy gminy mają prawo korzy-
stać, z 4 złotowych zniżek na Kry-
tej Pływalni w Suchej Beskidzkiej 
w ramach Gminnego Programu 
„Razem spędzamy czas”.

28. Przyznano dotację dla Caritas 
Archidiecezji Krakowskiej na 
realizację zadania publicznego, 
dzięki któremu mieszkańcy mogą 
korzystać z bezpłatnych usług 
rehabilitacyjnych.

29. Wójt Gminy uczestniczył między 
innymi w:
- spotkaniach konsultacyjnych 

dotyczących Parku Krajobra-
zowego Beskidu Małego;

- uroczystościach związanych 
z obchodami Święta Niepodle-
głości; 

- Forum Wójtów Województwa 
Małopolskiego;

- Konferencji „100 lat w służbie 
dla zdrowia publicznego”;

- uroczystości 70-lecia Koła Ło-
wieckiego „Cietrzew” w Mu-
charzu;

- wydarzeniu rekreacyjnym 
„Bieg Leśny” w Marcówce;

- w spotkaniach świątecznych 
z mieszkańcami w poszczegól-
nych sołectwach;

- posiedzeniu Rady Społecznej 
Przychodni Zdrowia w Zem-
brzycach;

- Walnym Zebraniu Członków 
Stowarzyszenia Gmin Babio-
górskich wraz z  uroczystym 
wręczeniem Laurów Babiogór-
skich.

Łukasz Palarski
Wójt Gminy Zembrzyce

Usługi są świadczone w godzinach od 
8:00 do 13:00. By skorzystać z tych 
świadczeń należy mieć skierowanie 
od lekarza i umówić się na termin. 
Zakres świadczonych usług to różno-
rodne zabiegi dostosowane do indy-
widualnych schorzeń i potrzeb dane-
go pacjenta, także z wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii typu: 
lampa sollux, pole elektromagnetycz-
ne, laser, jonoforeza, prądy diadyna-
miczne, TENS, prądy Trąberta, prądy 
Kotz’a, galwanizacja, masaż wirowy, 
masaż aguavibratorem, prądy inter-
ferencyjne, inhalacje, rotor kończyn 
górnych, cykloergometr rowerowy, 

elektrostymulacja przeciw bólowa. 
Rehabilitacja wykonywana jest przez 
wykwalifikowany personel Caritas. 
Jakość i dostępność usług sprawia, 
że cieszą się stale dużym zaintereso-
waniem. 

UG

Bezpłatne usługi rehabilitacyjne 
dla mieszkańców Gminy Zembrzyce 
w 2020 roku

Kolejny rok mieszkańcy Gminy Zembrzyce mogą korzystać z bezpłatnych usług rehabilitacyjnych,  
wykonywanych w Domu Wczasowo Rehabilitacyjnym w Zembrzycach,  prowadzonym przez Caritas 
Archidiecezji Krakowskiej. W 2020 roku Wójt Gminy Zembrzyce przyznał na realizację tego zadania 
dotację w wysokości 30 000 zł. 
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Zniżki na basenie
W 2020 roku Gmina Zembrzyce realizuje program „Razem spę-
dzamy czas”, który promuje zdrowy stylu życia i wspieranie funk-
cji opiekuńczych rodziny poprzez wyjazdy na basen. 

W ramach tego programu każdy 
mieszkaniec naszej gminy  ma prawo 
korzystać z niższej o 4 zł opłaty za po-
byt na basenie w Suchej Beskidzkiej. 
Warunkiem skorzystania ze zniżki jest 
okazanie dokumentu potwierdzają-
cego fakt zameldowania na terenie 
Gminy Zembrzyce (np. dowód oso-
bisty lub legitymacja). Na realizację 

programu w 2020 roku przeznaczo-
no kwotę 17 000 zł. W 2019 roku 
w ramach tego programu wydano 
3622 tańszych biletów i odpowiednio 
w 2018 roku wydano 4448 tańszych 
biletów. Zapraszamy mieszkańców do 
aktywnego spędzania czasu na Krytej 
Pływalni w Suchej Beskidzkiej.

UG 

Dla porównania w 2015 roku w naszej gminie było 5611 mieszkańców, w 2016 
roku – 5597, w 2017 roku  – 5586, w 2018 roku – 5613.
Na koniec 2019 roku struktura wiekowa mieszkańców kształtowała się nastę-
pująco:

31 grudnia 2019 roku Gmina Zembrzyce liczyła – 5617 miesz-
kańców, w tym  kobiet 2826 i 2791 mężczyzn.

ILU NAS JEST?

Wiek Kobiety Mężczyźni Razem
od 0 do 17 lat 506 550 1056
od 18 do 59 lat 1621 1670 3291
od 60   + 699 571 1270
Ogółem 2826 2791 5617

Struktura mieszkańców gminy wg podziału na sołectwa.

Lp. Sołectwo Kobiety Mężczyźni Razem
1 Zembrzyce 1071 1067 2138
2 Tarnawa Dolna 754 755 1509
3 Tarnawa Górna 194 181 375
4 Śleszowice 434 413 847
5 Marcówka 373 375 748

Ogółem 2826 2791 5617

Urodzenia i zgony w 2019 roku

Lp. Sołectwo Urodzeni Zgony
1 Zembrzyce 15 17
2 Tarnawa Dolna 14 17
3 Tarnawa Górna 4 2
4 Śleszowice 15 12
5 Marcówka 11 4

Ogółem 59 52

5617 mieszkańców

2826 kobiet

2791 mężczyzn

Nowe zasady gospodarowania 
odpadami komunalnymi
Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe stawki opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyję-
te Uchwałą Rady Gminy Zembrzyce Nr XI/97/19 z dnia 
29 listopada 2019 r. w sprawie:  wyboru metody opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości stawki tej opłaty:
•	 16,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli 

odpady zbierane są w sposób selektywny;
•	 64,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli wła-

ściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbiera-
nia odpadów komunalnych w sposób selektywny.
Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpa-

dami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują 
się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzy-
stywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wynosi: 
169,00 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny; 338,00 zł, jeżeli właściciel nierucho-
mości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w spo-
sób selektywny.

Zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania 
nowej deklaracji. Wysokość opłaty za śmieci wyliczona 
jest jako iloczyn nowej stawki opłaty i liczby osób poda-
nych w deklaracji.

UWAGA NOWY NUMER RACHUNKU!

Opłatę można wnosić na rachunek bankowy Urzędu Gmi-
ny Zembrzyce nr 37 8128 0005 0000 0462 2000 0230,  
u inkasenta (sołtys) lub w kasie Urzędu Gminy.

Termin wniesienia opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych:

za I kwartał do 15 kwietnia,
za II kwartał do 15 maja
za III kwartał do 15 września,
za IV kwartał do 15 listopada.
Właściciele domków letniskowych, lub innych nieru-

chomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wy-
poczynkowe położonych na terenie Gminy Zembrzyce 
zobowiązani są wnosić bez wezwania opłatę za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi w łącznej wysokości za 
dany rok z góry w terminie do 31 sierpnia danego roku.

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom 
nieruchomości, że wszelkie zmiany będące podstawą usta-
lenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi (np., zmiana ilości osób – przemeldowa-
nie, narodziny dzieci, zgon, zmiana sposobu postępowania 

z odpadami komunalnymi) skutkują koniecznością złożenia 
nowej deklaracji z aktualnymi danymi. Właściciel nierucho-
mości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Zembrzyce 
nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następują-
cego po miesiącu, w który nastąpiła zmiana.

Od 2020 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) znajduje się w miejscowości Zem-
brzyce przy drodze „Kolejowej”,  budynek byłego składu 
opału „WIZAN”.

Godziny otwarcia  punktu PSZOK :
poniedziałek – wtorek 8.00 – 10.00 ,
środa  14.00 – 16.00 ,
czwartek – piątek 8.00 – 10.00
oraz  w każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca 
od godz. 8.00 – 13.00

Terminy zbiórek odpadów komunalnych 
rok 2020

Styczeń– 7, 20 Lipiec – 6, 20
Luty – 10, 24 Sierpień – 3, 17
Marzec – 9, 23 Wrzesień – 7, 21
Kwiecień – 6, 27 Październik  – 5, 19
Maj – 11, 25 Listopad – 2, 16
Czerwiec – 8, 22 Grudzień – 7, 21
29 czerwca – mobilne zbiórki odpadów wielkogabary-

towych oraz sprzętu eklektycznego i elektronicznego
28 września – mobilna zbiórka opon.

PAMIĘTAJ!

1. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia 
odpadów komunalnych i przekazać je do specjalnych 
pojemników znajdujących się w aptekach na terenie 
Gminy Zembrzyce lub przekazywać je do Gminnego 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

2. Zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze stru-
mienia odpadów komunalnych i przekazywać je do 
specjalnych pojemników znajdujących się w budynku 
użyteczności publicznej i w Gminnym Punkcie Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych..

3. Chemikalia (puszki po farbach, lakierach itp.) należy 
wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i prze-
kazywać je do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów komunalnych.

4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wy-
dzielić ze strumienia odpadów komunalnych i prze-

W 2020 ROKU NIE ULEGAJĄ PODWYŻSZENIU 
STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
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kazywać je do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych lub oddawać podczas zbiórki 
odpadów elektrycznych i elektronicznych.

5. Odpady budowlane i rozbiórkowe powinny być za-
ładowane do odpowiedniego pojemnika przeznaczo-
nego na tego typu odpady (ograniczające pylenie). 
Pojemnik można zamówić u przedsiębiorcy odbierają-
cego odpady. Odpady remontowo – budowlane będą 
przyjmowane w Gminny Punkcie Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych w ilości do 1 m3 bez dodat-
kowej opłaty.

6. Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy prze-
kazywać do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych lub oddawać podczas zbiórki 
odpadów wielkogabarytowych.

7. Odpady ulegające biodegradacji – zalecane jest kom-
postowanie ich w przydomowych kompostowniach, 
ponadto można oddawać je podczas zbiórki odpadów 
komunalnych  z zastrzeżeniem pkt 8.

8. Odpady zielone – skoszona trawa, liście, gałęzie itp. 
zalecane jest kompostowanie.

UG

Dla porównania w 2012 roku gmina odebrała od miesz-
kańców i oddawała do zagospodarowania 716 ton od-
padów komunalnych, w 2015 – 830 ton, w 2018 – 1163 
ton, a w 2019 około – 1250 ton. Ważnym jest by w miarę 
możliwości prowadzić przydomowe kompostowniki i tym 
sposobem we własnym zakresie część odpadów zielo-
nych, biodegradowalnych została zagospodarowana na 
przydomowych kompostownikach. 

Koszt transportu i utylizacji odpadów komunalnych 
z Gminy Zembrzyce w 2020 roku to kwota: 1230 000,00 zł 
/ kwota po przeprowadzonym postępowaniu na udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczo-
nego/. Tak wysokie koszty spowodowane są dodatkowy-
mi obowiązkami firm odbierających odpady komunalne, 
zaostrzonymi wymogami kontrolnymi podmiotów prowa-
dzących składowiska odpadów i rosnącymi kosztami pracy. 
Znacznie podniosły się również opłaty, które firma odbie-
rająca odpady zmuszona jest ponosić do Urzędu Marszał-
kowskiego za każdą tonę przekazanych na składowisko 
odpadów. tzw. opłaty marszałkowskie. W 2020 roku jest 
to kwota 270 zł. Istotnym czynnikiem, który wpłynął na 
podniesienie kosztów odbioru i utylizacji odpadów jest też 
mała konkurencja podmiotów zainteresowanych odbiorem 
i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 
wszelkie koszty związane z gospodarowaniem odpadami 
komunalnymi powinny być pokryte przez mieszkańców 
w ramach opłaty za śmieci.

