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Szanowni Mieszkańcy!
zbżasiękoniec2008BokuJeŚltoczasnapodŚUmowano,cozostaloWykonanezfap|anowanychnaIenlokfadań'

a cćoo idaueqo nie udalo si9 łobć' ReaŚumuąc qłówńe fadan a nweslcyjne iremontowe fost.ły uea|lfowane'
bądŹ są na lkończeni!, Pneb !o phc ofedŚtawiany był na bieźąco co kwadal' aJinansowe loficf €n e roku podań po

Zn fuk}WmąMlyslakch możemy]uż podsumowaÓokes2007 2008'wklÓrymudałos9pomimobardzodułch
tfudności dokL]ńenIacy]no.Wykonawcfyc|r 4ea| zować inwslycje łĘzane z ' sAN TAoJĄ 6M NY zEMBRzYcE' . W m-
mach k|Óre] powslalo ukc e i zb ornik wodny W Tarnaw e Górnei ze łódla Leskow ec sieć Wodociąqowa kana ifary]na
w Tarnawie 6órne] is esfouicach' sieć p2esylowa wodo.ąqowo.kana ifacy]na W Tamaw ! Do ne] f podłącfeniem do
oczysfcfah i śc eków W zsmbEycach' rofbudosano oczysfcu n 9 ś. ekóW oqó|ny koszt fadanla f 2 |al to ]9 8 m|n
zł. W Emach teoo fadanaqbudowano 22,4 km ŚieĆ| wodo. ąoowej 30.2 km sieci kana|]rcylneJ. 17 pźepońpowni'
3 hydrofornie. ujęca iśację lzdatniania Wody' fblo |k sBB na 300 ń3 f użądenam, qa|aŹem iWlposa'enem
Na sukcs len sklada się we|! cfynników, a pżede Wsrystk ń oorońny wysiłek linansoły iWykonawczy Wysiłek pm
cowników |]żędu Gmhy' WykonawcÓW olaf wasza WyrozumialośÓ c elp]iwość' fa któĘ jeszte rachcę Wam d.odry
m esfkańcy oodfiękować iIcfę na da|s4 łozumienie bowiem nadf!ń df s ljŚry n ! udalo s ę namw! Wsrystkch mlgi
scach usunąÓusterek połykonawcrych fapewniam. że iesleń W c|ąqłym kontakc]e f Wykonawcam| któtryfobowąfani
są w ramach qułamj do usuwaniausterek pżywEĆanla lełenu do stanu spź€dbudowy'

Druq m dwu|etnimadanem bylo fabefp ecfenlo,'osuw|s|o cudfik'sTarnawie Do nei zadaniefos|ałozakońcfone
pr42o "/" udzia|e środkóW iinansowy.h b!dżel! ońiny' a miesfkańcy mieszia]ący W slrelie osuwiska nrogą wEsfcie
odet.hnąć i pżestanącfuć się faorożonyń

PofuÓ cie. że podz|e|ę s ę zWam k |koma rei|eksjam .odzienmjru|acji U29du Gminy Z miesfkańcam ' Nadchodfi
fńa itrudnośc zniąeiąfane odśneanie wywófodpadóW pop|ołÓw, bgfp ecfeństwo p.poŹarcWe'

1 Tradyc]ą al ubieq'.h slaramy s ę, aby dlogiońinńe by' odśnieżane. z€ @o|ędÓw osŹcf9dnościołych posypy
Wanie lrudnych odc nków dróq nle Ia|eży do obowiązkÓWodśn aża]ących' Umoż|wianry]ednakdouÓz.'żuŻla. do nriejsc
sfaeoó|nie trudnych Jak dotych.fas, Na skutek ooranmnia doslępu do Źuż|a w c epłowniw Andrychowie wyslęplją
trudnoŚclfF0ootŻ/man|em ]sporadycfno braki' klÓre]ednak będą ufopelniane na bieżąco Ape]uh o osfcf9dne qoŚpo.
darowanieżuż em' bo ńoże W na]barnziej tr!dnych okresach nam qo fabraknąć,

2. |slohym d aGminy]esl prob|em odpadów fwraĆam slę do Wsrystk ch ń|eszkań!ÓW f ape|eń oi
. seoreqowanie odpadówaróWno do WolkÓw]ak]pojemnikóW GL00 zoodnie f opisgm'
. niesfkańców, k1ót4/ ma]ą poploly pros4' aby byly qromadzone do workóW f napisem pop ół' Jesl lo bardzo slohe
fe Wfo|ędu na cenęjaką ńusińy ohciÓ odwożąc go do sonown ' Warunklm jesl, aby W worku był ly|ko pop|ól njor
muję' że tylko d0 Śń €c . pomimo oplal , ktÓre Wp|ywaią od mlesfkańcóW W b!dżeĆie 2009 l, pżeW dUjemy dop|alę d|a
Gń ńn€oo zakladu WodociąoÓw i(anażacjiwwysokośc|110'883 fl' a ktÓrc zakład Wtkożysla na wsfe k e9o lodfaj!
opłary dorytące śmiec' Wywózka' opłala maBałkowŚka/ NLefaeżnie od1eoo ponosńy opłav fW ąf2i € foprÓŹnia
n em po|emnikó'v |GL00' W rym mieiscu provę skhdajc e lan odFdyzqodnie f op sami' bowiem w pEypadku gdy
W po]emnik! ]est węce]nlż 50 oń innych odpadóW - placimy stawkę wysoką, ]ak fa odpady nieseqrcqowane W pr4.
padk! Wlaściwe]s€oreoac]i ly|ko kosfty lransporlu W łysokości2fł' fa 1 km Pr4pomnam. żework cfarne są na
odpady. d|a ktÓlych ńe pEew]dfano WorkÓW kolorowych któ|e Śą lańsze W dnl! zblótk|Dlważa s|q Ćora w|ęĆE
WolkÓW c?anych' czarnych obcych iinnych bef oplsów. w ktÓrych odpady są pońiesfańe, Wynlka sląd wn]ose|( Źe
ńievkańcycora mnis]szą Waqę pr,yw]ąflją do seqrcgowana odpadÓw PańĘlajńy. że ony dobre]Wo|i zdyscyp|
nowaniu faosfc4df]my n emałe śtodklinansowe. któle ńoźeny pEeznacąÓ na inre bardzo Ważne ce g ]ak remonly
drÓo, ośWieten e ]lp' zastanówmy się nad lyń' szkoda p 6nĘdfy na płacenie karfleoo powodu.

