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Co dalej z naszymi szkołami?
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, to na gminie spoczywa ciężar wprowadzenia nowych rozwiązań i zmian związanych z funkcjonowaniem szkół. Konieczność reorganizacji szkół wynika z trendu demograficznego, w efekcie czego do szkół naszej gminy uczęszcza coraz mniej dzieci.
Poniższa tabela przedstawia prognozowaną ilość dzieci w poszczególnych klasach w roku szkolnym 2012/2013:
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Gmina stale dopłaca do środków
uzyskanych z budżetu Państwa na finansowanie oświaty.
w 2008 kwota dopłata gminy wynosiła
777 054 zł ,
w 2009 roku była to kwota 961 396 zł,
w 2010 – kwota 1 460 566 zł,
w 2011 – kwota 1546 353 zł,
na 2012 r. planowana dopłata wynosi
2 029 541 zł.
Już dzisiaj wiadomo, że dopłata
gminy do oświaty w 2012r. będzie
znacznie wyższa, ponieważ została
zmniejszona część oświatowa subwencji ogólnej na 2012 rok o kwotę
132 733zł.
Jak widać kwota dopłaty systematycznie wzrasta, pomimo podejmowanych działań, mających na celu
ograniczenie wydatków poszczególnych szkół.
Gmina otrzymuje subwencję z budżetu Państwa proporcjonalnie do
liczby dzieci.
W wyniku tego, że w naszych szkołach klasy są coraz mniejsze, gmina
zmuszona jest dopłacać znaczne
kwoty do środków z budżetu państwa.
Koszt funkcjonowania klasy w której uczy się 5 dzieci, jest porównywalny, do kosztu funkcjonowania klasy
z 25 dziećmi. Równocześnie, na klasę
5 osobową gmina otrzymuje środki
w wysokości 5 x 7905,221 = 39 526,10
- kwota ta nie wystarcza na samo wynagrodzenie tylko jednego nauczyciela, a do prowadzenia jednej klasy

zgodnie z wymogami prawa konieczne jest zatrudnienie więcej niż jednego nauczyciela na 1 etat.
Natomiast na klasę 25 osobową
gmina otrzymuje środki w wysokości
25 x 7905,22 = 197 630,50 - taka kwota jest wystarczająca na prowadzenie
klasy. Powyżej opisany mechanizm
zmusza gminy, do takiej organizacji
oświaty, by oddziały w szkołach liczyły co najmniej 20 dzieci.
Gmina oczywiście może prowadzić
szkoły z mniej licznymi klasami, bo to
jest korzystne dla dzieci, ale wtedy
musi liczyć się z tym, że będzie ponosić duży ciężar finansowy utrzymania
takiej szkoły.
Takie rozwiązania wprowadzone
przepisami prawa zmuszają gminy
do likwidacji małych szkół, na rzecz
tworzenia dużych oddziałów. Patrząc
na ilości dzieci w młodszych klasach
Gminy Zembrzyce, prognozować należy nadal znaczne obniżenie ilości
środków z budżetu państwa i równoczesne znaczny wzrost dopłat z budżetu gminy, w wyniku czego będzie
problem z uchwaleniem właściwego
budżetu.
Wydatki budżetu Gminy Zembrzyce na 2012 rok wynoszą ogółem
14 923 203 zł, z czego 6 738 053 zł to
wydatki na oświatę. Już obecnie budżety szkół są bardzo niskie w porównaniu z potrzebami, w efekcie czego
pomimo tak dużych dopłat z budżetu
gminy do oświaty, szkoły posiadają
minimalne środki na wyposażenie,

pomoce naukowe, ograniczane są
środki na remonty i modernizację.
Dzieje się tak, ponieważ przeważająca część środków pieniężnych w
budżetach szkół przeznaczona jest
na wynagrodzenia nauczycieli. W wyniku takich uregulowań samorządy
zmuszone są do podejmowania działań, mających na celu reorganizację
sieci szkół. Można to zrobić różnymi
drogami, czasami konieczna jest likwidacja szkół. To nie jest dobrym
rozwiązaniem, ale w niektórych przypadkach jedynym możliwym.
W Gminie Zembrzyce w najbliższych latach nie planowana jest likwidacja szkół. Natomiast konieczne
jest podejmowanie działań mających
na celu ograniczenie stale wzrastającej dopłaty gminy do oświaty. Brak
działań w tym zakresie będzie skutkował nie realizowaniem innych obowiązkowych zadań przez gminę, ponieważ nie będzie środków na inne
zadania gminy, aż w końcu zabraknie
jakichkolwiek środków, „z pustego
i Salomon nie naleje”.
Równocześnie nie robienie nic
w tej sprawie doprowadzi do sytuacji,
że nasze dzieci będą uczęszczały do
szkół źle wyposażonych, bez atrakcyjnych pomocy dydaktycznych, bez
dodatkowych zajęć, pomimo że koszty kształcenia będą wyższe, niż w innych gminach. Czy to będzie korzystne dla naszych dzieci?

Średnia wysokość subwencji oświatowej przypadająca na 1 dziecko w Gminie Zembrzyce w roku budżetowym 2011.
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Oprac. Urząd Gminy
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Budynek Szkoły w Tarnawie Górnej będzie miał nowego gospodarza

Reorganizacja stołówek szkolnych
W związku z planowaną reorganizacją, uprzejmie informujemy, że posiłki w stołówkach nadal będą. Stołówki szkolne nie są likwidowane, tylko następuje ich reorganizacja. Wydatki na oświatę stale rosną i nic nie wskazuje na to, że tendencja ta ulegnie zmianie.
Koniecznym jest podejmowanie działań, związanych z zmianą sposobu ich funkcjonowania. Aktualnie nie chcemy likwidować szkół,
podejmowane są więc inne działania mające na celu ograniczenie wzrostu dopłaty do oświaty. Gmina nie chce oszczędzać na dzieciach i nie robi tego. Problem polega na tym, że aktualnie trzeba zabierać z innych obszarów, by dopłacać do szkół i pomimo tych
dopłat standard wyposażenia szkół i oferta zajęć dla dzieci nie polepsza się, a wręcz przeciwnie ubożeje.
Poniższa tabela przedstawia wydatki na oświatę w Gminie Zembrzyce przez kolejne ostatnie lata
Przyczyną takiej sytuacji są uregulowania prawne, na które gmina nie ma wpływu. Reorganizacja stołówek jest jednym
z wielu działań, które mają na celu ograniczenie dalszego wzrostu dopłat do oświaty przez gminę.
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty,
w przypadku, gdy szkoła prowadzi stołówkę szkolną, cena obiadu nie może być
większa, niż wkład do kotła. Natomiast
koszty pozostałe ponosi szkoła. Stołówki
szkolne prowadzone są w Zespole Szkół
w Zembrzycach i w Zespole Szkół w Tarnawie Dolnej.
Aktualnie cena obiadu dla dzieci
w stołówce szkolnej wynosi 2,80 zł, cena
obiadu dla przedszkolaka wynosi 2,10 zł,
natomiast cena obiadu dla osoby dorosłej
korzystającej z stołówki szkolnej wynosi
5,40 zł.
Równocześnie dzieci w szkołach w Marcówce i w Śleszowicach nie mają zapewnionych obiadów, ani innych ciepłych
posiłków. Mogą korzystać i korzystają
z dostarczanych drożdżówek i kanapek.
W wyniku reorganizacji stołówek, z ciepłego posiłku będą mogły korzystać także dzieci z Marcówki i Śleszowic.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zembrzycach realizuje program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, programem tym objęte są dzieci i
młodzież z rodzin, które spełniają kryteria
ustawy o pomocy społecznej i o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc

Rok

Wydatki ogółem na oświatę

Dopłata Gminy do Oświaty

2009

5 626 407 zł

961 396 zł

2010

6 116 948 zł

1 460 566 zł

2011

6 303 347 zł

1 546 353 zł

2012

6 738 053 zł

2 029 541 zł

państwa w zakresie dożywiania”. Dochód
na osobę w rodzinie miesięcznie nie może
przekraczać 526,50 zł. netto oraz muszą występować okoliczności związane
z przyznaniem pomocy. Koszt dożywiania
w roku 2011 wyniósł 54,134 zł. Dożywianiem objęte są dzieci w czterech szkołach
(Zembrzyce, Tarnawa Dolna, Śleszowice,
Marcówka) oraz dzieci uczęszczające do
szkół poza terenem naszej gminy. Dożywianiem w roku 2011 objętych było 135
osób, w tym 20 dzieci znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej, które zostały
wytypowane przy współpracy z dyrektorami szkół.
Dzieci z rodzin ubogich, których dochód
nie będzie przekraczał określonego progu finansowego, we wszystkich szkołach
będą miały ciepłe posiłki - darmowe obiady dofinansowane w około 70 procentach
przez województwo, a resztę dołoży gmina. Ponadto 20% z ogółu dzieci objętych
dożywianiem może otrzymać darmowe
posiłki przyznane przez GOPS w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły w związku

z trudną sytuacją życiową, niezależnie od
wysokości dochodów na jednego członka
rodziny.
Dla pozostałych dzieci opłaty za obiady
mogą wzrosnąć. Do tej pory jeden obiad
kosztował 2,8 zł, teraz ta kwota może
wzrosnąć, natomiast zadaniem gminy będzie wypracowanie takiego porozumienia z podmiotem gospodarczym, by cena
była jak najniższa i nie przekraczała 5 zł
od obiadu. Nauczyciele i wszyscy inni korzystający z stołówek szkolnych za obiad
będą musieli zapłacić jego rzeczywistą
cenę.
Planowana dopłata Gminy Zembrzyce
do funkcjonowania stołówek w 2012 roku
wynosi około 150 tysięcy złotych. Wójt
Gminy przeprowadził rozmowy z pracownikami stołówek, proponując im otworzenie działalności gospodarczej i przejęcie prowadzenia kuchni. Ponadto były
przeprowadzone rozmowy z Dyrektorami
Szkół oraz przedstawicielami rodziców z
Zespołu Szkół w Tarnawie Dolnej.
Oprac. Urząd Gminy

