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chcę spotkać się z Wami za pośrednictwem KWańa|-

njka, aby przedstawić reaIizację rÓżnych zadań na tere.
nie Gminy' Dziś opiszę czas od początku czerwca br. Był
to gorący okres nie tylko za sprawą UpaInej pogody' aIe
przede Wszystkim okres zakończenia i rcz|iczenia zadań
.nwestycyinych' który upływał 30 czerwca.

Kończy|iśmy budoWę Wodociągu ikanalizacji W Ś|e-
szowicach I i lI etap' |inii przesyłowych Wodociąoowo-
kanaIizacyjnych p.r7ez TarnaWę DoIną z przeiściem przez
skawę' podłączeniem Iinii kana|izacyjnej z roZbudowana
ocfyszc7aInia ściekÓW' jak roWnież Wykonaniem I ela.
pu siecj rozprowadzającei po osied|ach; sadki, PaIecfni.
Kapłony' Zbyciaki iGrabecnik oraz Franiki W Tarnawie
Do|nej' Pewne kłopoty sprawia odpowiednie Uregu|o-
Wanje ciśnienia spowodoWane zbyt małą jIością odbior.
cóW. ciśnienie od ujęcia Leskowiec W Tarnawie GórnBi
jest bardzo duże' Wymaga odpowiednich redukcii' a|e to
pIZede Wszystkim probIem WykonawcÓW. Zdarzyły się
róWnież przypadki awarii. Pamiętacie Państwo' że praci
Wy|(onywane były pÓŹną jesienją do 15 grudnia, a Wa-
rUnki terenowe W TaInaWie DoInej są trudne 'uWagi na
dużo skał iciężką' g|iniastą zjemię. Taki termin prai był
zpowodu pÓŹnego otrzymania środkóW finansowvch.
a tr7eba było jeszcze przeprowadzić procedur9 prze|ar.
goWą. Wszystkie naprawy i roboty na trasie Wodociągu
ikana|izacji Wykonuią Wykonawcy w ramach gwaraniji,
bez jakichko|Wiek dopłat ue strony Gminy' N4yślę' że Ie-
piej ody usterki Występuiq teraf jak maJą Wysląpic' a nie
W czasie gdy nie będzie gwarancji iWtedy byłby to nasz
K0szt.

Upały Wpływały na okresowe braki Wody' zwłaszcza
w Tarnawje Dolnej, gdfie nawetdwa rauyw tyqodniu mu-
siała byĆ Woda dowożona do Wodociągu pzez Gminny
Zakład WodociągóW i Kana|ifacji' Przystępuiemy obec.
nie do Wykonywanja przyłączy Wodnych, co W dużym
stopniU Wpłynie na ureguIoWanie ciśnienia W sieci prze.
syłowei' która obliczona iest na okreś|ony pobór Wody,
a W przypadku istniejącego Wodociągu W Tarnawie Do|-
nej - Wye|iminuje kosztowny dowóz' To samo dotvczv
kanaIizacji' gdzie Wykonawca p|rekazał do etspIoaiacji
przep0mpownte.

BóWnież zakończyIiśmy Zabezpieczanie osuWiska
''cudziki' ' W Tarnawie DoInej' InWestycja została rozli.
czona' środki i dotacjI Wpłynęły na konto gminy - jest to
kwota ].004.322 zł. Gmina dopłaciła 25] '081 zł.

ProwadzjIiśmy drobne remonty dróq masą bitumicz.
ną' dowożone były korytka ik|iniec W miejsca tego Wy.
maqające. Zrealizowa|iśmy odbudoWę dróg ze środkóW
p0Wodziowych, drogę transportu roIneqo przy udzia|e
Wojewódzkiego Funduszu ochrony GruntóW RoInych'

czerwiec, to zakończenie roku szkoInego, okres Wy-
p0czynku nauczycieIi imłodzieży szkoInej' to rÓWnież
czas p[ygotowanja placóWek szko|nych do nowego
roku. W Wakacje prowadzone były W szkołach iedyn-ie

dr0bne remonty' maIowanja - co omÓWione iest dalej.
Rozumiejąc potrzeby mieSzkańcóW' że poza pracą po-

trzebny jest Wypoczynek udało się W tym czasie zorga-
nizować Wiele imprez' Warsztaty Terapii ZaięcioWEj zor-
ganizowały Wspaniałą imprezę''Karuzelę TWórczości'' '
Po raz drugi zorqanizowa|iśmy,,Dni Gminy Zembrzyce''
z festynem' Występami iinnymi atrakciami' na ktÓrych
mogły się zaprezentowaĆ rÓżne zespoły z terenu gminy,
a imprezy towarzyszące' czyli różne konkursy uatrakcyi
niały całą imprezę' zachęcając WidzóW do zabawy' czas
|ipca i sierpnia _ to czas ur|opóW i Wypoczynku, ale j za.
stępstw za 0s0by Wypoczywaiące' To czas przygotowy.
Wania nowych zadań. W tym czasie udało się nam Wydać
pierwszy w okresie istnienia Gminy Zembrzyce - folder_ ''t]roki Gmlny . Zemb rzyce'' ' WspółuczestniczyIiśmy
WWydaniu Mapy Turystycznej WoiewÓdztwa fu]ałopol.
skiego. cioszymy się, że pewne zapisy o naszych miej.
scowoŚcjach gminy będą W niBj umieszczone. |\4amy
herb gminy, ktÓry przeszedł procedure zatwierdzBnia'
Zaopatrzy|iśmy się W flaqi z herbem Gmjny' Witacze na
drogach ; od Suche B. /dr. kraiowa/, od Budzowa / d..
WojewÓdzka/ i od Krzeszowa / droqa powiatowa/' Dal-
sze 2 czekają na Założenie na drodze od Wadowic iod
|\''|ucharza W ki €runki Ś|eszowic. |\,'|amy herb na budynku
UrzędU Gminy, saIi narad' Miejsca umieszczen|a ner.
bU określa Załącznik do uchwały Rady Gminy dostgpny
W Unędzie' 0dbył się jak co roku Wyścig ko|arski ,,|\,'te-
moriał Henryka Łasaka ' olganizowane były festyny.
..Biesiada SlesTowicka zorqanizowana przez Stowarzy-
szenie |Vluzyczne sleszowicB, Zawody strażackie Gmin
zembzy1e i BudzóW na stadionie ,,Garbarz'' W Zembrzy-
cach. Było Wie|e jmprez spońowych - o niektórych pi.
szemy W da|sz8j części KWańa|nika. Bra|iśmy udział W X
Złazie samorządoWcóW W Lanckoronie. Jednak naiważ-
njejszym zadaniem była orqanizacja Dożynek Powia-
towych W Tarnawie Do|nej W dniu 07 Września 2o08r.
GościIiśmy 12 deIegacji Wieńcowych, starostę, pra.
cownikÓW starostwa, Przewodnicząceqo Rady Powiatu
iradnych powiatowych, WójtóW Gmin powiatu suskie-
go, Przewodniczących Rad Gmin' Pnedstawicieli jnsty-
tucii pracujących na rzecf rolnictwa' rolnikÓW/ szczegó-
łowiej W tej sprawie w da|szeiczęści/' Wszystkim, którzy
przyczyniIi się do przygotowania iprzeprowadzenia tej
imprezy składam sBrdeczne podziekowania.

chce rÓWnjeż podziękować ńieszkańcom Wsi Ś|e-
szowicB iTarnawa DoIna, gdzje prowadzone były roboty
Wodno-kana|izacyine za życz|iwość, cierpIiwe znoszenie
uciąż|iwości z tym związanych' Mało iest miejsc' qdzie
byłoby WidaĆ miejsca Wykonywanych prac. Efekty prac
zostały schowane pod ziemią a poszedł na nie oorom
ŚrodkóW' Wszystko po to, aby poprawić standard życia
codziennego mieszkańcóW na kiIkadziesiąt lat'