3' osobnym temaleń ]est befpieczeńslwo pEecwpożamwe' spnwdźmy dlożność iszcfe|ność pŹewodóW ko.
mhowtch' aby uniknąć zaczadfeń ipożańw' fw.acajmy uwaoę na !źądfenla e €|drycfne ułWane do dogżewania
pońiesflfeń. aby nie sla' s ę 'ódlem aqfużenia poźamweoo'
Rofq]ądajmy s ę WokÓł s ńie, spBwdźmy cfy w sąs|edfu|e niejesl polEebna pomoc da osÓb shrsrych |ub chorych'
Proszę o iniormację ' B9d9 się starał uruchorn|ć ponroc osobom potEebu]ącym.

Ws4'sry Mpó nle staEimy s|ę spnwiÓ abyśmy w pocfuc u dobEe spe|nioneoo obowąfku moo| z salysiakcią
lmdośn e spędfĆ leqoroczne święla Boż6go Narodfen a sejśĆ w NoWy 2009 Fok, cfeqo Śobie iPańŚfiv! 4'cfę



Z PBAC RADY GMI]IY

Na sesjiw dnlu 29Uneśnia 2008l' podiplo oDhuał

p'yję. a n1oma.]iop2ebie0uvykonaniab!dżet! Gń ny

przy]ęc a 'PrcqEmu Eułania uneMkod Wianiaodpa'
dóW4wi€6lących afbesI f l.rcn! Gńinyfembęyce na
ala 2OO0 - 2032".
PrcoEm opiŚuie vkod iwość wyrobów fawenjących
afDesl podaje śan |aki.h WyrobÓw ł povae!ó |ych Śo-
leclwach. oodaF podśtały pEwre slosowam ptry 6u-
Waniu afbestu jak lówn Eż sposób odpoł edfa|nych za
6!łaneł}rcbÓWw|ahch ]'ł
fm m w uchwa e Budzerow.J na 2003 L
aciąon 9cń pEł Gmln9femb.fyce na 2008 '. dluooler

m noweoo kldyl! bankow€oÓ
Ucnwała befpżedm 01ova, W 2008 r nie będr e ac ąqany
kredyl lak p0 nl0mowano m sesji ]3 | śopada 2003 r,
- aŚad fbFvania. oddawan a w dfieżawę m]em' !ż}1ko
Wmie |ub ułami€ ak\Ąvów lNa|y.h sańÓdze nych Ptr
b anych fakladóW oplek 2dtowo|i €]'
|J.lrwała umof wa]ą.aobótśrcdlamilRa|ym b9dącyń
Masnośc|ą Pub| żny.h fakładÓW opilk ZdrcWohe]

ases l Iw!n iu13| is|opada2008l '  pod|ę lou0hwa|t

f m any uchwalył spEwiepŹ/nąpienadospoządanla
mieF.ołeqo planu rqospodarcwmia pżesttreńneoo W5

Uchwala ma na ft|u W}ĘalDielercnÓWpz€wdfianych do
pEe|ożena I nii ko|ejołei skawina 4^vec wEf f dtoqą
pub icfną ł asy |. rea| fowanyĆh w ramach budoq] fbior
niła wodneoo swhna Por9ba. |1Óry i6s1woDmcÓWanIu'
Aby nE wslą,mywać !Ćhwa€nia p|anu d|a m eiŚ.owości
fembą'e iMarcÓw|a łonieuna była laka de.yzja
0 keś|en]a łysolo ści śasek p odalł u od nieluchomości

Mate al w dabzelczęścl kwanalnika
usla enń maksymanych opla| fa usuwanie slładowa.

n e odpadÓW komuna|nych sla'ch od mievkań.ówGminy

Mate alw dakzejĆzfci Kwnalnka
. alwieldenia shwek a fbiorowe aopalumi€ W wodę
i zbiorowe odp.owadan e ś.]eków do fb orcfych unądań

tjateiał || dalęe] d#d Kńnalnika
- elwieldania lar},i/ opłat 4 oplóŹn anie fb ońików be.

tllabnal w da]@jąPści KMnalhlka'
pPeł@na wnieodpłalne uĄ,tkowanie mi€nia wodoclą-

oowo-k.na| fa.yjneqo' Ślanowiąceoo wlasość Gm ny f*
mDżyĆe d|a Gminneqo fakladu WodocąoÓw iXanażacji

PżeIuanie d a fak|adu u]9(awodmoo. se.iwodocią!o.
Wq ]\ma| żcy|nei W TłmwE Górne]. s nzow.ach Ił.

nawie 0o|nej p@sylowe] W,Iamawle Do|ne]' o!ść rozbu
dowaną ocłytah orafdokup one łyposaf€nie
- usla|en a rcq! am n! okrcś a]ąreqo W,sokośó oraf $cfe.
oÓ|owe Wafu nki pEyznaMna wyplacana nauuycle|om
n ekióryĆh dodalłów do łynaolod.ena o@ naq|ód Fk
lówn eż Wysokość i sa4oÓłowe asady pźyhawania
i Wyplacaniadodalłu mieVlanoweqo,
R€quam nuchwaany jlslcorcdn e NarÓk2009niełprc

- pr,yjęcia proqmmu Współpń.y Gm ny fembzyce ! or
oanDaqam ooaądołym proładfącymidzah|nośćpo'