Uchwałą Rady Gminy Zembrzyce Nr XI/97/19 z dnia 
29 listopada 2019 roku uchwalona została stawka opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 
16 zł miesięcznie od mieszkańca.

Przychody gminy uzyskane z opłat za gospodarowa-
nie odpadami, przy założeniu, że wszyscy mieszkańcy za-
płacą za odpady komunalne, będą wynosić w 2020 roku: 
5524 x 16 zł miesięcznie = 88 384 zł miesięcznie, co daje 
kwotę 1 060 608, 00 zł na rok.

Do tej kwoty dochodzą opłaty pobierane od domków 
letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych 
na cele rekreacyjne, w wysokości 70 x 169 zł = 11 830 zł 
rocznie.

Razem planowane przychody gminy w 2020 roku 
będą wynosić: 1 072 438,00 zł, co nie pokryje wszystkich 
kosztów związanych z gospodarowaniem odpadami.

Gmina ponadto ponosi koszty związane z bieżącą ob-
sługą systemu przez Urząd Gminy, a ponadto w budże-
cie Gminy Zembrzyce na 2020 rok zaplanowano budowę 
przez gminę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych, po to by w kolejnych latach nie musieć zle-
cać jego prowadzenia podmiotom zewnętrznych. Zgodnie 
z nowymi wymogami przepisów prawa, dla zapewnienia 
kontroli nad ilością oddawanych odpadów gmina musi 
również zainwestować także w montaż wagi, by kontro-
lować i ważyć ilość oddawanych odpadów komunalnych.

Dlaczego tyle płacimy za odpady?
W Gminie Zembrzyce wdrożono od 2012 roku system gospodarowania odpadami komunalnymi 
oparty na sortowaniu odpadów w gospodarstwach domowych. Obecnie zdarzają się pojedyncze 
przypadki pozostawiania odpadów przy drodze, czy nad rzeką, wszystkie one są weryfikowane pod 
kontem ustalenia sprawców. W efekcie czego odpady są sortowane i oddawane w workach, a nie 
wyrzucane do lasu, nad rzekę czy palone. System ten funkcjonuje w miarę prawidłowo, ale kosztuje 
coraz więcej, ponieważ oddawanych odpadów jest bardzo dużo. 

Dyrektor Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Krakowie decyzją KR.RET.070.293.2018 z dnia 30 lipca 
2018 roku zatwierdził taryfy dla Gminnego Zakładu Wo-
dociągów i Kanalizacji w Zembrzycach na okres 3 lat od 
września 2018 do września 2021 roku.

By zmniejszyć opłaty jakie będą zobowiązane pono-
sić gospodarstwa domowe za ww. usługi w 2020 roku na 
wniosek Wójta Gminy Rada Gminy Zembrzyce uchwaliła 

dopłaty z budżety gminy do 1 m3 zużytej wody i do 1 m3 

odprowadzanych ścieków, /Uchwała Rady Gminy Zem-
brzyce nr XI/96/19 z dnia 29 listopada 2019 roku/. Dzię-
ki dopłatom z gminy gospodarstwa domowe będą płacić 
w  2019 roku cenę 4,55 zł brutto za 1 m3 dostarczonej 
wody i cenę 5,11 zł brutto za 1 m3 odprowadzanych ście-
ków, co jest znacznie niższą kwotą od ustalonych przez 
organ regulacyjny taryf.

Taryfy i ceny za dostarczaną wodę w okresie od 01 stycznia 2020 do 31 sierpnia 2020 roku

Taryfowa grupa 
odbiorców

Wyszczególnienie Cena wg 
taryfy 
(netto)

Cena wg 
taryfy 

(brutto)

Dopłata z budżetu 
Gminy do 1 m3 
zużytej wody

Cena końcowa 
dla odbiorców 

(brutto) w zł

Gospodarstwa 
domowe

Cena za dostarczoną  
wodę za m³

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

Stawka opłaty 
abonamentowej

5,10 5,51 - 5,51

Pozostali odbiorcy  Cena za dostarczoną  
wodę za m³

5,14 5,55 - 5,55

Stawka opłaty 
abonamentowej

5,10 5,51 - 5,51

Taryfy i ceny za dostarczaną wodę w okresie od 01 września 2020 do 31 grudnia 2020 roku

Taryfowa grupa 
odbiorców

Wyszczególnienie Cena wg 
taryfy 
(netto)

Cena wg 
taryfy 

(brutto)

Dopłata z budżetu 
Gminy do 1 m3 
zużytej wody

Cena końcowa 
dla odbiorców 

(brutto) w zł

Gospodarstwa 
domowe

Cena za dostarczoną  
wodę za m³

4,52 4,88 0,31 4,55

Stawka opłaty 
abonamentowej 

5,10 5,51 - 5,51

Pozostali odbiorcy  Cena za dostarczoną  
wodę za m³

5,21 5,63 - 5,63

Stawka opłaty 
abonamentowej

5,10 5,51 - 5,51

Taryfy i ceny za odprowadzane ścieki w okresie od 01 stycznia 2020 r do 31 sierpnia 2020 roku

Taryfowa grupa 
odbiorców

Wyszczególnienie Cena wg 
taryfy 
(netto)

Cena wg 
taryfy 

(brutto)

Dopłata z budżetu 
Gminy do 1 m3 

odprowadzanych 
ścieków

Cena końcowa 
dla odbiorców 

(brutto)

Gospodarstwa 
domowe

Cena za odprowadzenie 
ścieków za m³

 6,42 6,93 1,69 5,11

Pozostali odbiorcy Cena za odprowadzenie 
ścieków za m³

6,42 6,93 - 6,93

Taryfy i ceny za odprowadzane ścieki w okresie od 01 września 2020 r. r do 31 grudnia 2020 roku

Taryfowa grupa 
odbiorców

Wyszczególnienie Cena wg 
taryfy 
(netto)

Cena wg 
taryfy 

(brutto)

Dopłata z budżetu 
Gminy do 1 m3 

odprowadzanych 
ścieków

Cena końcowa 
dla odbiorców 

(brutto)

Gospodarstwa 
domowe

Cena za odprowadzenie 
ścieków za m³

 6,24 6,74 1,51 5,11

Pozostali odbiorcy Cena za odprowadzenie 
ścieków za m³

6,24 6,74 - 6,74

Opłaty za wodę i ścieki dla gospodarstw 
domowych w 2020 roku nie ulegają zmianie
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Podopieczni ośrodka pomocy spo-
łecznej oraz inne osoby znajdujące się 
w trudnej sytuacji życiowej mają moż-
liwość wsparcia psychologicznego i 
pomocy terapeutycznej równocześnie 
w jednym miejscu tj. w siedzibie Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Zembrzycach. 
Psycholog pełnił dyżur w każdy wtorek, 
natomiast psycholog-terapeuta dyżu-
rował w co drugi poniedziałek.

Program finansowany był w 80% 
z dotacji Małopolskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego w Krakowie, w ramach 

zadania Dofinansowanie rozwoju po-
mocy społecznej, a w 20% z budżetu 
własnego gminy.

W 2019 r. ze wsparcia psycho-
logicznego i terapeutycznego w ra-
mach programu „Kompleksowa po-
moc rodzinie” skorzystały 23 rodziny. 
Z indywidualnej pomocy skorzystały 
32 osoby (w tym również dzieci), któ-
rym udzielono łącznie 146 porad. 

Realizacja projektu wpływa na: 
poprawę jakości życia osób w trud-
nej sytuacji życiowej, zmianę postaw 

i utrwalenie pozytywnych standar-
dów w relacjach rodzinnych, uzy-
skanie informacji i możliwość podej-
mowania działań terapeutycznych, 
zminimalizowanie osamotnienia i izo-
lacji społecznej, poprawę bezpieczeń-
stwa osób w rodzinach, wzmocnienie 
aktywności i samodzielności życiowej 
osób/rodzin, przełamanie pasywności 
i braku wiary we własne siły i możli-
wości, podniesienie samooceny osób 
w trudnej sytuacji życiowej, aktywiza-
cję społeczną osób zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym.

Na rok 2020 Gmina Zembrzyce 
złożyła wniosek i planuje kontynu-
ację powyższych działań, które spo-
tkały się z pozytywnym odbiorem 
w środowisku.

GOPS

W 2019 roku w Gminie Zembrzyce realizowano projekt „Kom-
pleksowa Pomoc Rodzinie”, który pozwalał na bieżąco zapewnić 
osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz zgłaszają-
cym inne problemy, natychmiastową pomoc oraz wsparcie na 
różnych płaszczyznach równocześnie.

Realizacja projektu 
– Kompleksowa Pomoc Rodzinie

Grupa „POKOLENIE” to zespół osób z 
różnych pokoleń. Jeśli brać pod uwa-
gę rozpiętość lat między najstarszym, 
a najmłodszym członkiem zespołu, 
to jest to niemal 30 lat… Pokolenie… 
Drugie znaczenie, to pokolenie ludzi, 
którzy żyli w czasie działalności Jana 
Pawła II, którzy nie pozostali obojętni 
na Jego nauczanie i którzy chcą, aby 
pamięć o Nim nie gasła – Pokolenie 
JP II.  Grupa powstała jako niezamie-
rzony wynik drgnienia serca – wtedy, 
kiedy niemal wszystkie serca świata 
drgnęły mocniej i smutniej – w czasie 
refleksji jaka narodziła się po śmierci 
Papieża Jana Pawła II. Trudno było 
pogodzić się z taką stratą, dlatego re-
akcja tych 8 ludzi skupiła się na tym 

jak oddać hołd wielkiemu Człowie-
kowi, wielkiemu Polakowi, wielkiemu 
Papieżowi. Zorganizowali koncert ku 
czci Jana Pawła II, który przeobra-
ził się w cykl koncertów tworzonych 
i organizowanych dwa razy do roku. 
Potem pojawiły się występy kolędo-
we, rozrywkowe, udział w imprezach 
charytatywnych i religijnych. Tak już 
ponad 14 lat… Zawsze przyświeca 
temu podstawowa idea – pielęgno-
wanie i rozpowszechnianie myśli i na-
uki Świętego Jana Pawła II. 

Grupę tworzą wokaliści: Anna Lo-
rek, Elżbieta Fidelus, Barbara Cyganik, 
Justyna Tokarz, Gabriela Świerk, Piotr 
Talaga, Halina Toma i Edward Stopa. 
Od lat uświetniają imprezy, a każ-

dy koncert wywiera na słuchaczach 
ogromne wrażenie. Wszystko co robią 
jest ich spontanicznym działaniem. 
Zapewne większość mieszkańców 
naszej gminy i nie tylko miała okazję 
posłuchać ich utworów i ciekawej in-
terpretacji nauki naszego Wielkiego 
Polaka Jana Pawła II. 

Laur Babiogórski to wyróżnienie 
przyznawane przez Stowarzyszenie 
Gmin Babiogórskich dla zasłużonych 
za szeroką działalność popularyza-
torską w dziedzinie kultury, regiona-
lizmu oraz za działania na rzecz roz-
woju i promocji regionu Beskidów. 
Gratulujemy nagrodzonym i życzymy 
dalszych sukcesów artystycznych.