Świetlica Wiejska w Tarnawie Górnej
Z uwagi na fakt, że w Tarnawie Górnej
nie funkcjonuje szkoła, straż, czy klub
sportowy, zaistniała konieczność utworzenia dla mieszkańców tego sołectwa
świetlicy, z której mogliby korzystać
wszyscy mieszkańcy. Dla młodych będzie
idealnym miejscem zabaw, dla starszych
miejscem spotkań.
W związku z powyższym Rada Gminy podjęła Uchwały na posiedzeniu
w dniu 25 stycznia 2012r. o utworzeniu
w Tarnawie Górnej Świetlicy Wiejskiej pod
patronatem Gminnego Centrum Kultury



i Czytelnictwa w Zembrzycach oraz filii
Świetlicy Środowiskowej w Zembrzycach.
Świetlice zostały zlokalizowane w pięknym budynku Domu Rolnika w Tarnawie
Górnej.
Obecnie świetlice zostały wyposażone
w niezbędny sprzęt w oparciu o środki finansowe z funduszu sołeckiego i częściowo ze środków Świetlicy Środowiskowej
w Zembrzycach.
Ponadto Gmina Zembrzyce złożyła
wniosek z zakresu „Małych projektów”
o przyznanie pomocy dla operacji pn.
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„Remont i modernizacja istniejącej Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Tarnawa
Górna”. W ramach działania „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich można będzie pozyskać środki na wymianę instalacji elektrycznej i zakup pieca centralnego
ogrzewania.
Oprac. Urząd Gminy

Dnia 26 lutego 2012r. w Tarnawie Górnej odbyło się kolejne zebranie wiejskie
poświęcone zagospodarowaniu budynku
po Szkole Podstawowej. Na poprzednim
spotkaniu mieszkańcy podjęli wstępną
decyzję o wydzierżawieniu tego budynku Chrześcijańskiemu Stowarzyszeniu
„Wyobraźnia Miłosierdzia”. Prezes Stowarzyszenia, Ks. Arkadiusz Hornik, poinformował o technicznych aspektach przedsięwzięcia, działaniach modernizacyjnych
i adaptacyjnych budynku, które Stowarzyszenie musi zrobić, by budynek mógł być

szkołą. Mieszkańcy po wspólnej dyskusji
i analizie zaopiniowali pozytywnie Uchwałę Zebrania Wiejskiego Sołectwa Tarnawa Górna nr 2/2012r. z dnia 26.02.2012r.
w sprawie opinii dotyczącej wydzierżawienia nieruchomości byłej szkoły w Tarnawie
Górnej na rzecz Chrześcijańskiego Stowarzyszenia „Wyobraźnia Miłosierdzia” celem
prowadzenia placówki edukacyjno – terapeutycznej dla młodzieży.
W dniu 07.03.2012r. na sesji Rady Gminy
Zembrzyce ostatecznie podjęto uchwałę dotyczącą dzierżawy budynku szkoły

w Tarnawie Górnej Chrześcijańskiemu Stowarzyszeniu „Wyobraźnia Miłosierdzia”.
Nieruchomość zostanie wynajęta na 20 lat,
w budynku powstanie szkoła gimnazjalna i zawodowa z internatem. Opuszczone
mury szkolne ponownie zatętnią życiem,
młodzież powróci na korytarze szkolne.
Budynek, który powstał dzięki ogromnemu wysiłkowi mieszkańców wsi, przestanie
popadać w ruinę i zacznie służyć kolejnym
pokoleniom.
Oprac. Urząd Gminy

Inwestycje w Gminie

Pozyskano środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Urząd Gminy Zembrzyce uprzejmie informuje o pozyskaniu środków z rezerwy
celowej budżetu państwa na usuwanie
skutków klęsk żywiołowych.
W dniu 28 lutego 2012 roku Urząd
Gminy Zembrzyce otrzymał zapewnienie
o otrzymaniu promesy na dofinansowanie
następujących dróg:
1. Remont drogi „Dąbrowy” m. Marcówka, 0+200 do 0+780; 0+900 do 1+330
uszkodzonej w 2010r. wskutek intensywnych opadów atmosferycznych.
2. Remont drogi „Na Zawsie” w m. Zembrzyce w km 0+000 do 0+409; 0+410
do 0+538; 0+558 do 0+858; uszkodzonej w 2010r. wskutek intensywnych opadów atmosferycznych.
3. Remont drogi „Kramarki” w m. Marcówka w km 0+000 do 0+400; uszkodzonej
w 2010r. wskutek intensywnych opadów
atmosferycznych.
4. Remont drogi „Za Garbarnią” w m. Zembrzyce w km 0+000 do 0+290; uszkodzonej w 2010 r. wskutek intensywnych
opadów atmosferycznych.
Wartość promesy, dzięki intensywnym

staraniom Wójta Gminy wyniesie 400.000
złotych i jest to jak do tej pory największa
transza jaką Gmina Zembrzyce uzyskała
w ramach środków na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych.
Zadania przewidziane do dofinansowania zostały przyznane na podstawie wykazu zadań priorytetowych, jakie Wójt Gminy
– Pan Eugeniusz Stypuła, w porozumieniu
z Kierownikiem Referatu Inwestycji i Rozwoju – Panem Przemysławem Fidelusem
oraz Insp. ds. Infrastruktury Panem Łukaszem Bilnikiem, zgłosił o dofinansowanie
na podstawie obowiązujących przepisów.
Lista mogła obejmować pięć zadań ułożonych według priorytetów i przedstawiała się następująco:
1. Remont drogi „Dąbrowy” m. Marcówka, 0+200 do 0+780; 0+900 do 1+330
uszkodzona w 2010r. wskutek intensywnych opadów atmosferycznych.
2. Remont drogi „Na Zawsie” w m. Zembrzyce w km 0+000 do 0+409; 0+410
do 0+538; 0+558 do 0+858; uszkodzona
w 2010r. wskutek intensywnych opadów
atmosferycznych.

3. Remont drogi „Na Nicień” w m. Tarnawa
Dolna w km+0635 do 0+800; uszkodzona w 2010r. wskutek intensywnych opadów atmosferycznych.
4. Remont drogi „Kramarki” w m. Marcówka w km 0+000 do 0+400; uszkodzona w
2010r. wskutek intensywnych opadów
atmosferycznych.
5. Remont drogi „Za Garbarnią” w m. Zembrzyce w km 0+000 do 0+290; uszkodzona w 2010r. wskutek intensywnych
opadów atmosferycznych.
Jednocześnie pragniemy poinformować, że zadania będą realizowane na
podstawie dwóch zasad:
- według kolejności wynikającej z przyznanej promesy,
- do wyczerpania pozyskanych środków
uwzględniając wkład własny.
Aktualnie został ogłoszony przetarg
na realizację remontu drogi „Dąbrowy”
w miejscowości Marcówka oraz na remont drogi „Na Zawsie” w miejscowości
Zembrzyce.
Oprac. Urząd Gminy

Połączenie projektowanej drogi wzdłuż linii kolejowej na odcinku
Stryszów - Zembrzyce z układem komunikacyjnym miejscowości Zembrzyce
i drogą wojewódzką nr 956
Jak informowaliśmy w ostatnim kwartalniku, Wójt Gminy Zembrzyce podpisał
porozumienie z Regionalnym Zarządem
Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie
rozwiązania przebiegu układu komunikacyjnego od strony Stryszowa.
W ramach niniejszego porozumienia
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Krakowie (RZGW) zobowiązał się do
sfinansowania i zrealizowania inwestycji
polegającej na włączeniu planowanej do
budowy drogi publicznej wzdłuż linii kolejowej na odcinku Stryszów – Zembrzyce
do drogi wojewódzkiej nr 956 w miejscowości Zembrzyce.
Efektem zawartego porozumienia było
przedstawienie przez firmę opracowującą
koncepcję przedmiotowej inwestycji na

zlecenie RZGW w Krakowie 3 wariantów
projektowanej drogi, spośród których został wybrany Wariant I.
Przebieg Wariantu I przedstawia się następująco: budowa mostu o długości ok.
133 m na potoku Paleczka w okolicy ujścia
do rzeki Skawy oraz budowa drogi na prawym brzegu rzeki Skawy, przebiegająca
po istniejącej drodze pomiędzy budynkiem Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji, a zakładem stolarskim.
Wójt Gminy Zembrzyce w oparciu
o jednoznaczną opinię grupy zembrzyckich radnych oraz po zasięgnięciu informacji: firmy opracowującej przedmiotową
koncepcję, inwestora RZGW w Krakowie
oraz referatu inwestycji i rozwoju Urzędu
Gminy Zembrzyce, podjął decyzję o wy-

braniu powyższego wariantu, jako najbardziej uzasadnionego z punktu widzenia
potrzeb Naszej Gminy.
Trzeba było dużej determinacji by przekonać RZGW o potrzebie rozwiązania
przebiegu układu komunikacyjnego miejscowości Zembrzyce od strony Stryszowa.
Jeszcze na spotkaniu w czerwcu 2011 roku,
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w
Krakowie nie dopuszczał możliwości realizacji jakiejkolwiek inwestycji związanej
z przedmiotowym problemem. Aktualnie
współdziałamy z RZGW i na bieżąco monitorujemy podejmowane działania w celu
zrealizowania tej inwestycji.
Oprac. Urząd Gminy
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Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Zembrzyce
W nawiązaniu do informacji zamieszczonej na stronie Urzędu Gminy Zembrzyce www.zembrzyce.pl (do korzystania
z której serdecznie zapraszamy, tu można
uzyskać sprawdzone i aktualne informacje
dotyczące Naszej Gminy) oraz ostatnim
wydaniu kwartalnika, uprzejmie informujemy, że projekt złożony w ramach działania
8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka został zamieszczony na Liście
Rankingowej wniosków rekomendowanych do dofinansowania.
Planowana wysokość dofinansowania
wyniesie 1.138.592,00 zł. Obecnie Urząd

