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Złote Gody 
Par Małżeńskich!

Złote Gody to symbol wierności 
i miłości rodzinnej, to dowód wza-
jemnego zaufania i zrozumienia istoty 
związku małżeńskiego. To wspaniały 
przykład dla młodych pokoleń wstę-
pujących obecnie w związki małżeń-
skie. Ten piękny jubileusz obchodzą 
pary małżeńskie, które wspólnie 
przeżyły 50 lat. 

Jubilaci, którym przyznano Medale 
Za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie z roku 2021 
z Gminy Zembrzyce: 
Halina i Julian Bacowie
Józefa i Adam Ceremugowie
Barbara i Stanisław Fortunowie
Anna i Jan Łukasikowie 

Stanisława i Adam Matuszykowie
Wanda i Edward Misiowie 
Wiktoria i Kazimierz Ptaszkowie
Anna i Zygmunt Sitarzowie
Stanisława i Michał Talagowie
Izabela i Jan Tomkiewiczowie
Stanisława i Stanisław Woźni
Anna i Stanisław Wróblowie

Jubilaci z roku 2020:
Józefa i Władysław Gruszeczkowie
Anna i Stanisław Mosorowie
Maria i Mieczysław Talagowie
Irena i Lucjan Wądolni
Zofia i Stanisław Fidelusowie
Helena i Józef Fidelusowie
Wiktoria i Edward Gryglowie
Adelajda i Edward Pławni
Helena i Adam Pilszakowie

Wójt Gminy Zembrzyce Łukasz 
Palarski przywitał przybyłych na uro-
czystość Jubilatów Złotych Godów 
oraz gości w tym: Wielebnych Księ-
ży Proboszczów: z Parafii w Zem-
brzycach – Zbigniewa Salę i z Parafii 
w Śleszowicach – Romana Zapałę. 

Wśród obecnych przedstawicieli 
Urzędu Gminy byli: Przewodniczący 
Rady Gminy Zembrzyce – Grzegorz 
Józefowski, Sekretarz Gminy Zem-
brzyce – Danuta Smyrak, Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego – Anna 

W dniu 22 czerwca 2022 r. w lokalu Tequila-Catering w Zembrzycach 
odbyła się uroczystość dla Par Małżeńskich, małżonków świętują-
cych swoje Jubileusze w 2020  i 2021 roku.

Zawiła, Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Marcówce – Renata Krzystoń. 

Wójt Gminy Łukasz Palarski 
przywitał Jubilatów słowami: „To jest 
Wasze święto, bardzo się cieszę, że 
po okresie pandemii i związanych 
z nią obostrzeń możemy się w końcu 
spotkać. Wielkie gratulacje od całej 
naszej społeczności za ten wspaniały 
przykład jaki nam dajecie…”.

Parom małżeńskim, które świę-
towały swój jubileusz w 2021 roku 
zostały wręczone medale. Jubilaci 
Złotych Godów otrzymali także listy 
gratulacyjne, kwiaty oraz upominki. 

Po części oficjalnej odbył się 
występ artystyczny dzieci ze Szkoły 
Podstawowej im. Bohaterów We-
sterplatte z Marcówki pod przewod-
nictwem Pani Jolanty Fidelus.

Na Jubileuszowych obchodach 
nie zabrakło również tradycyjnego 
toastu, przy odśpiewaniu utworu 
„Sto lat”. Popłynęły słowa gratulacji 
i gorące życzenia kolejnych szczę-
śliwych lat pożycia małżeńskiego 
w zdrowiu i miłości. 

Fot. A. Kamińska

Sprawozdanie z działalności 
Wójta Gminy Zembrzyce
 1. Przeprowadzono postępowanie 

przetargowe i podpisano umowę 
dla zadania pn. „Poprawa bezpie-
czeństwa na terenie Gminy Zem-
brzyce poprzez przebudowę drogi 
powiatowej nr K1702 w Tarnawie 
Dolnej oraz Tarnawie Górnej”.

 2. Ogłoszono postępowanie prze-
targowe dla zadania pn. „Budowa 
placu rekreacyjno-sportowego 
w Tarnawie Dolnej”.

 3. Po przeprowadzonym postępo-
waniu przetargowym podpisano 
umowę na realizację zadania pn. 
„Remont budynku świetlicy wiej-
skiej w miejscowości Tarnawa 
Górna”.

 
 4. Podpisano umowę na realizację 

zadania: „Nadbudowa budynku 
Centrum Rekreacji i Wypoczynku 
nad potokiem Paleczka w Zem-
brzycach”.

 5. Ogłoszony został otwarty nabór 
wniosków na udzielenie dotacji 
celowych z Gminy Zembrzyce na 
dofinansowanie zadań związa-
nych z wymianą źródeł ciepła na 
proekologiczne, w ramach „Pro-
gramu Ochrony Środowiska dla 
Gminy Zembrzyce”. 

 6. Przejęto, w ramach umowy da-
rowizny w celu regulacji stanu 
prawnego drogi, działkę ewiden-
cyjną o nr 463/24 o powierzchni 
0,0538 ha, położoną w miejsco-
wości Śleszowice.

 7. Podpisano umowę z Powiatem 
Suskim na partycypację w kosz-
tach związanych z unieszkodli-
wianiem i transportem wyrobów 
zawierających azbest z terenu 
Gminy Zembrzyce. 

 8. Podpisano umowę z Komendan-
tem Powiatowym Państwowej 

Straży Pożarnej w Suchej Beskidz-
kiej na przekazanie 5000 zł na 
Fundusz Wsparcia Państwowej 
Straży Pożarnej z przeznaczeniem 
na dofinansowanie zakupu no-
wego specjalistycznego sprzętu 
ratowniczo-rozpoznawczego dla 
Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Suchej Be-
skidzkiej.

 9. Podpisana została umowa z Po-
wiatem Suskim, na mocy któ-
rej Gmina Zembrzyce udziela 
dofinansowania w wysokości 
16  824,00 zł do realizacji zada-
nia pn. „Modernizacja Oddziałów 
Szpitalnych – zakup stołu opera-
cyjnego dla Bloku Operacyjnego 
oraz modernizacja Oddziału Chi-
rurgicznego” w Zespole Opieki 
Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

 
10. Złożony został wniosek o udziele-

nie dotacji na wyposażenie szkół 
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w podręczniki, materiały eduka-
cyjne lub materiały ćwiczeniowe 
na rok szkolny 2022/2023 w wy-
sokości 42 731,19 zł.

 11. Podpisana została umowa z Ko-
mendantem Wojewódzkim Policji 
w Krakowie na mocy której Gmina 
Zembrzyce przekaże 22 000 zł na 
Fundusz Wsparcia Policji z prze-
znaczeniem na realizację zadania 
inwestycyjnego pod nazwą: „Fi-
nansowanie zakupu pojazdu służ-
bowego dla Komendy Powiatowej 
Policji w Suchej Beskidzkiej.

 12. Ogłoszono postępowanie prze-
targowe na sporządzenie zmiany 
miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy 
Zembrzyce dla wsi Tarnawa Gór-
na, Tarnawa Dolna, Śleszowice.

 13. Uchwałą Sejmiku Województwa 
Małopolskiego Gmina Zembrzy-
ce otrzymała wsparcie finansowe 
w ramach programu „Małopolska 
Infrastruktura rekreacyjno-sporto-
wa-MIRS” w kwocie 146 830,00 zł 
jako wsparcie dla inwestycji pn. 
„Budowa placu rekreacyjno-spor-
towego w Tarnawie Dolnej”.

 14. Podpisano umowę z Wojewódz-
twem Małopolskim w zakresie 
przyznania pomocy w ramach dzia-
łania pn. „Liczba inwestycji ogól-
nodostępnych i niekomercyjnych 
związanych z kultywowaniem tra-
dycji i upowszechnianiem rekreacji 
i sportu” w ramach poddziałania 
„Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokal-
nego kierowanego przez społecz-
ność”, objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolne-
go na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich realizowanego za po-
średnictwem Lokalnej Grupy Dzia-
łania „Podbabiogórze” dla zadania 
pn. „Budowa placu rekreacyjno-
-sportowego w Tarnawie Dolnej” 
w kwocie 131 674,00 zł.

 15. Przeprowadzone zostały m.in. na-
stępujące zadania związane z in-
frastrukturą drogową:

  Remont drogi gminnej „Do Ma-
ciążki” w m. Tarnawa Dolna 

  Remont drogi gminnej „Za Ka-
pliczką” w m. Marcówka

  Remont drogi gminnej „Ruski-Gry-
gle” (poprawa płyt) w m. Zembrzyce 

  Remont drogi gminnej „Bołdyse” 
w m. Zembrzyce 

  Oczyszczenie filarów mostu na 
rzece Skawa w m. Zembrzyce 

 16. Na bieżąco przyjmowane są od 
właścicieli budynków deklaracje 
dotyczące źródeł ogrzewania bu-
dynków, które są wprowadzane 
do Centralnej Ewidencji Emisyjno-
ści Budynków.