GCKiCz

W dniu 14 grudnia 2019 roku Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich 
uhonorowano „LAUREM BABIOGÓRSKIM” Grupę „POKOLE-
NIE” za całokształt działalności dającej  trwały wkład w rozwijanie 
i utrwalanie przesłania Jana Pawła II w następnych pokoleniach. 

LAUR BABIOGÓRSKI 2019 
dla GRUPY „POKOLENIE”

Konkursy Piosenek 
i Pieśni Patriotycznych

W tym roku największym powodzeniem cieszyła się 
kategoria solistów. Choć serca komisji skradły zespoły 
z przedszkola w Zembrzycach i SP w Marcówce, które nie 
tylko pięknie, świadomie, odważnie śpiewały wybrane 
piosenki, ale również uroczo i profesjonalnie prezentowa-
ły się na scenie. Czerwono-białe stroje nadawały odświęt-
nego charakteru. Szczególne gratulacje należą się Pani Zu-
zannie Kopacz i Jolancie Fidelus, które włożyły mnóstwo 
pracy w staranne przygotowanie zespołów. W kategorii 
solistów wyróżniały się osoby, które z zaangażowaniem 
śpiewały wybrane przez siebie piosenki, co w tym kon-
kursie jest szczególnie ważne. Gratulujemy wszystkim wy-
konawcom i cieszymy się, że rozpowszechniacie piosenki 
patriotyczne. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku znów 
usłyszymy nowe utwory w Waszych młodzieńczych inter-
pretacjach.

Wyniki konkursu:

Grupa wiekowa „0” – III
Kategoria Zespół:
I miejsce – Zespół „Jagódki” SP w Marcówce
II miejsce – Zespół „Słoneczka” Przedszkole w Zem-

brzycach

Kategoria Soliści:
wyróżnienie Maciej Talaga SP w Zembrzycach

Grupa wiekowa IV-VI
Kategoria Zespół – nie przydzielono

Kategoria soliści:
I miejsce – Kamil Łach SP w Marcówce
II miejsce – Patrycja Kosek SP w Śleszowicach
III miejsce – Amelia Michniak SP w Tarnawie Dolnej

Grupa wiekowa VII-VIII
Kategoria Zespół:
wyróżnienie – klasa VII SP w Zembrzycach

Kategoria soliści:
I miejsce – Karolina Wajdzik SP w Śleszowicach
II miejsce – Emilia Tomczyszyn SP w Zembrzycach

6 listopada 2019r . odbył się w Zespole Szkół 
w Zembrzycach II Gminny Konkurs Piosenki 
i Pieśni Patriotycznej. Zaprezentowali się w 
nim uczniowie ze szkół: w Zembrzycach, Mar-
cówce, Śleszowicach i Tarnawie Dolnej. 
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NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Święto Odzyskania Niepodległości obchodzone było w naszej gminie na wiele sposobów. 

Jak co roku, konkurs zorganizowany 
był przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Stryszawie, a odbył się w Lachowi-
cach. W tym roku uczestnicy konkursu 
mieli zmierzyć się z przygotowaniem 
dań z królika. Jednak nie oznaczało to 
wcale monotonii na stołach. Panie po-
deszły do tematu bardzo kreatywnie. 
Potrawy jakich można było skoszto-
wać to zupy, pasztety, sałatki, roladki 
i pierożki. Wszystko to w wielu wer-
sjach i wszystkie – przepyszne. 

Poza potrawami z królika, można 
było również posmakować pysznych 
ciast, ciasteczek, kluseczek, chlebków 
i sosów. Na stołach zagościły rów-
nież smakowite, różnorodne nalewki: 
z głogu, mirabelkowa, cytrynówka, 
z czystka, z migdałów i wiele innych. 
Gminę Zembrzyce wspaniale repre-
zentowały Panie z Koła Gospodyń 
w Tarnawie – KGW „Tarnawianki”. 

O atmosferę zabawy zadbał ze-
spół regionalny ze Stryszawy. Mamy 
nadzieję, że ten piękny konkurs kul-
tywujący tradycje naszego regionu 
będzie zyskiwał coraz większą popu-
larność, zarówno wśród gospodyń, jak 
i wśród mieszkańców powiatu, którzy 
są zapraszani na degustacje.

GCKiCZ

W dniu 16 listopada 2019 roku odbył się już XIX Powiatowy 
Konkurs Potraw Regionalnych „O złotą warzechę”. Na imprezie 
zaprezentowało się 13 grup. 12 kół gospodyń oraz reprezentacja 
Zespołu Szkół im. W. Witosa z Suchej Beskidzkiej. 

Powiatowy konkurs 
„O złotą warzechę”

4 listopada 2019 roku pod patronatem Burmistrza 
Suchej Beskidzkiej, odbył się XII Festiwal Pieśni Patrio-
tycznej „TO POLSKA – MOJA OJCZYZNA”. Festiwal 
cieszy się ogromnym zainteresowaniem, w tegorocznych 
przesłuchaniach wzięło udział 18 solistów i 16 zespołów 
(łącznie289 osób).

I miejsce w grupie zespołów do lat 15 zdobył chór „Ja-
gódki” ze SP w Marcówce.  Zespół „Słoneczka” z Przed-
szkola w Zembrzycach zajął III miejsce wykonując brawu-

rowo utwór „Pałacyk Michla”. Wśród solistów Karolina 
Wajdzik ze SP w Śleszowicach wyśpiewała III miejsce, zaś 
Patrycji Kosek i Weronice Targosz jury przyznało wyróż-
nienia. W kategorii dorosłych od lat czołową lokatę zaj-
muje Zespół „Mioduszyna”. Wszyscy laureaci brali udział 
w koncercie finałowym, który się odbył się  11 listopada 
2019 roku na zamku w Suchej Beskidzkiej.

GRATULUJEMY!
GCKiCz

Już 8 listopada 2019 r. odbyły się uroczyste akademie 
z okazji 101 rocznicy odzyskania niepodległości. Szkoły 
włączyły się w akcję „Szkoła do hymnu”,  by razem z prawie 
4 mln uczniów i 400 tysiącami nauczycieli z ponad 19 tys. 
szkół, przedszkoli wspólnie odśpiewać o godz. 11:11 czte-
ry zwrotki hymnu Polski.  W szkołach odbyły się też uro-
czystości przygotowane przez uczniów dla społeczności, 
wieczornice, akademie, wieczory wspomnień, które były 
szczególnymi lekcjami historii i okazją do wspólnego śpie-
wania pieśni patriotycznych. 

W dniu 10 listopada odbył się już IV Charytatywny 
Bieg Niepodległości organizowany na terenie Zembrzyc 
i cieszący się coraz większym zainteresowaniem biegaczy 

nawet  z odległych miejscowości. W dniu święta 11 li-
stopada odbyły się uroczyste Msze Święte w intencji Oj-
czyzny i poległych w walce o jej wolność w Zembrzycach 
i Tarnawie Dolnej. Z tej okazji samorządowcy złożyli też 
wiązanki kwiatów i zapalili znicze przy pomniku na zem-
brzyckim Rynku i przy symbolicznej mogile w Tarnawie 
Dolnej. Szczególnie uroczyście świętowano w Zembrzy-
cach, gdzie młodzież szkolna wraz z Zespołem Miodu-
szyna i Orkiestrą Dętą Rytm Zembrzyce przedstawiła pa-
triotyczną akademię i przypomniała o bohaterach dzięki 
którym żyjemy w wolnej Polsce. 

GCKiCz  Dobiegł końca realizowany od września 2019 r. projekt pt. „Spotkajmy się…” dofinansowany w ra-
mach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ,Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce 
i  Babiogórskie Stowarzyszenia Zielona Linia. Wnioskodawcą projektu grantowego było Stowarzy-
szenie Lokalna Inicjatywa Społeczna „Nasza Gmina”.  Realizatorami projektu były lokalne organizacje 
pozarządowe, twórcy ludowi. Celem projektu była integracja osób starszych, dzieci i młodzieży jak 
i budowanie społeczności lokalnej  i zacieśnianie więzów międzyludzkich. 

Od projektu „Spotkajmy się...” 
do Gminnego Klubu Seniora!

Ważną rolę w realizacji projektu ode-
grało wykorzystanie społecznego 
potencjału różnych grup wiekowych, 
ich wiedzy, umiejętności, zdolności 
i doświadczenia. W ramach projektu 
odbyło się trzynaście spotkań o róż-
norodnej tematyce kreowanej przez 
samych uczestników spotkań. 

W październiku uczestniczono 
w  warsztatach robótek na drutach, 
szydełkowania w których uczestni-
czyła również młodzież, która zdoby-
wała umiejętności w tym zakresie od 
doświadczonych seniorek. Efektem 
tych zajęć była współpraca z Fundacją 
„Redemptoris Missio” w ramach której 
wysłano paczki z wykonanymi wła-

snoręcznie czapkami, szalikami, skar-
petami dla potrzebujących w górach 
Afganistanu. Przed świętem zmarłych 
odbyły się warsztaty bibułkarskie, 
gdzie z bibuły wykonywano kwiaty, 
a szczególnie chryzantemy woskowa-
ne parafiną, z których wykonano wią-
zanki. Świętowano też Ogólnopolski 
Dzień Seniora, gdzie oprócz życzeń, 
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Europejski Dzień Języków jest 
obchodzony co roku 26 września. 
Wydarzenie to ma zwrócić uwagę na 
bogactwo języków w Europie (ponad 
200 języków europejskich). Dzień 
ten jest też okazją do popularyzowa-

nia wiedzy na temat różnych języków 
używanych w Europie,  promowania 
różnorodności językowej i kulturowej 
oraz zachęcania młodych i dorosłych 
do nauki języków, bo jak mawiał 
Frank Smith: Jeden język ustawia Cię 

w korytarzu życia. Dwa języki otwierają 
każde drzwi po drodze. 

Tegoroczna edycja Europejskiego 
Dnia Języków Obcych przebiegała 
w naszej szkole pod hasłem: „Przysło-
wia mądrością narodów”. Uczniowie 
dokonywali tłumaczeń znanych przy-
słów z języka angielskiego i niemiec-
kiego na język polski. Wszystkie przy-
słowia, sformułowane  zarówno po 
angielsku  jak  i niemiecku,  najlepiej 
przetłumaczyła uczennica z klasy VIII.

było wspólne radosne śpiewanie, 
bowiem pieśni tworzone przez wie-
ki niosą przekaz przeszłych pokoleń. 
Śpiew to pasja młodszych i starszych 
w której odnajdują wspólne więzi. Nie 
zabrakło też spotkania poświęcone-
go tematyce przeciwgrypowej, bo 
w okresie jesienno-zimowym nie ma 
stuprocentowego sposobu na unik-
nięcie zarażenia się wirusem grypy, 
szczególnie wśród osób starszych. 
Uczestnikom przypomniano jak wiele 
można zrobić by ryzyko zachorowania 
znacząco zmalało. Spotkano się też 
aby zadbać o kondycję, bo o nią w tym 

sezonie też trudno. Była też terapia 
tańcem, która w każdym wieku jest 
wskazana. Ruch pozwala się oderwać 
od codzienności zbliża ludzi i pobudza 
do dalszej aktywności życiowej. Na 
spotkaniu będącym podsumowaniem 
tegorocznych spotkań przy opłatku 
i wspólnym kolędowaniu seniorzy za-
deklarowali chęć udziału w zajęciach 
w kolejnym roku. 