Reou|ańin Uthwaany coroan e nówniefdo Dtoqńm! na
2009 r. n e wpmwadanorm an
. zńiany uchwał]' Nr |V '12z04 f dna 30 qrudiia
2004 r WspQwie 61amń m]nżyeqo Wynaorodf€iia
pGcown kÓw nilp.daq0q onyrh falrudnionych W p|aców.
ka.hośW|a|owych adminncc] obsluo WomDny.hFd.
nostla.h 0rqmiary]nychlj W Gm nnym 0śtodk! Pomocy
społecfre] Gminnym zespo|e obsłuq Fnamowei sfkól

Podni€siono bazę od slyen|a2009 t, o 100 fl' klÓ6 wy
nosid a pGcown kÓł niep.daqoq dny.h sfkÓl0]od da
GoPs GfoFs 350 fł'
. fqody na dfieżWę nieruchomości na okeŚ 20 |a|'
Budyn€k po szko e ł Tamaw ! Góńe) wńf nzzłkani zd.
cydowano łydfienawi. W rama.h pżeIarqu
pomocyiinansową Powia|owi suŚk emu na 2009 l
Pomo. ł WyŚokości 5 000 zt Na dolinansowa n ie DtooB.
mu prcll alooneqo pn' ' Pro1i aktyh Gka p łs ''
. ldfieenia pomocy teeołej Powialowi suskleń! na
2009 r
Pomoc w łysokoś. 30'000 zł, z pę@naaenem na opB.
cowane dokumm|a.]i pro]ekowo kosŹorysową na oa.
nołaną b!doł! chodnikÓw W nąbed?ą n ebłp|edny.h
odcinkach w Tamaw e Do re]- od s tłfółkioo ńoŚl pod

zmian w Uchwa e Bld&lołeina2003 r

I URzĘDu GMll{Y
Z PRAC WOJTA GMII{Y

od ]0 WPeśnia2008l' rea|fowmo naslępujące fadania:
- Podpsano umowyna leńonl wląeenia droo dou]ęca
Gnbnikwfembżycach i W}końanolen remont

- podpsano umow9 oraf wykonano remont drcoiBohyse

zecono łlkonano droqę na Pańskie w Ś esfowicach
W 6ma.h dróo transpońu loneoo
.Ędny kosf| 50.227rt' -dolalja 23'750 fl' - budż.l
qmrny26.477tl.
. opmcowano kosftorys na droqę do fspołu szkó|
W zsmbEycach' podpisno umowę na łykonanie



łykonano pmce reń0nlowe nadrodfe .fa Kościolem'
Wfemhtrycach 2' kvotę 10'71D fl'
odebraM irorLicrono remont drcqi,Nobol w fembrry-

.odebrano roboly fW ąfam f remonlem droq ,Wtóbów.
ka. / i' Porębsk eoo/ vJ Malcówce - łuola '8.838zł.
lqkonano schddy lYe]śc owe do ńiesfkań W budynku

9koły w Matców.e-kwola 4'8:!7 fł'
. Dkońcfono fadanig] L k'vidac]a ba elalchle|fu |icfnych
tlzakesk umof|lr9n a n]epelnosprawnym po.Uyanie sĘ
komun kowan a budowa pochy|ni onf p.łslosowania

do]ś.a do budynk! PEychodnizdrowa Wz€mbPycach
rof icfono adan e -kło|a 64'34l'02d' doi'c|aPfno

32'171'51 zł' b!dż.| qminy 32'171'5l fl'
W}konano remonl piwnic W budynku prłchodnlz pnł

4acfenienr dla Gcx i cz KGW-kvola7,933,78fl.
Wykonano mapg d0 ce Ów pro]ektovrych dol' ośwel|enia

!| .fneqo w MarcÓwce oraf wydano decyfjq !L| cP /usla'
enia |okalDaĆj nweŚlyĆj ce|u pub|icfńeoo/
.fakoń.zono prace eiąane f Wylożen em p|anufa00sp0
dalowania pEeslżenneqo d|aws fembżyco l MarcóWka'
uzyskańo foodę w Uuędzie N]alsfalkowsk m m WyĘaF

nie f  orcdukc] i ro|nejqrun|Ów k '  ] | i |V p2łnaaonych
W panie zaoospodarowania ws |\larcóWka i fembzyc!
pod budownc|wo ń€sfkanows' 0|a qrunlów k| ||zlo.
żono Wniosk 0 łylą.fenie orun1ÓW f produkci rcre]

. uruchomiono ŚW ltlicę soc]oterapeutycfną w Paw|oni€
Sponowym wfemb.rymch.
'PEekaranonanecr Pow alu Susk lqo wykonane w latach
2007 - 2008 chodn k p2y droqa.h pow alowlĆh:
. wT.naYis DoInei.96 mb, k}ota 9l.16l,47zł.
'w s|oszo*lcach "482 mb. t{o|a 457.707.20 fł.

PostEltzEt{tA RAtt
s0rEctflcH

KOMISJA EDUI(ACJI
W TEBEI{IE

Wdn u 22 paŹdziern ka 2008 r. KomishEdukac]. Kulu'
ry sponuo@ spmwsocia|nychnady6minyWz€mbry
cach W skladzie : xafiń]eżcżaicki Pżewodń cący' Janina
Kofohk' Em |ia P |atc4k , folia TaĘosf, Tadeosf fado.
ra Jófei Krk f Udfialem Wó]la GmńyJó4ia Gąsorka
Pnewodnicfącei RadyGm ny KryŚlynyslypula sekrelana
Gm nyGnłnyFuiafapofnałas ęzluŃcjonowan 3m Pr4
chodni ZdrcWia W zeńbącach i Ś|eszow cach