Gminy Zembrzyce przygotowuje dokumenty niezbędne do podpisania umowy
i aktualizuje harmonogram rzeczowo
– finansowy. Aktualizacja harmonogramu
polegać będzie między innymi na wprowadzeniu do projektu Świetlicy Wiejskiej
w Tarnawie Górnej. W chwili składania
wniosku o dofinansowanie nie było uchwały Rady Gminy mającej na celu utworzenie
takiej placówki, w związku z czym nie było
możliwości wprowadzenia jej do projektu.
Ewentualne wyprzedzenie faktów i wprowadzenie do wniosku budynku „Klubu
Rolnika” w Tarnawie Górnej, wiązałoby się

z odrzuceniem całego wniosku przez władzę wdrażającą, z uwagi na fakt, iż objęte
projektem mogły być tylko niektóre gospodarstwa domowe oraz jednostki podległe
gminie, a budynek „Klub Rolnika” do nich
nie należał. Teraz gdy w jego miejscu powstała Świetlica Wiejska, stworzyło to szereg nowych możliwości.
Po podpisaniu umowy o dofinansowanie Urząd Gminy Zembrzyce będzie czynił
dalsze kroki związane z realizacją projektu,
o których będzie Państwa informował.
Oprac. Urząd Gminy

Budowa placów zabaw na terenie Gminy Zembrzyce
Mamy
przyjemność
poinformować, że w dniu 22.03.2012 roku ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na budowę placów zabaw na terenie Gminy
Zembrzyce. Planowany termin realizacji
inwestycji to 31.08.2012r. Inwestycja będzie dofinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach środków Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Place zabaw

powstaną w 4 miejscowościach:
- Marcówka – lokalizacja za budynkiem
„Domu Wczasowego”,
- Zembrzyce – lokalizacja pomiędzy budynkiem Caritasu, a pawilonem sportowym,
- Tarnawa Dolna – lokalizacja na działce
zlokalizowanej w sąsiedztwie Zespołu
Szkół w Tarnawie Dolnej – nad rzeką,

- Śleszowice – lokalizacja na terenie należącym do Szkoły Podstawowej, tj. za Apteką.
Szczegółowych informacji na temat inwestycji udziela pracownik Urzędu Gminy
Zembrzyce zaangażowany w jej powstanie
i realizację Pan Przemysław Fidelus.
Oprac. Urząd Gminy

Inwestycje objęte dofinansowaniem ze środków UE,
dla których zwarto umowy na ich realizację

1) Budowa parkingu obok budynku
Urzędu Gminy w Zembrzycach.
2) Budowa boiska do koszykówki przy
Zespole Szkół w m. Zembrzyce.
Uprzejmie informujemy, że Gmina Zembrzyce zawarła umowy na realizację w/w
zadań. Wykonawcy zostali wybrani spo-

śród odpowiednio 18 i 11 ofert złożonych
w drodze przetargu nieograniczonego. Dofinansowanie sięgać będzie 75% kosztów
kwalifikowanych dla zadania pierwszego i
70% kosztów kwalifikowanych dla zadania
drugiego, zgodnie z zasadami Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Planowany
termin zakończenia inwestycji, to odpo-

wiednio koniec czerwca i lipca 2012 roku.
Szczegółowych informacji na temat inwestycji udziela pracownik Urzędu Gminy Zembrzyce zaangażowany w ich powstanie
i realizację, Pan Przemysław Fidelus.
Oprac. Urząd Gminy

Zakup zestawów do selektywnej zbiórki odpadów dla mieszkańców Gminy Zembrzyce
Pragniemy poinformować, że Gmina Zembrzyce, z inicjatywy Wójta Gminy zgłosiła
wniosek o przyznanie pomocy w ramach
działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach
operacji planuje się zakupić 1000 sztuk
stojaków i pojemników do segregacji odpadów komunalnych, celem zapewnienia

możliwości selektywnej zbiórki odpadów
„u źrodła” tj. w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Zembrzyce. Wójt
Gminy mając na uwadze wymogi ustawy
z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, które
nakładają obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych, czyni starania

aby maksymalnie pomóc mieszkańcom
i gminie w dostosowaniu się do nadchodzących zmian wymuszonych przez w/w
zapisy prawne. Zakupione pojemniki będą
użyczone mieszkańcom celem ułatwienia
segregacji. Wniosek opracowany jest przez
Pana Przemysława Fidelusa i przechodzi
kolejne fazy oceny.
Oprac. Urząd Gminy

Wykonanie budowy linii oświetleniowej w miejscowości Zembrzyce
od ul. Krakowskiej, do zjazdu w kierunku Marcówki
Informujemy o zawarciu umowy w systemie zaprojektuj i wybuduj na „Wykonanie budowy linii oświetleniowej w m. Zembrzyce
od ul. Krakowskiej, do zjazdu w kierunku Marcówki”. Planowany okres inwestycji wynosi 4 miesiące. Inwestycja powstała z inicjatywy
Radnych Sołectwa Marcówka i Wójta Gminy Zembrzyce. Szczegółowych informacji na temat inwestycji udziela pracownik Urzędu
Gminy Zembrzyce zaangażowany w jej powstanie i realizację Pan Przemysław Fidelus.
Oprac. Urząd Gminy

Remont pomieszczeń w budynku mienia komunalnego, pomieszczenia –
I. Stowarzyszenia Muzycznego w Śleszowicach

Wykonano remont pomieszczeń wraz z instalacją elektryczną budynku mienia komunalnego, pomieszczenia – I. Stowarzyszenia Muzycznego w Śleszowicach. Koszt realizacji inwestycji 30 665 zł.
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Zadania związane z zagospodarowaniem przestrzennym Gminy Zembrzyce
Podpisano umowy na:
1. Wykonanie opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla jednej jednostki
administracyjnej Gminy Zembrzyce
wymienionej w Uchwale Rady Gminy
Zembrzyce – Tarnawa Górna – Uchwała

XIV-100/12 z dnia 25 stycznia 2012 r.
2. Opracowanie studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zembrzyce zgodnie
z Uchwałą Nr XIV-99/2012 Rady Gminy
Zembrzyce z dnia 25.01.2012r. w sprawie
sporządzenia studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zembrzyce.
3. Powołano Gminną Komisję Architektoniczno – Urbanistyczną.
W ramach zadań Wójt Gminy ogłosił nabór
wniosków i wpłynęło ok. 350 wniosków dotyczących zmiany studium.

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej
dla gmin z terenu województwa małopolskiego na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2012”
Gmina Zembrzyce złożyła wniosek
o udzielenie pomocy finansowej w formie
dotacji dla zadania pn. „Remont pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Tarnawa Dolna”. Wniosek złożony jest
w ramach konkursu „Małopolskie Remizy
2012” dla gmin z terenu województwa małopolskiego na realizację prac budowlano
– remontowych w remizach strażackich.
Konkurs „Małopolskie Remizy” ogłasza-

ny jest cyklicznie jeden raz w roku, począwszy od 2009 roku. W latach ubiegłych z w/w
środków korzystały:
- OSP Marcówka w roku 2011,
- OSP Śleszowice w roku 2010,
- OSP Zembrzyce w roku 2009.
Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnawie
Dolnej jest jedyną, która nie korzystała z
powyższych środków, w związku z czym
jest preferowaną z punktu widzenia punk-

tacji konkursowej, stwarzając realne szanse na otrzymanie dotacji celowej w ramach
przedmiotowego konkursu.
Szczegółowych informacji na temat
projektu udziela pracownik Urzędu Gminy
Zembrzyce zaangażowany w projekt i jego
realizację, Pani Danuta Strączek.
Oprac. Urząd Gminy

Wniosek o przyznanie pomocy dla operacji pn. „Remont i modernizacja istniejącej
Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Tarnawa Górna”
Gmina Zembrzyce złożyła wniosek o przyznanie pomocy dla operacji pn. „Remont i modernizacja istniejącej Świetlicy Wiejskiej
w miejscowości Tarnawa Górna”. Wniosek z zakresu „Małych projektów” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego został wstępnie
zakwalifikowany do refundacji.
Szczegółowych informacji na temat projektu udziela pracownik Urzędu Gminy Zembrzyce zaangażowany w jego powstanie i realizację Pan Przemysław Fidelus.
Oprac. Urząd Gminy

Solary w Zembrzycach

W dniu 16.02.2012 r. w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej przeprowadzono losowanie kolejności montażu
instalacji solarnych na budynkach osób
fizycznych w poszczególnych miastach i
gminach.
W losowaniu uczestniczyli Wójtowie i
Burmistrzowie z powiatu suskiego, Zarząd
Powiatu Suskiego oraz Komisja Ochrony
Środowiska Rady Powiatu Suskiego.
W wyniku losowania ustalona została na-

stępująca kolejność:
1. Maków Podhalański
2. Miasto Jordanów
3. Sucha Beskidzka
4. Stryszawa
5. Zembrzyce
6. Budzów
7. Gmina Jordanów
8. Bystra-Sidzina
9. Zawoja.
Zgodnie z realizowanym przez powiat

suski „Programem zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów
NATURA 2000, powiatu suskiego” w Gminie Zembrzyce będzie instalowanych 151
instalacji.
Szczegółowe terminy realizacji przedsięwzięcia będą znane po przeprowadzonym
przetargu na realizację programu.
Oprac. Urząd Gminy

Dlaczego w 2012r. płacimy wyższy podatek rolny?
Urząd Gminy wyjaśnia sposób naliczania
podatku rolnego. Corocznie otrzymujemy komunikaty z GUS w sprawie średniej
ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech
kwartałów poprzedniego roku, które są
wskaźnikiem do obliczania podatku dla
gruntów rolnych. W ubiegłym roku stawka
za jeden hektar przeliczeniowy wyniosła
94,10 zł, a za jeden hektar fizyczny 188,20
zł. W 2012r. stawka wzrosła o 97,08% z ha
przeliczeniowego do kwoty 185,45 zł, a z ha
fizycznego do kwoty 370,90 zł.
Podstawę opodatkowania podatkiem
rolnym stanowi:

1) dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana
na podstawie powierzchni, rodzajów
i klas użytków rolnych wynikających
z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
2) dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów
i budynków.
Ustala się cztery okręgi podatkowe,
do których zalicza się gminy oraz miasta
w zależności od warunków ekonomicznych
i produkcyjno-klimatycznych.
Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w pkt 1 - równowartość pieniężną 2,5q żyta;
- od 1 ha gruntów, o których mowa w pkt2
- równowartość pieniężną 5q żyta obliczone według średniej ceny skupu żyta za
pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
Obowiązują następujące przeliczniki
powierzchni użytków rolnych w poszczególnych okręgach podatkowych, Gmina
Zembrzyce należy do III okręgu:
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Rodzaje użytków rolnych:

Okręgi podatkowe

Grunty orne

I

II

III

Klasy użytków rolnych

Nie wypalaj traw!!!