17. Wójt Gminy Zembrzyce złożył 
wniosek w tegorocznej edycji 
rządowego programu „Posiłek 
w szkole i w domu” na lata 2019-
2023 w ramach modułu 3 dla 
3 szkół tj. dla:

  Szkoły Podstawowej w Tarnawie 
Dolnej w wysokości 80.000,00 
zł – na doposażenie kuchni i po-
prawę standardu funkcjonującej 
stołówki szkolnej (własnej kuchni 
i jadalni) oraz doposażenie sto-
łówki. Całość zadania wyniesie 
100 000 zł.

  Szkoły Podstawowej w Śleszo-
wicach i Szkoły Podstawowej 
w Marcówce po 25.000,00 zł – 
na adaptację, poprawę standardu 
i wyposażenie pomieszczeń prze-
znaczonych do spożywania posił-
ków (jadalni). 

  Po rozpatrzeniu wniosków wspar-
cie finansowe otrzymała Szkoła 
Podstawowa w Tarnawie Dolnej. 
Obowiązkowy wkład finansowy 
organów prowadzących szkoły 
wynosi 20% .

 18. Wypłacono pomoc materialną dla 
29 uczniów w formie stypendium 
szkolnego na kwotę 26 742,00 zł, 
w tym środki przyznane z Kurato-
rium Oświaty wynoszą 24 000 zł.

 19. Przeprowadzono konkurs na sta-
nowisko Dyrektora Szkoły Pod-
stawowej im. Marii Konopnickiej 
w Tarnawie Dolnej, wyłonionym 
dyrektorem szkoły na okres ko-
lejnych 5 lat została Pani Ewa Dę-
bińska.

 20. Wójt Gminy Zembrzyce złożył 
wniosek w ramach projektu Ma-
łopolska Tarcza Antykryzysowa 
– Pakiet Edukacyjny II – Grant 3 
dla wszystkich szkół w Gminie 
Zembrzyce na dodatkowe zajęcia 
w wysokości 120 000 zł. Projekt 
dofinansowany w 100 %

  Grant 3 skierowany jest do szkół 
podstawowych w zakresie eduka-
cyjnej i psychologicznej pomocy 
uczniom, w związku ze skutkami 
pandemii COVID -19. Dotyczy to 
działań skierowanych do uczniów, 
mających na celu uzupełnienie 
realizacji podstawy programowej 
i rozwijanie zainteresowań z za-
kresu kompetencji kluczowych 
i umiejętności uniwersalnych 
uzasadnione sytuacją związaną 
z prowadzeniem nauki w formie 
zdalnej. Działania te będą prze-
prowadzane w formie zajęć wy-
równawczych, dodatkowych zajęć 
edukacyjnych, kół zainteresowań, 
działań wspomagających psycho-
logicznie uczniów w nadrobieniu 
braków edukacyjnych i rozwijaniu 
zainteresowań. 

 21. W dniu 30 maja 2022 r. został roz-
strzygnięty konkurs „Małopolskie 
OSP 2022” organizowany przez 
Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Małopolskiego. Gmina Zem-
brzyce otrzymała dofinansowanie 
w wysokości 8145 zł na zakup 
4 zestawów ubrań ochronnych do 
działań bojowych. W skład każde-
go zestawu wchodzi: ubranie spe-
cjalne, buty, rękawice, kominiarka 
i hełm. Każda OSP zostanie do-
posażona w 1 zestaw. Całkowity 
koszt projektu wynosi 21200 zł.

22. Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej przyjmuje i rozpatruje 
wnioski oraz dokonuje wypłat 
tzw. „dodatku osłonowego”, który 
stanowi element rządowej tarczy 
antyinflacyjnej i w założeniu ma 
być odpowiedzią na rosnące ceny 
energii, gazu i żywności. Do dnia 
21 czerwca br. przyjęto 490 wnio-
sków i wypłacono mieszkańcom 
dodatki na kwotę 271 950,31 zł. 
Wnioski o dodatek osłonowy 
mogą być składane do 31 paź-
dziernika 2022 roku.

 23. Na podstawie art. 10 r ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska w okresie od 
1 stycznia do 21 czerwca 2022 r. 
GOPS w Zembrzycach wydał 
19 zaświadczeń z zakresu Progra-
mu „Czyste Powietrze”.

 24. Do dnia 21 czerwca br. Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w ramach pomocy uchodźcom 
z Ukrainy dokonał wypłat jedno-
razowych świadczeń pieniężnych 
przeznaczonych na utrzymanie, 
w tym m.in. na pokrycie wydat-
ków na żywność i odzież, na łącz-
ną kwotę 43 800 zł. Równocze-
śnie wypłacane są świadczenia 
za zapewnienie zakwaterowania 
i wyżywienia uchodźcom z Ukra-
iny, do dnia 21 czerwca 2022 roku 
wypłacono 169 680 złotych.

 25. Złożono wniosek o przyznanie 
pomocy na operacje typu „Gospo-
darka wodno-ściekowa” w ramach 
poddziałania „Wsparcie inwestycji 
związanych z tworzeniem, ulep-
szaniem lub rozbudową wszyst-
kich rodzajów małej infrastruk-
tury, w tym inwestycji w energię 
odnawialną i w oszczędzanie 
energii” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020. Wniosek do-
tyczy zadania pn.”Modernizacja 
stacji uzdatniania wody w Zem-
brzycach wraz z budową przy-
domowej oczyszczalni ścieków 
dla Szkoły Podstawowej w Mar-
cówce”. Wnioskowana kwota to 
1 356 000 zł.

 26. Gmina Zembrzyce w ramach II na-
boru Programu Inwestycji Stra-
tegicznych Polski Ład otrzymała 
wstępną promesę dla realizacji 
dwóch inwestycji tj.:

  Budowa zbiornika wody czystej 
wraz z kompletnym wyposa-
żeniem w miejscowości Zem-
brzyce. Wartość promesy to 
1 425 000,00 zł.

  Przedmiotem inwestycji jest bu-
dowa zbiornika wody czystej - 
uzdatnionej w miejscowości Zem-
brzyce. Uzdatniona woda będzie 
zasilać gminną sieć wodociągową 
co ma znacząco poprawić jakość 

dostarczanej wody. Przedmio-
tem inwestycji będzie budowa 
w formule „zaprojektuj i wybuduj” 
zbiornika wody pitnej jako obiektu 
o konstrukcji żelbetonowej mono-
litycznej jako zbiornik prostokąt-
ny, nadziemny o pojemności czyn-
nej V=500 m3. Zadanie obejmuje 
kompletne wykonanie zbiornika 
tj. m.in. roboty ziemne wraz ze 
wzmocnieniem podłoża (w razie 
takiej konieczności), formowanie 
nasypów, konstrukcje budowla-
ne, roboty wykończeniowe w tym 
włazy ocieplone, drabiny włazo-
we, pomost dla obsługi, barier-
ki oraz wyposażenie zbiornika 
w stosowną armaturę. Inwestycja 
obejmuje również wykonanie sto-
sownej dokumentacji projektowej 
oraz wszelkie niezbędne prace to-
warzyszące inwestycji. 

  Modernizacja infrastruktury dro-
gowej w Gminie Zembrzyce. War-
tość promesy 5 000 000,00 zł.

  Przedmiotem inwestycji jest mo-
dernizacja infrastruktury dro-
gowej na terenie wszystkich 
miejscowości Gminy Zembrzyce 
poprzez podniesienie parametrów 
technicznych dróg. Realizacja 
zadania pozwoli na poprawę do-
jazdu mieszkańców gminy Zem-
brzyce do obiektów użyteczności 
publicznej oraz wpłynie na pod-
niesienie atrakcyjności inwesty-
cyjnej w zakresie budownictwa 
mieszkaniowego jak i usług. W ra-
mach zadania planuje się moder-
nizację o łącznej długości na tere-
nie całej gminy co najmniej 4 km 
infrastruktury drogowej.

28. Podczas XXXVI Sesji Rady Gminy 
w dniu 21 czerwca 2022 r. Rada 
Gminy Zembrzyce podjęła jedno-
głośnie uchwałę w sprawie udzie-
lenie Wójtowi Gminy Zembrzyce 
wotum zaufania. Następnie po 
zatwierdzeniu sprawozdania fi-
nansowego wraz ze sprawozda-
niem z wykonania budżetu gminy 
za 2021 rok, jednogłośnie pod-
jęta została uchwała rady gminy 
o udzieleniu absolutorium dla 
Wójta Gminy Zembrzyce z tytułu 
wykonania budżetu za 2021 rok. 

 27. Wójt Gminy Zembrzyce uczestni-
czył między innymi w:

 - Posiedzeniu Zarządu Stowarzy-
szenia Gmin Babiogórskich.

 - Zebraniu Członków Rady Stowa-
rzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Podbabiogórze”.

 - Turnieju Wiedzy Ogólnej Leonar-
do zorganizowanym w Zespole 
Szkół w Zembrzycach.

 - Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego – Etap Powiatowy 
zorganizowanym w Szkole Pod-
stawowej w Tarnawie Dolnej.

 - Gminnych Obchodach Dnia Stra-
żaka zorganizowanych przy Cen-
trum Rekreacji i Wypoczynku 
w Zembrzycach.

 - Forum Wójtów Województwa 
małopolskiego

 - Obchodach Dnia Rodziny w Szko-
le Podstawowej Tarnawa Dolna

 - Obchodach Dnia Rodziny w Szko-
le Podstawowej Marcówka

 - Wojewódzkim Posiedzeniu Ze-
społu Zarządzania Kryzysowego 
w Świnnej Porębie.