(łownicy Pży.hodni mle] okdję pochwa ić s|q
osiąqn9ciami' łlnlkami pnc! jak tówn !ż pżedstawić
probemy z ]akm sę borykają na co dfień' Komisja fa'
pozna las ięf  panami]ak iemapżedsoĘKierowniknowo
powslalei świel| cy smjoteEpeulyami f oka|żowme]
w Pawilonie Sponortm w ZembEycach

Konrisja zapoznała s q .Ówn €ż z zakończoią inwesly
c]ą' a lo: fabefpiecfeniem 0Śuwiska ,cudfik' w Tańaw|e

Itu*rrt u",*, zEMBRZYGE
Wdnach7 8 paŹdŹiernika 2008 r W Walsfawle od.

by|o s|ę V| sanor,ądowe Foluń Kapi|ału I FinansÓw,
GŃćńiForum byly autory{ely i osob s|ości św|ala po sk]e]
samoż4dnośc oftŹ po|lykl. na]Wlęks| pżedŚ ębiolcy' |n.
weslor./ i poś rudn |ry lhanŚowi' Forun !świehila-Wie'
ka Ga|a lnwestotów samo24doqch' zosta' oqlosfone
ł}niki presI]żoweoo nnkńqu'WSPÓLNoIY' .'NaiwĘks

Cmana zrm!r4cs jrsl laursalam BankinqI Inll$lo.
ńw sanonądD{'ch ł la|slotii Gminy wisjlrio .a'm!'
hc,asżc,ylno pĘlo m|gjscoł |ń'u /na l58lom|n/'

W Forum udfial Mął JÓfel Gąs orek Wóll' który ode.
bE|naotodo w |fr len|U Gńhyfembtry.e'

W pie&Śfej dekadf€ paŹdz ernika w€ wsłslkich miach
9mny odbyły sie posigdfenia rad so|€ck|ch z udzalem
Ediych GlÓwnym lematem bylo Wykonan e fadań
w 2008t, o@ pżlootoMnie propozyc]ido budżelu om.
ny na 2009r' W mie]scowośc zembnyce omówony fo.
Śtał lóWnleż plo]ekt.0dn0ł1]Vieiscowości na ]ah 2008
20]5., który po uryskaniU akceplacjifebEn aWle]skeoo
lchwaen]u pżef Badę 6ńinybpdfie podstaq do Ślala.

nasięoślodkiW ramach LEADE8A Dh pozoshvń mie]'
scowości p|any odnowy są w opracowan u' We M4s|kich
pośedzen|aĆh md Śo mklchW ę i udz al WÓ]lJÓze|Gąslo-
rek orazSekrelap ominy Guryna Fuia

loo**' , 'PTATY ilA 2oos r.
Poda|€k od nIeruchomoŚD|:
0d orunlów:

1) fwiąanychzprowadf€niemd?iahlnośc oospodarcfej
0.7o fl' od 1 m2 pNlen.hni ̂ łfrost1 2orcs4 a n?1'
2)pod iefioEmi' ajflyń m ńiomik wodne-3'90 d.
fa ha/Włosto]6orcsfvaha/,  5
3) pozosblych 0'17 fl' od 1 m, powiefuhni ^łzrost



0'55.ł.

2) fw aDnV(h f prowadzenień dza|alnoś.
16.00 fł od t m2 po{ienchni /włon o

3|fajetv(h na olowadzen|e dz oosp w faltes€ 0Dr0.
lu ie] '!m 9jewnvm -9'2a fł' od 1 m2 lovienlhni

l|7a EtvchnłDloład4n|edz qosp wfa|LEieśW żdcłń
fjrońolnych ]3'71 E m, pokienchn| /beffmDn/
5) od oaraŹl Wo|nosto]ących 4'10 fl' od 1 mZ p0.
ł ieŹ lhn i/Włono 1o qra ńr/
6l od budVnkow oospodarc4(h (s|odo|, oborv' Ś[h0v
ooafu)3'3o zl' od 1 n2 połlonchni^vłoŚlo 5 qroszy

7] od budvnkóW |e1niskoelch za]9ly.h nacee elnŚko
we 6'40fłod 1 ń2 powiBnchŃ /włost o 20 qrosfy a

8) nng. Wceśnie]n|e Wymienione 'v lym faPle na plo
lMd4ne odolatnei slal!low!i dfialahośc poż!'lku pU.
biczneoo - 6'20 zł. od m, pow|.nchni/włosi o ]o

Pod.llk od śrcdkó* ll'Ispodu ia 2009 p0ż0Śl.ł ber

ophl! r. Bu rnle l śkhdo anh odpMóY lonuna|.
nyoh s|a|yń o! nidlllańoÓł.
srrwka fa usuwanie I unlesfkodllwlanle

oztEli r{AuczYGlElA
W GMII{IE ZEMBRZYGE

Wdniu ]o paŹdfiern ka2008l wZespo|e szkÓł wTłm
Wie oo nei, a 13 pażdzernjka w femb.zycach, s|eszowi
cach ! MarcÓwce odbyly się Urocfyste obcIrody f okazj
Dn a Edulccli Narodowei .,Dnia Naucrycie a

fteiokafi dyrekloEy vkól olŻyma| naorody Wójta,
natomiastVryróżnia]ącys ę nauczyc e|e naotody Dyrekto.