Łąki i pastwiska

IV

I

II

III

IV

Przeliczniki

I

1,95

1,80

1,65

1,45 1,75

1,60

1,45

1,35

II

1,80

1,65

1,50

1,35 1,45

1,35

1,25

1,10

IIIa

1,65

1,50

1,40

1,40
1,25

1,15

1,05

0,95

0,75

0,70

0,60

0,55

III
IIIb

1,35

1,25

1,15

1,00

IVa

1,10

1,00

0,90

0,80

IV
IVb

0,80

0,75

0,65

0,60

V

0,35

0,30

0,25

0,20 0,20

0,20

0,15

0,15

VI

0,20

0,15

0,10

0,05 0,15

0,15

0,10

0,05

Sady przelicza się na hektary przeliczeniowe według przeliczników określonych
w tabeli dla gruntów ornych, z tym że do
sadów klasy III i IV stosuje się odpowiednio
przeliczniki dla klasy IIIa i IVa.
Grunty pod stawami zarybionymi bez
względu na miejsce położenia przelicza się
na hektary przeliczeniowe według następujących przeliczników:

1) 1 ha stawu zarybionego łososiem, trocią,
głowacicą, palią i pstrągiem - 1,0 ha przeliczeniowy,
2) 1 ha stawu zarybionego innymi gatunkami ryb - 0,20 ha przeliczeniowego.
Grunty pod stawami niezarybionymi
przelicza się na hektary przeliczeniowe według przeliczników ustalonych w tabeli.
Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j. t. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.
969 z późn. zm.);
- komunikat Prezesa GUS z 19 października
2011 r. w sprawie średniej ceny skupu
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P. Nr 95, poz. 969).

Informacja GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach informuje, że został uruchomiony dodatkowy dyżur w Punkcie Konsultacyjnym
d. s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w GOPS. Z bezpłatnych porad prawnych można skorzystać w co drugi czwartek miesiąca,
w godzinach od 16 – 18- tej lub umówić się telefonicznie w godzinach pracy ośrodka pod numerem telefonu 33/8746400.

ABC mieszkańca GMINY
Przydomowe kompostowniki
Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005
r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) powinniśmy
ograniczać masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko. Doskonałym sposobem zmniejszenia ilości odpadów organicznych przekazywanych na składowisko, jest kompostowanie
w przydomowych kompostownikach. Jest to
szczególnie godne polecenia, ze względu na
możliwość uzyskania własnego nawozu.
Na rynku są dostępne gotowe pojemniki
do kompostowania, ale pryzmę można wykonać także własnoręcznie. Nie jest to trudne.
Na lokalizację kompostownika wybieramy

miejsce zacienione i osłonięte od wiatru. Na
spodzie układamy materiał, który zapewni
dobre przewietrzenie pryzmy, od spodu – np.
połamane gałęzie. Następnie słomę lub torf
jako warstwę pochłaniającą wodę. Na tak
przygotowanym podłożu możemy układać
zgromadzone odpady organiczne. Kolejne
warstwy odpadów dobrze jest przesypać niewielką ilością kompostu z zeszłego roku, obornika lub przyspieszacza do kompostowników.
Należy pamiętać, że w okresie upałów kompostownik polewamy wodą, aby utrzymywał
prawidłowy poziom wilgoci. Po około roku
od założenia, kompost jest gotowy do użycia.
Można go rozprowadzić na powierzchni gle-

by i lekko przemieszać z 10-cm warstwą ziemi
lub zastosować cienką warstwą bezpośrednio
na trawniku.
Kompostować wolno: odpady kuchenne
(pozostałości po owocach i warzywach, skorupki jaj, fusy z kawy i herbaty), liście, rozdrobnione gałęzie i drzewa, trawę, siano, resztki
roślin z ogrodu itp.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do
zakładania przydomowych kompostowników. Dzięki temu w łatwy i tani sposób będzie można przekształcić odpady organiczne
w nawóz, który wykorzystamy we własnych
ogrodach.
Oprac. Urząd Gminy

Uwaga - konieczny numer domu!
Właściciele nieruchomości często nie zdają sobie sprawy z tego, że ciąży na nich obowiązek właściwego oznakowania budynku.
Chodzi o umieszczenie tabliczki z numerem
porządkowym nieruchomości. Stanowi o
tym ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo
geodezyjne i kartograficzne art. 47 b, która
nakłada na właściciela taki obowiązek. Tabliczka z numerem porządkowym nieruchomości
powinna znajdować się na ścianie frontowej
budynku, w przypadku gdy budynek położo-
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ny jest w głębi ogrodzonej posesji, tabliczkę
należy umieścić nie tylko na nim, ale także na
ogrodzeniu. Ponadto przepisy ustawy z dnia
20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń art. 64 mówią o tym, że numer budynku powinien być
oświetlony. Niedopełnienie obowiązku oznakowania nieruchomości podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany. Taka sama kara
grozi osobie, która nie dopełniła obowiązku
oświetlenia tabliczki z numerem.
Zachęcamy właścicieli nieruchomości, któ-

rzy jeszcze nie dopełnili tego obowiązku do
właściwego oznakowania swoich budynków.
Przepisy te nie powstały po to, aby stanowić
pretekst do karania mandatami nieznających
prawa obywateli. Właściwe oznakowanie budynków jest niezwykle istotne w sytuacjach
gdy musi interweniować pogotowie, czy straż
pożarna.
Oprac. Urząd Gminy

Każdej wiosny gwałtownie wzrasta zagrożenie pożarowe. Po długiej zimie roślinność
jest bardzo wysuszona i w następstwie tego
szczególnie łatwopalna. Ogień najczęściej powstaje na łąkach, pastwiskach, ścierniskach,
poboczach kolejowych, w lasach i innych
terenach zielonych. Szczególnie niebezpieczne są pożary torfowisk, których całkowite
ugaszenie może trwać nawet wiele miesięcy.
Główną przyczyną pożarów są podpalenia,
często wynikające z bezmyślności.
Wiosenne pożary spowodowane wypalaniem traw stanowią poważne zagrożenie dla
ludzi, lasów, domów mieszkalnych i zabudowań gospodarczych, a przede wszystkim dla
zwierząt, które giną masowo w płomieniach:
młodych ssaków, ptaków i ich gniazd, pła-

zów, gadów. Ministerstwo Środowiska, Policja, a zwłaszcza straż pożarna, każdego roku
ostrzegają i apelują o zaniechanie wypalania
traw na łąkach, ścierniskach, skarpach, nieużytkach, itp.
Wypalanie traw czy ściernisk, wbrew
obiegowym opiniom, wcale nie poprawia
żyzności gleby. Przeciwnie, popiół zakwasza ją zamiast użyźniać, składniki spalone
zamiast wzbogacić podłoże, zubożają je.
Giną także bakterie i drobnoustroje oraz
inne organizmy i zwierzęta żyjące w glebie.
Dym powoduje zanieczyszczenie powietrza
i wzmaga efekt cieplarniany, a zanieczyszczenia zgromadzone w roślinności uwalniają się ponownie do atmosfery.
Wypalania traw zakazuje prawo m.in.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 z późn.
zm.), art. 124 tej ustawy mówi, że „Zabrania
się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Natomiast
w art. 131 ustawodawca zapisał, że za wypalanie traw grożą konsekwencje karne: areszt
lub kara grzywny. Od sierpnia 2004 r. również
sprzymierzeńcem w walce z wypalaniem traw
stały się przepisy dotyczące dopłat rolniczych.
Uznaje się w nich, że wypalanie traw jest działaniem wbrew tzw. dobrej kulturze rolnej,
a rolnicy dopuszczający się takich praktyk
mogą być pozbawieni dopłat bezpośrednich.

Oprac. Urząd Gminy

Pilnuj swojego psa! Za psa odpowiada jego właściciel
Do obowiązków właścicieli psów należy
m. in.:
- wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku
rasy uznanej za agresywną w kaganiec,
- prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy agresywnej w kagańcu,
- systematyczne szczepienie przeciw wściekliźnie,
- przetrzymywanie na odpowiednio ogrodzonym terenie lub na uwięzi,
Zabrania się wypuszczania psa na teren publiczny bez dozoru właściciela.
Zabrania się trzymania zwierząt domowych
na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin
w ciągu doby lub w sposób powodujący u
nich uszkodzenie ciała lub cierpienie. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.
Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,

właściciele psów są zobowiązani do zachowania bezpieczeństwa i podejmowania środków
ostrożności zapewniających ochronę przed
zagrożeniem ze strony psów lub ich uciążliwością dla ludzi. Właściciele psów ponoszą pełną
odpowiedzialność za zachowanie zwierząt
domowych.
Osoby, które nie zachowują zwykłych lub
nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlegają karze grzywny
do 250 złotych albo karze nagany. (Kodeks
wykroczeń Dz. U. 1971 Nr 12 poz. 114 z późn.
zm.)
Kto zabija, uśmierca zwierzę z naruszeniem
przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust 1-4
ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. 1997 Nr 111,
poz. 724 z późn. zm.) podlega karze grzywny,
ograniczenia wolności albo pozbawienia wol-

ności do 2 lat. Tej samej karze podlega osoba,
która znęca się nad zwierzętami. Jeżeli osoba
ta działa ze szczególnym okrucieństwem, podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat. Kara
grzywny wpłaconej na cel związany z ochrona
zwierząt wynosi od 500 zł do 100 000 zł.
Ważne Numery telefonów
Zgłoszenia odnośnie bezpańskich psów
oraz zwierząt (domowych i dzikich) potrąconych, padłych, przyjmowane są:
- w Urzędzie Gminy Zembrzyce pod numerem
telefonu: 33/874 60-02 wew. 20 w godzinach pracy urzędu,
- w godzinach nocnych oraz w dniach wolnych
od pracy zgłoszenia przyjmuje Lek. weterynarii Pan Andrzej Talaga Tel. 512216877
oraz policja Tel. 33/ 33/874 49 60