 

  Łukasz Palarski
Wójt Gminy Zembrzyce
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Uznano, że należy wyróżnić te 
osoby, ponieważ poprzez swoje ta-
lenty, zaangażowanie i społeczną 
działalność potrafili aktywizować in-
nych, co przyczyniało się do rozwoju 
kultury i sportu w Gminie Zembrzy-
ce. Uroczyste wręczenie pamiątko-
wych dyplomów dla uhonorowanych 
przez Łukasza Palarskiego – Wójta 
Gminy Zembrzyce i Grzegorza Jó-
zefowskiego – Przewodniczącego 
Rady Gminy Zembrzyce miało miej-
sce w dniu 25 i 26 czerwca 2022 
roku podczas Dni Gminy Zembrzyce. 

Marian Prorok 

w Orkiestrze Dętej „RYTM” Zem-
brzyce od roku 1971. Od przeszło 
33 lat odgrywa znaczącą rolę w za-
kresie rozwijania i propagowania lo-

kalnej kultury na terenie Zembrzyc, 
szczególnie w obszarze działalności 
orkiestry. Swoją działalnością zawo-
dową jako nauczyciel, a także dyrek-
tor Zespołu Szkół w Zembrzycach 
w latach 1992–1996, a także Prze-
wodniczący Rady Gminy Zembrzyce 
w latach 1998–2002 wywarł ogrom-
ny wpływ na rozwój lokalnej kultu-
ry poprzez budzenie wśród mło-
dych ludzi pasji do muzyki nie tylko 
w aspekcie jej biernego odbioru ale 
przede wszystkim jej aktywnego po-
znawania i prezentowania poprzez 
naukę gry na instrumentach dętych. 
Od 2010 roku przejmując stery nad 
zembrzycką orkiestrą jako Prezes 
Stowarzyszenia doprowadził do re-
alizacji wielu przedsięwzięć, które 
ugruntowały „zembrzyckie muzy-
kowanie” jako istotną formę zacho-

wania lokalnego dziedzictwa. Pan 
Marian Prorok swoją otwartością 
i sympatią do innych doprowadził do 
utworzenia w Zembrzycach Świe-
tlicy Muzycznej, swoistego miejsca 
gdzie po raz pierwszy od kilkudzie-
sięciu lat lokalna kultura prezento-
wana przez Orkiestrę „RYTM” zna-
lazła swój dom. To tutaj na co dzień 
członkowie orkiestry biorą udział 
w warsztatach muzycznych udosko-
nalając swoje umiejętności gry na 
instrumentach dętych. Działalność 
Pana Mariana Proroka to pozyska-
nie szerokiego strumienia wsparcia 
finansowego zarówno tego euro-
pejskiego jak i krajowego, tego pu-
blicznego jak i prywatnego. W tym 
to czasie promując lokalne dziedzic-
two Pan Marian doprowadził do wy-
dania płyty muzycznej z nagraniami 
kolęd wykonanych przez Orkiestrę 
„RYTM”. Ujął piękną historię Orkie-
stry nadzorując wydanie publikacji 
książkowej. Przyczynił się do zakupu 
licznych instrumentów muzycznych, 
na których dziś młodzież poznaje 
i szlifuje umiejętności gry. Zaanga-
żowanie i poświęcenie się dla „zem-
brzyckiego muzykowania” sprawiły, 
iż Pan Marian Prorok stał się nie-
odzownym propagatorem lokalnej 
kultury, inicjatorem udziału orkiestry 
prezentującej lokalny dorobek kultu-
ralny na wielu koncertach i festiwa-
lach. Jest on motywatorem dla wielu 
lokalnych przedsięwzięć, a zarazem 
spoiwem łączącym lokalną społecz-
ność z kulturą. Swoją działalnością 
i aktywnością na rzecz zembrzyckiej 
orkiestry Pan Marian Prorok wywarł 
ogromny wpływ na rozwój kultury 
w Gminie Zembrzyce, szczególnie 
w aspekcie rozwijania i pielęgnowa-
nia lokalnego muzykowania w śro-
dowisku wiejskim tworząc prze-
strzeń dla edukacji muzycznej wśród 
wielu mieszkańców Zembrzyc.

Rada Gminy Zembrzyce na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2022 
roku na wniosek Wójta Gminy Zembrzyce nadała tytuł: ”Zasłużo-
ny dla Gminy Zembrzyce” w dziedzinie kultury: Panu Marianowi 
Prorok i Panu Romanowi Czaickiemu oraz w dziedzinie sportu: 
Panu Januszowi Sasuła i Panu Józefowi Talaga.  

Nadano tytuły „Zasłużony
dla Gminy Zembrzyce”

Roman Czaicki
w Orkiestrze Dętej „RYTM” Zembrzy-
ce od roku 1970. Od początku aktyw-
nie włączył się w życie zespołu, szybko 
stając się jego istotną częścią mającą 
ogromny wpływ na rozwój kultury 
w Zembrzycach. Pan Roman Czaicki 
jest współtwórcą wszystkich pozy-
tywnych przemian w orkiestrze oraz 
jej sukcesów w latach 70 i 80-tych. 
Wszystkie konkursy, w których z suk-
cesem brała udział zembrzycka orkie-
stra czy to w Bielsku-Białej, Legnicy 
czy też Ostrowcu Wielkopolskim, 
a także na szczeblu lokalnym w dużej 
mierze są zasługą Pana Romana Czaic-
kiego. Bardzo duży nacisk kładł zawsze 
na odbudowę zasobów instrumentów, 
oraz zasobów ludzkich, co udawało 
się z powodzeniem. Dzięki otwarto-
ści i dobremu kontaktowi z ludźmi 
udawało mu się pozyskiwać środki 
finansowe na rozwój zembrzyckiej or-
kiestry, a tym samym lokalnej kultury. 

W pewnym okresie życia Pan Roman 
przebywał w USA i to nie przeszka-
dzało mu nadal gorąco wspierać zem-
brzycką orkiestrę organizując zbiórki 
pieniężne wśród Polonii. Na jubileusz 
75-lecia RYTM-u sprowadził orkiestrę 
dętą z Chicago. W wieku 78 lat jest 
najstarszym grającym członkiem Or-
kiestry Dętej RYTM Zembrzyce. Swoją 

działalnością i aktywnością na rzecz 
zembrzyckiej orkiestry Pan Roman 
Czaicki wywarł ogromny wpływ na 
rozwój kultury w Gminie Zembrzy-
ce, szczególnie w aspekcie rozwijania 
i pielęgnowania lokalnego muzykowa-
nia w środowisku wiejskim tworząc 
przestrzeń dla edukacji muzycznej 
wśród wielu mieszkańców Zembrzyc.

Janusz Sasuła 
to prawdziwy pasjonat piłki nożnej: 
zawodnik, trener. Swoją przygodę 
z piłką oczywiście zaczynał na mura-
wie zembrzyckiego boiska. Jednak po 
latach gry na boisku, odnalazł się jako 
szkoleniowiec młodych pokoleń. Pan 
Janusz Sasuła poprzez szkolenie mło-
dzieży w zakresie rozwijania umie-
jętności piłkarskich wywarł ogromny 
wpływ na rozwój kultury fizycznej 
wśród młodych ludzi nie tylko z Zem-
brzyc ale i po za nią. Pan Janusz wska-
zywał że można, jeśli się tylko bardzo 
czegoś chce dokonać wiele, pierwsza 
jego praca z dziećmi to była pasja, 
później doskonalił swój warsztat tre-
nerski uczestnicząc w warsztatach 
i szkoleniach, zdobywając licencje 
trenera. To właśnie jemu większość 
obecnych działaczy sportowych za-
wdzięcza wprowadzenie w świat piłki 
nożnej. Lata jego pracy w LKS Garbarz 
to największe sukcesy piłkarskie mło-
dych klubowiczów. W 1987 r. znaczą-
cy sukces odnieśli trampkarze, którzy 
w akcji „Piłkarska kadra czeka”, orga-
nizowanej pod patronatem telewizji, 
awansowali do finałów centralnych 
mistrzostw Polski wsi i miast. Wcze-

śniej wygrali zawody gminne, rejo-
nowe, a następnie zdobyli I miejsce 
w województwie bielskim. W finale 
makroregionu rozgrywanym w Ustro-
niu pokonali najlepsze drużyny Ka-
towic, Częstochowy i Opola. Dru-
żyny juniorów i trampkarzy osiągały 
świetne wyniki i w sezonie 1988/89 
awansowały do najsilniejszej w woje-
wództwie grupy „A”, gdzie grały przez 
cztery sezony. Rok 1992 to kolejny 
awans do finałów centralnych „Pił-
karska kadra czeka”. Sukcesy te spra-
wiły, że do uprawiania piłki nożnej 
w Zembrzycach garnęła się spora licz-
ba chłopców, nie tylko z Zembrzyc. 

Działalność Pana Janusza to swoisty 
drogowskaz dla kolejnych trenerów, 
z przesłaniem, że przyszłość lokalne-
go sportu w dużej mierze leży w ser-
cach lokalnej młodzieży. 