Z wtamni szacunku
Jóżet Gasioęk ' Wój!
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W okesie od 1 cze ca 2008 t. z ważniejgych prac zrca|ifowano:
. Uzyskano d€cyfję komuna|ifacyjną na 2 działki położone

WZembEycach' stanowiące drogę o Ęcznej powieEchni 0'1 189 ha.
- Podpisano iWykonano r€monty drÓg :
. PodoĘ w zembr'ycach - kwola 59.138,43 zł. W lym dotacia

47.310 rł. 'ś|odki gminy 1 1 .828,43 zł'
. D0 zbiorników W s|eszowicach . łwo|a 47.579,13 zł' w lym

dotacia 30.063 zt., środki ominy 9.516,13 zł.
. Mikołaiki w Ta awie Górnei- kwota 51.925'70 zt. w tym do.

|acia 32.627 zł', środki gminy 1g.298,70 zł'
- Pa|ecznych w Tarnawie Gónei - kwola 40.434,96 zł. w tym

dotacia 32.000 zł., śtodki gniny 8.434,96 ft'
Remonltych dróg prowadfony był p|zy Udzia|e środkóW powo-

dziowych, z czego dotacja Ministerslwa splaw wewnętnnych
iAdministraDji 150.000 zt., Gmina 49.078'22 zł.
.Zakończono rea|izację inwestycji ] loz|iczono;

Budowę sieci Wodociqgowej i kana|]zacyjnejW Śbszowicach
I i || etap' sieci Wodociqgowej i kana|izacyjnej- ko|ektory głóW.
ne w Tarnawie Dolnej,

- rozbudowę ocz/szczalni ściekÓW W Zembrzycach
. I etapu sieci rofprowadfającej W Tarnawi€ Do|nej' os ed|a; Fran -

ki' sadki' Pa|ecfni' Kapłony' zbyciaki 6rabecnik' Łączny kosft
|o 1'144.627'06 rł'

. zakońcfono 2abezpieczenie osuwiska .cudfik'. W Tarnaw]e Do|
nej i przesłano roz|iczenie inwestycji do |\,'|inisterstwa spraw We.
WnętŹnych iAdministracj - dotacia 1.004.322 zł.

. Pr2yootowano kosztorysy drogi Za Kościołem i do gimnafjum
W fembŻycach if|econo wykonan e'

. PloWadzono na bieżąco ufupełnianie nawierlchnimasą bitumicz.
nąWe Wsfystkich sołech^/ach' na drogach ominnych'. dowożono kor},tka ściekowe na drogi, W tym na droqę JanikÓWka
W MarcÓWce fa kwotę 2.840zł'

. zlecono kosztorys na most na drodfe DąbrowyW |\,'|arcóWce'

. |rwa|ą prace orĄ/ oplacowaniU o|anu agospodarowania pEe.
sląennego solectw ZembEyce i MarcÓWka,

. p00pEano UmoWę na remontdr00ik' Porębskiego W |\4arcÓWce,
- W dniach 14-15 czeMca 2008 r. pEeprowadzono Dni Gminy

Zembr2yc€'' opisW da]sfej części Wydan ia azdjęcia str' 2 KWal.
talnika.

- W dniu 07 WEeśnia pąeprowadfono Dozynki Powialowe i inne
rmprezy, o czym dalei.

/oprac. G. Fujal

I Z PBAG RADY GMIIIY
Na ses|i w dniu 30 cze ca 2008 r. podię|o uchwały

w sprawach:
. pEysląpien ia Gminy Zem bŻyce do stowaąysfenia Loka|naGru-

pa Działania ,' Podbab IogÓ|z e'' f siedfibą w suchej Beskidzkiej'
- zmiany uchwaly Nr XVll-j27/M z dnia 30 grudna 2004 r.

W sprawie usta|enia najniższeqo Wynaorodfen]a fasadnicfego
oraf Wań0ściiednego punktu d|a ce|óWokreślen a Wynagrodfenia
pracownikÓW niepedaqoqicfnych zatrudnionych W placóWkach
ośWjatowych, administracji i obsłuoi w gminnych jednostkach
organizacyjnych tj' W GoPs iGzoFs. WZembŻycach,

. pŻyjęcia darow]f ny nieruchomości'

. Wydawania gafety samoŻądowei Gminy ZembŻyce'

. pŻyjęcia bi|ansu skonso|idowanego Gminy Zembzyce za rok
2007,

- Zmian W uchwa|e budżetowej.

PoswlĘcEl{!E
ltA 0czYszczAllil

W dniu 30 |ipca 2008 r' dokonano urocfysteoo fakończenia
prac okreś|anych ogó|nie nazwą 0chrona Zbiornika Wodneoo
swinna Poręba'sAN|TACJA G|VlINY ZE|\IBRZY0E''

W u|ocfystościach udzlał Wfie|:
WojeWódfki I nspektor och rony Ś rod oW ska ] jeo o Zastę pca o raz

specia|ista W|0s' Dyrekcja Beg ona|nego Zażądu Gospodarki
Wodnej W Krakowie, Kierownicy oraf p|acownrcy' Pan Poseł,
Dyrektol Biura Poselskieoo, Starosta Suski. Ks. Proboszcr
Paralii W ZembŻycach' BurmisirzoWie: |\lakowa PodhaIańskiego
i suchei Beskidzkie], Wójtowie Gmini Bystra.sidfina' |tiluchan,
strysfawa' strysfóW, Zawoja, Inspektorn/ Nadforu' Wykonawcy
Firm :TAD-BUD, EKoINSTAL, HYDBoWIT, Radny Rady Powiatu,
Radni Rady Gminy Zembrzyce z Pzewodniczącą, so|tysi'
pĘedstawicie|e medióW, pracownicy tJrfędu Gniny i Gminnego
Zakładu WodociągóW i Kana izaciioraz miesfkańc,'
- Uroczystość UśWietnil występ stoważysfenia |Vuzycznego
s|eszowice' Wójt W swym Wystąpien u podsumował Wykonane
pace f|oEł podz ękowan a poszczegó|nym jnsMucjom
i Wykonawc0 m ' Następn ie fłożył podfiękowania im ienne i Wręczyl
kwiaty' W imieniu sołlysóW na ręc€ Wójta łczenia fłożyła soltys
wsiTarnawa Dolna Barbara Kiepuaa.

PĘecięcia Wstęq dokona|i : Dyrektor RZGW' starosta suski
i Wójt. Następnie ks' Probosfcz odmóWił z zebranym] mod|itwę
i dokonał pośWięcenia. Zebrani uda|i się zwiedfać obiekt.

W swym WysląpienIJ Wójl powiedfiał m' ;nnymiI
,'spotykamysiędzisiaj,abydokonaćuroc4/steoopodsumowania

zakończenia prac okreś|anych ogó|nie nafwą ochrona zbiornika
Wodnego swinna Poręba ''sAN|TACJA GMINY ZE|VIBRzYcE'
a t0; budolily ujęcia i2biornika Wodnego wTarnaw e Górnej fe
źródła Leskowiec, si€ci Wodocląoowej i kanaIizacyjnej W Tarnawie
Górnej, Ś|eszowicach | ||etap, sieci przesyłowej Wodociągowo-
kana|izacyjnejW Tarnawie Do|nej' I etapu sieci rozprowadzającej
W0docią00W0.kanaIifacyjnej WTarnaWie DoInej oraf rofbudowy
ocfysfcza|n i ściekóW W Zembżycach' cfy|itu. gdf]e aktua|nie się
znajdujemy.

0!ó|ny koszt wykonalych fadań |o 19,8 m|n zł.
W ramach tego zadania wybudowano 22,4 km sieci

ZAWOIIY STBAZACKIE
W dniu 13 |ipca 2008 r' odbyły się Zawody strafackie gmin
zembEyce i BudzóW na stadionie spońowym W zembŻycach'
Jednostki0sP klasy'ikowane były odrębnie d|a każdejz gmin.