Oprac. Urząd Gminy

Wycinka drzew z terenów nieleśnych - kiedy konieczne zezwolenie na wycięcie drzewa?
Zgodnie z polskim prawem, na wycinkę
drzew rosnących poza lasami (art. 83 ustawy
o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004)
trzeba uzyskać pozwolenie Wójta Gminy. Zdawałoby się, że na swoim terenie możemy kształtować zieleń, jak nam się podoba. Niestety, tak
nie jest. Nie każde drzewo można wyciąć. Do
wycinki może być potrzebne pozwolenie, a za
samowolkę grożą wysokie kary - nawet po kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Wymogu uzyskania zezwolenia na wycięcie
nie stosuje się między innymi do drzew i krzewów:
n owocowych (z wyłączeniem rosnących na

terenie wpisanym do rejestru zabytków oraz
w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody – na obszarach nieobjętych
ochroną krajobrazową);
n rosnących na plantacjach;
n których wiek nie przekracza dziesięciu lat;
n usuwanych na podstawie decyzji administracyjnych dotyczących ochrony przeciwpowodziowej, bezpieczeństwa ruchu kolejowego i
lotniczego oraz utrzymania urządzeń melioracji wodnych;
n rosnących w lasach – informacje dotyczące
możliwości wycinki tego typu obiektów zostały uregulowane w ustawie z 28 września

1991 r. o lasach (j. t. Dz. U. z 2005 r. nr 45,
poz. 435);
Drzewa, które posadziliśmy na własnej działce nie dawniej niż dziesięć lat temu, możemy
dowolnie wycinać i przesadzać. Starsze, choćby nawet usychały, wymagają zgody na wycinkę.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew należy złożyć do Urzędu Gminy
pok. nr 13. Formularz wniosku dostępny w
siedzibie Urzędu pok. nr 13 oraz na stronie
www.zembrzyce.pl .

Oprac. Urząd Gminy

Informacja o wykaszaniu traw i chwastów
Urząd Gminy Zembrzyce przypomina
właścicielom i użytkownikom gruntów na
terenie gminy, o obowiązku wykaszania
traw i niszczenia chwastów przy swoich nieruchomościach.
Zachwaszczone grunty stanowią zagrożenie dla upraw rolniczych, ogrodniczych oraz
dla nas samych, gdyż są siedliskiem szkodników glebowych, gryzoni, ślimaków itp.
Ponadto wysiew chwastów z zaniedbanych

terenów stanowi dużą uciążliwość dla gruntów sąsiednich.
O likwidację chwastów należy dbać przez
cały rok, wykaszając je systematycznie od
wiosny, do wczesnej jesieni.
Obowiązek zwalczania chwastów oraz
jego egzekwowanie wynika z ustawy z dnia
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych
i leśnych (tekst jednolity. Dz. U. z 2004 r.,
Nr.121, poz. 1266 z późn. zm.)

Informuje się ponadto, iż w sytuacji, gdy
zachwaszczona i zarośnięta działka przyczyni się do zwiększenia zagrożenia pożarowego, zaniechanie obowiązku wykoszenia
działki może również rodzić odpowiedzialność karną, na podstawie art. 82 Kodeksu
Wykroczeń, jak również może być podstawą
nałożenia mandatu karnego.

Oprac. Urząd Gminy
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Piękny Jubileusz i piękne wspomnienia –rozmowa z księdzem Józefem Ptakiem
W poprzednim wydaniu zamieściliśmy
pierwszą część wspomnień z życia ks. prałata Józefa Ptaka, które spisał parafianin
Michał Kopeć. Choć jubileusz 60-lecia kapłaństwa ks. Ptaka miał miejsce jesienią,
zamieszczamy drugą część wspomnień. Pisaliśmy ostatnio o czasach wojny i od tego
zaczniemy.
- Co robił ksiądz jako młody człowiek
ze swoimi przyjaciółmi podczas wojny?
- Co do kolegów, miałem w tym czasie
paru przyjaciół, wśród których był Ukrainiec,
który nazywał się Wasyl Wasyłyszyn. Bywał
on na zebraniach niemieckich i przekazywał nam wiadomości. Gdy Niemcy uciekali, on pozostał u nas, myśmy zaświadczyli
o Jego lojalności i nic mu się nie stało. Ożenił się później z Polką w Jaroszowicach koło
Wadowic. Był on pracownikiem u jednego
z gospodarzy. Chodził z nami do kościoła
i był tajemniczy.
- Co mógłby ksiądz powiedzieć o swoich rodzicach? Jakich ich ksiądz pamięta?
- W pierwszym roku życia straciłem ojca.
Zginął podczas działań wojennych. Matka troszczyła się o nas sama, utrzymywała
nas z gospodarstwa. Była najlepszą matką.
Nigdy nie słyszałem, żeby komukolwiek
powiedziała złe słowa. Zmęczona, klękała
z nami do modlitwy. Dla mnie jest osobą
świętą. Gdyby nie dostała sie do nieba, to
nikt by się nie dostał, ja też.
- Jeśli musiał ksiądz uciekać w czasie
wojny, to w jakie miejsca?
- Po wybuchu wojny rozeszła się wieść,
że Niemcy zabierają młodych ludzi. Spora
grupa młodych uciekła. Podróż ta trwała

cztery tygodnie i skończyła się za Lublinem. W czasie podróży przy kompanii
karabinów maszynowych spotkałem brata. Wręczyłem mu 20 złotych. Po krótkim
czasie widzieliśmy czołgi niemieckie, a po
chwili nadleciała eskadra samolotów niemieckich i rozpoczęło się bombardowanie.
Jeden z uciekinierów mówił: „nie wiadomo,
czy brat przeżył nalot?”. Potem okazało się,
że brat pierwszy wrócił do domu. Jeden
z braci przebywał w niewoli niemieckiej.
Nie zdjął polskiego munduru aż do końca.
Po pół roku wrócił do domu.
- Kiedy ksiądz zrozumiał, że powołaniem księdza jest kapłaństwo?
- Ostateczną decyzję podjąłem przed
maturą, a wzorem dla mnie był ks. Jan Motyka prałat w Mucharzu, który mnie ochrzcił,
później uczył, wychowywał i umocnił
w wierze. Wraz ze mną po jednym roku do
seminarium wstąpił mój kuzyn Józef Woźniak. Pierwszą placówką, do której zostałem posłany były Mogilany. Było to w roku
1951. W Gimnazjum w Wadowicach, a także
w Seminarium zetknąłem się z Karolem
Wojtyłą. Był uważny za bardzo niezwykłego, towarzyskiego studenta. W czasie
beatyfikacji Królowej Jadwigi stałem z powodu tłoku przy grobach królewskich. Ks.
Wojtyła wracając do głównego wejścia zauważył mnie, podszedł, poklepał po ramieniu mówiąc: „Józku, dobrze wyglądasz...”
Parokrotnie odwiedzał parafię Zembrzyce,
a w 1959 przeprowadzał wizytację naszej parafii. Mam fotografię z Ojcem Św.
z okazji poświęcenia kościoła Św. Piotra
w Wadowicach. Mile wspominam każdą

chwilę spędzoną w Jego towarzystwie.
Przedobry był to człowiek modlę się do
Niego.
- Jak ksiądz trafił do Zembrzyc?
- W Mogilanach przebywałem pół roku.
W tym czasie w Zembrzycach zachorował ks. Wilk. Był po paraliżu. Do Zembrzyc
trafił wtedy do pomocy neoprezbiter ks.
Juraszka. Ja przebywałem w szpitalu im.
Narutowicza i tam otrzymałem propozycję pracy w parafii Zembrzyce. Ks. Wilk
obiecał wszystko załatwić z ks. biskupem
Baziakiem. W Zembrzycach był wtedy też
emeryt ks. Kędzior. Biskup wysyłając mnie
do Zembrzyc powiedział: „Ksiądz tak dobrze zżył sie z tym staruszkiem w Mogilanach, w Zembrzycach będzie miał ksiądz
dwóch staruszków”. Z ks. Wilkiem układała
się współpraca bardzo dobrze. W swoim
testamencie prosił przełożonych, abym pozostał na parafii jako proboszcz. Testament
ten odczytano po pogrzebie ks. Wilka, a Karol Wojtyła powiedział, że testamentu nie
możemy odrzucić. Zembrzyce kocham jak
własną rodzinę.
- Dziękujemy ks. Ptakowi za tych kilka
słów wspomnień. Myślę, że warto ocalić
od zapomnienia pewne wydarzenia z życia ludzi, którzy na trwale wpisali się w
historię naszej społeczności.
Dziękujemy Michałowi Kopeciowi za
udostępnienie materiałów. Księdzu Józefowi życzymy zdrowia i sił do dalszej służby
Bogu. Dziękujemy za te chwile w konfesjonale i posługę kapłańską.
(oprac. Słonecznik, M. Kopeć

Ofiaruję Ci...
W święto Matki Bożej Gromnicznej
w kościele parafialnym w Zembrzycach
po Mszy Świętej wieczornej młodzież
gimnazjalna zaprezentowała spektakl teatralny pt.: „Ofiaruję Ci...”
Na początek należą się wielkie podziękowania aktorom - młodym ludziom,
którzy odważnie podjęli trud przygotowania sztuki ucząc sie roli, uczestnicząc

w próbach, przygotowując rekwizyty.
Podziękowania należą sie też p. Izabeli Maciążce za wykonanie scenografii,
Szymkowi Pietrusie za świetną muzę, ks.
Tomkowi za wsparcie i pomoc, Ani Kołacie za kabzle (Ania, brakło ich!) i wszystkim, którzy mimo chłodu obejrzeli spektakl.
Krótkie scenki rozgrywające sie

w różnych miejscach w kościele uświadomiły nam, że życie nie składa się tylko
z pięknych chwil. Często z powodu alkoholizmu, narkomanii, egoizmu rozgrywają sie na naszych oczach ludzkie tragedie.
Tylko oddając swoje życie Bogu, modląc
sie i ufając, że Bóg nas kocha, dokonuje
sie przemiana naszego życia.
(Słonecznik)