Wychodząc naprzeciw tym ocze-
kiwaniom oraz na bazie zdobytych 
doświadczeń pragniemy w ramach 
działalności GCKiCz w Zembrzycach 
dalej rozwijać tę formę spędzania 

czasu wolnego w ramach „Gminnego 
Klubu Seniora”. Zapraszamy wszyst-
kich chętnych do Gminnego Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach 
w każdy czwartek od godz. 15.00. Za-
pewnione będą wieloprofilowe dzia-
łania mające na celu integrację mię-
dzypokoleniową, aktywność fizyczną 
i turystyczną, uczestnictwo w życiu 
społecznym, budowę przyjaznego spo-
łecznego klimatu. Chcemy by osoby 
starsze były nadal aktywne i działały 
na rzecz własnego rozwoju i na rzecz 
rozwoju środowiska, w którym żyją. 

GCKiCz

Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie XI” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności  
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce  oraz Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia w Stryszawie

Informacje ze Szkoły w Tarnawie Dolnej

Europejski Dzień Języków 
Z językami, wszędzie jesteś w domu
     Edward De Waal

Ogólnopolski Tydzień Kariery

W październiku przypada Ogólnopolski Tydzień Kariery. Ta 
coroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawo-
dowych ma na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych 
inicjatyw, działań i kreatywności na rzecz rozwoju poradnic-
twa zawodowego. 

W naszej szkole udział w XI edycji OTK pod  hasłem ,,Pa-
sja, Profesja, Powołanie” wzięła cała społeczność szkolna. 
Akcja trwała od 21 do 25 października. W pierwszym dniu 
uczniowie klas IV-VIII  wykonywali plakaty przedstawiające 
ich  pasje i zainteresowania. Następnie w kolejnych dniach od-
były się spotkania uczniów z osobami wykonującymi ciekawe 
zawody oraz realizującymi swoje pasje i marzenia z dzieciń-
stwa. Za nami spotkanie z masażystą, policjantem oraz z osobą 
prowadzącą salon pielęgnacyjny dla psów oraz hotel dla zwie-
rząt.  Dzieci z oddziału przedszkolnego również wzięły udział 
w obchodach OTK. Dziewczynki  zdobiły paznokcie wykonane 
z kartonu, chłopcy natomiast dzielili się pasją związaną z piłką 
nożną.

Ruszyła kolejna edycja Ogólnopolskiego Tygodnia 
Kariery pod hasłem PASJA, PROFESJA, POWO-
ŁANIE, czyli wspieramy naszych wychowanków w 
odkrywaniu swojego potencjału i w wyborze dro-
gi życiowej

Coraz bardziej kochamy Targi Książki w Krakowie

27 października 2019 r. uczniowie 
klas IV- VIII wraz z opiekunami wyru-
szyli na spotkanie z książką. Uczest-
nicy wycieczki przebrani w piękne 
kostiumy znanych bajkowych postaci 
i w  doskonałych nastrojach pojawili 
się w szkole tuż przed godziną 8:00. 
Po przybyciu na miejsce wszystkie 
dzieci wzięły udział w warsztatach 
teatralnych pt. Księżniczka Szehereza-
da, przygotowanych przez aktorów 
Teatru Lalek ,,Rabcio” z Rabki-Zdro-
ju. Następnie wyruszyły na spotka-
nie z ulubioną książką. Emocji nie 
zabrakło. Ciekawie zaaranżowane, 
niezwykle barwne oferty wydawni-
cze  przykuwały  uwagę czytelników 
i zachęcały do nabywania książek.  
Kilkugodzinne zwiedzanie hal wy-
stawowych zaowocowało   obfitymi 
zakupami. Zmęczeni, ale szczęśliwi  
wróciliśmy do domów.

W tym roku po raz kolejny bardzo licznie uczestniczyliśmy w wy-
jeździe na 23. Międzynarodowe Targi Książki do Krakowa. 
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W dniu 25.10.2019 r. cała społecz-
ność szkoły zebrała się na sali gim-
nastycznej, aby świętować Ogólno-
polski Dzień Praw Dziecka. Obchody 
rozpoczęły się występem uczniów 
z Samorządu Uczniowskiego, któ-
rzy przypomnieli historię Konwencji 
Praw Dziecka oraz prawa i obowiązki 
dzieci. Następnie był śpiew, taniec 
i zabawa. Po występie Pani Dyrektor 
wręczyła uczestnikom konkursu pro-
mującego Ogólnopolski Dzień Praw 
Dziecka słodkie nagrody ufundowa-
ne przez Samorząd Uczniowski.  

Znamy swoje prawa i obowiązki 
– Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka w naszej szkole

DNI PATRONA W NASZEJ SZKOLE

W październiku przypada 109. rocz-
nica śmierci Marii Konopnickiej, pa-
tronki naszej szkoły. Z tej to okazji 
w dniach od 28 do 30 października 
świętowaliśmy, biorąc udział różno-
rodnych akcjach, które miały przy-
pomnieć tę ważną postać polskiej 
literatury. Na korytarzach szkolnych 
przygotowano gazetki tematyczne 

oraz kącik z dziełami pisarki i poet-
ki, które przybliżyły nam jej osobę 
i twórczość. 

W pierwszym dniu obchodów 
reprezentanci poszczególnych klas 
wzięli udział w konkursie wiedzy o pa-
tronie. Cała społeczność uczniowska 
mogła także w tym dniu wysłuchać 
wierszy i fragmentów prozy Marii Ko-

nopnickiej w interpretacji głosowej 
uczennic ze starszych klas. Drugiego 
dnia w klasach odbył się konkurs li-
teracko-plastyczny, podczas którego 
uczniowie mieli dokonać przekła-
du interesemiotycznego wybranego 
utwo ru poetki (klasy I-III) oraz „Roty” 
(klasy IV-VI). Prace, które powstały, 
pokazały, że dzieła Marii Konopnickiej 
nie przebrzmiały, ale wciąż inspirują. 
Nasi uczniowie wykazali się dużą dozą 
wyobraźni i kreatywności. W ostat-
nim dniu świętowania nasi podopiecz-
ni z klasy VIII przygotowali i zaprezen-
towali sylwetkę Marii Konopnickiej 
w montażu słowno-muzycznym. Pod-
sumowaniem działań było rozdanie 
nagród i  dyplomów dla uczestników 
konkursów.

O Konopnickiej powiedzieli...
Mamy w Marii Konopnickiej nasze-

go wieszcza (Stefan Żeromski).
Duch twój zostanie z nami, dopóki 

żywi będziemy, gdyż nie umiera naród, 
który wydał ze swego łona takich, jak ty 
bojowników (Jan Kasprowicz). 

Maria Konopnicka. Poetka-patriot-
ka. Za życia nazywana „wieszczką ludu” 
i „poetką proletariatu”. Niezwykła ko-
bieta. Człowiek gorącego serca (Maria 
Szyprowska).

Ludzie to anioły z jednym skrzydłem, 
dlatego aby się wznieść, musimy trzymać się razem. 

Maria Konopnicka 

Moniuszko 
dla wszystkich!

29 października nasi podopieczni wzięli udział w nie-
codziennym wydarzeniu kulturalnym, którym był uro-
czysty koncert zamykający oficjalne obchody roku Mo-
niuszkowskiego w Krakowie. Koncert Moniuszko dla 
wszystkich! skierowany był do młodych wykonawców 
i odbiorców, ukazując w nowym świetle i wyjątkowym 
wykonaniu znane i najbardziej popularne kompozycje 
Stanisława Moniuszki. 

Uroczystość była świetną okazją do przybliżenia 
uczniom sylwetki Stanisława Moniuszki. W trakcie kon-
certu wystąpili soliści Opery Krakowskiej oraz  ponad 
400 członków chórów dziecięcych i młodzieżowych,  
którym towarzyszyła orkiestra młodych muzyków. Go-
ścinnie udział w koncercie wzięła również Orkiestra Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Wzięliśmy udział w wyjątkowym koncercie nie 
tylko dla melomanów. Moniuszko dla wszyst-
kich! to niecodzienne impreza kulturalna de-
dykowana - tym razem – młodym wykonaw-
com i odbiorcom.

„Oszczędność bogaci” 
uczy staropolska maksyma

SKO zachęca, promuje i uczy oszczędności, dlatego 
30 października 2019 r. przedszkolaki oraz uczniowie 
klasy I w montażu słowno – muzycznym przypominali 
wszystkim obecnym na apelu „Co oszczędzać należy, 
czego marnować nie wolno”. Oszczędzanie to nie tylko 
wpłacanie drobnych czy większych sum pieniędzy, to 
również nauka systematyczności, wytrwałości w dą-
żeniu do marzeń i zamierzonych celów. Uczniowie 
zachęcali swoich starszych kolegów do oszczędzania 
pieniędzy, ale także niemarnowania energii i wody oraz 
szanowania przyrody.

Wdrażamy młodych do oszczędzania nie tyl-
ko pieniędzy, ale także wody i energii. 

Święto Wszystkich Świętych 
oraz Zaduszki 

Z okazji zbliżających się Świąt 
Wszystkich Świętych oraz Zaduszek 
dzieci z klas 0 – III Szkoły Podstawo-
wej wyruszyły na cmentarz. Ucznio-
wie zabrali ze sobą znicze, aby w ge-
ście pamięci zapalić je na grobach 
tych, którzy oddali życie za ojczyznę. 
Przed bramą cmentarza wychowaw-
cy przypomnieli podopiecznym, że 
w miejscu, w którym się znajdują na-
leży się odpowiednio zachowywać. 

Dzieci odwiedziły groby pole-
głych w obronie ojczyzny żołnierzy 
oraz partyzantów. Wychowawcy 
opowiedzieli dzieciom o spoczywa-
jących w mogiłach bohaterach i ich 
heroicznych czynach. Uczniowie za-
palili znicze, złożyli wiązankę kwia-
tów i uczcili zmarłych minutą ciszy. 
Następnie, każdy mógł pójść pomo-
dlić się nad grobem swoich bliskich. 
Na cmentarzu dzieci zachowywały 
się w sposób bardzo dojrzały i oka-
zały zmarłym szacunek.

Spieszmy się kochać ludzi, 
tak szybko odchodzą...

ks. J. Twardowski
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Pies najlepszym przyjacielem człowieka

Pies, poprzez bezwarunkową akceptację, zaspaka-
ja potrzebę bliskości, łagodzi poczucie samotności oraz 
sprzyja zrelaksowaniu się. Kontakt z czworonogiem, 
zwłaszcza o mięciutkiej sierści pomaga radzić sobie 
z trudnymi emocjami, o czym mogli przekonać się naj-
młodsi uczniowie naszej szkoły. 

28 listopada do naszej szkoły zawitała Werba pies-
-terapeuta ze swoją opiekunką Magdaleną Rzepką. Za-
jęcia miały na celu dostarczenie uczniom pozytywnych 
emocji i satysfakcji z obcowania z psem. Zabawy z Werbą 
przekonały dzieci, że pies to nie tylko stróż podwórka, 
ratownik czy opiekun, ale to świetny przyjaciel do zaba-
wy i nauki.