W Uroc?ystośc ac|r udziałwf ę|]
V/ f!,1ator oe egalury Kulatorium, WÓ]l Gm ny.
sekretarr Gminy Kerownk GfoFs, Grono pedagoglcr_
ne i mlodfef sfkoLna By|! okoicznŃcowe akademie,

Wdjl w swych Wysląpien ac|] powedzial m innym:
'W imeniu Wlasnym iWładf Gm ny składam 00lące ry
cfenia i podfĘkowania wsrystk|m naucfycEo'n ! Wy.
chowawcom',a lrud ipośW 9cenie W naucfaniu iWycho
waniu mlodfieł. fa byce W chMach dobrych zlych'
za lo że zawsze mlodfef moze na Was |c4Ó że po.
maqe e le] rczwią4vaĆ prob eńy dnia codae|neqo'To
wszko|e uczniow|e na]W Ęceisp9dfa]ącfas! Towy 0b0k
lodzicÓw ksŹahujec e sem Umysły k eru]ec|e mlodzieŹ
We WlaŚciwą slronę NmŹ ivń. e m fudfą knywoę' na
pĘkno, nasaukę mufykę' po proslu naolacfa]ącyWoKol
świal To na Waszych baikach s0o.4\!a?aoan e wycno.
Wanla pryszlych poko eń.lakeoo pEelQfywan a WiedĄ],
L lory będfemf|wp|Wr ńf  o!/  l rż u ŚWf a

DrÓdfv ucfnoWe sz inu(E suo(]r  nauLłce]L c i
c|ężka praca jest d|a Was. da !!asz] pryvłosci' ]m
W?ceisiq nauc4'c e tym IepejbędzieWań V/doro$tm

TnIdno fna|eŹĆ $owa. które bVlV bV odoowiednie, aby
Dodz|9kować Wam Drod4] Nalc./ciele i Wychowawcy
?a Wasfą place' poŚwĘcenie ifa setce, k1Óre Wk|adac g

w sdukac]ę iWychowmie fa cgpiwoŚÓw pn*azyw&
nLu wiedzy, ksftałtowan|e poŚaW elycfnycn' m0la|nycn

To co w lakeichwiipowiem:0z ękUiP Baldfo'
żyaę Pańslwu duzo fdrcwń. W!,tfo/aloŚcj. sukcesÓW
u pmcy salysiakcj z wykonvwmeqo fawodu

z okarji l.i spscFlm na!rcdv olr4inali:
aqrud9 ltlinisltl Edulacji

. Pani n'nata |(rr!stoń . DyERfi szkoł Pods|awF

aolod9 MahDolskieqo xulatola 0śuia|y
Pan| Bańan cvqanik' iau!4Db a zespofu szkół

od oŚoby pe|noLeln]6j2'50 '' miss|ęcfnle bluto'
. fa workr kolorcwe na odpadv _ 0.s0 zl. brutto a

- u wddł rfame /oooiÓl/ 1.50 z|' bruno fa gńulę'
- od budvnkÓw |etn|skołych w wysokości 70 z|'

' od obLehÓw użlleoności pub||cfnej lv ulysokośc]

s|ałk| ophl f. tod? l śni.Di

. od ooŚDodaBi\ł domowch 2'50 zł' bruno2.m3'
od p;zdsEvń odborcow 3'80 zł brunoam3.

- ophla Ńonammlowa slała a uźlwm e wooom€m
2.50 rl. miesiecznle bruno,
?a odprowadzenle ścidkÓW do zbiorc4ch unądzsń ka.
nalizaoylnych -3.80 zl. fa m3 bruno

iaw|a za o!ńżn|'n|6 ri|onlków Dlmdpbwołtń:
. iary|a Donogona pEE whś.lc|e|i n|oruchomośc|

u teEnu lminy zenbnyce w łysokośc|:
13'76t'|ń3 + 7 %uAI .14'1zf'
c6na fa 1 km dojazdu 3'28 zł. + 22 vAT = 4.00 ''
TaD'|a ponoszona przsz odb|orcÓw z |nnych gm|n:

2a'o2 z|' l ń3 + 7 %yAI = 21'42z|.lń3'



sw|ĘTo l{|EPoDtElitoscl
W ZEMBRZYGACH.

Ucznowie i Grono Pedagoocfne Zespołu szkÓ|
w Zembr4cach pod kierunkiem nauczyciei: P' E|żbe.
ry Kiepury. P. l(arirniena Suryna, P. Edwarda Slopy
P. Lucyny Po]ańŚkilj. byi organizatorem Llrocrys|ej

wiecromcy z okazj 90 rocrncy odryskana niepode-
qloŚciprzoz Po skę, klóra odby|a sig1] js|opada 2008
r. (Morek) przed pomnikiem na zembnyckm rynku
oqodz.17.30.

Uroc4'slośó fosta|a popzedfona urmzysĘ mvą
a 0]c4n9 W koŚcie|e panfa]nvm sw Jana chnc.
cie|a w Zembrrycach o qodf 17.00 konce|ebrowaną
f okoicznoścoWą |romią wyqloszoną pżef Probosz

Po zakończonejmszy wszyscy uda|isię pod pomnik na

Uroc4'slośó rofpocfął hynn pańsNvowy' Naslępne
pnemÓWien 0 Wyqlos| starosta suski Andne] PaJąk '
W sWYm Wysląpenlu przypomniał|osy Po ski po odzy.
skanIu nepodeołości' 0lkieslra dęb nytnr zzenrbryc
faqlala mars, po klÓryn kÓtkio premówienie Wyqlosił
WÓit Gm ny Zombr4/ce Jófef Gqsiorek.

.' Dzisieiszr Dziei u.lwo|uk w nas panięć najŚwlęt
szej wanjści kżdeqa narodu - niepodleg|aści'

Dziś ' ka na fwĘzek f qlc,4aną idzie pod ponnik
nas,ą ch\au inęczeńŚ|br, pod ponnik maw Gnbt

Dzeń 11 listopada to wielki Dzień W dfieiach polskje1o
nładu, Polska 90 ]a! ternu pojawik sĘ na napie Eurc.
py p0 pftwie 124latach niewo]i na|adawe] ipawskń.
czych frywów WolnaŚcjawyc]l Pohka odzrskała nEpod.
kqlość Nadeszk upngni1na wolnaŚć,

Kndy g|ób Losabja na|unlny praces preniknk'
będąc kdnocześni śwhdectwen sedemej pamĘcl
żywch o .narlych, kllnak Gńb zo|nieŻy polegŁrch
w wale znuua do rc eksii, każe fivśleć o preshniu, la
kie dk plz'szŁlch pokaleń niesie żo|nleska otiara życia,

Grób zalnierza iest syntezą wsz|skich nogil żo|.
neq polskich, aliar prestfeni dziejÓw' paleglych na
Wzystkich lrcnhch' na kórych wźlaana a wohaŚć,
o btl, o honot Naradu, kst symboEn.