Swoją działalnością i aktywno-
ścią na rzecz zembrzyckiego spor-
tu Janusz Sasuła wywarł ogromny 
wpływ na rozwój sportu w Gminie 
Zembrzyce szczególnie w aspekcie 
rozwijania i pielęgnowania lokal-
nego zamiłowania do piłki nożnej 
w środowisku wiejskim tworząc 
przestrzeń do promocji i rozwijania 
tej dziedziny sportu wśród miesz-
kańców Zembrzyc i nie tylko.
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Józef Talaga
nierozerwalnie związany jest z  LKS 
Zembrzyce od przeszło 50 lat. Prze-
szedł wszystkie szczeble klubowe. 
Najpierw jako piłkarz młodzik, ju-
nior, zawodnik II drużyny i rezerwo-
wy składu podstawowego. W tym 
czasie podpatrywał też pracę swo-
jego brata kierownika drużyny, któ-
rą to funkcję przejął w przyszłości 
właśnie po nim. Przeszło 20 lat peł-
nił funkcję kierownika drużyny. Nie 
wykonywałby tej niewdzięcznej pra-
cy, gdyby nie jego wieloletnia pasja 
do sportu i oddanie swej drużynie. 
Zmieniali się prezesi, trenerzy przy-
chodzili i odchodzili, piłkarze przy-
jeżdżali i wyjeżdżali. On trwał na 
stanowisku, zajmował się sprawami 
organizacyjnymi klubu, wprowadzał 
w arkana sportowe nowo wstępu-
jących do klubu, współpracował 
z działaczami i dziennikarzami spor-
towymi. Bez jego trudnej i wyma-
gającej pracy nie byłoby możliwe 
prawidłowe funkcjonowanie zespo-
łu na płaszczyźnie organizacyjnej: 
dokumentacja, kontakty z sędziami, 

reagowanie na sytuacje kryzysowe. 
Zawsze sumiennie wykonywał i wy-
konuje swoje obowiązki przygoto-
wując sprzęt i wyposażenie na spo-
tkania piłkarskie. Pan Józef Talaga to 
prawdziwy społecznik – człowiek, 
który dla zembrzyckiego sportu po-
świecił większość swojego wolnego 
czasu. Postawa i oddanie na rzecz 
rozwoju lokalnego sportu to przy-
mioty wyróżniające Pana Józefa spo-
śród wielu innych równie oddanych 

kibiców. Swoją działalnością i ak-
tywnością na rzecz zembrzyckiego 
sportu Józef Talaga wywarł ogromny 
wpływ na rozwój sportu w Gminie 
Zembrzyce szczególnie w aspekcie 
rozwijania i pielęgnowania lokal-
nego zamiłowania do piłki nożnej 
w środowisku wiejskim tworząc 
przestrzeń do promocji i rozwijania 
tej dziedziny sportu wśród miesz-
kańców Zembrzyc i nie tylko.

UG, Fot. B. Dobisz

Gmina Zembrzyce dzięki uzyska-
nemu dofinasowaniu w wysokości 
3 325 000 zł z Rządowego Funduszu 
Polski Ład - Program Inwestycji Stra-
tegicznych realizuje zadanie inwesty-
cyjne pn. „Poprawa bezpieczeństwa 
na terenie Gminy Zembrzyce po-
przez przebudowę drogi powiatowej 
nr K1702 w Tarnawie Dolnej oraz 

Tarnawie Górnej”. W ramach realiza-
cji niniejszej inwestycji budowany jest 
chodnik o długości 1102 m w Tarnawie 
Górnej od Świetlicy Wiejskiej do grani-
cy z sołectwem Śleszowice oraz wybu-
dowane zostaną dwa odcinki chodnika 
w Tarnawie Dolnej o łącznej długości 
967 m. Planowany koszt inwestycji to 
3 845 663,20 zł, finansowany z Rządo-

wego Funduszu Polski Ład w kwocie 
3 325 000.00 zł, z Powiatu Suskiego 
– 260 500,00 zł i Gminy Zembrzyce 
– 260 163,20 zł. Trzeba nadmienić, że 
zadanie realizowane jest przez Gminę 
Zembrzyce, która ponadto przygoto-
wała całość dokumentacji projektowej 
oraz zapewnia nadzór inwestorski za 
łączną kwotę  54 000 zł. 

W ramach pozyskanych środków 
z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych Gmina Zembrzyce reali-
zuje zadanie pn.”Inwestycje w infra-
strukturę turystyczną Gminy Zem-
brzyce”.

Zadanie to związane jest z reali-
zacją kilku przedsięwzięć w różnych 
sołectwach. W  ramach tego zadania 
będą realizowane 4 inwestycje, trzy 
z nich wkrótce będą realizowane, 
a mianowicie: 

1. „Nadbudowa budynku Cen-
trum Rekreacji i Wypoczyn-
ku Nad potokiem Paleczka 
położonego w miejscowości 
Zembrzyce”.

Inwestycja obejmuje swym za-
kresem nadbudowę w/w obiektu, 
którego wymiary zewnętrzne wyno-
szą 14,26 x 51,54 m (dach dwuspa-
dowy o nachyleniu połaci równym 
25 stopni oraz pulpitowym o nachy-
leniu połaci równym 5 stopni). Plano-
wana inwestycja w swoim głównym 
celu ma zapewnić zabezpieczenie 
budynku przed przemakaniem stro-
pu ostatniej kondygnacji, co dzieje 
się w obecnej chwili. Nie przewiduje 
się adaptacji poddasza na cele użyt-
kowe. Projektowana nadbudowa ist-
niejącego budynku będzie polegać 
na częściowej rozbiórce istniejącej 
konstrukcji dachu wraz z przykry-
ciem. Wykonana zostanie ścianka ko-
lankowa pod nową konstrukcję oraz 
nowa konstrukcja dachu ze zmienio-
ną geometrią oraz poszyciem dacho-

wym. Wykonawcą przedmiotowej 
inwestycji będzie podmiot wyłoniony 
w postępowaniu przetargowym tj. 
Firma Usługowo-Handlowa Krzysz-
tof Pacyga, Zawoja, 34-222 Zawo-
ja, a koszt wykonania  inwestycji to 
428 040,00 zł. 

2. „Remont budynku świetlicy 
wiejskiej w miejscowości 
Tarnawa Górna”.

To kompleksowa modernizacja 
obiektu komunalnego znajdującego 
się w Gminnej Ewidencji Zabytków.  
Zakres planowanego remontu obej-
mują szereg prac. W obrębie ele-
wacji będzie to: demontaż okładzin 
elewacyjnych na poziomie poddasza 
wraz ze szczytami, oczyszczenie, im-
pregnacja, uszczelnienie, wymiana 
listew maskujących na ścianach na 
poziomie parteru, wykonanie rusztu, 
ocieplenie wełną drzewną, wykona-
nie odeskowania szczytów i ścian 
na poddaszu, impregnacja, wymiana 
podstrzechówek (ewentualnie rusz-
tu), impregnacja, wymiana parape-
tów zewnętrznych z blachy powleka-
nej w kolorze pokrycia dachu, skucie 
i uzupełnienie podkładu tynkarskie-
go na cokole, wykonanie tynku cem-
-wap. faktura nakrapiana, wykonanie 
opaski wokół budynku z obrzeża be-
tonowego, wypełnienie korą kamien-
ną, gr. warstwy ok. 5 cm renowacja 
balustrad schodowych (oczyszcze-
nie, malowanie przeciw rdzewne 
i chemoodporne). Prace dotyczyć 

będą również dachu, gdzie planowa-
na jest: rozbiórka pokrycia dacho-
wego z demontażem łat, demontaż 
obróbek blacharskich, rynien, rur 
spustowych, odgromienia, ewentu-
alne wzmocnienie krokwi za pomo-
cą nadbitek, montaż folii wstępnego 
krycia za pomocą kontrłat, łacenie 
i pokrycie dachu blachą modułową 
w formie dachówki z posypką z kru-
szywa wulkanicznego, kolor zbliżo-
ny do naturalnej dachówki, montaż 
obróbek blacharskich, rynien, rur 
spustowych, odgromienia, obrób-
ka komina, uzupełnienie ocieplenia 
skosów, stropu od góry - za pomocą 
wełny drzewnej mineralnej. Plano-
wana inwestycja to nie tylko prace 
zewnętrzne – również wewnątrz 
obiektu przewidziano stosowne pra-
ce. W piwnicy zaplanowano  wyko-
nanie cięcia posadzki z wykopami 
i montażem wpustu podłogowego, 
rurociągu pcv fi 100 mm oraz studni 
do odprowadzenia wód opadowych 
zalewających doraźnie pomieszcze-
nia. Obsypanie piaskiem, uzupełnie-
nie podkładu, ułożenie płytek gres 
w płaszczyźnie istniejącej posadzki, 
malowanie pomieszczeń, wymia-
na drzwi do kotłowni, płytkowanie 
ścian i posadzki w pomieszczeniu ko-
tłowni, demontaż urządzeń kotłowni 
z przygotowaniem pomieszczenia na 
potrzeby nowego źródła ogrzewa-
nia, wymiana lamp oświetleniowych, 
montaż pompy pływakowej z od-
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Celem projektu jest rozwój cyfro-
wy jednostki samorządu terytorialne-
go poprzez poprawę bezpieczeństwa 
teleinformatycznego gminy Zembrzy-
ce wraz z dostosowaniem do wytycz-
nych rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie 
Krajowych Ram Interoperacyjności, 
minimalnych wymagań dla rejestrów 
publicznych i wymiany informacji 
w formie elektronicznej oraz mini-
malnych wymagań dla systemów te-

leinformatycznych (Dz.U. 2017, poz. 
2247 z późn. zm.) oraz wzmocnienie 
odporności na zagrożenia, w tym 
związane z pandemią COVID-19.