0SP z terenu naszeiominv uzvskafu mieisca
| osP Marcówka
lloSP Zembr4ce
ll loSPlarnawa Dolna
IV0SP Slesrowice
DrużvnV młodfieżowe:
Imie|sce Ś|eszo|łice
ll miejsce Tarnawa Doha.
zdjęcia str' 11 Kwarta|nika'

lprac. G. Fuja /



wodociąoowei, 30,2 km kanaIizacyinei, 17 pnepompown!,
3 hydrofornie, uięcie istacię uzdalniania Wody, zbiornik sBR
na 300 m3 z urządzeniami, !alażem iwyposażeniem. Dodam,
że od pocuątku podięcia |ematu zwyłonaniem łana|izacii
w zembEycach to kwola 30 m|n zł.

Na sukces ten składa się Wiele cfynnjkÓW' a pŻede Wsfystk m
ogromny wysilek finansowy oraz wykonawczy.

Prace przyszło Wykonywać Wtrudnym terenie' przy mało
spzyjających Warunkach atmosferycznych' Wykonawcy
Wiedzie|i' jak Ważne d|a nas jest zmieścić się wterminie' a często
zaskakiwały niepEewidfiane sytuacie i utrudnienia Wtrldnych
warunkach terenowych.

Z p|acJ' na 'dorym s|ę zna|duier4y Widac rózne place
|nwesrycy'ne zlł|q7ane l b.ld0Wą lbiornika Wodneqo ,'swirna
Poręba''. Na nasfych oczach fmienia się otoczenie; fnikają
stare domy, powstają nowe drogi' fabefpiecfenia' Jest to duży
plac budowy' Jest to też rea|]zacja Wie|u pzedsięWzięć na
rzecf środowiska, uiaŻmianie łWiołóW Wód skawy ]Pa|ecfki
W Zgodfie f otaczającym nas środowiskiem'

|l'lieszkańcy naszej g miny patrlą z faciekawieniemaIe i Wykafują
fmęczenle, b0 prace inwestycyjne Wpływają na |óżne utrudnien a
c0dfiennego życ]a.

Itu dzisiaj chciałbym serdecfnje podziękować Wsfystkim
mieszkańcom za życf|iwość' cierp|iwość iwyrofumiałość. To co
się dzieje ma przynieść jutro i W dalszej przyszłoŚc pofytywne
efeldy; dostawę dobrej jakości Wody, rofwiązanie prob|emóW
fwiąfanych f ochroną środowiska' poprawę infrastruktury
0r0qowel.

Nic f tych inwestycjinie powstałobyw takim fakresie i telminie
gdyby nie życz|iwe traktowanie naszych spraw pŻef Dyrekcję
Regiona|neoo ZaEądu Gospodarki Wodnej W Krakowie 2 Pan]q
Dyre ktor Seltenreich na czele, z Dyrektorem ds. inwestycji Antonim
Gronko, Xierownikiem lnspekton Budowy Zbiomika Wodneoo
sWinna Poręba, Z KieroWnikiem |\4ajcherkiem i placoWnikami
BZGW oraf poprzedni ZaŻąd' Za tak oc4]Wiste efekty' przykład
dobreoo pojmowania i rea|izowania swoich obowiafkóW . cóż'Iogę powiedzieć' aby Wyrafić W pełni co czUję' powem po|sk|e
słowa Dzigkuię Batdzo.
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Zwracam się do Pana Pref€sa' Pani Dyrektor o kontyno.
Wanie tych ambitnych dążeń. zyczę mało trosk zarÓWno prfy
pofyskiwaniu ś|odkóW inwestycyjnych jak i p|zy rca|izacji
zadań'' ' ' ' '

''' ''Do PanÓW par|amentarzystÓW się fwracam' dfiękując fa
juz i prosfąc 0 jeszcze więksfe Wsparcie' Bef pomocy państwa
nie dokońcfymy rozpocfętego dzieła' Jesteśmy maĘ qminą,
dochody Własne mamy niewielkie, zadań dużo itrudno nam
będzie samym fdobyć ś rodki finansowe.

|\,'|uszę powiedzieć, źe proces inwestycyjny musiał pŻebiegać
tak' Źe teren befpośrednio przylegający do przyszłego zbiornika
wodnego wTarnawe Dolnej posiada pozwolenia na budowe,
Wykonana jest sieć przesyłowa i lŻeba nam pilnie środkÓW na
reaIjzację rozp |oWadzen Ia sieci Wodn o.kanaIizacyjnej' M ieszkańcy
teoo terenu najbardfiej musfą fnosić do|egliwości budowanego
zbiornika nie ty|ko teraz 'a|e f powodu ogranicfeń już od
kiIkU dziesjęc iu Iat' Wasze aktywne dfiałan la W sejmie mogą po m Óc
RZGW W Krakowie W staraniu sję o środki a naszej i sąsiednim
0min0m W niezbędnych plocesach inwestycyjnych' |\,4oż|iwe to
będzie ]edynie poprfdf nowe|izację Ustawy z dn a 05'03'2005 l'
W zakresie pŻedłużen a terminu zakońcfen a budowy na 2012 r'
oraz !lea|nien e niezbędnych nakładóW f nansowych Wtym na |V
zadanie"..'chcę podz]ękować mojernu poprzednikowi WÓjtowi
Euqeniuszowi stypule za odWażne podięcie tak sfe |o kieo o p roces u
inwestycyjnego' Będąc Wtym czasie Przewodniczącym Bady
Gminy Wraf f Wszystkimi radnymi Wspierałem jeoo poczynania.
Dziś cieszę się bardfo, że aktua|na Rada Gminy Wspiera moje
dfiałaria jak0 WÓIa' Z caleoo serca fa |o dz|ękuję'

Zwracam się do Pań sołtysek iza Waszym pośrednictwem do
rads0łeckichz WyrafamiwdzięcznościzapomocW rozwiązywaniu
trudnych prob|emóW dnia codziennego przy Wszystłich pracach
inwestycyjnych. Bez Wasfeipomocy trudno byłoby nam podołać
Wszystkim obowialkom' słowa nie są zapłatą za Wasf trud' a|e
pozostaniecie w nasfych sercach isercach mieszkańcÓW'',

Zdiecia str'12 Kwańa|nika 
,orac'G. nia

WRA0AMY D0 sz!(oŁY
DWa miesiące temu' W miesiącu czerwcu, Źeona|iśmy ucznióW

k|as VIsfkół podstawołrych il|| qimnazjóW' żegna|iśmy na dwa
miesiące nauczycie|i i mury sfkolne' DWa miesiące bez książek,
bez owaru srkolneqo, ber zdyscyplinowania, ra to z nowymi
fnaj0mościami' pr4lgodami' p|zyjaźniami.

Wie|u ucfniÓW Wechało na obo4/, ko|onie' na Wycieczki' do
rodziny iznajomych, a|e ci któEy pofosta|i Wcale się nie nudfi|i'
Razem f ko|egamii p ŻyjaciÓłm i o rqanlzowa|i rÓżne zabawy' dba|i
0 Wakacyjną opaIenifnę.