1 1 lis|opada to dz|eń E|leksji a różryń dragach do
walnoścl' 0 naszych wspÓlnych obawiązkach wabT
spoleczeńsfuva' dżień wsponnień a wielkich |wÓrcach
niepadh1lości: Józetie Pilsudskin' Ranante Dnab
skin lqnacyn Daszyńskin' Wncentyrn Wtosh i wie]u

To Wan pftqnieny prekuać skarbnicę bólu i chwa.
ly Nasza walność i nhpodhglość kst ceną żalnierskie]

oddakny hau wszysikin nasztn znakomityn po
pąedn|kan m ukcyn ohzyfnę'
W inieniL Wadf Gniny zenbrzyce uagnę pod,Ę'
kować wszlskin za uczestnict'wo i uświetnbnie swą
1becnością i Wslępani hj palriatycfnej uÓczyslaŚci,
,WEM" / plynie snpten poniędzy kuńany/
''ŻolnieE |,tieznny' za życia znoie

8o w sercu jego tkwlą tnion nilio|,y''

Do młodz eł zeblane] na Uloczyslości premów|
oyrek|or fespolu szkó| w fembnycach slanisław Lu
cfak &racając szcfegÓ ną uwaqę na pamięć 0 presfło.

lMlodz eż W swych Wyslgpań Wmca}a pam ?cią do
czasÓW odzyskiwania niepodegłoŚci zarÓwno slowem
hk óWnieŹ Wykonyvan|em pięknych. okoicznościo.
lvych posenek' który fakończyl ap".|posglych. Wa.
dze adminisl'acyjne Gminy zembr.yca w osobac|r WÓjl
Jófef Gąsiorek, Pnewodnicfąca Rady Gminy (rysryna
s|ypula seketaĘ Gminy Gmą/na |.uja zloł|i kwialy
lzapall rnicre pod pomnikiem poleqbch. Kw a1y to-
ł|a lÓWnieŹ ds|egacla młodf]eł z zespolu sfkÓł

Pat oryczne p aśni śpiawalo Zemb.zyck e Koło Gospo'

orkieslm Dę|a Bytm z z".mbnyc uśw etn la UfuczystośÓ
WykonL]]ącwie|eoko| enośc owych UtworÓW' Nafakoń-
cz€nie slrażacy zembEyckąo osP ] Dyreklor zaspolu
szkól ua|rakcyjn I foczystośÓ pokafen saucfnych

WóJt podzĘkowal WŚzys|kim febranym fa udfal'
a 0rqanfatolomzazofgan fowanlgp ękne] paldotycznej
uroczystŃci' Z podzĘkowaniem erócił się róWnież do
ks ęda Prcbovczaza odpmw mie utoczyslą mszy'

Fównież w Tamaw e oo|nejodby|y śę uroczystoŚci:
msza śwĘ|a odpnwlona pnez ks Y.dfa Proboszcfa P o.
lra sUIka W inlenc]i ojcą,żny oraf w ]nlencj] aposto|sk|ch
i lodf nnych czlonkÓw Akcji Xalo|icke]' NsĘpnie n&
wledzono Gńb Woj€nny. zapa onozn]cze izloiono hold

Dzlęku]smy wszyslk m' k|Óuy rcroan fowa|i urocfy.
ność MĘ| Wniejudzal. T
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KOMUI{IKATY

1 PzU sA lY ramach prowad4na dfialanoś.. mającel
na.e U apobieoańe powstawaniu WpadkÓw Ub fmnei-
Vaniu ich ŚkllkÓW, sfcegÓhie df!c ubezpecfońycn
W PfU sJinanŚowal fadane prew€dcyjne poeqańe m
dolnamowaniu zakupu pońocy dydaklycznych d0 faięc
f ttchowania komlnkmyineqo d|a sfkólfkrenu Gm ny

f lunduŚa prewency]nego PfU WŚryslk! szko|y podŚla
wov4 ol.fyma' 4,000 fł' - po ]'000 f| d a kafdą

2' Kaźdy rohik klóry chce odzyŚkacc4ść pĘnędfy wy
danych na o]e]napędo\'ry uywany do prod!kc] fÓną po.

wl.lminie od 1ńaica 2009 t' do3l milca 2D09l' na.
eł flołć odpolwdniWniosek do l1ó]la. W aeŹnośc 0d
m !isca oo|ożeń a ol!nló\lrc nych wlazlaktuńm VAT(|ub
rc|] kop am )slanową.yń do!]ód fakuou o|eiu napędowł
qoWokresEod 1wn!śnia 2008l  do 23 fu leqo 2o09 r

Tsmhanf biitki odp|dóvv2000 l'

KOGHASZ DZIECI- l{tE PAt sMlEcl
cekawa n c|alywa pn*łana doqnrń dlogą eektron rna

.'Fundacia Ekoloqczńa ARM prowadf kańpanę pt
.KochaŚf oziecL niepa śńiec|' Paene śmeclw pieca.lr
domowych ]est ykod]We dafdtowia lśrodowska Gtozi
fa 1o rÓWn eżgl4wna W Wysokośc]5 000 fl.

Bapon KomiŚi E!|oDe]skie] n|0lf[je iż na choroby
Wywolane f|ym Śtanon po\Mel'a umł.23lysiPcy Poa
kós' W l]ni' co dfieŚiala osoba !m{ąąĆa f powoou fa
iiec4sfcen a poweltra pochodf f navego knlu.