Otrzymane w ramach grantu 
środki finansowe zostaną przeznaczo-
ne m.in. na: zakup sprzętu IT, zakup 
licencji i wdrożenie oprogramowania, 

doposażenie serwerowni, inwestycje 
w zakresie systemów bezpieczeństwa 
informacji i cyberbezpieczeństwa, 
szkolenia dla urzędników, oraz prze-
prowadzenie diagnozy cyberbezpie-
czeństwa.

Okres realizacji projektu:
do 30 września 2023 r.

GMINA ZEMBRZYCE realizuje projekt dofinansowany 
z Funduszy Europejskich „Cyfrowa Gmina” 

Latem 1922 nasi przodkowie po-
wołali do życia klub piłkarski i orkie-
strę dętą. Pierwszy dzień obchodów 
stulecia klubu to Turniej Juniorów 
WOODICA CUP w którym oprócz 
gospodarzy udział wzięły zaprzyjaź-
nione zespoły: Jałowiec Stryszawa, 
Soła Łęki, Strzelec Budzów. Wszyscy 
otrzymali medale okolicznościowe 
i upominki. Zaś w sobotę od rana na 
boisko wyszli najmłodsi zawodnicy 
Żaki: Garbarza, Jałowca Stryszawa, 
Tarnawianki Tarnawa Dolna, Strzel-
ca Budzów, Babiej Góry Sucha Be-
skidzka, Czarni Koziniec i Błyskawica 
Marcówka. Trybuny wypełnili licznie 
przybyli kibice. Również wszystkich 
uczestników uhonorowano pamiąt-
kowymi medalami i upominkami. 
W samo południe w Kościele Para-
fialnym w Zembrzycach odbyła się 
uroczysta, koncelebrowana Msza 
Święta w intencji zmarłych i żyją-
cych członków LKS Garbarz i Stowa-
rzyszenia Orkiestra Dęta „Rytm”. Po 
południu boisko przejęli oldboje, byli 

zawodnicy, ale też zaproszeni goście, 
jak Piotr Włodarczyk, mistrz Polski 
w barwach Legii Warszawa. Na mu-
rawie pojawił się także Piotr Mosór, 
wychowanek Garbarza, w przeszłości 
również zawodnik Legii Warszawa. 
To zresztą Mosór asystował przy tra-
fieniu Włodarczyka. Mecz zakończył 
się remisem 1:1. O godzinie 15.00 
rozegrano sparing Garbarza z pierw-
szoligową Puszczą Niepołomice, dla 

której był to mecz w ramach przygo-
towań do sezonu 1. Ligi. Spotkanie 
zakończyło się wynikiem 4:1. Nasi 
piłkarze przez lata brali udział w IV i 
V ligowych rozgrywkach. Przez lata 
byli też najwyżej sklasyfikowanym 
zespołem z terenu babiogórskiego, 
lecz w ich składzie byli zawodnicy 
spoza regionu. Wśród nich także gra-
cze z Afryki. Drużynę w latach 2009–
2021 prowadził Zdzisław Janik, były 
zawodnik Wisły Kraków i reprezen-
tant kraju. Jego następcą jest Ma-
riusz Zawiła, wychowanek Garbarza 
pod którego wodzą klub został trze-
cim najlepiej punktującym zespołem 
w rundzie wiosennej. Mecz uświet-

Tegoroczne święto gminy Zembrzyce trwało 3 dni i odbywało się 
pod znakiem jubileuszy miejscowych stowarzyszeń. Świętowano 
z rozmachem i przy sprzyjającej pogodzie 100 lecie działalności 
LKS Garbarz i Orkiestry Dętej Rytm z Zembrzyc.

JUBILEUSZOWE DNI 
GMINY ZEMBRZYCE  

prowadzeniem wody na zewnątrz, 
wymiana rur wodociągowych. Na 
parterze nastąpi wymiana posadzek, 
wymiana okładzin ściennych wraz 
z ociepleniem, wymiana oświetlenia 
i częściowo okablowania, remont za-
plecza sanitarnego (WC z kącikiem 
gospodarczym), wymiana sufitów 
podwieszanych, renowacja boaze-
rii ściennej i schodów na poddasze, 
roboty instalacyjne w kuchni, okła-
dziny i malowanie ścian. Ponad to 
przewidziano wymianę posadzki na 
klatce schodowej, renowację boaze-
rii i poręczy schodowych, montaż 
wyłazu sufitowego, renowację drzwi 
– 2 szt oraz ocieplenie ścian strychu 
z wykonaniem okładziny z płyt wió-
rowych. Całość inwestycji zwieńczy 
remont kotłowni wraz z wymianą  
źródła ciepła i będą to prace pole-
gające na demontażu urządzeń ko-
tłowni i zbiornika c.w.u., montaż no-
wego pieca c.o. zasilanego peletem, 
montaż zasobnika c.w.u. i pompą, 
zaworem zwrotnym, zaworami od-
cinającymi oraz wymiana rurocią-
gów ciepłej, zimnej wody, montaż 
kompletnego wkładu kominowego 
ze stali żaroodpornej. Wykonawcą 
przedmiotowej inwestycji będzie 
podmiot wyłoniony w postępowaniu 
przetargowym tj.Julkar Komplek-
sowe Usługi Budowlane Agnieszka 
Chromy. Planowany koszt inwestycji 
to 478 726,74 zł.

3. „Budowa placu rekreacyjno- 
-sportowego w Tarnawie 
Dolnej”.

Przedmiotem inwestycji jest 
budowa ogólnodostępnego placu 
rekreacyjno-sportowego, złożone-
go z elementów małej architektury, 
urządzeń do zabaw dla dzieci i mło-
dzieży oraz urządzeń sprzyjających 
aktywności fizycznej oraz rozwijaniu 
siły, zręczności i wytrzymałości typu 
„streetworkout” przeznaczonych dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych. Zapro-
jektowany plac rekreacyjno-sportowy 
obejmuje m.in. elementy małej archi-
tektury takie jak: zestaw zabawowy 
– Linearium, zestaw zabawowy, zjazd 
linowy długości 20 m oraz zestaw 
gimnastyczny. Ponadto wykorzystane 
zostaną elementy istniejącego placu 
zabaw (po uprzednim oczyszczeniu 
i odnowieniu) takie jak: karuzela ta-
lerzowa, zjeżdżalnia, huśtawka wago-
wa szt. 2 oraz huśtawka pojedyncza 
z siedziskiem.  Nawierzchnie placu 
rekreacyjno-sportowego stanowić 
będzie na jego części poliuretanowa 
nawierzchnia dwu warstwowa. Dol-
na warstwa wykonana z czarnego 
granulatu gumowego SBR o grubości 
35 mm, natomiast warstwę wierzch-
nią stanowić będzie kolorowy gra-
nulat kauczukowy EPDM grubości 
10 mm. Na pozostałej części placu 
rekreacyjno-sportowego zaprojek-

towano nawierzchnie z kruszywa 
frakcji 0–2 mm (piasek naturalny). Po-
wierzchnia placu rekreacyjno-sporto-
wego to około 1367 m2 z czego część 
sportowa to 807 m2 a część rekre-
acyjna (zielona) to 560 m2. Obecnie 
trwają stosowne procedury związa-
ne z wyłonieniem wykonawcy dla 
w/w zadania.

Źródłem finansowania tej in-
westycji  będą środki pochodzące 
z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych, ponadto zadanie bę-
dzie finansowanie w wysokości 
146 830 zł  z Województwa Mało-
polskiego w ramach projektu „Ma-
łopolska infrastruktura rekreacyjno-
-sportowa – MIRS” oraz  fundusze 
w wysokości 131 674 zł z działania 
pn. „Liczba inwestycji ogólnodostęp-
nych i niekomercyjnych związanych 
z kultywowaniem tradycji i upo-
wszechnianiem rekreacji i sportu” 
w ramach poddziałania „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strate-
gii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność”, objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020 z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich realizowanego za pośred-
nictwem Lokalnej Grupy Działania 
„Podbabiogórze”. Szacowany koszt 
zadania to  540 829,72 zł.

„Rozwój e-usług publicznych w Gminie Zembrzyce”

Cel projektu: Zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług publicznych 
świadczonych drogą elektroniczną dla mieszkańców Gminy Zembrzyce 
poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego.