NaładoWaIi akUmulatory nauczycleIe i ucfnioWie'
okres Wakacji' to okres pPygotowania sfkół do noweoo roku

szhoIneoo' Prowadzone były remonty. odnoWienIa sal Iek.yjnych
I lak:
- Wzespo|e szkół tlJ zembrzycań - remont ośWiet|enia'

malowanie kilku sal lekcyjnych, prace konserwatorskie
W sanitariatach. kwota 6.280 fł'

. wzespo|o sfkót w Tarnawie Do|n€i - ma|owanie ki|ku
sal' odwodnienie ściany północnej budynku oimnazium -
ok' 5.000 zł'

.w Marcówce. ma|owanie sa|lekcyjnych i prace konseIwatorskie

W sanjtariatach - 1'500 fł'
. w Ś|esrowicach _ ma|owanie sa|i |ekcyjnei, remont sfatni
/p0ł0żenie pMek' Wymiana WieszakóW, ma|owanie/ . ok' 7'000

W zespo|e szkół WTarnawie Do|nej iszko|e Podstawowei
W |l,'|arcóWce W Wakacie bylWyna]em d'a osób Wypocfn'vaiących'
ZarobioneW tensposóbśrodkifinansoWe pozwo|ąna prowadzenie
drobnych napraw i remontóW'

PieMszeqo WŻeśnia rofpocząłsię nowy rok szko|ny.
Wszyscy sfczęś|iwie Wróci|i do pracy dzie|ąc się Wmfeniami

f Wakacyjnych p|zygód''
A|e Wsfystko dobre się kiedyś końcfy' Przecież zdobywanie

Wiedzy jest Ważne dla każdego człowieka.
Na inauouracjiroku szko|negoW Zespo|e szkół W Zembęycach

WÓjt zwracając się do Nauczycle|i' WychowawcóW, Dzieci
i |tłłodzieł oraz RodficÓW powiedział:

',Tak nie dawno, w niesiącu czerwcu akońc4l się k1lejny
r1k nauki. Uczniowie 1t|zynali promocie do Wyżsrych klas. Po
r1ku ciężkiel pracy ucznjowie i nauczyciele udali się na zasluŹony
wp1czynek- wpoc4 nek wakacyj ny.
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Dziś 1 Września 2008 r' inaugurujeny rozpoczęcie kolejnego
roku szkolnego' Uczniowie' nauczyciele' dyrekorzy szkól
i rodzice po raz koleiny podejną tud kształtowania charakeróW'
W7b1gacania wied7v oraz raz iiania umieiętnośa' d pracownty
1Światy twlrfenia Wlaścitlch warunkóW do nauki i pracy'

Po wakacyjnyn odpoczynku w now rok szkolny wchodziny
znadzieiani, marzeniani inowyni planani. Nauczyciele
podeinuią lub kontlnuują dziaknia znierzai4ce do tego, by
lch Wchowankowie osiągnęli jak nailepsze Wniki W nauce
i Wchowaniu' Uczniowie na|zą a dobrych ocenach' Wszyscy
tr1szcz4 się o to, aby Warunki nauki były lepsze, by \czniowie
nieli szansę dobrego pftygotowania się do dalszego kształcenia
dla odnalezienia swoiego nieisca w ciekawym lecz trudnyn
Współczesnyń świecie, EfeW tei WspÓlnej pracy wjdać będzie
d1pierl p0 Wielu latach' Paniętajny, że ', wsvfstko co dosko1ałe,
doirzewa oowoli" .

Droga Młodzie4l. Ksztalciny się dla siebie, aby W doroslyn
Zyciu było nan lepiej' abyśmy n1gli nieć lepsza pracę, lepjej
platną' być docenianyni przez innych' zdobyta Wiedza,
Wkształcenje będzie nas4n atutem W całyn życiu' o tyn
przyidzie się nan przekonać W prryszłości, ale zróbny Wszystko,

W dniu 07 Wrześna 2007 r' W Tarnawie Do|nej, omina
Zembrzyce odbyły się V|| Do4/nkiPowiatowe'

(orowód dołnkowy ulworuyt się pr2y P|ebanii kościoła pod
wezwaniem Jana Kanteqo w Ta|nawie Do|nej skąd przy wló.
rle o*ieslry Dę|ei slowaEyszenia Mu4cznego Ś|eszowice,
statostów oożynkowych: zo|ii silan iByszarda czackielo;
DeIegacie wieńcowe:

. KGw Tarnawa 0o|na reprezentująca Gminę ZembŻyce

. zembnycliB |(oło Gospodyń ', Mioduszyna'' reprezentljąca
Gminę zembrfyc€

. KGW Bystra reprezentujqca Gminę Bystra. sidzina. KGW zarnówka reprezentująca Gminę []]akóW Podha|ański

. KGW sucha Besłidzka

. (Gw Bieńkówła reprefen|ująca Gminę BudlóW

. KGW Baczyn reprezentująca Gminę BUdfóW

. l(oto |(u|tury Ludowei - J o rdanóW

. KGW osie|ec reprefentujące Gminę Jordanó!

. KGW Lachowice ,' Lubniczanki'' reprezentująca Gminę
Stryszawa

. (GW l(Eeszów reprezentująca Gminę strysfawa
- KGW Zawoianka

igoście honotowi ;starosla, radni powiatowi. pracownicy
slarostwa' WójlowiB Gmin powiatu suskiego, ptzedstavJicie|e
ins|y|ucii lo|nlc4ch, PEewodniczący Rad Gmin f powiatu su.
skiego . uda|isię na mszę święlą do Kościoła.

Msza święta konce|ehtowana pnez księży: Probostefa
Para|ii w zembtzycach ks. Jana Kapustę, Proboszcza Para|ii
w Sleszowicach ks. Jacka Kaznowskiego, Proboszcfa paratii
Taroawa Dolna ks. PiolraSulka oraz ks. Tomasza trt icha lskie0o- łape|ana stowarzyszenia Gmin Babiogórskich z kazaniń
wyqłoszonym pnez xale|aM uświetniona śpiewem scho|ii
i lranien o*ies|ry oę|ej s|eszowice.

Po zakońcfeniu msfy orszak dożynkowy udał się na teren
fespolu szkół W Iarnawie Do|nei '

Gości powitah otki€stra Ś|eszowice oraz KGW Tarnawa

żeby nie bylo rozczarowań' Wykorzystajny dobrze czas nauki'
Podziwiany ludfj nądrych, wykżabonych, któryn W życilJ si."
powiodh 'p1starainy się aby i nas podziwiano.

W tyn rcku szkolnyn chcemy zwrócić Wi?kszą uwagę na
awwność spo|tową dzjecj i mładzjeży'

spo|l- to zdrowie, to rozwói talentów W różnych dyscyplinach
sp1ń1wch, nietllko w pjłce nożnej, ale siatkÓWce, kosfykÓWce'
lekkoatletlce, pływaniu itp' Moze wśród Was s4 p|Zlszli
kadrowicze, olinpjiczycy, ale zeby sięteg7 dowiedzieć niezbędne
są teningi' udział! W zawodach '

Wszystko to nusi być odpowiednia zorganizowane tak 'aby
nie r1zwijać spo|tu kosztem innych przedmiotóW nauczania. Bo
wsa/stko, czego uczyny się w szko\e przyllaje się W dorosłyn
zyctu.

W inieniu Własnyn i pncownjków Gniny zyc4 Wszystkin
u progu nowego roku szkolnego cierpliwoścj, duzo z\rowz oraz
Wiary We Własne noźliwoścj.

zyczę sukcesóW W pracy i nauce'
t Gąsioftk - WÓ]t

/oprac.G. Fuja/

Dolna.
slarosla PoWiatU And.zei Paiął i wóil Jófet Gąsjorek otr4.

ma|i z rąk starostów dołnkowych kosz owoców oraz ch|eb
upiecu 0ny zt0gorocznych zhiotów.

Wóil JózeI Gąsiol€k iako gospoda n G m iny powilał wsfysl|dch
gości' i mieszkańcóW gminy. Wyolosił również krótkie pne.
mÓWienia. Pnemówienie wygłosiłleż statosla suski Andne|
Pa|ąk. Naslępnie s|a tosta iWójl przystąpiIido k|oienia ch|eba
i dzie|enia ch|ehem gości. W lym czasie slarosta Dożynkowy
Byszard czacki wygłosił pnemówienie witaiąc goścj.

Następnie Wręczyl wyróżnienia d|a fasłuzonych ro|nikóW
f poszczegó|nych omin powiatu pzy udzia|e sponsoróW na.
olód' Z terenu gminy nagrodę otrzyma| ro n k f llarcÓWki Józef
l\,'latyszkowicr.

P|zystąpiono do ośpiewania WieńcóW w ko|ejności usta|onej
tosowantem.

W da|szej części zgodnie f programem ogłosfone fostały rły-
niki Konkursu ''Na najp ękniejszy ogród przydomowy''' z terenu
nasfej gminy WyrÓzniony został oglód P' Jadwigi Ku|ak zam'
|\,arcÓWka 72' /aby brać !dział W konkursie należało oorÓd zgło"
sić najpierW do konkursu gminnego/.

z okazji 50 |ecia pracy Dyrektol Banku spóldzio|crego
w suchei Besłidz*iei Pani Eleonora Nalanek otr4mała bułiet
róż igtalu|acig od zal'ądu Banku.