Dym & sDa]ony.h 11dotlo\!y.h D ecach Śń|ecLn estely
nE ly |koJeŚ  sm|od$ry  Es l9kod lwy da Twojego fdro-
Wia fdlowia Iło.h dfcc! Podnas spaanla emlujeny

py|y  k1óreodk|ada]ą.es je)q3be powod l iąs fkod|W €
d|a fdrow a cf|owiekafaniecfy'cen a meh|amicięfkmi
tenekw9q]a -lruhcy d a udf fl łfEi
tLtńekafol! - po!]odu]e p0dran en

A 1o newszyslko Ien l|uiący dym faviela ieŚ.fe dwu
1ercksark, ch|orolvodol. cyianołodór' a takfe rakollvor
cze,W ąfk f\%m d oksyńańi
zw]9ksf4ąca s ę ośÓ pacienlówchorych m as|ńę oskne'
oWą. ak rqicfne ,apa|en e skÓry.4 a|erc e pokrńowe.t0
skulkf Gk podają W lym alryk!|e lachow.y /konieccy1/
Możg Wano sę nad !]m faslanowić Gmna sNvaEa wa
runki do seqreqovańa śmeci' kosau]e t0 ly]ko fakup
Wor|@' tlosfko pracy. aby ]e pÓŚeqrcqolvać i W dń u fbLórk
lvyłołć Lekłslwa Dolem kosnu]ą aenP węce]. a ńf
slraconeqo zdrowa not się ńe odfyŚkać Po co ryfy.
kować ? Aby e|eklbyl po4lywny mus ńy ss4scy aolac

/odplsz pisna 1kańai'a6 fuia|

OPIS HERBU

.1ż|f6
-9 i23
-  11 i25
'22129 |
-  13 i  20
-14124
-14 28
,9 i23

Luly - 91 23

27

0dpo{ie'f iaIni za odśnleż'iie dlóg
Dfula wojeuódfka u emb.fyce sllkowice/
' (ł mi!ż soban ak Te| 033/ 877 50 62 ' o 33/87/ 58 67

Adam Macielowski Te. 033/874 l4 12 carodobowy

!siej!]ŁE&r Jan Mikolaiek 0 33/ 8746 572
oŚed! Wóiciki Andźe]Kąko|Te 0 33/8746522
!s!edĘ{o!b PaWeł M chalek Te| 8746 560

W po|udłWonymhdbKośt *a 1'l Ś
dana pnei.?yźo9łŹ) po El €runos'|rml an&łmn]i
'oly oslPdł ł słup ż p 9.]o na Ękam nai | ń k4f mi lańsk'

Wrck! ]333aokz] nadana prłz ks!ę.. olw9.imsll000
Jana s.ho|aslyll2 swoi €mu dwłżn n0v Zeoocio (Mikorąow )
f 8i €nllołc h.ńu Topór oqrcmny.h pslkowi (k!Ów) m p0
ludne od Wadołc. w sumie ]00 |anÓwlńntońslch' '$Ód
ł kun6|u wyn enionych lam ounhóv lopoqn|'ny.h (0or
nok' polokÓw) wzm an kołan! są n elicae osdy ! {90d ni.h
m |n ja|QŚ oMda o na&e zańbre Być moh by|o lo osiedk
obsłu!u]ą@ iedĘ D nrażii. chlonĘ.ych vakvodq.y Wfd|uż
skawy leoon!$.ryniewi€my zbadańsynka dvsponnla
m śnżnB luńkjonoMla.o mjńn eiod X do x V v!k! Jak

.sbntshw KudfD ler s01 568 267

1Ą 2a

fa.hodnia JÓfelHlbł 1e]' 502 979640
TłńaWa Górna- Euoeniusf Mlkolajek Te|' 0 33/ 8746 561
flmhfrce Adam Kubielas Tel.0 33/6746 274
Marcówb zemhBmRusk GNo|e farehk
-JófeI nzadek k| 0.33/ 8746 323
Ta awa Do na częśćwŚ.hodnia
-Gancarc4kTel. 506 506 699



sĘ pÓŹnio]o|(u|o '4dwnoz!0ola ijeqo potomłowl ni.W e|e
zob li na n&f |lo|oni?acji ly.h obMaiów,

N! pladońo. do hórglo rcku f.qob l]eqo oolonkowie
łhda| zeńbuymmi. JmfDulową. Ś e*ow Mn Tłnawą

'..Tużpzed śmiercąw loru]530(3]) Janf€mb2y.|l ufun.
dowal drcłn]any toś. ół p w Śł Jana chn.ce|a. nórywrck!
]533 €ryooml Fło koścdł płalalny bskup kżkołski Piolr
Tomict 0d 1ąo.a! do *mbĘy.t €]paialinaeżał! slcha.
slrysawa' Tłna@ Młcówta W rc|l! 1663 koścó|len fo
śal rcDudowżny ł pmw e niefm on onym śan l pu€|Nał on
d0 |0łu 1911' Pamla enb.fycka nada nos lo weean e' lli.
łl'domo hl dfulo zentr4my !y||łhślili!|'mj z.mbży.
loko|icziych dóbl, być n!źa byly |o daa |!t lrrypoło|di|a,
'|! ii!{ąl!|iyic ty|ii.i d!toddol.ni' z |cgo l.i połodl l.h
rcdołyheń K!śdlm ln|.scenyzoś|.lwHolbi' onhy'

Kairowan e qÓrcłci |asów W rcionie z.nbżyc lofpor9|o
sP ]evue w średniovien! óe na masołą ska|ę mało ono
m!]s! llf p0 !|młn ! na pnelom e xv| xV||wietu oło'

pańslwa $skieoo. uhłouonoqo p@f
Komoiovsk.h Drevno f v'!4bu sp|awano 2okam sław!
Ws]a d0 Xnkowa l ńiy.h iadvśański.h mast Kłtui.