Beneficjent: Gmina Zembrzyce

www.mapadotacji.gov.pl www.mapadotacji.gov.pl

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 168 330 zł
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niły występy dziewczynek z grupy 
Cheerleaders. Punktem kulminacyj-
nym obchodów 100-lecia powstania 
Garbarza Zembrzyce była wieczorna 
gala. Wszakjubileusz to wyjątkowa 
okazja do podsumowania działalno-
ści Klubu, złożenia podziękowania 
jego założycielom oraz tym wszyst-
kim, którzy na przestrzeni minionych 
100 lat przyczynili się do rozwoju 
piłki nożnej w naszym regionie. To 
właśnie takie jak nasz kluby sporto-
we są kuźniami młodych talentów, 
dają młodym zawodnikom impuls do 
dalszego rozwoju. Klubowi sporto-
wemu życzymy dalszych lat owoc-
nej działalności i czołowych lokat 

w tabeli rozgrywek. W programie nie 
zabrakło mniej oficjalnego punktu 
jubileuszu, a mianowicie dobrej zaba-
wy tanecznej do białego rana, spor-
towców i sympatyków klubu sporto-
wego. Wszystkie wydarzenia odbyły 
się na stadionie w Zembrzycach oraz 
na obiektach miejscowego Centrum 
Sportu i Rekreacji na potokiem Pa-
leczka. 

Kolejny dzień to wielkie przeży-
cie kulturalne. Aby uczcić jubileusz 
Orkiestry Dętej „Rytm” Zembrzyce 
zjechały orkiestry ze Śleszowic, Bu-
dzowa, Suchej Beskidzkiej i Msza-
ny Górnej. Przemaszerowały, grając 

utwory muzyczne, z rynku na plac 
Centrum Rekreacji i Wypoczynku, ob-
wieszczając mieszkańcom i przyjezd-
nym ten okrągły jubileusz. Orkiestra 
została założona przed 100 laty przez 
mieszkańców Zembrzyc powracają-
cych z emigracji, a swoją działalność 
rozpoczęła od grania kolęd. Przez 
wszystkie lata działalności uświetnia 
uroczystości patriotyczne i religijne. 
Dziś już czwarte pokolenie rodzi-
mych muzyków wpisuje się w kul-
turalny klimat wsi i nie wyobrażamy 
sobie, że mogło by ich zabraknąć na 
ważnych uroczystościach. W ostat-
nich latach, idąc z duchem nowocze-
sności, orkiestra przeszła gruntow-

ną przemianę. Początek rewolucji 
wyznacza rok 2009, kiedy to zespół 
zmienił swój status prawny i stał się 
stowarzyszeniem. Jednak rok później 
nadeszła inna bardziej odczuwal-
na, zarówna dla muzyków jak i  słu-
chaczy, zmiana – funkcję dyrygenta 
powierzono panu Kazimierzowi Gro-
madzie. Niezwłocznie postanowio-
no też odmłodzić skład orkiestry, co 
poskutkowało przeprowadzeniem 
naboru młodych ludzi, którzy roz-
poczęli naukę gry na instrumentach. 
„Starszą” część muzyków czekało 
jednak również bardzo dużo pracy. 
Próby zaczęły odbywać się regular-
nie, rozpoczęły się warsztaty mające 
za zadanie poprawę jakości brzmie-
nia oraz elementów techniki gry. 
W latach 2009–2014 orkiestra zre-
alizowała łącznie 7 projektów finan-
sowanych ze środków pozyskanych 
z Unii Europejskiej i 4 wspomagane 
przez powiat suski. Łączna wartość 
wszystkich wyniosła blisko 100 000 
złotych. Pieniędzy tych nie udałoby 
się uzyskać bez wielkiego zaangażo-
wania pana Łukasza Palarskiego, oraz 
pana Mariana Proroka, koordynato-
rów projektów. Należy podkreślić, 
że wszystkie projekty unijne zreali-
zowano dzięki pomocy finansowej 
pana Zbigniewa Fidelusa. Dzięki tej 
aktywności Orkiestra zyskała nowe 
stroje i instrumenty muzyczne oraz 
miała możliwość przeprowadzenia 
dodatkowych zajęć warsztatowych 
z nauką gry na instrumentach dętych. 
Pozyskane środki pozwoliły również 
na wydanie publikacji pn. „W RYTMIE 
pokoleń... Rys historyczny Orkiestry 
Dętej RYTM Zembrzyce” autorstwa 
pani Elżbiety Kiepury. Jest to swoista 
podróż w czasie, podczas której czy-
telnik może przybliżyć sobie historię 
orkiestry, jej osiągnięcia, fenomen, 
który pozwolił w tak małej wsi, przez 
tak wiele lat, dzięki wielkim pasjona-
tom, kultywować tradycje muzyczne. 
Mimo coraz lepszej jakości instru-
mentów i wyższego poziomu arty-
stycznego orkiestra ciągle borykała 
się z wieloletnim problemem braku 
własnego lokum. Próby odbywały się 
w cieplejsze dni w pawilonie sporto-
wym LKS Garbarz, a zimą w Zespole 
Szkół w Zembrzycach. Ciągłe prze-

nosiny z miejsca na miejsce, brak 
stałego miejsca na przechowywanie 
instrumentów i zaplecza administra-
cyjnego doskwierały członom orkie-
stry. W 2012 roku nastąpił przełom. 
W kwietniu podpisana została umo-
wa, na mocy której Spółka Uprawnio-
nych Mieszkańców Wsi Zembrzyce 
nieodpłatnie udostępniła orkiestrze 
pomieszczenia nad sklepem „Wi-
zan”, znajdującym się w centrum 
Zembrzyc, które zaadaptowano na 
potrzeby świetlicy muzycznej. Drob-
ne prace remontowe, malowanie 
i sprzątanie zostały wykonane wła-
snoręcznie przez członków orkiestry. 
Pierwsza próba w nowej świetlicy 
muzycznej odbyła się w czerwcu 
2012 roku. W tym samym roku orkie-
stra w pełni wyposażyła swoją świe-
tlicę muzyczną, dzięki pozyskanym 
środkom europejskim. W listopadzie 
2014 orkiestra stanęła przed kolej-
nym wyzwaniem, jakim było nagranie 
pierwszej, debiutanckiej płyty. Próby 
przed nagraniem odbywały się dwa 
razy w tygodniu, nastąpiła wielka 
mobilizacja w szeregach muzyków-
-amatorów. Na płycie pod tytułem 
„W Świątecznym RYTMie” znalazło 
się 13 kolęd i utwór „White Christ-
mas”. I tym razem realizacja projektu 
związana była z aktywnością ówcze-
snego zarządu w pozyskaniu środ-
ków europejskich. W ostatnich latach 
z udziałem środków finansowych 
pozyskanych z Województwa Mało-
polskiego Orkiestra zakupiła nowe 
stroje wyjściowe oraz kolejne nowe 
instrumenty dęte. Orkiestranci nie 

zapominają jednak o społeczności lo-
kalnej, uświetniają grą wszystkie uro-
czystości państwowe i kościelne. Do 
tradycji wszedł koncert patriotyczny, 
który odbywa się 11 listopada, jako 
uzupełnienie Akademii Rocznicowej 
organizowanej przez Zespół Szkół 
w Zembrzycach, koncert Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy, koncert 
noworoczny i tradycyjne kolędowa-
nie. Uroczystości rocznicowe były 
okazją do podziękowań dla wszyst-
kich, którzy założyli i przez lata two-
rzyli orkiestrę. Orkiestra otrzymała 
odznakę honorową „Zasłużony dla 
Kultury Polskiej” od Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz liczne listy gratulacyjne i po-
dziękowania m.in. od Senatora RP 
p. Andrzeja Pająka, Starosty Suskie-
go p. Józefa Bałosa oraz Wójta Gmi-
ny Zembrzyce Łukasza Palarskiego. 
Wspólne wykonanie utworu „We Are 
The World” przez wszystkich przyby-
łych muzyków spotkały się z wielkim 
aplauzem mieszkańców Zembrzyc 
i przybyłych gości. Również występ 
naszej orkiestry, który przygoto-
wywany był długo i pieczołowicie, 
spotkał się z wielkim uznaniem i po-
dziwem licznie przybyłych. Na za-
kończenie uroczystości koncertował 
zespół Swing Cover Band z solistką 
Justyną Tokarz. Impreza na wszyst-
kich przybyłych wywarła miłe wra-
żenie i na długo zostanie w pamięci 
tych, którzy przyszli docenić naszych 
liderów kultury. 

GCKiCZ
Fot. B. Dobisz
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W trakcie wydarzenia zaproszeni 
goście podziwiali portrety Marii Ko-
nopnickiej, które zostały zgromadzo-
ne w ramach Ogólnopolskiego Kon-
kursu Plastycznego „Portret Marii 
Konopnickiej” organizowanego przez 
tarnawską placówkę. 

Po części artystycznej na wszyst-
kich czekało wiele atrakcji. Wśród 
dzieci największą popularnością cie-
szyły się dmuchańce, mega bańki 
mydlane oraz tegoroczna nowość –
ścianka wspinaczkowa. Każdy chętny 
mógł wziąć udział w licznych konkur-
sach i quizach oraz wykonać zdjęcie 
w tematycznej fotobudce. Nie za-
brakło również miejsca odpoczynku 
– na spragnionych czekała mrożona 
herbata i słodkości  w kawiarence. 
Najdłuższe kolejki ustawiały się po 
przepyszne gofry z owocami oraz po-
pcorn. 