Wola Radziszowska 2012
14 stycznia 2012 r. w Woli Radziszowskiej odbył się Diecezjalny Zjazd Kolędników Misyjnych. 50- osobowa grupa dzieci i młodzieży z naszej parafii brała czynny udział w Liturgii Mszy Świętej i wszelakich atrakcjach przygotowanych przez parafię w Woli
Radziszowskiej (jasełka, poczęstunek, zwiedzanie prehistorycznej osady). Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych
wyprawa kolędników była udana. Dziękujemy opiekunom: ks. Tomkowi, p. M. Bączek, p. B. Rusin za opiekę, dzieciom i młodzieży
za trud kolędowania i parafianom za życzliwe przyjęcie.
(s. Berta Zybura)

Ostatki do utraty tchu
Dnia 4 lutego w sali LKS Garbarz odbyła się zabawa ostatkowa dla młodzieży gimnazjalnej. Zabawę zorganizował ks. Tomasz
Plewa. Młodzież doskonale sie bawiła. Frekwencja nie była duża, bo niektórzy wystraszyli sie mrozów. Ci, którzy chcieli się pobawić, nie pożałowali, że przyszli. Na uczestników czekał gorący posiłek, ciasto i sławne kanapeczki przygotowane z pomocą p. S.
Grygiel, Kasi, Anety, Anny. Dziękujemy wszystkim, dzięki którym zabawa mogła sie odbyć. Dzięki że, p. Staszek zadbał o to, aby
nikt nie zmarzł. No to do następnego spotkania na parkiecie....
(Słonecznik)
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Świetlica Środowiskowa w Zembrzycach
działa od 19 kwietnia 2010 roku. Jako placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego działa na mocy Uchwały nr XXIII 188/09
Rady Gminy Zembrzyce z dnia 18.09.2009 r.
Placówka jest czynna od poniedziałku do
piątku w godz.12.00 - 18.00. W dni wolne od
nauki od 9.00 do 15.00. W zajęciach biorą udział
dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum.
Zgodnie z wyznaczonymi działaniami, na
świetlicy prowadzone są następujące formy
pracy: zajęcia specjalistyczne dla dzieci i młodzieży, zajęcia wychowawcze, profilaktyczne,
zajęcia rozwijające zainteresowania: warsztaty
twórcze, zajęcia rytmiczno-muzyczne, teatralne, nauka gry na gitarze, zajęcia kulinarne, zajęcia sportowo-rekreacyjno-krajoznawcze, pomoc pedagogiczna, korepetycje z matematyki,

języka polskiego, języka angielskiego (bezpłatne), oddziaływanie środowiskowe: działanie
integracyjne, imprezy środowiskowe.
Stały zespół do spraw oceny sytuacji dzieci
uczęszczających do świetlicy zatwierdził listę
wychowanków (29 osób) biorących udział na
stałe w zajęciach. Ogółem w zajęciach organizowanych przez świetlicę w 2011 roku wzięło
udział 3882 dzieci.
Imprezy organizowane w 2011r.: konkurs
kulinarny: „Wiem, co jem”, gry i zabawy świetlicowe, wycieczki do Parku Wodnego w Krakowie.
Z okazji Dnia Matki dzieci wręczały swoim
mamom własnoręcznie wykonane świeczniki.
Z okazji Dnia Dziecka została zorganizowana
impreza plenerowa (dmuchane atrakcje, pieczenie pizzy, malowanie twarzy, gry i zabawy

przy muzyce).
W czasie wakacji prowadzone były zajęcia
dla maluchów: „Maluchowo”. Dzieci miały też
możliwość wyjazdu do Rabkolandu oraz do
Mini Zoo w Inwałdzie. Na świetlicy była zorganizowana Zabawa Andrzejkowa, Mikołajki oraz
Wigilia.
Od września 2010 r. na świetlicy prężnie
działa zespół gitarowy: „Feliczita”. W skład zespołu wchodzą: Ewa Wciślak, Aneta Maciążka,
Kasia Barcik, Adrian Harańczyk, Anna Maciążka, Patrycja Gołąbek, Anna Wciślak. Swoją
grą upiększają różne uroczystości kościelne
oraz środowiskowe. Kochają muzykę, wiedzą,
że bez niej świat nie miałby już takich barw.

(Słonecznik)

Wyróżnienia dla organizacji pozarządowych za promocję Gminy Zembrzyce
W dniu 25 stycznia 2012r. na sesji Rady Gminy Zembrzyce wręczono dyplomy i statuetki
za promocję Gminy Zembrzyce organizacjom
pozarządowym. Rada Gminy wyróżniała organizacje, które swoją działalnością w 2011roku
szczególnie przyczyniły się do promowania
Gminy Zembrzyce. Pan Przewodniczący Rady
Gminy przedstawił prezentację multimedialną
wyróżnionych organizacji pozarządowych. Wyróżnione Stowarzyszenia:

n Zembrzyckie Koło Gospodyń „ Mioduszyna”,
n Koło Gospodyń Wiejskich „Marcowianki”,
n Koło Gospodyń Wiejskich „Redz” w Tarnawie
Górnej,
nStowarzyszenie Orkiestra Dęta „Rytm”,
n 1. Stowarzyszenie Muzyczne „ Śleszowice”.
Następnie w imieniu Rady Gminy Pan Przewodniczący podziękował za promowanie Gminy i udział w różnych imprezach kulturalnych
odbywających się na szczeblach gminy, powia-

tu i województwa. Podziękowanie w/w organizacjom złożył również Pan Wójt Gminy doceniając ich wkład w promocję naszego regionu.
Uroczyście wręczono statuetki i dyplomy kołom gospodyń oraz orkiestrom. Przedstawiciele z poszczególnych organizacji podziękowali
za docenienie ich pracy w rozwój działalności
kulturalnej gminy.
Oprac. Urząd Gminy

Zmagania młodych recytatorów
Jak powszechnie wiadomo konkursy recytatorskie promują kulturę języka polskiego,
upowszechniają umiejętność sprawnego
posługiwania się różnymi formami literackimi, pobudzają twórcze poszukiwania repertuarowe, przybliżają literaturę ojczystą i
światową.
W wyjątkowym dla wszystkich Pań
dniu – 8 marca odbyły się w Zespole Szkół
w Zembrzycach Gminne Eliminacje Konkursu Recytatorskiego dla Szkół Podstawowych
i Gimnazjum. Jak zwykle młodzież była perfekcyjnie przygotowana. Komisję oceniającą
recytatorów szczególnie zachwyciła grupa
najmłodszych uczestników z klas I-III. Największą popularnością cieszyła się, jak zwykle poezja Jana Brzechwy i proza modnego
ostatnio Grzegorza Kasdepke. Gimnazjaliści
wykazali się ogromną dojrzałością i profesjonalnym podejściem, maluchy z wielką deter-

minacją bezbłędnie recytowały przyswojone
utwory.
Wyniki rywalizacji przedstawiają się następująco:
Klasy I-III
I miejsce Emilia Mikołajek (S.P. Śleszowice)
II miejsce Kinga Chowaniec (S.P. Śleszowice)
III miejsce Maria Szczerbak (Z.S. w Zembrzycach)
Wyróżnienie: Zuzanna Matuszyk (S. P. Śleszowice)
Klasy I-IV
I miejsce Dominika Gałuszka (S.P. Śleszowice)
II miejsce Patrycja Szczygieł (Z.S. w Tarnawie Dolnej)
III miejsce Weronika Fidelus (Z.S. w Zembrzycach)
Wyróżnienie: Aleksandra Michałek (S.P. Śle-

szowice)
Gimnazjum
I miejsce Nicole Miazek (Z.S. w Tarnawie
Dolnej)
II miejsce Adrian Harańczyk (Z.S. w Zembrzycach)
III miejsce Kamila Jabłońska (Z.S. w Tarnawie Dolnej)
Wyróżnienie: Anna Wajdzik (Z.S. w Tarnawie
Dolnej)
Nauczycielom gratulujemy efektów ciężkiej
pracy, recytatorom życzymy sukcesów w
dalszych etapach!!!
Już dzisiaj wiadomo, że Emilka Mikołajek
i Dominika Gałuszka reprezentujące naszą
gminę w powiatowych zmaganiach recytatorów, wywalczyły wyróżnienia!!!!!
KFW

Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej już za nami!
Od kilku lat dużą popularnością wśród
pasjonatów pożarnictwa cieszy się Turniej
Wiedzy Pożarniczej: „Młodzież Zapobiega
Pożarom”.
Dla Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa jest już tradycją organizacja Turnieju i
promowanie go wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Tegoroczny Turniej
odbył się 10. lutego w Szkole Podstawowej
w Śleszowicach. Część pisemną stanowił test
jednokrotnego wyboru, następnie zdobywcy największej ilości punktów brali udział w
części ustnej. Spośród 18 uczestników (aż 5

dziewczynek) do etapu powiatowego zakwalifikowały się 2 osoby: reprezentujący szkołę
w Zembrzycach Krzysztof Polak i Wojciech
Gibas uczęszczający do szkoły w Tarnawie
Dolnej.
Uzupełnieniem Turnieju Wiedzy Pożarniczej jest konkurs plastyczny. Tegoroczna
edycja pod znaczącym hasłem „20 lat Państwowej Straży Pożarnej - jak nas widzą, tak
nas malują” cieszyła się sporym zainteresowaniem. Oprócz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, do rywalizacji mogli
stanąć wychowankowie Warsztatów Terapii