Ilm sp]a9 aniem dt9ńa ł po.zą|ko\!ryfr ok*i! eińova
s9dMa|e l|$cywołoŚcy'z n.]alywyKońolowski.hpDwsla

slolan e iinn! pEeds!łfę.a fWąane
l oblÓbĘ ' pft1\rc6tłem d'!łńa ń
*ęq|ano Tań.łi i innd !u ldsĘi|oEMa '.inuą.o d? !nł

nó6|t!n iltdbĘ d4łI. |likcjolują do dnl' df|sl!l&!!o
n' in. ł T.nfll. cómd I Do|igi' sĘd * h'tt|. lmhry z.n!rty.
r o.tż!ł żl!ly' @y|| bal dEaia'
u/df p.?ybyciem w reFn f €mbr,yc dÓłii!doTamauyGomej
0o ner pasl€rek ej udnoś. wołosk ei. lo& nę]a s e M maową

sł2 ę hodovaow!coErv ńie]srym slopn u-bydła'wm ei
sowoś.a.h poło'onych ł doinmh, m, n w zembży€ń' Śe
sow m.h l rłiavk 0o iej roeinęb s ę atółio puelj'órh'o
g.łny Fr skÓr(0aibadj'o) awśadłlym]po]awi|ys9nen o.
sla sp&]l Uk.ss9ł pnelła2anlu iobróbc€ ly.h pó|ploduk.
low' 1] 9evcy' rymane. ła|dnl.y. paśni.y (Wylj'ó'cy pasóv).
s0daPe k!Śn ene &dMk na memys|.Wą skl ę oarbaislło
w ly.lr śmnac|r 'ofun!]oŚęwx x wek!' |!nkcjonowa|o p2d
.ar' w * xx r nada jesl ob{ne W fembęy*.h i oło|i.Iy.h
woskach PżlpowadzenB obokf'nbżycł |ala.h 30 x|x |l.
nil koąołei onz iunł.]onowan e v zembPym.h k klisI!
pBcowni żeń eś|ni.zyc|r ąmu]ącl.h Ś ę pnohłó6tjłem skrr
w fnatiyn Śt0pni! pnycryn ło ś p do vybudowan a w l.i ń ei.
s0w0ś. duej qarbłni. Wsfystko 1o sp6wi|o. że fembzy.g
puekŹa]cone ?oŚla]y ł koń.u xlx wek! oEfl adzg au.
s||ń.k. w o9od!ł administmy]ny a lalde hand|owo lsluoo.
u}' żw "ńłkll ec|rcn. do hcto - m a${zko, ł1órc posiadało
(i posada) ma' ryngk oE łi l u|i. a aauna @eśĆ ńie9.
l'ańcół do lei poly !12ymuF sĘ f ahć poarch|cfyc|r' Ponad-
lo w fombr,y.acir iunłc]on!]e do dna d'sr!]*!oo. powslaly
w 0łl*i6 mĘd4vojonnyr r|ub spońowy' | óry nos neę GaF
baz zlmbży@ są|o*aill !ż!!hń| !ńicrftni' * i!ńl.
Gmhy synbo|! 9.ń5R|ła' c4|| vYlE*ian.i.kóty(ruD.)'

zna]du]ący s e W 9|owk tardry yebny łnyż fia|lań.
ski łyslępui € na p|e@Fi jednowioskoMj omny Tańawa

Do|na Pi€n9ć la pżykładóna byh do dokumenlół wre]
skich Tanauy Do|iei co M]mn.] od pouąlku xx wtk! do
al lźydf6Iych teooż wi€ku Pochodćnie łzya mallń.
skeoo (]omińw) jało ?naku mpM4lneoo TańaW Do].
e] ne je$ iasne' Być moe łĘfe ŚĘ f paronoń łoścola
w zenbuymch św Jamm chż.. e eń . hÓry byl patmnem

UaMdneni. ba ] e.Ni!ń ]esl baMą kóewsł4 (Bo
sk€lo Pomaań@)' a laue Śymbokm syna Bożeqo mi'
|0ś. dfćnośc' pośwFenia żar łoś. sreblo (be|)
losymbo cłs|ości. uecłoś.i poko]u iwody f|olo (żÓ].e'1)
symbo i?u]o Boski ńa]eslal a tatfe kd|a - ]żko Pondańa 3o.
ż.oo obkwenie Dmha ŚłĘbqo onf v|achllność Bafuy t
wysl9pU|i wh€rbiow0] m'0poskeqoońf powalusNkeqo.
do łlór9oo na|ezy qmina 26mbźy@

--

/f nale afu dużą@na zahyiefdzeni| heń\
absdm |ngnq^] vybńh: G FUif"]

! rnmrut św4r rożroo
IilAnooftr{ra w GMnrE ZEMBBZYGE
l - wczolai idziś.
ŚwĘbBożeooNłodfenasądanasna]łene]sżym ńiewątp.
Nie naipĘ l' iio]sfymi śwĘla mi w rck! pośadąą bogae fudycje
ksńałlowai€ v c ą!u sl! mi fły.4je ] W ł4ńia pfularc z ca
sÓł pooańsk D|r p26pra1,]ą s 9 f nafyń ' klÓre lpowvmhn '
Ś9po.hryslanD.] pż*łoś. ół WGminiez€mbnyedodf ś
a.how'o slę wele lhdy.iiłiąarrych f od.hodamiŚłą 3o'
żeoo Nłodfenia są ikkie' hórc uęś. owo |ub m|łow c e eoi.
n!ły'WspominaiąF j!,lykodf sia] naisla6i ń€vtań.yGm ny
femb?yft sąd4 że wańo pżypomnieć c|roćby d. mlodeqo

s|.Wo vioi|h po.hodfi f hzyka ła0iskieqo oaaaa duwa.
ni. Wg a mła j!ż była w V stu|m ! iało df e'l pżyootołania
slę łieńyci d0 naiodfin JgfuM chryd!$ tpóiooo spo.
żywai a posi u symbo|'u]ą@oo p?a]eńne bful€61ło mi|ość
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