Pies jest najlepszym przyjacielem człowieka, ale nie każdy wie jak się z nim obchodzić, dlatego 28 
listopada do naszej szkoły zawitała Werba pies-terapeuta ze swoją opiekunką Magdaleną Rzepką.

Podziel się książką… W listopadzie nasze Placówka wzięła udział w projekcie 
czytelniczym „Przyjaciel (Nie)Potrzebnej Książki”, który 
miał na celu zachęcenie dzieci i młodzieży do dzielenia 
się przeczytanymi, niepotrzebnymi już książkami. Nasi 
wychowankowi okazali wielkie serce i przez cały mie-
siąc listopad gromadzili książki w wyznaczonym  do tego 
miejscu.

Książki mogły nosić ślady używania, ale nie mogły być 
zniszczone. Przeczytane, niepotrzebne już książki przekaza-
ne zostaną osobom, które przyjmą je z radością. 

Wszystkie książki mówią… 
Każda z nich ma jakąś najdroższą tajemnicę,
którą powierzyć pragnie, 
każda niesie jakąś wiadomość, 
którą chce podać w najdalsze pokolenie. 

Jan Parandowski

Andrzejki w naszej szkole

W naszej szkole także pamiętaliśmy o 
andrzejkach. 27 listopada odbyła się 
zabawa dla najmłodszych uczniów 
klas 0-III. W specjalnie przyozdobio-
nej na tę okazję sali dzieci bawiły się 
i poznawały tradycje związane z tym 
dniem. Nauczycielki przypomniały 
dzieciom o zwyczajach andrzejko-
wych i przygotowały dla nich wiele 
ciekawych zabaw, konkursów oraz 
wróżb. Dzieci tańczyły w rytmie 

ulubionych piosenek. Zorganizo-
wano taneczne konkursy, z których 
wyłoniono zwycięzców. Wszyscy 
uczestnicy zabawy nagrodzeni zo-
stali gromkimi brawami. 

Dzieci chętnie brały również 
udział w przygotowanych wróżbach. 
Bardzo podobało im się układanie 
butów, by sprawdzić, kto pierwszy 
znajdzie wymarzonego partnera; 
przebijanie serduszek z imionami 

przyszłych małżonków, jak i odkry-
wanie kubeczków, aby przekonać 
się, co czeka ich w najbliższej przy-
szłości. Podczas imprezy dzieci mo-
gły skorzystać ze słodkiego poczę-
stunku. Nasi milusińscy byli na tyle 
zadowoleni, że po skończonej zaba-
wie nie chcieli wracać do domów.

Koniec listopada to czas zabaw andrzejkowych. Andrzejki zna-
ne również jako Jędrzejki lub Jędrzejówki – to wieczór wróżb 
odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada, w wigilię świętego 
Andrzeja. Andrzejki to okazja do organizowania hucznych zabaw 
przed rozpoczynającym się adwentem.

„Pomagając innym dajemy cząstkę siebie”,  
czyli Dzień Wolontariusza w naszej szkole

W ramach obchodów ucznio-
wie przypomnieli cele działalności 
wolontariatu i zaprosili wszystkich 
chętnych do włączania się w akcje 
charytatywne organizowane na te-
renie naszej szkoły. Młodzi zorga-
nizowali konkurs  „Tajemniczy przy-
jaciel”, w ramach którego uczniowie 

przez cały tydzień starali się być jak 
najbardziej mili i  uczynni dla osoby, 
którą wybrali w losowaniu. W tym 
dniu cała społeczność uczniowska 
wzięła udział w tańcach zorganizo-
wanych podczas przerw szkolnych 
na szkolnym korytarzu. 

5 grudnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy 
Dzień Wolontariusza. Wychowankowie z naszej szkoły również 
o nim nie zapomnieli.

Mikołajkowy zawrót głowy w naszej szkole, 
czyli moc atrakcji dla każdego

Wystawa Tramwaje na Wawrzyńca 
była kolejnym punktem podczas mi-
kołajkowego wyjazdu. To nie tylko 

wyjątkowe miejsce prezentacji, ale 
również świetne miejsce do nauki  
i zabawy. W ponad stuletniej hali 
pierwszej krakowskiej zajezdni tram-
waju normalnotorowego, zebrane 
jest kilkanaście czynnych, historycz-
nych wagonów tramwajowych, nale-
żących do MPK Kraków i Muzeum 
Inżynierii Miejskiej. Zbiór ten jest 
obecnie największym i najbardziej re-
prezentatywnym spośród wszystkich 
polskich kolekcji zabytkowego tabo-
ru. Wszystkie pojazdy udostępnione 
zwiedzającym, zostały pieczołowicie 
odrestaurowane i w pełni odzwier-
ciedlają stan z lat normalnej eksplo-
atacji. 

Kolejną i zarazem ostatnią odsło-
ną Muzeum Inżynierii Miejskiej oka-

zała się zaskakująca wystawa: Uwaga! 
Nieprzyjaciel podsłuchuje. Wystawa 
ta prezentuje historię urządzeń wy-
korzystywanych do przesyłania taj-
nych informacji. Podczas zwiedzania 
jej z przewodnikiem uczniowie obej-
rzeli zabytkowe sprzęty telekomu-
nikacyjne (telegraficzne, telefonicz-
ne, radiowe), z których korzystało 
między innymi wojsko, wywiad czy 
opozycja demokratyczna. Te właśnie 
urządzenia niejednokrotnie zmienia-
ły bieg historii. Ekspozycja została 
wzbogacona o jedenaście stanowisk 
interaktywnych, gdzie prezentowane 

W dniu 28 listopada uczniowie klas IV i V wybrali się na mikołaj-
kową wycieczkę do Krakowa. Celem wyjazdu była wizyta w Mu-
zeum Inżynierii Miejskiej. Pierwszym punktem w planie wycieczki 
była lekcja muzealna pod hasłem Gęstość, czyli tańczące rodzyn-
ki. Uczestnicy dowiedzieli się, czym jest gęstość ciała oraz jak za-
leży od jego masy i objętości. Sprawdzili, dlaczego olej nie miesza 
się z wodą i skąd wzięło się powiedzenie „oliwa sprawiedliwa na 
wierzch wypływa”. Młodzi zobaczyli, w jaki sposób można zmusić 
rodzynki do tańca i zbudowali nietypową lampkę „lawę”. 
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Dlatego w naszej szkole uroczy-
ście obchodziliśmy to piękne listopa-
dowe święto.

Zaprosiliśmy Seniorów, by wier-
szem, tańcem i piosenką życzyć Im: 

zdrowia, miłości, ciepła, zrozumienia 
i szacunku wśród najbliższych.

Mamy nadzieję, że dojrzały wiek 
będzie czasem aktywnym, pełnym 
pasji i możliwości, a jednocześnie 

czasem spełnienia, satysfakcji i po-
czucia znalezienia właściwego miej-
sca w życiu.

 SPŚ

jest działanie często tylko z pozoru 
skomplikowanych sprzętów. Była to 
okazja, by między innymi sprawdzić 
się w roli szpiega, podjąć próbę zła-
mania szyfru czy namierzyć wrogą 
radiostację. Na wystawie nie zabra-
kło również wątków współczesnych, 
dotyczących znaczenia kryptografii 
w życiu codziennym czy bezpieczeń-
stwa w sieci. Na co dzień nie zdajemy 
sobie sprawy, że szyfrowanie treści 
dotyczy każdego z nas, na przykład 

podczas korzystania z telefonu czy 
płacenia przez Internet.

Z kolei 10 grudnia,  podobnie 
jak i w minione lata, uczniowie klas 
V, VII i VIII uczestniczyli w wyciecz-
ce mikołajkowej do Krakowa. Nasi 
podopieczni mieli okazję wziąć udział 
w warsztatach zorganizowanych na 
terenie Collegium Maius a następnie 
zwiedzali wystawy w tej instytucji. 

W oczekiwaniu na zarezerwowa-
ną kolejną atrakcję uczniowie space-

rowali uliczkami pięknego Krakowa 
podziwiając wystawy, świąteczne de-
koracje oraz Kiermasz Bożonarodze-
niowy. Kolejnym punktem programu 
było przejście szlakiem turystycznym 
po podziemiach Rynku Głównego 
w Krakowie w towarzystwie prze-
wodnika. Obie atrakcje dostarczyły 
naszym wychowankom wielu wra-
żeń: twórczych, estetycznych, nauko-
wych i historycznych. Można zatem 
uznać wyjazd za udany.

Wizyta w Beskidzkim Centrum Zabawki Drewnianej 

W pierwszym tygodniu grudnia przedszkolaki razem z ko-
legami i koleżankami z klas I-III, wzięły udział w wycieczce 
do Beskidzkiego Centrum Zabawki Drewnianej w Strysza-
wie. Na miejscu zapoznały się z historią drewnianych za-
bawek i ich twórców. Dzieci mogły również pobawić się w 
specjalnie przeznaczonym do tego kąciku zabaw. 

Kolejnym punktem wycieczki był udział w warszta-
tach pod hasłem Tradycyjne ozdoby choinkowe, podczas 
których prowadzący przybliżył uczniom dawne tradycje 
bożonarodzeniowe z regionu babiogórskiego. Następnie 
dzieci tworzyły swoje własne ozdoby świąteczne. 

Uczniowie mieli również okazję obejrzeć film, przed-
stawiający kolejne etapy pracy nad drewnianą zabawką 
oraz odwiedzić warsztat zabawkarza. 

SPTD

Nasi milusińscy z najmłodszych klas złożyli 
wizytę w Beskidzkim Centrum Zabawki Drew-
nianej w Stryszawie. Poznawali historię drew-
nianych zabawek oraz wzięli udział w warszta-
tach rękodzielniczych. 

Informacje ze Szkoły w Śleszowicach

WYŚPIEWAĆ DZIŚ CHCEMY WAM ŻYCZENIA…
Dzień Seniora w Szkole Podstawowej w Śleszowicach

Dzień Seniora to szczególne święto, święto 
ludzi dojrzałych, którym należy się szacunek 
i  uznanie za bezinteresowną miłość  i mą-
drość, jakimi obdarowują młodsze pokolenia.

To Oni są w naszych domach piewcami tradycji. Niosą 
ciepło i zrozumienie. Kultywują stare obrzędy i zwyczaje. 
Wzbogacają i przekazują kulturę naszego regionu.

To Oni są strażnikami tradycji religijnych, patriotycz-
nych i rodzinnych. 

To Oni pracowali całe życie na to, co mamy dziś.

SUKCES SZKOLNEJ BIBLIOTEKI 

Uczniowie klasy trzeciej z okazji Ogól-
nopolskiego Dnia Głośnego Czytania 
zaprosili swoich kolegów ze szkolnej 
świetlicy do wzięcia udziału we wspól-
nym przedsięwzięciu,  którego efekty 
oceniła ogólnopolska komisja konkur-
sowa.

Przygotowania do tego dnia trwa-
ły kilka dni i zaczęły się od wykonania 
Magicznego Drzewa Słodziaków (stwo-
rzonego z materiałów wtórnych takich 
jak: kolorowe nakrętki po plastikowych 
butelkach, tektura, guziki itp.). Ponadto 
pod leśnym drzewem został zorgani-
zowany słodziakowy teatrzyk, podczas 
którego uczniowie klasy III przedstawili 
wybrane przygody swoich ulubionych 
bohaterów książki Przyjaciele mogą wie-
le, czyli magia z Leśnej Polany. Na sam 
koniec zaprezentowali wypełnione na-
klejkami dzienniczki. Za zaangażowa-
nie i aktywny udział w zaplanowanych 
działaniach, wszyscy uczniowie otrzy-
mali słodziakowe zakładki do książek. 