Na pamiątkę wydarzenia wy-
konywane były również przepiękne 
magnesy oraz zakładki do książek. 
Warto również wspomnieć o miejscu 
pamięci poświęconej osobie Wojcie-
cha Stypuły  „Bartek” – bohaterowi 

z Tarnawy Dolnej. Każdy zaintereso-
wany mógł zabrać ze sobą bezpłatną 
broszurę poświęconą Stypule, które 
szkoła otrzymała z IPN-u. 

SPTD

28 maja w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Tarnawie Dolnej odbył się Dzień Rodziny. 
W tym roku połączony został z obchodami 180 rocznicy urodzin patronki szkoły. Obchody rozpoczę-
ły się częścią artystyczną, podczas której można było przenieść się w czasie i posłuchać fragmentów 
utworów pisarki. 

Dzień Rodziny w Tarnawie Dolnej

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 
„Portret Marii Konopnickiej” 

Z tej okazji, Szkoła Podstawowa 
im. Marii Konopnickiej w Tarnawie 
Dolnej ogłosiła w marcu Ogólnopol-

ski Konkurs Plastyczny „Portret Marii 
Konopnickiej” pod Patronatem Ho-
norowym Muzeum Marii Konopnic-

kiej w Suwałkach oraz wydawnictwa 
Znak Emotikon. Na konkurs zostało 
przesłanych ponad 80 prac z 14 szkół 
z całej Polski. Konkurs rozpatrywa-
ny był w 3 kategoriach wiekowych: 
dla uczniów klas 1–3, 4–6 oraz 7–8. 
Zwieńczeniem konkursu był wernisaż 
wszystkich portretów podczas Dnia 
Rodziny. 
     SPTD

Rok 2022 został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszony 
Rokiem Marii Konopnickiej. 

Do  konkursu przystąpiły 4 dru-
żyny z wszystkich szkół w Gminie 
Zembrzyce: Tarnawy Dolnej, Śleszo-
wic, Zembrzyc oraz Marcówki. 

Emocji było całe mnóstwo. 
Uczestnicy spisali się na medal, udo-
wadniając, że ortograficzne potyczki 
mogą być też świetną zabawą. 

Wyniki konkursu:

I miejsce – SP im. Dywizjonu 303 
w Śleszowicach

II miejsce – SP im. Bohaterów 
Westerplatte w Marcówce

III miejsce – SP im. M. Konopnic-
kiej w Tarnawie Dolnej

IV miejsce – Zespół Szkół w Zem-
brzycach

Serdecznie gratulujemy i dzię-
kujemy za udział wszystkim Uczest-
nikom, Opiekunom oraz Gościom, 
a także zapraszamy ponownie 
w  przyszłym roku!

 SPTD

19 maja 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Tarnawie Dolnej odbył się I Gminny 
Konkurs Ortograficzny “Ortografia na sportowo” pod Patronatem Honorowym Pana Łukasza Palar-
skiego Wójta Gminy Zembrzyce oraz Babiogórskiego Parku Narodowego. 

Gminny Konkurs Ortograficzny 
„Ortografia na sportowo” 
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„Kiedy śmieje się dziecko, 
śmieje się cały świat”. 

Świętowanie rozpoczęły dzie-
ci. Pierwszego czerwca uśmiech nie 
schodził z ich twarzy. Mimo, że aura 
tego dnia nie była zbyt łaskawa, przy-
gotowane atrakcje, zapewniły udaną 
zabawę. Czas Milusińskim wypełniły 
ciekawe gry i  warsztaty. Nie zabrakło 
sportowych zmagań, „bańkowego” 
zawrotu głowy czy malowania twa-
rzy. Miłą niespodzianką okazał się 
kurs tańca współczesnego, w którym 
wzięła udział cała społeczność szkol-
na. Zajęcia dla wszystkich klasowych 
zespołów zostały zasponsorowane 
przez Radę Sołecką (fundusz sołec-
ki). Dzień zakończono wspólnym po-
siłkiem – na stołach zagościła pizza.

Druga część obchodów Dnia 
Dziecka miała charakter wyjazdowy. 
Wycieczki to prezent od rodziców. 

Dzieci z przedszkola radośnie 
spędziły czas w Sali Zabaw LALAN-
DIA w Barwałdzie Górnym, gdzie 
rozwijały i doskonaliły sprawność 
ruchową, zręczność oraz orientację 
przestrzenną, a także kreatywność 
i małą motorykę. Największym zain-
teresowaniem cieszył się basen wy-

pełniony kulkami. Emocje wzbudziły 
również zjeżdżalnie, trampoliny, rury, 
samochodziki, domki i wielkie klocki. 

Na uczniów klas I–III czekał świat 
baśni. Za sprawą  pełnego ciepła, 
pogody i magii musicalu „Cudowna 
lampa Aladyna” mogli przekonać się, 
że marzenia spełniają się tym, którzy 
naprawdę na to zasługują i tym, któ-
rzy, by je spełniać, podejmują wysiłek. 
Wspaniałe piosenki i barwna sceno-
grafia średniowiecznego Bagdadu wy-
warła na widzach  ogromne wrażenie.

Starsi uczniowie odwiedzili kra-
kowskie lotnisko, gdzie uczestniczy-
li w bardzo ciekawych warsztatach 
(najaktywniejsi mogli skorzystać z sy-

mulatora lotów). Następnie udali się 
do Ogrodu Doświadczeń. Po raz ko-
lejny sprawdziła się reguła, że nauka 
i zabawa to doskonałe zestawienie. 

 „Mamo, Ty jesteś moim powietrzem 
– z Tobą chcę się śmiać.
Tato, Ty jesteś moim okrętem –
niesiesz mnie przez świat”.

Piętnastego czerwca role się od-
mieniły. W tym dniu to dzieci spra-
wiły prezent najważniejszym oso-
bom – mamie i tacie. Zaproszeni na 
spotkanie rodzice mogli obejrzeć wy-
stępy swoich pociech, które z zaan-
gażowaniem zaprezentowały bliskim 
montaż słowno-muzyczny. Na scenie 
wystąpili wszyscy uczniowie szkoły, 
którzy dali prawdziwy aktorsko-wo-
kalno-taneczny popis, wywołując 
gromkie brawa publiczności.

Były kwiaty, życzenia i słowa 
podziękowania dla rodziców, a przy 
tym, jak można się było spodziewać, 
wiele wzruszeń. Całość dopełnił 
słodki poczęstunek.

To był szczególnie miły, radosny 
i rodzinny dzień w naszej szkole. (Fo-
torelacje na szkolnej stronie interne-
towej).

SPŚ

Przełom maja i czerwca to okres, kiedy swoje święto mają dzieci i ich rodzice. W tym roku obchody 
Dnia Mamy, Dziecka i Taty rozłożono w czasie. Były to wyjątkowo wyczekiwane chwile, gdyż przez 
ostatnie dwa lata rodzinne uroczystości nie odbywały się ze względu na obowiązujące obostrzenia 
związane z pandemią i wszyscy zatęsknili za wspólnymi spotkaniami oraz zabawą.

ŚWIĘTO RODZINY 
W ŚLESZOWICKIEJ PODSTAWÓWCE

Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej ze zniżkami

Zniżka ta dotyczy pierwszej godziny. Warunkiem sko-
rzystania z basenów, zjeżdżalni oraz jacuzzi jest okazanie 
dokumentu potwierdzającego fakt zameldowania na tere-
nie Gminy Zembrzyce, np. dowodu osobistego, legitymacji 
szkolnej lub innego dokumentu potwierdzającego zameldo-

wanie na terenie gminy. Wyjście na basen to bardzo dobry 
pomysł na spędzenie przyjemnie i z korzyścią dla zdrowia 
wolnego czasu. Zachęcamy mieszkańców, w szczególności 
dzieci i młodzież do korzystania z suskiej Krytej Pływalni. 

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach w 2022 roku  realizuje dopłaty do pobytu 
na basenie. Wszyscy mieszkańcy Gminy Zembrzyce mogą korzystać z czterozłotowej zniżki przy 
zakupie biletu wstępu na basen.

W piątkowe popołudnie w pro-
gach naszej szkoły gościliśmy Pana 
Wójta Gminy Zembrzyce – Ł. Palar-
skiego, Panią Sekretarz – D. Smyrak, 
Panią Kierownik COS – E. Palecz-
ną, księdza proboszcza – Z. Salę, 
ks. M. Soczyńskiego, radnych oraz 
oczywiście Rodziców.

Po krótkim powitaniu zebranych 
gości przez panią Dyrektor uczniowie 
słowami wierszy i piosenek złożyli 
swoim Rodzicom serdeczne życzenia 

oraz podziękowania za trud wkła-
dany każdego dnia w ich wychowa-
nie. Tło muzyczne dla tych pięknych 
i wzruszających słów przygotowali 
Amelia z kl. VII na klarnecie oraz Filip 
z kl. VI na pianinie.

Następnie widzowie mieli oka-
zję docenić kunszt aktorski małych 
artystów oglądając przedstawienie 
teatralne pt. „Brzydkie Kaczątko”. Nie 
jedna łza zakręciła się w oku gdy po-
dziwialiśmy układ taneczny z wstęgą 

w wykonaniu Lisy, na tle wzruszającej 
piosenki, którą śpiewały Zosia i Ola. 
Wszyscy obecni posmakowali pysz-
nych ciast domowej roboty.