Komisia konkursowa w skladzie:
- 0r. urszula Janicla - Knywda -etnograt, folklorysta
- Prof. lrJ Tadeusz Paleczny -socjolog, kultufornawca
. Andnei Peć . etnograf us
Dokonala oceny wieńcÓW i Występów posf cf eoó|nych delegacji

Wieńcowych i p|zyznała nagrody:

Wigniec ws!ółczesnv:
I KGW Tarnawa Doloa
ll KGW Baczyn

DOZY]IKI POWIATOWE W TARI{AWIE IIOL]IEJ



lll (GW Lachowice
Wieniec tradycyinv
I zembr4ckie |(0ł0 Gospodyń Mioduszyna
|| KGW Bieńkówka
ll (GW Zawoianka
||| KGW Kneszów
lll KoW Sidrina

za udział:
l(Gw Jord.nów
XGW 0sielec
xGw zatnówka
Naslępnie Wóil Gminy zembEyce Józe| Gąsiorek prze|€.

zal tłiązankę Grninie Bys|ra sidzina - ko|einemu ollanifalo.
rowi dołnek powialowych, którą w imieniu Gminy odebrał
Pnewodniczący Rady Gminy.

Wó|| Józe| Gąsiorek podziękował zebranym za !dfiał
k0ńcząc o|iciaIną część.

W części artystycznej M/stąpiIi:
zembnyckie (0lo Gospodyń Mioduszyna
Kabaret Spod Grolca
Izespó| Belto'

W cfasie dołnek prezentowało się Wie|u WystawcóW' Byly
atrakcje d|a dzieci i dorosłych '

Koło Gospodyń Wieiskich wTarnawie 0 oInei częs|owało tóż.
nymi prrysmakami, zembr4ckie Koło Gospodyń wypiekami,
slalosta 00łnek ch|ebem fe sma|cem, ogó*ami i na|ewką
/14 krop|i na 50 łg wagi/.

Pogoda dopisah. Goście też.
Wszys|kim. któr4 zaangażowa|isię, aby godnie isprawnie

przepr0wadzióświęlo roIników składamyserdeczne podzięko.
wanta.

Zdjęcia stl ' 1 i2 KWańa]nika
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uwzg|ędniaiącw nim sze.oki udział mł0dzigł szkoIngi,
- posrenenie wspóhnry z koordynalolem spońu szko|nelo,
- zoruaniuowanie corocznie na szcreblu gminy na pnelomie

ma|. czerwi€c ominne| spańa|dady lEkloa||E|ycznei mło-
dzieł szlo|nci' Pozwo|i |o nhdzieł dąłć do rywa|izarii
spońowei, wFwa|ać chęć osiągn|ęr|a sukcesów' bicia re.
kordów. a |akże pokaże poziom spodu w !minie,. włączeni8 'nłodzioł nio hmiąc pne!|sów pravra d0 ak|yw.
nie|szogo udzialu w pracach przy u|rrymani0 w należy|ym
stanie bieźni, skoczni, n0tni d|a poprawy hezpieczeńs|wa
podczas zaięć, szczegó|nio w nigiscowości z8mbr4c€,

. rozpalnenie moż|ivrośDi vJłączenia się d0 0gó|n0p0|ski8i
aktii ''cAŁA PoLS|G B|EGA''' gdyż na |erenie zembrzyc są
waruIki d0 wyznaczenia llas biegu, a impreza mogłaby się
pr4czynió do popu|aryracii iiegania pnez młodzież idoro.
słych.

!łł!!bas!rl!ul d!!!.qc!o na ;
. poszeEenie zaEądów k|ubów W zoodzie ze swoimista|u|ami

o działaczy tieszących się zau|aniem w ślodowisłu iumie.
iących ollat|ildwać życie spońowe w gminie

. pneznaclanie dolacii ślodków budże|owych gminy na upo.
wszechnianie sporlu nie ly|ło na piłkę nożną, a|e na organi-
facięnp. lulnieiu pilki sialkowei, lenisa slołowego, biegów,
impreu spońowo.rof rywłowych,

. !ściśleniC współpracy między k|ubami spońowymi, a sfko.
hmiw zakresie wzaiemnego Udos|ęp0iania bazy spońowei'
udziału uczniów w sekciach piłti nożnei' sprawach wycho.
wawc4ch oraf o{anizowaniU imprez sp0ńowyEh.

|. W |ipcu 2008 r. w Domu sw. Bnta A|beńa rł zenDrryrach
roslah olwarla STACJA oPlEKl CARITAS ARCHIoIECEZJI
(RAl(owst(EJ.
s|aria świadc4 zabiegi leiali|itacyin€ d|a osób slaEzych
i niepełnosp]awnyD|t' wymagaiąGyDh uslrarłnienia ru8ho-
w8go ol8z zahi8góU f|łłotgrapgu|yc2nyDh.
God'iny prryięó 0d 7.30 d015.00. Wynalan8 iost8ki0r0.
wanie l€larsli€ na zabieoi rehabiIi|acyine.

||. W każdy poni€działełw lodzimc|t od 8.00 do 9.00yr
unędz|e Gminy zembnycE lełfli dyżu. lracownił 0ś1od|6
ooradz|wa Bo|niĘeqo. mqżna zgłaszać si9 w ]óżnych spn-
wach rolnych,

|||. Pnypominamy, że na wycink? dnow z |asu potnghna losl
zloda, wydana w |ormie decyŹii prlez Lośnicz€lo. Lośniczy
pełni dyźury w Unędzie GminyzEmlr'ycC w każdy p0ni0.
działEl od lodzin'10.00 do 11.30. l{a r'!ci[|ę drzew
zzadnEwień, z dz|ahł lolnyci iinnych |er€nów plyYrat-
nych -zlodę na Wc|nłę Wdai€ Unąd Gminy.

|v. T6m|n zb|órckśm|Cc| w lv kwańalo br'
- mźd'Ifin|l. 6' 20
- llslomd - 3, 17
. grldz|cń . 1, 15

I KoMUI{IKATY

I KoMrsJA EDUKAoJT,
I KULTURY TSPoBTU
I oRAZ SPBAW SocJArlrYCH
W dniu 26 mala 2008 r. K0misja Edułalji' (U||ury ispońu
oraf spraw socja|nych w słhdzie;
Kazimien craicli - Przewod0iczący
zo'ia Targosf, Janina Koziołek' Emi|ia Pi|arczyk, Marek
Kade|a, Józe' Kr'ak, Tadeusz zadora pny udzia|e: Wóila
Józe|a Gąsior|G' PnelrodniGzącei Rady Gminy Krystyny
s|ypuh, sekretana Gminy Grałny Fuia, skańnika Gminy
. Marii Woilanek, Dyr€ktota c.c.x.icf. Danuty sW,ada
oyrgktorów szkół, Prezesa K|ubu Garban i z.cy Plezosa LKs
Tarnawianka - na swyn posiedz€niu wysłlchah in|ormacii
oyreklorów sfkół oraz Prezesów |(|Ubów spońowych na lema|
syluacii w sporcie szko|nym i|dubowym' dokonała ana|izy po.
fiomu spońuw lminie i po|neb Yr tym zak]esie. Na podslawie
ana|izy i oceny sy|uacii pod|rcś|ila pol.zebę rozwiia[ia i !po.
wszechniania s0ońu.