Zadanie konkursowe zostało wy-
konane na szóstkę. Słodziakowe drze-
wo trzecioklasistów znalazło się wśród 
piętnastu nagrodzonych prac.  

Otrzymali nagrody w postaci ksią-
żek i maskotek, a szkolna biblioteka 
bon w kwocie 3000 zł z przeznacze-

niem na wzbogacenie księgozbioru.
Przeprowadzona akcja wpłynęła 

pozytywnie na integrację dzieci w kla-
sie. Z całą pewnością zachęciła młode 
pokolenie do rozwijania pasji czytelni-
czej.

Szkolna biblioteka w Śleszowicach od lat aktywnie uczestniczy w akcjach oraz w wydarzeniach 
promujących czytanie książek. Tym razem mali czytelnicy postanowili wziąć udział w ogólnopol-
skim konkursie „SZKOLNE PRZYGODY GANGU SŁODZIAKÓW”, którego celem było zaszczepie-
nie w dzieciach pasji do czytania oraz uwrażliwienie na kwestie ekologiczne. W konkursie wzięło 
udział 3480 klas z 2239 szkół podstawowych z całej Polski.
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NASZA SZKOŁA PRZYSTĄPIŁA 
DO OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI EDUKACYJNEJ

Celem akcji, trwającej do końca roku szkolnego, jest wsparcie 
procesu edukacji najmłodszych, a także zachęcenie ich do roz-
mowy z rodzicami  na tematy będące przedmiotem przeprowa-
dzonych lekcji.

W ramach akcji szkoła każdego mie-
siąca otrzymuje materiały do prze-
prowadzenia lekcji na tematy zwią-
zane z: bezpieczeństwem (w szkole/
przedszkolu, na drodze, podczas 
zimowego i letniego wypoczynku, 
w  internecie), ekologią, historią,  
sportem i promocją zdrowego trybu 
życia,  astronomią. Każda lekcja skła-
da się z dwóch części. W pierwszej 
nauczyciele, wykorzystując otrzyma-
ne materiały i wiedzę własną, wpro-

wadzają dzieci w tematykę zajęć. Zaś 
w drugiej dzieci mają do wykonania 
proste zadanie przygotowane przez 
organizatora – rebus, pokolorowanie 
obrazka czy rozwiązanie prostej łami-
główki.

Następnie dzieci zabierają obra-
zek do domu i pokazując rodzicom, 
zachęcają ich do rozmowy na temat 
poruszony podczas lekcji w ramach 
akcji „Dzieci uczą rodziców”. 

Udział w akcji jest darmowy. 
W trakcie trwania całej akcji prze-
widziano konkursy z nagrodami dla 
dzieci.

Honorowy Patronat: 
Minister Edukacji Narodowej

Organizator: 
Centrum Rozwoju Lokalnego

Projektem objęte są dzieci przedszkolne 
oraz uczniowie klas I-III.

SPOSÓB NA CIEKAWĄ PRZERWĘ
Zagospodarowanie przerw międzylekcyjnych

Uczniowie nie zawsze potrafią efektywnie wykorzystać czas 
przeznaczony na odpoczynek i regenerację, dlatego zainicjo-
waliśmy działania, które pozwalają na aktywne spędzanie czasu 
między lekcjami, rozwijanie pasji i zainteresowań.

Zaczęliśmy od PROMOCJI 
ZDROWEGO ODŻYWIANIA…

Balon, który nie jest nadmuchany 
nigdzie nie poleci,
samochód bez benzyny 
nie zabierze nas na wycieczkę,
a uczeń bez śniadania  
nie będzie miał siły do zabawy i nauki.

Śniadanie to najważniejszy posiłek 
dnia, dzięki niemu dzieci mają ener-
gię do nauki, lepiej koncentrują się 
podczas lekcji i mają siłę do zabawy. 
To najlepszy start w nowy dzień.

Już od kilku lat nasza szkoła, 
wspólnie ze szkołami z całej Polski, 
bierze udział w programie Śniadanie 
Daje Moc.  Najważniejszym celem 
programu jest zwiększanie świado-
mości na temat zdrowego odżywia-
nia i roli śniadania w diecie dziecka 
poprzez edukację oraz promocję pra-

widłowego żywienia.
Dzieci z oddziału przedszkolnego 

i  uczniowie klas I-III  pod czujnym 
okiem wychowawczyń zorganizowali 

zdrowe śniadanie. W działania zaan-
gażowali się także rodzice, wyrażając 
aprobatę i uznanie dla takich działań. 
To właśnie oni dostarczyli produk-
ty. Na twarzach dzieci promieniał 
uśmiech i zachwyt. To była świetna i 
smaczna zabawa!

Do akcji promowania zdrowego 
odżywiania przyłączyli się ucznio-
wie klas IV-VIII organizując Kiermasz 

Zdrowej Żywności. Podczas przerw 
na korytarzu pojawiły się stanowiska 
ze zdrową żywnością. Można było 
spróbować jak smakują naturalne 
przekąski i desery, oparte o takie pro-
dukty jak owoce, warzywa, naturalne 
soki, powidła i dżemy.

Tego dnia uczniowie przyjrzeli się 
uważnie, co spożywają na co dzień?

Czy w ich diecie nie brakuje waż-
nych składników np. owoców i wa-
rzyw?

Innymi tematami, którymi za-
interesowaliśmy uczniów w czasie 
przerwy były: PRZERWA NA KRE-
ATYWNOŚĆ – DZIEŃ Z ORIGAMI, 
PRZERWA Z KREDKĄ, BAJKOWA 

PRZERWA, SPOTKANIE Z PLUSZO-
WYM MISIEM, GÓRNICZE ŚWIĘTO.

Powyższe propozycje aktywne-
go spędzania przerw zostały przyjęte 
przez uczniów z radością. Są jednak 
tacy, którzy lubią spokój i ciszę. I dla 
nich znajdzie się odpowiednie miej-
sce na szkolnym korytarzu. W tym 
celu zorganizowano strefę  -  czytel-
nię. Każdy miłośnik książek może wy-
godnie usiąść na materacu i zagłębić 
się w lekturze. 

To nie wszystko! Już od stycznia 
powstaną nowe strefy:

- strefa gier planszowych, kart 
i łamigłówek, która umożliwi 
wspaniałą zabawę intelektualną 

rozwijającą zdolności umysło-
we;

- strefa – „Park Ławeczek” dla 
wszystkich, którzy chcą w gronie 
przyjaciół porozmawiać, pośmiać 
się lub odpocząć przed kolejną 
lekcją;

- strefa muzyki, w której ucznio-
wie będą mogli posłuchać mu-
zyki i potańczyć (w strefie tej 
będą odbywać  się na przemian 
różne aktywności muzyczne: 
zumba kids prowadzona przez 
uczennice klas VIII, karaoke oraz 
konkursy i zabawy muzyczno-
-taneczne).

PIELĘGNUJEMY TRADYCJE, 
WPROWADZAMY NOWE ZWYCZAJE

Już po raz drugi nauczycielka religii za-
prosiła dzieci na szczególny bal – BAL 
ŚWIĘTYCH.

Uczniowie zastanawiali się kim są 
święci? Odpowiedź znaleźli w literatu-
rze. Oto cytat, który uznali za najlepszą 
definicję:  „Święci to nie smutasy z po-
sępnymi minami,  lecz są to ludzie, którzy 
są szczęśliwi, bo w niebie oglądają Boga.” 
W związku z tym, przebrani za świę-
tych i aniołów, tańczyli, bawili się, brali 
udział w konkursach przygotowanych 
na tę okoliczność.                              

W programie nie zabrakło pokazu 
„świętej” mody i wyboru  najpiękniej-
szej Świętej i najpiękniejszego Świę-
tego. Nie pominięto też części eduka-
cyjnej - dzieci, z pomocą nauczycielki, 
prezentowały wybranego przez siebie 
świętego lub anioła.

SPŚ

JEDYNE TAKIE NIEBO NA ZIEMI
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Informacje ze Szkoły w Marcówce

„SZKOŁA PAMIĘTA”

Nasza szkoła włączyła się w akcję Ministerstwa Edukacji 
Narodowej „Szkoła pamięta”. Celem tej inicjatywy jest 
upamiętnienie ważnych postaci oraz wydarzeń związa-
nych z historią naszego miejsca, regionu i społeczności. 
W ramach akcji uczniowie klas VII-VIII wybrali się na górę 
Chełm. Znajduje się tam tablica upamiętniająca poległych 
żołnierzy. Uczniowie uporządkowali teren wokół pomnika, 
a także zapalili znicze.

BAJKOWY DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

Uczestnikami akcji byli uczniowie 
kl. I-III. Celem akcji było promowanie 
głośnego czytania oraz kształtowa-
nie wśród uczniów postawy czytelni-
czej. W tym dniu naszą szkołę opa-
nowały bajkowe postacie: królewny, 
rycerze, piraci, Czerwony Kapturek, 
Supermen, Kot w Butach, Goblin 
i inni. Dzieci w skupieniu i z wielkim 
zainteresowaniem słuchały fragmen-
tów książki pt. „Przyjaciele mogą 
wiele, czyli magia z leśnej polany” 
R. Piątkowskiej. Całość przeplatana 
była tańcami integracyjnymi. Dzieci 
brały także udział w licznych grach 
i zabawach. 

Dnia 5 listopada 2019 r. z okazji Dnia Postaci Bajkowych zorga-
nizowano w naszej szkole Dzień Głośnego Czytania „W Magicz-
nym Portalu”. 

Z WIZYTĄ W FABRYCE BOMBEK
27 listopada 2019 r. uczniowie klas I-III udali się do fabry-
ki ozdób choinkowych Armar s.c. w miejscowości Bębło, 
w której powstają małe dzieła sztuki, piękne bombki. Wi-
zyta w fabryce rozpoczęła się od zajęć warsztatowych, 
podczas których każde dziecko mogło własnoręcznie 
ozdobić bombkę. Następnie wyświetlony został film po-
kazujący kolejne etapy powstawania szklanych ozdób. Po 
krótkim zwiedzaniu fabryki, uczniowie udali się do małego 
sklepu firmowego, gdzie zakupili ozdoby dla siebie i swo-
ich bliskich. 

ŁAŃCUCH DOBRA

Akcja została zorganizowana przez Stowarzyszenie „Pro 
Salute” na rzecz dzieci z dystrofią mięśniową, podopiecz-
nych Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UMB. Celem akcji była 
próba pobicia rekordu długości łańcucha choinkowego 

z papieru z ubiegłego roku, czyli 111 km 119 m 57 cm. 
ŁAŃCUCH DOBRA wykonany przez uczniów ze Szkoły 
Podstawowej w Marcówce liczył ponad 400 m.

W naszej szkole od 5 do 29 listopada 2019 r. trwała II edycja Ogól-
nopolskiej Akcji „Łańcuch Dobra”. 

ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA

Uczniowie przedstawili krótką 
inscenizację pt. ”Sąd nad papiero-
sem”, poruszającą tematykę szko-
dliwości palenia tytoniu. Podczas 
imprezy obsługiwano stoisko infor-
macyjno - edukacyjne, gdzie można 
było otrzymać  materiały mówiące o 
tym „Jak rzucić palenie?” Wszystkim 
uczestnikom akcji przypięto em-
blematy – zieloną koniczynkę. Na 
zakończenie akcji uczniowie wzięli 
udział w konkursie plastycznym pod 
hasłem: „DZIEKUJĘ, NIE PALĘ!”

21 listopada 2019 r. w naszej szkole odbyła się akcja pt. 
„Światowy Dzień Rzucania Palenia Papierosów” w ramach 
obchodów ŚWIATOWEGO DNIA BEZ PAPIEROSA. 
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Celem konkursu było wzbudza-
nie zainteresowania językiem an-
gielskim, doskonalenie umiejętności 
pisania życzeń w języku obcym oraz 
kultywowanie zwyczaju wysyłania 
tradycyjnych kartek świątecznych 
a także umożliwienie uczniom rozwi-
jania wyobraźni oraz zdolności ma-
nualnych i artystycznych.

Konkurs przeznaczony był dla 
uczniów klas IV-VIII szkoły podsta-
wowej. Polegał na wykonaniu kart-
ki zainspirowanej Świętami Bożego 
Narodzenia i umieszczeniu w niej ży-
czeń w języku angielskim. W konkur-
sie wzięło udział 34 uczniów, którzy 
z ogromnym zaangażowaniem przy-
gotowali przepiękne kartki.

Ocena prac konkursowych oka-
zała się nie lada wyzwaniem dla ko-
misji składającej się z nauczycieli 
języka angielskiego oraz nauczycieli 
plastyki. Podczas oceniania prac bra-
no pod uwagę zgodność z tematem, 
poprawność językową życzeń, sto-
pień trudności techniki, pomysło-
wość i oryginalność formy oraz sa-
modzielność i staranność wykonania. 
Autorzy najpiękniejszych kartek zo-
stali nagrodzeni dyplomami i nagro-
dami rzeczowymi. Ostatecznie jury 
przyznało: I miejsce – Malwina Lenik 
kl. 5b, II miejsce – Antoni Zawiła kl. 
5 b, III miejsce – Adrian Rak, Eryk Rak 
kl. 6 oraz wyróżnienia: Aleksandra 
Kołata kl. 7, Bartłomiej Gierat kl.5a, 

Błażej Mirocha kl. 5b,  Adam Kaliński 
kl. 5b. Wszystkim uczestnikom ser-
decznie gratulujemy!

/ap/

„We wish you a Merry Christmas” czyli “Życzymy Wam Wesołych Świąt Bożego Narodzenia” 
– tak rozpoczynali treść życzeń niektórzy uczniowie Zespołu Szkół w Zembrzycach biorący udział 
w szkolnym konkursie plastyczno-językowym na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową w języ-
ku angielskim.

Życzenia świąteczne po angielsku

Do wykonania prac konkursowych można było wyko-
rzystać różne techniki i używać różnych materiałów. Jury 
oceniając ozdoby brało pod uwagę następujące kryteria: 
samodzielność wykonania, pomysłowość, wkład pracy, 
estetykę.

WYNIKI KONKURSU:

Konkurs „Bombka Choinkowa”
I miejsce Aleksandra Świerk klasa 2
I miejsce Dominika Lenik klasa 2 
II miejsce Paulina Karlak klasa 2
III miejsce Magdalena Fidelus klasa 2

Konkurs „Choinka Świąteczna”
I miejsce Michał Włoch  klasa 5b
II miejsce Błażej Mirocha  klasa 5b
II miejsce Norbert Wciślak  klasa 6
III miejsce Julia Pajor klasa 5b

Organizatorzy dziękują uczniom za zainteresowa-
nie i liczny udział w konkursach. Gratulujemy wszystkim 
uczestnikom.

17 grudnia 2019 r. odbył się szkolny konkurs przy-
gotowany przez nauczyciela języka niemieckiego dla 
uczniów klas 7 i 8. Tematyką konkursu były „Zwyczaje 
bożonarodzeniowe w Niemczech”, a celem przybliżenie 
uczniom tradycji świątecznej w krajach niemieckojęzycz-
nych, a także zachęcenie do samodzielnego poszerzania 
swojej wiedzy. Test, z którym przyszło się zmierzyć zainte-
resowanym, sprawdzał rozumienie tekstu czytanego, re-
agowanie językowe oraz umiejętność zastosowania wia-
domości leksykalno-gramatycznych.

WYNIKI KONKURSU:
„Zwyczaje bożonarodzeniowe w Niemczech”

I miejsce Alicja Okręglicka klasa 8
II miejsce Emilia Tomczyszyn klasa 8
III miejsce Wiktoria Nowak klasa 7

Dziękujemy uczniom za udział w konkursie, a zwycięz-
com serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów 
językowych.

(mj)

W grudniu 2019 r. Samorząd Uczniowski w Zespole Szkół w Zembrzycach zorganizował dwa 
szkolne konkursy o tematyce świątecznej.  Pierwszy konkurs skierowany był do uczniów klas 1-4. 
Warunkiem przystąpienia do konkursu było przygotowanie bombki choinkowej.  Drugi konkurs 
skierowany był do uczniów klas 5-8. Zadaniem uczniów było przygotowanie przestrzennej choinki 
świątecznej.

Konkursy w Zespole Szkół w ZembrzycachInformacje z Zespołu Szkół w Zembrzycach

Szkolny Przegląd Piosenki Turystycznej
We wspólnym gronie społeczności szkolnej mogliśmy posłu-
chać m. in. takich piosenek jak: „Bieszczady rock and roll’’, 
„Bieszczadzki raj”, „Pocztówka z Beskidów”, „Dalej wesoło”, 
„Stokrotka”, „Piosenka rowerowa”, „Jak dobrze nam zdobywać 
góry”, „Zaproszenie na wycieczkę”, „Tu w dolinach” oraz wiele 
innych. Wszyscy wykonawcy byli wspaniali i zostali nagrodzeni 
gromkimi brawami oraz słodką niespodzianką. 

/ap/

20 listopada 2019 roku w Zespole Szkół 
w Zembrzycach odbył się I Szkolny Prze-
gląd Piosenki Turystycznej, w którym 
wzięli udział przedstawiciele poszczegól-
nych klas.
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W piątek, 29. listopada również i my 
obchodziliśmy w przedszkolu An-
drzejki. Przedszkolaki ze wszystkich 
grup chciały sprawdzić, co je czeka. 
Dzieci ustawiały buty, aby sprawdzić, 
który chłopiec i która dziewczynka 
pierwsi wezmą ślub. Ponadto przed-
szkolaki przebijały serca z wypisa-
nymi imiona, a także rzucały obierki 
z jabłek przez ramię oraz losowały 
przedmioty związane z przyszłością. 
Jednak najwięcej radości przyniosła 
dzieciom wróżba najbardziej kojarzo-
na z Andrzejkami – lanie wosku. Dla 
każdej grupy, nauczycielki lały wosk 
przez dziurkę od klucza,  a powsta-
łe kształty były doskonałą okazją 
do rozwijania wyobraźni. Przyszłość 
pokaże, czy wróżby spełnią się. Ten 

magiczny dzień był okazją do radości, 
zapoznania się z tradycją andrzejko-
wą oraz integracji grupy.

Tradycja wróżenia w ostatnich dniach listopada jest znana od 
bardzo dawna. Pomimo tego, że wróżby to tylko zabawa i nie 
powinno traktować się ich poważnie, nie jest wykluczone, że 
mogą się one spełnić. 

ANDRZEJKI W PRZEDSZKOLU

Pierwsze środki finansowe na 
działalność formacji prezes pozyskała 
z programu grantowego Zielonej Linii 
w Stryszawie. Do roli instruktora uda-
ło się namówić do współpracy świet-
ną trenerkę, Panią Katarzynę Kubica. 
To dzięki jej pomysłom na choreo-

Vena Team Cheerleaders 
– tak nazywa się powsta-
ła w naszej gminie, jedna 
z  najbardziej rozpoznawal-
nych drużyn cheerleaderek 
w  powiecie suskim. Powo-
łana do życia jesienią 2018 
roku przez ówczesną pre-
zes LKS TARNAWIANKA 
– Martę Zmiertka, od po-
czątku cieszyła się dużym 
zainteresowaniem. 

Vena Team Cheerleaders
DZIEŃ PAPIESKI W PRZEDSZKOLU

Dzieci z Przedszkola w Zembrzycach 
nie zapomniały o kolejnej rocznicy 
wyboru Karola Wojtyły na Papie-
ża. Dzień Papieski, który przypada 
16. października, spędziły na poga-
dankach dotyczących życia i pracy 
Ojca Świętego. Ponadto oglądnęły 
bajkę dotyczącą Świętego. Podczas 
zajęć w przedszkolu dzieci wykaza-
ły się także  wiedzą dotyczącą Jana 
Pawła II, jego pielgrzymek oraz za-
interesowań, jakimi były wędrów-
ki górskie, sport oraz aktorstwo. 
Dzięki takim dniom, jak ten, mamy 
pewność, że pamięć o Janie Pawle 
II nigdy nie zaniknie, lecz na zawsze 
pozostanie w sercu każdego Polaka.

Historia Świętego Mikołaja po angielsku

9 grudnia br. grupa teatralna, pod 
opieką p. Anny Palarskiej, wystawiła 
sztukę pt. „The story of Santa Claus” 
czyli „Historia Świętego Mikołaja”. 
Przedstawienie odbyło się w naszej 
szkole, w ramach obchodów Miko-
łajek, na które zostali zaproszeni 
najmłodsi członkowie Zespołu Szkół 
w Zembrzycach czyli przedszkolaki 
oraz uczniowie klas 1-4.

Występujący wykazali się niezwy-
kłym talentem aktorskim oraz bardzo 
dobrą znajomością języka angielskie-
go. Inscenizacja, zaprezentowana 
przez nich, była historią Świętego 
Mikołaja, który wpadł na pomysł, by 
robić zabawki i dawać je grzecznym 
dzieciom. Niezwykły nastrój przedsta-
wienia dodatkowo potęgowała deko-
racja oraz wspaniałe stroje aktorów.

Przedstawienie bardzo podobało 
się dzieciom oraz nauczycielom cze-

go dowodem były gromkie brawa. Po 
obejrzeniu spektaklu widzowie mogli 
wykazać się znajomością nazw zaba-
wek w języku angielskim oraz wszy-

scy otrzymali słodki poczęstunek 
z rąk elfów. 

/ap/

Teatralne koło języka angielskiego w naszej szkole rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 
2019 r. Założeniem programu wspomnianych zajęć jest wspieranie rozwoju kompetencji języko-
wych uczniów, zainteresowanie kulturą krajów anglojęzycznych oraz przygotowywanie do samo-
dzielności w procesie uczenia się języka angielskiego.  Uczestnictwo w zajęciach kółka teatralnego 
zapewnia dzieciom dodatkowy kontakt z językiem obcym oraz umożliwia stosowanie go jako na-
rzędzia przy odgrywaniu przedstawień. Koło obecnie liczy  trzynastu członków z klas 5, 6 i 7.
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Na scenie świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Czytel-
nictwa w Zembrzycach zaprezentowała się sopranistka 
Katarzyna Cyganik oraz pianistka Anna Guja. W progra-
mie usłyszeliśmy pieśni Chopina, Rachmaninova, Haydna 
oraz arie Mozarta, Haendla i Haydna. Do prowadzenia 
koncertu oraz przybliżenia treści śpiewanych utworów 
poproszona została Pani Barbara Cyganik, która wspa-
niale sprawdziła się w tej roli i cudownie wprowadziła 
widownię w podniosłą atmosferę koncertów noworocz-

nych. Sala pomieściła ponad 80 widzów, a słuchacze bar-
dzo pozytywnie odebrali koncert. Po gromkich i długich 
brawach oraz wykonanej pieśni na „bis”, można wniosko-
wać, że koncert bardzo się podobał. 