Serdeczne podziękowania kie-
rujemy do Rodziców za tak liczną 
obecność oraz nieocenioną pomoc 
w przygotowaniach tego uroczyste-
go spotkania.

Słowa wdzięczności ślemy do 
sponsorów, którzy nas wsparli i po-
mogli w organizacji imprezy – Firmy 
Maspex, Sużyw oraz wielu innym.

GRATULUJEMY naszym uczniom 
pięknego występu, który na długo 
pozostanie w naszej pamięci.

SPM

Jak co roku, 26 maja świętujemy Dzień Matki, a miesiąc później 
Dzień Ojca. W tym roku, 27 maja połączyliśmy te święta, orga-
nizując Dzień Rodziny, bo MAMA I TATA – TO NAJPIĘKNIEJ-
SZE SŁOWA ŚWIATA.

Obchody Dnia Rodziny – 
reportaż ze SP w Marcówce
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Uroczyste obchody Dnia Straża-
ka rozpoczęła msza św. w kościele 
Parafialnym w Zembrzycach, odpra-
wiona w intencji strażaków oraz ich 
rodzin, po której poczty sztandarowe 
z poszczególnych jednostek OSP, 
druhowie i zaproszeni goście prze-
maszerowali do Centrum Rekreacji 
i Wypoczynku, gdzie odbył się uro-
czysty apel.

W obchodach wzięli udział mię-
dzy innymi Krzysztof Okrzesik - Ko-
mendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej, 
przedstawiciele Zarządu Powiatowe-
go i Wojewódzkiego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych, Łukasz 
Palarski – Wójt Gminy Zembrzyce, 
Grzegorz Józefowski – Przewod-
niczący Rady Gminy, Radni Gminy 
Zembrzyce, Joanna Stypuła – Przed-
stawiciel Zarządu Powiatu Suskiego, 
sołtysi i dyrektorzy szkół. Wydarze-
nie zostało uświetnione występem 
Orkiestry Dętej Rytm „Zembrzyce”.

Uroczystość była okazją do uho-
norowania zasłużonych druhów 
medalami i odznakami za osiągnię-
cia, a także wieloletnią służbę na 

rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej. 
W swoim wystąpieniu skierowanym 
do strażaków Łukasz Palarski- Wójt 
Gminy Zembrzyce podziękował im 
za wsparcie w różnych sytuacjach 
kryzysowych, pożarach, powodziach, 
wichurach, a także za zaangażowanie 
strażaków w życie codzienne spo-
łeczności lokalnej, poprzez pomoc 
w organizacji wydarzeń i uroczystości 
w poszczególnych miejscowościach 
gminy. Podkreślił również jak ważną 
rolę odgrywa kształtowanie młodych 
strażaków i angażowanie ich do dzia-
łań społecznych – w tym zakresie 
podziękował wszystkim osobom za-
angażowanym w poszczególnych jed-
nostkach OSP za szkolenie młodzie-
ży, organizowanie im czasu wolnego, 
niejednokrotnie kosztem własnego. 
Szczególną chwilą wzruszenia był 
moment złożenie przez Wójta Gmi-
ny i Przewodniczącego Rady Gminy 
Zembrzyce podziękowania na ręce 
druha Kazimierza Fortuny za wielo-
letnie pełnienie funkcji Komendanta 
Gminnego OSP, za wysiłek i działanie 
na rzecz ochrony przeciwpożarowej 
oraz liczne podejmowanie przedsię-

wzięcia i inicjatywy służące rozwojowi 
jednostek w Gminie Zembrzyce. 

Uroczystość była zorganizowa-
na przez Zarząd Oddziału Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP w Zembrzycach, na czele 
z Prezesem Stanisławem Gaurą i Ko-
mendantem Gminnym – Grzegorzem 
Fortuną. Uroczystość poprowadziła 
dh Sabina Nieciąg. Zaszczyt pod-
niesienia flagi państwowej na maszt 
przypadł druhom z OSP Marcówka. 
Współorganizatorem wydarzenia 
było Gminne Centrum Kultury i Czy-
telnictwa w Zembrzycach.

UG
Fot. B. Dobisz

7 maja 2022 w Zembrzycach odbyły się gminne obchody Dnia Strażaka. Uczestniczyły w nich wszyst-
kie jednostki z terenu Gminy Zembrzyce – tj. OSP Zembrzyce, OSP Tarnawa Dolna, OSP Marcówka 
oraz OSP Śleszowice. Łącznie działa w nich 77 druhów – strażaków ratowników. Ponadto przy każdej 
OSP funkcjonują Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, aktualnie zrzeszające 62 członków.

Święto StrażakówOrkiestra „Rytm”
z Zembrzyc z Pucharem

W przeglądzie wzięło udział dzie-
sięć orkiestr, a wśród nich: Orkiestra 
Dęta OSP z Łętowni, Orkiestra Dęta 
„Rytm” z Zembrzyc, Miejska Orkie-
stra z Suchej Beskidzkiej, Młodzieżo-
wa Orkiestra Dęta OSP z Tenczyna, 
Orkiestra Dęta OSP z Osielca, Or-
kiestra Dęta OSP Gminy Stryszawa, 
Orkiestra Dęta OSP z Toporzyska, 
Orkiestra Dęta OSP z Bystrej Podha-
lańskiej, Makowska Orkiestra Roz-
rywkowa i Miejska Orkiestra Dęta 
z Kalwarii Zebrzydowskiej. Po obej-
rzeniu  orkiestr w przemarszu i wy-
stępach na scenie Komisja artystycz-
na z Małopolskiego Centrum Kultury 
SOKÓŁ z Nowego Sącza przyznała  
I miejsce i Puchar Starosty Suskiego 
wraz z nagrodą pieniężną Orkiestrze 
Dętej „Rytm” z Zembrzyc z kapel-
mistrzem Kazimierzem Gromadą na 
czele. Gratulujemy naszym muzykom 
sukcesu i życzymy chęci, wytrwałości 
i wielu sukcesów w kolejnym stuleciu. 

GCKiCZ
Fot. B. Dobisz

W dniu 5 czerwca 2022 r. w Osielcu odbył się XXVII Rejonowy 
Przegląd Orkiestr Dętych „Echo” 2022.

Podczas zawodów rywalizowano w dwóch katego-
riach tj. „drużyny dziewczęce” oraz „drużyny chłopięce”, 
a każda drużyna miała za zadanie wykonać bieg sztafe-
towy oraz ćwiczenie bojowe. W tym roku na starcie po-
wiatowych zawodów stanęło 20 młodzieżowych drużyn. 
Drużyna MDP Marcówka wystartowała zarówno w gru-
pie dziewcząt jak i chłopców, zajmując I miejsce w grupie  
„MDP dziewczęta” oraz III miejsce w grupie „MDP chłop-
cy”. Opiekunem MDP Marcówka jest dh. Jarosław Po-
rębski, który motywuje członków Młodzieżowej Drużyny 
do działania, łącząc szkolenie i naukę z dobrą zabawą. 
Organizatorem zawodów były: Komenda Powiatowa PSP 
w Suchej Beskidzkiej oraz Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

 Serdecznie gratulujemy!
UG

Fot. M. Wróbel

Wielkim sukcesem i miejscami na podium zakończył się udział Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej 
przy OSP Marcówka w VII Powiatowych Młodzieżowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych, jakie odbyły 
się 26 czerwca br. na stadionie w Stryszawie.

Podwójny sukces Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej z Marcówki
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Dziękujemy wszystkim, których zdjęcia 
wykorzystaliśmy w NGZ

Na uroczystych akademiach sło-
wem i piosenką uczniowie składali 
podziękowania  nauczycielom i wy-
chowawcom za pomoc i wsparcie 
w zdobywaniu wiedzy przez mijający 
rok szkolny.  W uroczystościach wziął 
udział Łukasz Palarski - Wójt Gminy 
Zembrzyce wraz z Elżbietą Palecz-
ną – Kierownikiem Centrum Obsłu-
gi Szkół. Wójt  gratulował uczniom 
i życzył radosnych, bezpiecznych 
wakacji. Dziękował dyrekcji oraz na-
uczycielom za pełną zaangażowania 
prace dla dobra wychowanków oraz 
bardzo dobrą współpracę przy reali-
zacji wielu projektów, które wzboga-
cają ofertę edukacyjną naszych szkół.  
W Zespole Szkół w Zembrzycach 
podczas uroczystości zakończenia 
roku szkolnego Wójt Gminy i Dyrek-
tor Szkoły składali podziękowania 
i żegnali Panią Małgorzatę Czaicką, 
która poprzez wieloletnią rzetelną 
pracę w szkole zyskała sympatię i po-
ważanie wśród uczniów i nauczycieli. 
Wychowankowie poszczególnych 
klas otrzymali świadectwa szkolne, 
nagrody i gratulacje. Ten dzień szcze-
gólnie zostanie zapamiętany przez 
absolwentów klas ósmych, dla któ-
rych był to dzień pożegnania ze spo-
łecznością szkolną.

W dniu 24 czerwca 2022 
we wszystkich szkołach 
gminy Zembrzyce odbyły 
się uroczystości zakończe-
nia roku szkolnego.