Zajęciowej.
Ogromnie cieszy nas zainteresowanie
konkursem i zaangażowanie uczestników.
Należy pamiętać, że każde uczestnictwo
w tego typu rywalizacji utrwala w uczestnikach pozytywne nawyki, nierzadko mogące uratować życie. Propagowanie wiedzy
na temat pracy straży pożarnej niesie ze
sobą znaczne korzyści, zwłaszcza wśród
najmłodszych. Zachęcamy do udziału
w przyszłorocznych edycjach konkursów!!!
KFW
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Plan Imprez w Gminie Zembrzyce
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach dla zwiększenia atrakcyjności i częstotliwości organizacji imprez plenerowych złożyło wniosek pn. „Promocja kultury w Gminie Zembrzyce poprzez zakup stołów biesiadnych służących do obsługi cyklicznych imprez gminnych” w ramach „Małych projektów” finansowanych przez LGD „Podbabiogórze”. Zakup wspomnianych stołów pozwoli na większą samodzielność GCKiCz w organizacji pikników rodzinnych, imprez na świeżym powietrzu. Dotychczas organizacja
każdej z imprez wiązała się ze znacznymi kosztami wynajęcia stołów i ławek z sąsiednich Gmin i transportem na miejsce imprezy.
Zakup w. w. sprzętów uatrakcyjni ofertę imprez w całej Gminie Zembrzyce. Mamy nadzieję, że przyczyni się do integracji wszystkich
mieszkańców naszej Gminy.
KFW
Już 26 maja serdecznie zapraszamy mieszkańców wszystkich sołectw Gminy Zembrzyce na Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych
OSP połączony z 90-leciem działalności Orkiestry Dętej „Rytm” Zembrzyce.
Cała Polska Biega – akcja
promująca zdrowy tryb życia

19 maj

Marcówka

Przegląd Orkiestr Dętych Powiatu Suskiego +
90-lecie Orkiestry Dętej „RYTM”

26 maj

Zembrzyce

Dzień Ziemi Tarnawskiej

16 czerwiec

Tarnawa Dolna

Dni Ziemi Zembrzyckiej

7-8 lipiec

Zembrzyce

III Biesiada w Śleszowicach

25 sierpień

Śleszowice

Kubajka

11 sierpień

Marcówka

Wyścig Kolarski Memoriał Łasaka

11 sierpień

Zembrzyce

Dożynki Gminne

wrzesień

Tarnawa Dolna

Spotkanie opłatkowe emerytów i rencistów

grudzień

Zembrzyce, Marcówka, Tarnawa Dolna, Śleszowice

Jubileusz GARBARZA. Klub ma już 90 lat!!!!
Mija 90 lat odkąd powstał Ludowy Klub
Sportowy GARBARZ. W jego historii były
wzloty, okresy radości, były też chwile gorsze, chwile zwątpienia. Jednak Klub trwa i
prowadzi sekcję piłki nożnej seniorów, juniorów i drużynę najmłodszych żaków.
Główne uroczystości jubileuszowe odbędą się w lipcu. Zarząd Klubu pragnie
zaprosić reprezentantów Klubu T.S WISŁA.
Wśród przybyłych kibiców rozlosujemy 10

piłek z podpisami trenera i zawodników
GARBARZA. Będą też spotkania najmłodszych wychowanków. Dla wiernych fanów
Klubu będą przygotowane gadżety w barwach GARBARZA. Ci nigdy nie zawodzą,
czekają na jubileusz, a w prywatnych rozmowach głośno twierdzą, że sobota bez
meczu GARBARZA jest stracona.
W klubie dzięki dotacji Urzędu Gminy
Zembrzyce i pomocy finansowej Rady

Sołeckiej Wsi Zembrzyce praca trwa. Zespół seniorów po ciężko przepracowanym
okresie zimowym rozpoczął rozgrywki
rundy wiosennej. Początek rundy obiecujący, nasz zespół pokonał IKS Olkusz 2:1
oraz wicelidera IV Ligi Orzeł Balin 3:2. Oby
tak dalej! Tego życzymy nowo wybranemu
Zarządowi z prezesem Józefem Karlakiem.
Tadeusz Talaga - Sekretarz Klubu

Garbarz w programie „Szkółki Piłkarskie Nivea”!!!
Po ostatnich wyborach, do władz LKS
Garbarz Zembrzyce weszli ludzie, którzy
za cel postawili sobie odbudowanie tradycji w Zembrzycach, tzn. przekonanie
mieszkańców Zembrzyc, że praktycznie
każdy mały mieszkaniec, który ma ochotę
kopać piłkę powinien spróbować swych
sił w LKS Garbarz. Obecnie w najmłodszym składzie (Żaczki + Juniorzy Młodsi)
znajduje się 46 zawodników. Oprócz tych
sportowców na zajęcia zaczęła uczęszczać
osobna grupa około 10 osób. Są to dzieci
w wieku 6-10 lat (w większych miastach
zyskują miano „Orlików”). Działacze Garbarza pragną zwrócić uwagę mieszkań-
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ców Zembrzyc (i nie tylko, bo zależy im na
każdym mieszkańcu GMINY ) na to, że jest
jednak "coś" poza komputerem, telewizją
i elektronicznymi gadżetami, że jest możliwość spędzania w zdrowy sposób czasu
pod okiem trenera. Dlatego w ostatnim
czasie podjęta została inicjatywa:
Do 6 maja można klikając wspierać
młodych zawodników z „Garbarza”. Wystarczy zalogować się na stronie: http:
//www.szkolkinivea.pl, odnaleźć Szkółkę
LKS Garbarz Zembrzyce i codziennie klikać!!!! Bez zobowiązań, czy naciągania,
nie trzeba również kupować produktów
Nivea. Dlatego zachęcamy do wsparcia

naszych młodych zawodników!!! Wygrana
zapewni im profesjonalny sprzęt do nauki
gry, koszulki i obuwie sportowe, szkolenia. Dajmy szansę młodym!!!!
Apel do mieszkańców:
„Kliknij na Garbarza”!!!!
Oprócz przystąpienia do programu
„Szkółki Piłkarskie Nivea”, Klub stara się
pozyskać dotację z programu LIDER na
działalność treningową.
Trzymamy kciuki za młodych piłkarzy,
starszym życzymy wytrwałości!!!!!
			
WL/KFW

LKS „Tarnawianka”
Po rezygnacji prezesa, sekretarza i skarbnika w lutym, na Walnym Zebraniu wybrano nowe „władze” klubu. Zarząd jest
pełen zapału i wiary, co widać po zaangażowaniu. Mamy nadzieję, że wspólnymi siłami
osiągniemy to, co sobie zaplanowaliśmy,
a może nawet więcej.
Drużyna seniorów po rundzie jesiennej
jest na pierwszym miejscu w tabeli C klasy z 5
punktową przewagą. Przygotowania do sezonu wiosennego idą pełną parą. Chcielibyśmy
utrzymać tę przewagę i awansować do B klasy.
W juniorach nie było niestety tak dobrze. Zawodnicy stracili zapał, zrezygnowali

z drużyny. Dlatego kładziemy szczególny nacisk na odnowę. Wierzymy, że młodzież jest
przyszłością, dlatego warto w nią inwestować.
Prowadzimy już rekrutację do drużyny juniorów, chcemy pokazać młodzieży, że sport to
najlepsza forma spędzania wolnego czasu,
a zdrowy styl życia – bez używek – powinien
stać się czymś oczywistym.
Chcielibyśmy w przyszłości poszerzyć działalność o inne sekcje. Marzeniem byłoby dołożenie nowej dziedziny - koszykówki lub piłki
ręcznej. Dużym zainteresowanie cieszy się
obecnie piłka nożna dziewcząt.
Następnym celem jest uzyskanie statusu
OPP, dzięki czemu Nasz Klub mógłby pozy-

skiwać 1% od chętnych podatników. Poczyniliśmy już sporo, by przybliżyć się do celu,
łącznie z przygotowaniem nowego statutu
i zgromadzeniem odpowiedniej dokumentacji.
Liczymy również na sponsorów, bez nich
realizacja naszych planów jest mniej realna.
Pomysłów nam nie brakuje, osób do pomocy miejmy nadzieję, też nie zabraknie. Mamy
nadzieję, że wszystkim zależy na stworzeniu
miejsca, gdzie będzie można posłać dziecko
bez lęku o brak opieki. Pragniemy, aby całe rodziny angażowały się w doping naszych małych i dużych sportowców!!!

Zarząd LKS „Tarnawianka”

Z życia szkół

Co nowego w Śleszowicach?

PIERWSZOKLASIŚCI
ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚLESZOWICACH
DOŁĄCZYLI DO „KLUBU BEZPIECZNEGO PUCHATKA”
W ramach ogólnopolskiego programu
edukacyjnego dzieci uczą się jak być bezpiecznym na drodze, w domu, w szkole
oraz w czasie odpoczynku.
Program przygotowany jest przez firmę
Maspex wraz z Biurem Prewencji i Biurem
Ruchu Drogowego Komendy Głównej
Policji. Patronat honorowy sprawuje Ko-

mendant Główny Policji oraz Kuratoria
Oświaty.
Szkoła otrzymała bezpłatne materiały
edukacyjne, dzieci - specjalnie przygotowane książeczki z ćwiczeniami i zabawami, dzięki którym mogą utrwalać zdobytą
w szkole wiedzę. Zwieńczeniem działań
będzie uzyskanie Certyfikatu Klubu Bez-

piecznego Puchatka.
Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Śleszowicach

OLIMPIADA UMIEJĘTNOŚCI ,,TROPICIELE” – przedsięwzięcie, któremu
przyświeca idea współpracy, a także zdrowego współzawodnictwa
W marcu br. kl,,0”
przystąpiła do Olimpiady umiejętności
„TROPICIELE”.
Jest to ogólnopolski program Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Klasy
,,0” biorą udział w pierwszej części tej olim-

piady. Pod czujnym okiem wychowawczyni wykonują kolejne zadania. Poprzez
zabawę zdobywają i ugruntowują nowe
umiejętności. Specjalne pakiety olimpijskie
zawierają karty z ćwiczeniami poprawiającymi percepcję słuchową i wzrokową oraz
wspomagają rozwój poznawczy dziecka

(uwagę, myślenie, rozwój pojęć związanych z edukacją matematyczną i środowiskową). Wszystkie podjęte działania są
zgodne z wymaganiami podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Śleszowicach

WSZYSTKIE DZIECI SEGREGUJĄ ŚMIECI!
Głównym celem akcji jest podniesienie
poziomu świadomości ekologicznej dzieci
oraz ich opiekunów. Istotnym aspektem
jest też poprawa stanu środowiska poprzez
wzrost segregacji odpadów, szczególnie w
najbliższym otoczeniu szkół, a także kształtowanie proekologicznych postaw społeczeństwa.
Od 2 stycznia na korytarzach pojawiły
się kolorowe kosze odpowiednio oznakowane. Na ścianach zawisły tablice, które
informują o zasadach segregowania śmieci
w szkole. Dodatkowo dzieci uczestniczy-