W za|(osio slońu sr|o|ne!o 4|rócono u!,a0ę na;
. Upowszechnianic ka|endana imprez i zav,odów spońowych
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I UBEZPIECZEI{IA OBOWIAZKOWE W ROLI{IGTWIE
1 |]pca2008r.WszedłWżycieoboWiąfekcolocfneqoubezp]ecfena

co na]mniej 50% areału upraw' Ro|nicy olzymujący płatności
befpośrednie' mają obowiązek ubezp eczać Uprawy' Ten obow]ązek
Wynika pośrednio f pEepsóW Unjnych - od stycfn a 2010 r'
W całej |Jn iW rafie Wystąpienia k|ęskiżyw ołowej ro|nicy ublegający
się o pomoc pUb]icznąz Uwaoina sfkody jakie ponieś|] (np' Wskutek
powodfi cfy susry), będą musie|i okazać Wcf€śniej fawańq po isę
ubezp eczenia na co na]mniej połowę swoich Upraw

|']befpiecfenia Upraw są obowiąfkowe' a|e składka jest dotowana
W Wysokośc max'50o/o, m n . 40% przez budż€| pańslwa, a Więc
ro|nicy płacą sk|ai]kę o po|owę pomniejszoną'

obowiąkowi ub€zpiecf€n]a pod|egają uplawyi zbóż, kukurydfy.
zepaku rfepiku, fiemniakóV/, burakóW clkrowych, truskawek.
dŻew i krzewóW owocow}ch, roś|in strqczkowych, waEyw

Slawkiubezpieczenia:

gruntowych' t]b€zpiecfyć ]e na|eł co najmniej 0d jedneqo
z następujqcych ryzyk: gradobcia' powodzi' Uj€mnych skutkóW
prf€zimowania, pŹymrof kóW Wios€nnych, suszy-

Dolacje do składk obejmlją róWnież ryfyka hlraoanu' desfczu
nawa|neoo' pioruna' |awiny - al€ nie są to ryfyka Wchodfące
w zakres ryfyk obowiąfkowych.

Boln k od daty 01'07'2008 r' ma 12 m]€sięcy na ubefpieczenie
50% zasiewÓW' jeś| tego nie zrob na każdy Iieub€zpiecfony
hektar uprawy qrozi mu kala róWnowańości 2 euro' W przypadku
za|z{lzanej p|fez wójIa]bu| mistEa Iub pr€4/denta rniasta' kontro|i
podczas której stwierdzono n]€dopełnienie oboWią2ku ubezpiecf enia'
karę na|eŹy Wpłac|ć na Eecf gminy |!b miasta.

Niedopelnienie oboWiąfku ubefpieczenia, nie odbien loInikowi
do!łal bl'!ośt€dnich.

l.lbezpieczane uprawy lvlax suma bezp. Max składka og. (%
sumv 0er0.l

trlax składka płacona
lneu r0|nika lułlha)

Ubezpieczane
tvfvt(o

zbaża 6000 105

;  Ń 7  E

I ts.91 a

E '0  ż

i E=9

Ku(urvdza 6000 105
Hreoak iarv 6000 105
RreDak ozimv 6000 5.0 150
RzeDik 6000 105
Chmiel 25000 5.0 625
Tńoń 30000 5,0 750
WaEVWa qruntowe 162000 5.0 4050
Drzewa i kżeWV owocow€ 84000 5.0 2100
Truskawki 25000 5,0 625
Ziemnlak 16000 280
Burakicukrowe 8000 3.5 140
Roś|iny strączkowe 15000 5,0 375

l'4aksyma|ny pofiom potrącenia pży Wyp]acie odszkodowania
będfie Wynosił 10%, nalomiast granica od której będą odpowiadać
Ubefpieczycie|e fa szkody Wylządzone pEez suszę to 20%,
a prlef huragan, powódŹ, olad' deszcf nawa|ny' piorun' Ujemne
skutki przermowania oraz przymrorki wiosenne to 10%. Umowy
obowązkowego !bezpieczena upraw jak i fwieęąt z dop|atą

budżetową można zawierać jedynie z fakładarni ubezp|eczeń
f którymi minister ro|nctwa podpisał stosowne porozumienia'
obecn]e są to PfU sA, 'TUW'' c0NcoRD|A Poska, [,4TU |t/]oje
Ubefp]eczeń W sopocie-

Plosimy pac|entów o z.ozumieni€ iskonyslanie z powyźszyrh programów.
Zapraszamy Pr.ychodnia Zdrowia Zembr4ce

Tel. 0-33/ 8746 010

PBOGRAMY PROFILAKTYCZ]IE
Ptogtam Ptoli|aktyki cholób układu (rążenia.

choroby układu krążenia są ołÓWną pzyczyną fgonóW W Po|.
sce ina śW ecie. Umiera|ność W Po|sce zteoo powodu na|eży do
najwyżsfych W Europie'

NFz og|osił Proqram,'Plofi|aktyki chorób Układu Krąfenia'''
Ptrychodnia Zdrowia w Zembrlycach rozpocr/na badania pro-

fi|aktyczne W kierunku chorób UkładU krążenia'
Badania dotyczą rocznikóW 1973' 1968' 1963' 1958' 1953'
Badane będą osoby' u |dórych nie została dotychczas rozpo.

znana choroba układu krążenia'
Badania będą po|eoały na zebraniu Wywiadu, badaniu fizyka|.

nym, badaniach |aboratoryjnych oraz ocenie ryzyka chorób ukła.
du krąż€nia iza|eceniach d|a pacienta'

Do pac]entow będą wysyłane'mienne zapros7enia.

Program pr0|iIaktyki Gruź|icy.
Gruź|ica k|as},f]koWana jest jako choroba społeczna.
Wzrastająca W niektórych woiewództwach |iczba zachorowań

na gruż|icęWymaga działań Wzakresie ograniczenia rozprfestŻe.
niania się cho|oby'

WczesneWykrycie choroby i natychmiastowe' prawidłowo pro'
Wadzone |eczenie choreoo spraw]a, Źe już p0 miesiącu pacjent
pEes1aje być zanŹ|iwy d|a oioczenia.

Program profi|aktyki oluż|icy po|eqa na prleprowadfeniu pŻez
pie|ęgniarkę Środowiskową ankiety dovczące] Warunków byto.
Wvch, pEebwch schoEeń' pracy'

Ankieta zakończona będzie Wniosklem eWentua|nymi zaIe.
ceniami dla Dacienta.
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l Po4I|AJEMY l|AszĄ GMll|Ę -
l |(osclot MATK| B0ZEJ czĘsTocHowsK|EJ W SLESZ0W|GAGH

0d pocfątk! ]stnieniatj' od IpołowyX|VWieku Śeszowice na|ezav
do parafl W l\/]uchar2u' ]Vl€szkańcy prf€f Wie|e |al Wnosi|i mod' do
Boga, qromadfąc się Wokót kap|icy f 1749 r', stojącej do dz ś W cen.
trum miejscowości' Dopiero W |atach 70 Ubleoleoo stu ecia zaczęto
odolawiaćWnei r i €df e|nenabożeństwa'

P€Moln]e Wkap|icy W ołtaEu ołóWnym umieszczony był obraz
[,'latk Boże] cz9stochowskiej' ś|eszowianie dwukroln€ fundowa|i
kopie obnzu Nladonny Jasnooórskiej, które przywozi|i2 pie|grzymek
do częstochowy' PieMsry €f kopia obrafu |t,latk Bożejzosta|a spro.
wadzona do kaplicy najprawdopodobniej pod koniec Xvlll weku.
W czasie || Wojny śWiatowej hit|erowcy Wycie i z rarn ] spa|i i Wlfenr.
nek l''|atkiBożej' Ponown e obrafzostałzakupionyw 1946 roku' Po 36
|alach pŹenies|oro oD|a/ PaniJdsrogorskiejdo \osc ora W Ś|es/ow.
cach' Wybudowaneoo W |atach ]98l ]996. którego jest Patronką.

P|ac pod budowę śW ątyn i oliarowaii Janina iJÓzef Ty|owie' Projekt
architektoniczny wykonal : Jefty Wzorek, l\,4arek Cernpla i Kazimien
Bjnek, za który uzyska|i pierwsą naorodę W Warsfawie' Kamień wę.
gie|ny W cferwcu 1985 r' poświęc kardynał Franciszek |\,'Iacharski.
metropolita krakowskl.