GCKiCz

Zapraszamy do Centrum 
Rekreacji i Wypoczynku

Przedszkolaków zapraszamy na za-
jęcia umuzykalniające, które będą 
się odbywać w każdą środę o godz. 
15:00. Zajęcia będą kształtować 
u najmłodszych umiejętność słucha-
nia, skupienia i poczucie rytmu. Naj-
młodsi poznają instrumenty, różne 
rodzaje muzyki, a wszystko połączo-
ne będzie nauką śpiewu.

W poniedziałki na godz. 16.30 
zapraszamy wszystkie dzieci na słu-
chowiska. Zachęcamy dzieci poprzez 
ciekawą interpretację bajek do za-
interesowania książkami. Czytane 
będą bajki i książki dla najmłodszych.

Dzieci w wieku szkolnym zachę-
camy do udziału w zajęciach mu-
zycznych pn. „BUM BUM RURKI”, 
które się będą odbywać w każdy 

wtorek o godz. 15:00. Zajęcia będą 
uczyć podstawowych zasad muzyki, 
nut, nauki komponowania prostych 
utworów muzycznych.

Bezpłatne zajęcia z gry na gita-
rze odbywać się będą w każdy ponie-
działek w godzinach 17:30 do 18:30. 
Wszystkich zainteresowanych za-
praszamy do zapisów w GCKiCz lub 
przyjście na zajęcia. Koniecznie nale-
ży mieć własny instrument.

Będą kontynuowane spotkania 
seniorów, w ramach Klubu Senio-
rów,  w czwartki o godz. 15:00. Do-
tychczasowe spotkania realizowane 
w ramach projektu, cieszyły się bar-
dzo dużym zainteresowaniem. Co 
czwartek będą nowe ciekawe tema-
ty spotkań, dzięki którym będzie się 

można wiele dowiedzieć i przyjemnie 
spędzić czas w gronie rówieśników. 

Seniorów również zapraszamy 
we wtorki na godzinne słuchowi-
sko dla dorosłych, które będzie się 
rozpoczynać o godz.: 10:00. Będą 
prezentowane ciekawe fragmenty 
klasyki i literatury najnowszej.

Osoby zainteresowane aktor-
stwem zapraszamy do grupy teatral-
nej, która zostanie utworzona przy 
GCKiCZ. Do grupy zapraszamy każ-
dego niezależnie od wieku i umiejęt-
ności. Spotkania odbywać się będą 
w każdą sobotę o godz. 17:00.

W soboty zapraszamy również na 
„Warsztaty –zrób to sam”, na których 
będą wykonywane różne projekty, 
ozdoby, biżuteria. Zachęcamy wszyst-
kich lubiących prace manualne i maj-
sterkowiczów do uczestnictwa w za-
jęciach w każdą sobotę o godz.13:00. 

Zapraszamy serdecznie !
GCKiCz

Z nowym rokiem Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Zembrzycach poszerza swoją ofertę o szereg stałych zajęć 
dla mieszkańców.

grafię i pracy dziewcząt już na pierw-
szych zawodach tanecznych w grud-
niu 2018r., drużyna zdobyła pierwsze 
miejsce! Później przyszły kolejne suk-
cesy. Połączenie ambitnych dziew-
cząt, cudownie wspieranych przez 
rodziców oraz wspaniałej trenerki, 

tworzy SUPER Tea. Od stycznia 2020 
roku patronat nad działalnością Vena 
Team objęło Gminne Centrum Kultu-
ry i Czytelnictwa w Zembrzycach i to 
pod jego egidą drużyna będzie star-
tować w ogólnopolskich i między-
narodowych zawodach tanecznych. 

Nasze sukcesy można śledzić na 
portalu Facebook. Wszystkie osoby, 
które chciałyby spróbować swoich sił 
w formacji cheerleaders zapraszamy 
we wrześniu – tylko wtedy odbywa 
się nabór do drużyny.

MZ

Na wystawienie swoich prac na 
naszej imprezie zdecydowały się: 
Magdalena Leśnikowska, która pre-
zentowała malowane przez siebie 
drewniane pudełka na biżuterię, 
ręcznie malowaną biżuterię i obra-
zy na płótnie; Joanna Kęcka – pani 
grafik, która swoje urocze, zwie-
rzęco-roślinne rysunkowe projekty 
umieszcza na poduszkach, kubkach, 
poszewkach, torebkach i miękkich 
zabawkach dla dzieci; Marta Kosek, 
która przygotowała piękne ozdoby 
choinkowe, stroiki Bożonarodzenio-
we, małe choinki, aniołki, wykonywa-

ne przez siebie odlewy gipsowe. Był 
też rodzynek wśród pań: Łukasz Pie-
trusa, który upiekł pyszne pierniczki 
i uroczo je ozdobił, oraz powyplatał 
piękne, żywe stroiki świąteczne. 

Do udziału w kiermaszu zaprosili-
śmy również organizacje działające w 
naszej gminie. Na miejscu pojawili się 
więc: „Ojcowizna” z Tarnawy Dolnej z 
pięknymi koronkami, stroikami, cho-
inkami, aniołkami i mydełkami; Koło 
Gospodyń ze Śleszowic z pysznym 
ciastem i żywymi stroikami; pani re-
prezentująca region podbabiogórski, 
która przygotowała między innymi 
mnóstwo biżuterii i piękne łapacze 
snów; Warsztaty Terapii Zajęciowej 
w Zembrzycach przygotowało świą-
teczne stanowisko z ozdobami, które 
godne były najpiękniejszych wystaw 
świątecznych; Koło Gospodyń „Mio-
duszyna”, które cieszyło się ogrom-
nym zainteresowaniem szczególnie 
ze względu na kapuśniaczki z grzyba-
mi i przepyszny barszcz. 

Kiermasz Bożonarodzeniowy 
byłby jednak niepełny, gdyby nie 
aromatyczne grzane wino i gorąca 

czekolada, które zapewniło nam sta-
nowisko Cofeina Jazz Cafe. Pod na-
miotem Cofeiny można było kupić 
pyszne ciasta, regionalne kraftowe 
piwo „Such a Bear” i bezalkoholowy, 
rozgrzewający napój świąteczny. 

A żeby dopełnić świątecznej zi-
mowej aurze, Teina Tea Shop przy-
gotowała swoje stanowisko z orygi-
nalnymi herbatami na wagę z całego 
świata, naturalnymi miodkami i ślicz-
ną zastawą herbacianą na zimowe 
wieczory z książką lub poranną roz-
grzewkę przed pracą. 

Na koniec nie sposób również 
nie wspomnieć o wspaniałej, świą-
tecznej oprawie muzycznej, którą 
zapewniły nam orkiestra dęta „Rytm” 
z Zembrzyc oraz 1 Stowarzyszenie 
Muzyczne ze Śleszowic ze swoim 
programem wokalno–orkiestrowym 
w mikołajowych strojach. 

GCKiCz

15 grudnia 2019 roku odbył się pierwszy Kiermasz Bożonaro-
dzeniowy w Zembrzycach. Do udziału w kiermaszu zaprosiliśmy 
miejscowych rękodzielników oraz okolicznych artystów. 

KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY

Koncert Noworoczny 2020
W dniu 5 stycznia 2020 roku odbył się pierw-
szy w Zembrzycach Koncert Noworoczny. Ce-
lem imprezy było nawiązanie do tradycyjnych 
wiedeńskich koncertów noworocznych i pro-
mowanie muzyki operowej. 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Sobota

15:00 – 16:00

Warsztaty 
recytatorskie

10:00 – 11:00

Słuchowisko 
dla dorosłych

13:00

Warsztaty 
„Zrób to sam”

16:30 – 17:00

Słuchowisko 
dla dzieci

15:00 – 16:00

Bum bum rurki 
– zajęcia muzyczne

15:00 – 15:40

Zajęcia 
umuzykalniające 

dla przedszkolaków

15:00

Klub Seniora

17:30 – 18:30

Nauka gry na gitarze

18:00 – 20:00

Warsztaty wokalne  
w Śleszowicach

 16:00 – 18:00

Warsztaty wokalne

17:00 – 19:00

Grupa teatralna
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W przedświąteczny tydzień  zorga-
nizowane zostały spotkania, któ-
re poruszyły niejedno serce  i wy-
wołały niejedną łzę wzruszenia. 
Spotkania opłatkowo-wigilijne odby-
ły się w Świetlicy w Tarnawie Górnej 
i  w szkołach: Tarnawie Dolnej,  Śle-
szowicach, Marcówce i Zembrzy-
cach. Uczestnicy przy wspólnym stole 
śpiewali kolędy, łamali się opłatkiem 

i składali sobie życzenia. W wigiliach 
uczestniczyli przedstawiciele władz 
gminy: Łukasz Palarski – Wójt Gminy, 
Grzegorz Józefowski – Przewodni-
czący Rady Gminy i radni gminy, dla 
których był to czas serdecznych spo-
tkań z mieszkańcami i okazja do zło-
żenia Świątecznych Życzeń. 

W bożonarodzeniowy nastrój 
wprowadzał zaproszonych gości 

bogaty program artystyczny przygo-
towany przez dzieci,  młodzież i na-
uczycieli naszych szkół. Uczniowie 
prezentowali zebranym scenki bożo-
narodzeniowe,  oprócz tradycyjnych 
kolęd rozbrzmiewały pastorałki. 
Przedstawiane świąteczne  insceni-
zacje wzruszały  i zachwycały przy-
byłych gości.

Dziękujemy serdecznie wszyst-
kim, którzy przybyli aby wspólnie 
spędzić ten magiczny czas oraz 
wszystkim, którzy zatroszczyli się 
o piękną oprawę i świąteczną atmos-
ferę podczas spotkań.

UG

Przedświąteczne 
spotkania opłatkowe 

Przedświąteczne spotkania opłatkowe stały się w naszej gminie 
tradycją. Co roku zapraszamy  do wspólnego przeżywania tego 
niepowtarzalnego czasu seniorów, emerytów i rencistów.



Spotkania z Mikołajem
Święty Mikołaj odwiedza dzieci na całym świecie. 
6 grudnia z workiem pełnym prezentów przyjechał rów-
nież  do dzieci w naszych szkołach i przedszkolach. Nie 
przeszkodził  mu w tym nawet brak śniegu. Dzień ten był 
niezwykle radosny i pełen wrażeń dla wszystkich dzieci. 

Oprócz prezentów św. Mikołaj przywiózł ze sobą dużo 
uśmiechu. Rozmawiał z dziećmi, zachęcał ich, aby były 
grzeczne, słuchały rodziców i wychowawców. Za pre-
zenty dzieci odwdzięczyły się wesołymi piosenkami.
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Dziękujemy wszystkim, których zdjęcia 
wykorzystaliśmy w NGZ