ły w cyklu spotkań na powyższy temat.
Działania obejmowały:
l audyt środowiskowy szkoły (dyrektor),
l pogadanki na temat segregowania odpadów (godz. wych.),
l lekcje techniki i informatyki: "Poznajemy
ekoznaki",
l zajęcia praktyczne przy użyciu puzzli,
gier i innych pomocy dydaktycznych:
"Dobre rady na odpady",
l apel informacyjny: "Przyjaźni środowisku”,
l głośne czytanie baśni "Śmiecioludki" -

w ramach akcji "Czytająca Szkoła", "Czytające Przedszkole"
Mamy nadzieję, że poprzez realizację
projektu wykształcimy w młodych ludziach
poczucie ich osobistej odpowiedzialności za środowisko, podniesiemy ich ekologiczną świadomość oraz przekonamy
o ogromnym znaczeniu zrównoważonej
konsumpcji i zbiórki surowców wtórnych
oraz ich recyklingu w ochronie zasobów
środowiska naturalnego.
Już widać efekty!
Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Śleszowicach
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Aktualności z Tarnawy Dolnej

Wręczenie nagród stowarzyszeniom

Wychowanie fizyczne w inny sposób?
Od września 2011r uczniowie klas III Gimnazjum w Tarnawie Dolnej mają możliwość
uczestniczenia w zajęciach fakultatywnych
z wychowania fizycznego. Uczniowie 2 godziny wychowania fizycznego mają planowo ujęte w tygodniowy rozkład zajęć. Dwie
kolejne godziny są zajęciami fakultatywnymi. Zadbano o to, aby ten wybór proponowanych ćwiczeń i zajęć ruchowych nie był
odbierany, jako kolejny nałożony na ucznia
obowiązek. Uczniowie sami wybrali to, co
ich interesuje i przy czym najlepiej regeneruje się organizm.
Zajęcia odbywają się w formie:
1. zajęć sportowych:
- piłka siatkowa, koszykowa, nożna, lekka
atletyka, dyscypliny rakietowe: tenis stołowy, badminton;
2. zajęć rekreacyjnych:
- różne formy aktywności ruchowej (ścianka
wspinaczkowa);
- gry planszowe (szachy, warcaby);
3. turystyka:
- turystyka piesza (wyjazd do Zakopanego,
rajd na Jałowiec);
- zajęcia na basenie, lodowisku;

cień. Grudzień i styczeń upłynął pod hasłem
sportów zimowych, w związku z czym zostały zorganizowane wyjazdy na lodowisko
w Wadowicach.
Do końca roku szkolnego uczniowie wraz
z opiekunami planują wyprawę na masyw
Babiej Góry lub w Pieniny oraz udział w Rajdzie na Leskowiec.
Dużą pomocą w organizacji imprez wyjazdowych jest pozytywne podejście do
tego typu zajęć przez rodziców, którzy sami
zachęcają dzieci do brania udziału w zajęciach fakultatywnych wychowania fizycznego.
Oczekiwane wyniki po przeprowadzeniu
tych zajęć, to między innymi pogłębienie
więzi szkoły ze środowiskiem, w którym
uczniowie funkcjonują. Przedstawienie
uczniom ciekawych form spędzania wolnego czasu i wyrobienie nawyku systematycznego uczestnictwa w zajęciach propagujących turystykę i ruch.
Maria Pyclik

Konkurs Pożarniczy w Śleszowicach

Konkurs recytatorski

Zespół Szkół w Zembrzycach

Ważne wydarzenia
Zespół Szkół w Zembrzycach gościł 87
uczniów gimnazjum z terenu powiatu
suskiego, wadowickiego i oświęcimskiego. Uczniowie brali udział w rejonowym
etapie konkursu kuratoryjnego z matematyki. Osobą odpowiedzialną za prawidłowy przebieg konkursu był mgr inż.
Marian Prorok – przewodniczący Komisji

Komputer bez tajemnic

Jak już wspomniano powyżej, zajęcia te
nie są narzucone uczniom. Ich organizacja
jest wynikiem typowania najciekawszych
zajęć i wybierania możliwie najbardziej interesujących form Dotychczas oprócz zajęć
prowadzonych w szkole - turniej piłki siatkowej (Walentynkowy Turniej Par), zajęć dydaktycznych na sali, udziału w organizowanych na terenie gminy i powiatu zawodów
sportowych, dużym zainteresowaniem
uczniów cieszyły się imprezy wyjazdowe.
We wrześniu młodzież uczestniczyła w
Rajdzie na Jałowiec organizowanym przez
Wójta Gminy Stryszawa. Zorganizowany w
październiku wyjazd do Zakopanego połączony ze zwiedzaniem Wielkiej Krokwi
i spacerem do doliny Strążyskiej cieszył
się powodzeniem. Dodatkowym urokiem
wyjazdu był pierwszy październikowy
śnieg. Dużym przeżyciem dla młodzieży
i okazją do zetknięcia się z czymś nowym
i modnym, był wyjazd do CentrumWspinaczkowego Forteca w Krakowie, gdzie każdy
mógł spróbować swoich sił we wspinaczce
ściankowej. Wycieczka tak się spodobała, że
młodzież planuje już kolejny wyjazd na kwie-
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Rejonowej.
Uczniowie Zespołu Szkół w Zembrzycach wraz z opiekunami, jak co roku włączyli się w organizację kolejnego XX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Finał prowadzili Piotr Talaga oraz Justyna
Tokarz. W koncercie brali udział Orkiestra
Dęta „Rytm”, Koło Gospodyń „Mioduszy-

na”, „Kolorowe Nutki” – opiekun Aleksandra Kopacz, Duety:”AMA” Anna i Maria Fidelus, Anna Cyganik i Daniel Motejadded,
soliści Daniel Motejadded oraz Natalia Talaga przygotowani przez Barbarę Cyganik,
zespół wokalny - opiekun Edward Stopa,
koncert zakończył zespół Retro Band.

Nowe stowarzyszenie Zbóje Spod Babiej Góry

Dyrekcja Zespołu Szkół w Zembrzycach

Szkoła Podstawowa w Marcówce

W Szkole Podstawowej w Marcówce realizowany jest projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Człowiek - najlepsza inwestycja - doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania
technologii informacyjnej”. Projektem zarządza WUP przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego woj. małopolskiego, Kuratorium
Oświaty w Krakowie oraz władz gmin i powiatów województwa.

Zespół Nauczycieli z Marcówki

Życie kulturalne Marcówki

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy XX FINAŁ

Prawie wszystkie wydarzenia kulturalne, które mają miejsce w Marcówce: obchody Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki i wiele innych są
organizowane w Szkole Podstawowej z udziałem nauczycieli. Tak też i było na przełomie grudnia i stycznia.
16 grudnia w szkole, w pięknie świątecznie przystrojonej sali odbyła się
wspólna Wigilia nauczycieli emerytów
i tych, którzy obecnie pracują w szkole.
Wigilię rozpoczął modlitwą ksiądz Tomasz Plewa. Uczestnicy spotkania obejrzeli program artystyczny, przygotowany
przez p. J. Fidelus i M. Bączek. Życzeniom
i ciepłym słowom nie było końca. Był też
czas na kolędowanie. Dzięki uprzejmości
pani dyr. Renaty Krzystoń i współpracy
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z Radą Szkoły udało się zorganizować to
niezapomniane spotkanie. Trzy dni później, dnia 19 grudnia odbyło się spotkanie
opłatkowe dla mieszkańców Marcówki.
Uczestniczyło w nim prawie 80 osób.
Dnia 6 stycznia dla mieszkańców
Marcówki były wystawione Jasełka, które są już wieloletnią tradycją. Spektakl
gromadzi zawsze wielu widzów. W tym
roku nową piękną scenografię wykonała p. Beata Bebak. Reżyserem spektaklu

była B. Fluder. Oprawę muzyczną przygotowała. p. J. Fidelus. Prawie 200 osób
obejrzało Jasełka, które przypomniały o
istocie Bożego Narodzenia: o przebaczaniu, łagodności oraz przede wszystkim
o miłości, która jest istotą naszego życia.
Dziękujemy wszystkim za udział i wszelaką pomoc w realizacji tych przedsięwzięć,
a pani dyrektor gratulujemy kadry, która
z takim zaangażowaniem podejmuje te
inicjatywy.
Zespół Nauczycieli z Marcówki

15

nr I / 2012

ZEMBRZYCE

Ogromny sukces Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Zembrzyce!!!
Na tegorocznym Powiatowym Konkursie Potraw i Palm
Wielkanocnych, który odbył
się 31 marca w Bieńkówce,
Koła Gospodyń Wiejskich
z Naszej Gminy zajęły czołowe miejsca.
Jak co roku Nasze Panie
wykazały się ogromną kreatywnością i polotem wymyślając oryginalne dekoracje,
jednocześnie
pamiętając
o istocie konkursu – pielę-

przez jury palmie. Koła z
Tarnawy Górnej i Dolnej
postawiły na tradycję
i serwowanie dawno zapomnianych specjałów.
Wyniki
rywalizacji
przedstawiają się następująco:
W Kategorii Potraw
Wielkanocnych (na 15
startujących kół):
I miejsce KGW „Redz”
z Tarnawy Górnej;
II miejsce Gaździny
przy stowarzyszeniu
„Zbójników Spod Babiej Góry”;
III miejsce KGW „Mioduszyna” z Zembrzyc;
W kategorii „Najpiękniejsza Palma Wielkanocna”:
II miejsce KGW „Marcowianki”
Serdecznie gratulujemy Paniom i Panom reprezentującym Naszą Gminę w konkursie!!!!

gnowaniu tradycji. Debiutujące w tym roku Gaździny
z Marcówki zachwyciły wszystkich utrzymanym
w konwencji zbójeckiej stołem, panie z zembrzyckiej „Mioduszyny” zaskoczyły przywołaniem dawnego sposobu noszenia święconki „na plecach”. „Marcowianki” nie pozostały w tyle dzięki docenionej
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