Budown czrlm murowanej śW ątyni o nowoczesnej bryie archi.
teKonicfnej. posiada]ącej 35 m. dłuoości oraz 500 m2 powierfchn
na dwóch kondygnacjach jes| ks' Jan |vlalcisf, najplerw W kariusz,
a pÓŹniej proboszcz parafii W |\,'Iuchaz U. Dom Bozy slanowi Wotum
Wdzięcznośc mieszkańcóW Śesfowic fa 600 |at opeki ft4atki Bożej
cfęstochowskej nad naszyrn narodem ifa Papeża - Po|aka f Wado'
wickiejr emlJana Pawla l l .

Ks' Jan l,4arrisz podkreś|i|, Źe ] 'śW ątynię wfniesiono dzięk ofiar
ności i pracy mieŚf kańcóW s|€szowic, całej paralIi |\,'IuchaŻ' pobIiskich
Wspó|not f KEeszowa, choczni ipomocy dobrodziejóW' To Wie|kie
Wspólne dzieło, które sł!łć będzie poko|eniom, na cfeść ichwaĘ
Boqu iJego lvatce".

Biskup Kazim eft Nycz W|]stopadze 1985 e' pośWięcił koŚcie|.
ne dzwony : Anieę, N,4aryję iJózefa' GlóWnie 2 inicjatywy ks. Jana
]Varcisza, Ks' stanisława sa|a\Ąy iJófefu Gąsiorka - Wie|o|elniego
adneqo' obecnego Wójla gminy zembr2yce imieszkańcóW WsiW |a.

I KARUZETA TWORCZOSCI
W dniu12 czerwca 2008r' odbyłsię ||Prfe!|ąd torm scenicznych

i wy|wotów Altyslycrnych osób Niepehospmwnych'oQ.nifowa.
ny pQ €z warszt.ty Telapii zaięciowei w zembEycarh.

W proolamie m' in. były:W ramach prf6g]ądu lorm artystycznych
WystępyI

WTZ Zembrzyce ,,Hei,"
0nEW Jusfczyn''BEydki8 Kacfąlko,''
WTZ Harbulowico ,,Czlery Pory Roku",
WTz Kuków,,Legonda o |ndianach' ' '
0Ps MakówPodhaIański''Rozmowydamsko-męskie'',
szkola splciaIna Maków PodhaIański,,l(opcius'ek','
Imprezę Uświetniły swym Występami :

GAI{G MAnCELA' GnUPA cYBKowA, J0 TK|- zespół !óra|ski,
zespół Mu4czny HARBt,ToW|cE.

Gośćmi by|i| Dylektor ca las w Krakowi8 lG. Bogdan
Koldu|a' s|aros|a slski Andr'ei Pa|ąk' Wói| JófB| Gąsiotek,
PŻewodnicząca Rady Gminy Krystyna s|ypuh, Kierovrnik GoPs
Bańala zmudka.

tach 90-tych xXWieku powstałcmentar2 tużza kościołern'
ŚWiątynię konseklował 15 qrudn]a 1996 r' kardynał [/]achalski,

k|Óry W czasie uroczyslości skierował do Wernych następujące sło.
Wai .'DzisiajWtym Wie|k m dn u sp|otły się Wasfe serca, Wiara, nie.
ustępliwość iręce zsercem idłońmi sameoo Boga. Da|iście zsebie
bardfo Wie|€ oo ki|kLnastu |ata(h pracy nozna czuć się znęczo']ym'
na pewno U Wie|u oczr/ siły znacznie ]Uż osłabły' Jednak po Wasze]
ofieęe fostan e fnak-ten dom Boł, |zuĆony pomiędzy ś|eŚzow cki.A
pagórki ifbocfa' Ten łWy pomn k będfie Woła| ; parniętaj- żeby nie
Ustała Wiara iufnoŚć' Kafdy f Was niech rofofteje te flmne mury mi'
łością' Nie fmarnują się trudy iwysiłki, gdy prferyWać tu będziecie
Wraf f IVIaryjąlajemnice odkupienia' qdy będfl€ to m ejsce Ws4/stkich

Ks' Kardvnał Franciszek |\4acharski dekr€lem zdnia 4 kwietnia
]99g r' erygował pa(alię W Ś|esfowicach pod Wefwaniem lvatki Bożej
Częstochowskiej i nadałjej kośc eInq osoboWość prawną' Probosfcfem
zostal mianowanv ks. Kanonik licenciat Stan slaw Salawa.

Para|anie Wo|tanu głóWnym czczq W]zerunek IVIatki Bożej
cfęstochowsk€j- o któryrn Wspomina}em jUż Wcfeśn]ej' W śWią|yni
znajduj€ s ę cenny posąg tr,4atki Boż€j Bo|esnejf około 1470 roku'

fwraca uwaqę zadbane Wnę|Ee kościoła iteren Wokółniego. Dfięki
dbałości i gospodarności p.obosfcfa sdawy oraf Wiernych Ws4/st'
k|e obi€kty sakra|ne Wś esfowicach UtPyman€ sąW na|eĄ/tyrn ladf]e
iporządku'

Aulat : Karinier Su@n.

IIil! GMII{Y ZEMBRZYCE
W dniach 14 - 15 cf'ruca 2008 t. na sladioniB ..Gańan''

w zembr.ycach odbyły się po taż dtugi DniGminy zembnyce.
Prooram mprezy pŻ€biegał następująco:
14'06'2008 r' /sobota./ na stadionie spońowm ''Gańarz'

w ZrmbEycach od godz. 19.00 - Feslyn Ludow) - organizowany
prfez zembr,yckie Koło Go8podyń wieisI(ich.

15'06'2008 r' /niedfie|a/ na s|adionie spońowym ''GABBABZ''
ZrmbEyce

Rofpoczął się cyk| imprez pneg|ądem działa|ności arty.
slycznei &kót (vwslępy z6spoióW):' 'Milame|a' ' ,,,Ma|winłi ' ' '
,,Wesoł. s|luny'', ''Agnioszka Wydta i zespół Jaqódki''' ''sel(c|a
Mhdzieżowa s.tls'', ,,Due| Róźolańczowi', ' Nas|ępnie dały t(onceń;
0 (ies|ra Dęta s|eszowice i 0rki6s|ra D9ta Bytm z zombrryc'

Gościfabawałteż kabaret Teka z osie|ca.
Prf€d Własną publicf nościąWystąpi|o zombŻyckie (oto Gospodyń

M|0DUszYNA' nas|ępnie zespół''Benovation'' i zespół''No|hing
- Machine..olaz zespół Muzyczno.Bozrywłowy ze sl.szowic.

0 19.30 W hałi spońow€jz.społ! szk w zembr.ycach odbył
sę spektak| teatra|ny ,,0R0GA KARoIA WoJwl.Y D0 N|EBA'.

lMPBEzY ToWABzYsfĄcE:
- Wystawa - Gmina ZembEyce w obiektywie
. Wystawa prac ucznióWZs W Zembrzycach: 'Hislo ria'

rabytki, tradycje Gminy ZembEyce'
.ogłoszenie WynikÓW konkuśu " GminaZembnyce W obiel(yw|e
Dodalkowe atrakcie: -famek dmuchany, balony
. stoiska z \łyrobami regionaInymi

Pom ędry występami pŹeprowadzone byv konkursy sprawnoŚ.

Implezę prowadzi|:
Kaf|ml.a czaicłi- Radny z zembnyc'
Józe| Kr,ak - Badny ze s|eszowic.

/ oprac' G ' Fuja / zdjęcia str' 2 i 1 1 Kwańalnika'

T
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I unzsAuoRzĄltowców
x||| Złaf samożądowcóW odbył się W dniu 30 sierpnia br'

W Lanckoronie. Ko|ejny raz członkowe stowaEyszenia Gmin
Babioqórskich, samolfądowcy ] ml€sfkańcy grnin mog|i spotkać
się ipodfiwiać zabytki W nowym miejscu, tym raf€rn W Grninie
Lanckorona. Był Wysiłek plzy pokonywanlu trasy' msza śWę|a oraz
WspÓ|ny poczęstunek ifabawa na po anie, obok lU]n zamku |ancko.
rońskiego' z naszejgminy było oko|o 30 uczeslnikóW'

MEMORIAT.

X [,,I ędfynarod owy Wyśc g ko|alski ,,l,ł€moriał Henryka Lasaka.,
lofegrany był 16 sierpnia 2008 r' ijak co roku przef nasfą qminę
bylo ki|ka paejazdóW' l'/ie|iśmy okafję podzWiać ko]aiy, ch zma'
gania spońow€' Była ufundowana naqroda za premię |olną, ktÓlą na
rynku suskim Wręczał Wójt Józef Gąsiorek na zakończenie Wyści
gU. Koncert swój da|a orkiestra dęta s|eszowce.

lG.FujaJ /aprac.G.C.K iczt

I Po.Lstm BtEcr I Koill(ui-$-- - -----
I _ ouo,noro,r*o o*r"o I ,,ZAoW0CUJ PoMYSLEM"
l P*'MUJĄ'A ZDB'WY srn życn ,.i1l[i,i.i#,1.f.fix,l"#"Tff.1tr,.;,:i1ił-ilł"1T,lliliix..

W sP W fu|arcóWce W roku sfk'2007/08 forgan]zowane fostav
2 bieoii Bieg j€sieni . paŹdziern]k 2007 Bieg Wiosny. maj 2008

W ma]owym bieou zostaly Wyznaczone 2 trasy o różnym stopniu
trudności. d|a orupy ucfn óW mlodszych z k|as 0 - ||l i d|a Ucf' |V

Radny Gm ny Z.c€ P' Kazimierf czaicki dopingował UcfeslnikóW
D egu.

Ws4/stkim uczestnikom Wręczono soczki słodycze sponso.
rowane przef f rmę lvlaspex W Wadow]cach' lJczniowie ze sP
W ]\,'|arcóWce pod op ekąWychowawcóW Ucfą się aktywnie Wypoczy.
WaĆ i pokonywać słabości'

W młodszej orupie fwycięzcami zosta|ii Konrad Brańka z kla.
sy 3 Rafał Polębski f k|asy 3' oraz Jaklb N]iko|ajczyk z k]asy
2' slarsza orupaW€kowa KŻysztof Trzop'

0rganizatorZ ramienia sfkoły P. Katarfyna Talgosf

l oaś oszGzEDzAM W sxo.
I JUTRO W PKO''
I - C0R0CZ1{Y K0I|KURS SKo

Dnia 2'06'2008r' W siedzibie rejonowego oddf|ału Deta|lcznego
PKo BP W Krakowie odbylo się posiedzenie Komisji oc€n - €tapu
re0ionalnego konkursu.

Do konkursu piystąpito ]05 fespołÓW sfko|nych Kas
oszcfędnośc, które oceniono W 3 kategoriach.

sP W luarcÓWce otEymało I miejsce na etapie reqiona|"
nym imoż|iwoŚć uczestnicfenia W następnym etapie konkulsu

Warunkiem ucfestnictwa W konkursie było qromadfenie środkóW
na 7biorczeiks' sK0' pochodfących fe łódeł wspó|nIe Wypmcowa.
nych prŻez UcfniÓW' oraf Wykonanie kronikiztychź€ działań.

HEI{RYKA IASAKA

'fl.tł.fś.iłł6ę't5'

i a  s t r  11 -Zdjęc

I

Dnia 3 sierpnia bl' odbył sę Turniej P|afowe] P|ki siatkowej
o Puchar Wójla Gm]ny Zembnyce. PieMszy gwfdek sędziow.
ski moŹna było usłysfeć zaraz po odcfy|an U regulaminu turnioju
0 godzinje 9.30' Drułny Wa|cryły o puchar W dv/óch kategoriach;
p € rwsfa do |at 18 oraz drlga powyżej18 |at' W konsekwencjica.
łodziennych fmaoań | miejsca fdobyły następujące drułny:Ta|aoa
GrzeooŻ i Fide|us l!|ateusz (W kategori młodsfych fawodnikÓW.
glupa B) oraz sumera lłateusf i Kami| Kopp (W kategori staGzych
fawodnikÓW - orupa A)'

Pofakońcfeniu odbyło się |]locfysteWręczen e pUcharó\']' meda|i'
dyp|omóW i innych nagród'

Koordynatoz y tu rn ieju: Kaf mieę czaick i Ha|na Wac]aw
Nagrody d|a fawodników pżekafała f]rma FoRTt]s f Tarnawy

Dolnej oraf centrum PMek celamcfnych Pani Danuty Łopata
zZembrfyc oraz Bank spółdzie|cry W suchej Besk dfkiej'

|rnprefą towaEysfącą tlrniejowi było "Śv/ręlo Naszych Dzieci.
które mogly się M/ykazać ta|entem p|astycznym iwoka]nyrn. Bardzo
chętnie brały !dzał W konkursie Karaoke' Ponadto df]€c] Wyb €ra|y
patrona ŚWięta' którym po zsumowan u głosóW okafal s ę Kubuś
Puchatek.

mafurskego imazowieckiego prfef frmę Tyrnbark oraz |nsMul
Zywności Zywienia fostał rozstrzyqnięty| Zaanoażowanie, kr€a.
tywność oraz poziom nades|anych plac pEerosły nasze najśmie|sz€
ocfekiwan a' Jesteśmy dumni fe wszystkich UczestnikóW i bardfo
ciesfymy się z duźeoo fainteresowanla. f]ak]m spo|kała sę nasfa
akcJa.

Jury' W sklad hórego Wesz]i przedstav/ic]e]€ firmy Tymbark oraz
InsMutlr Zywności iZywienia. mialo hvardy oiech do zoryzienia
i ooro m ny dy|emal' z ponad 600 lantastycfnych prac, moołoWybrać
ty|ko tży' których autoŻy zdobędą główne naorody. obradom jUry
towaEyszyło Wie|e pozy,tywnych ernocji' wf rusfeniom i zachw!.tom
nie byto końca' Wszyscy podkreś a|i, że dfieclmają prawdziwyla|ent
i potratią rea|]zować trudne i skomp| kowane projekty'

Po raz ko|ejny okafało się. ż€ pomysiowość dfieci n]e zna granic'
Przepiękne prace plastycfne, kron k isprawozdanla pżyozdobion€
efektownymi zd]ęc]ami i op]sam . akcje ] happeninqi' fi|my oraf pre.
zentacje mu|timed]alne nie sposób Wymien ć Wszystkich pzeja.
wÓW niefwykłej Wyob raźn i kreatywności.

0|bŻymie brawa na|eżą s]ę róWnież Wsfystkim naucfycie om, ro.
dzicom ]dyrek|orom szkół, którfy Wspania|e Wlącfyli się W konkur
sowe projekty. Zyczliwa pomoc ifachowe Wsparcie !dze|ane dfi€.
ciorn f ich strony, zasłUgUjq na pochwa' inajwższe Ufnanie-

W konkursie '' War7wa owoce są na 5|'' ws,,yscy są 7wycięzca.
mi' Dfiecifdobyły bezcennq Wiedfę na lemat fdrowego odżywiania'
klólą bardzo często JlUoeln ały ,,a|ęciami praktyclnym '

Wyłaniając zwycięsk]e pro]€ktyjury brało pod UWagę takie krytera
jak: wykoEystan le w projekcie hasla,,5 x dziennie waEywa iowoce"
i prorowan e der programu, p'orowan e faangd_/owaria oraz za-
s]ęg kampanii'

sP W MarcóWce otrzymała ] f 38 wy.óżni€ń' W akc]e Włącfyli się
Ws4/scy, zaróWno uczniowie posfczegó|nych k|as, jak i rodzice i na.
ucfycie|e' Pftygotowana pEesłana fostała booata kron|ka dfiałań
szkoły omz prezentacja mu|timed a|na z pŻebiegu akcj].

Zdj. Str. 11.
/oprac. Dyrektor szkoły W MarcÓWce/
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