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I znów spotykam się z Państwem 
za pośrednictwem kolejnego wyda-
nia Kwartalnika. Ten czas tak szybko 
mija, dopiero były Święta Wielkanoc-
ne, a w chwili, gdy będziecie czytać 
Kwartalnik – właśnie rozpoczną się 
wakacje i sezon letni, dla niektórych 
urlopowy.

 Ale najpierw podam kilka tematów, 
z którymi borykamy się na co dzień. 
Zima była trudna i śnieżna i pochłonęła 
znaczne środki na odśnieżanie. Stan dróg 
gminnych po zimie też jest gorszy niż 
zazwyczaj. Będziemy nasze drogi gmin-
ne remontować. Drobne ubytki w na-
wierzchni naprawiane są od początku 
maja masą bitumiczną, siłami własnymi 
Urzędu Gminy. Na odcinki bardziej znisz-
czone zleciliśmy opracowanie koszto-
rysów i po przeprowadzonym postępo-
waniu z zakresu zamówień publicznych 
zostały podpisane umowy na wykonanie. 
Są to odcinki dróg : do Wróbla, do Giera-
ta i do Paczki w Marcówce, Pod Sale i na 
Tarnawską Górę w Tarnawie Dolnej, na 
Wierchy w Śleszowicach. Będą również 
remontowane drogi z tzw. powodziów-
ki: Bace w Zembrzy-cach i do Gęsikow-
skiego na Tarnawskiej Górze w Tarnawie 
Dolnej. Czekamy na środki z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych, które wspo-
mogą remont drogi transportu rolnego 
w Tarnawie Dolnej – Od Nizienia do Lasku. 
Z tych środków corocznie wykonywana 
jest 1 droga o nawierzchni utwardzonej 
w jednej miejscowości gminy. Tym razem 
w kolejce była Tarnawa Dolna. 

 Pojedyncze dostawy klińca, korytek 
realizujemy na bieżąco, zgodnie ze zgło-
szeniami sołtysów, radnych i rad sołec-
kich.

Wielu z Państwa widzi, że trwa bu-
dowa obwodnicy Zembrzyc. Choć to in-
westycja nie jest realizowana z budżetu 
gminy, a z Zarządu Dróg Wojewódzkich, 
to mamy przy jej realizacji wiele obo-
wiązków i pracy. Główną jest – odpro-
wadzenie wód w kierunku rzeki Skawy 
na podstawie nowego opracowania 
dokumentacji do pozwolenia wodno-
-prawnego odprowadzenia wód opa-
dowych z pól. Na nasze zlecenie taka 
dokumentacja powstaje i w najbliższym 
czasie będzie jej zatwierdzenie. Jest to 
wykonywane na wniosek mieszkańców 
jako problem, który nie do końca został 
rozwiązany w latach 2005 – 2006 w do-

kumentacji gromadzonej do pozwole-
nia na budowę obwodnicy przez Zarząd 
Dróg Wojewódzkich. Musimy zatem 
ponieść pewne niezbędne koszty, aby 
pomóc rozwiązać problem zalewania 
niektórych domów przez wody powo-
dziowe płynące z góry do rowów pod 
budynkami mieszkalnymi. 

 Również Regionalny Zarząd Gospo-
darki Wodnej przygotowuje do realiza-
cji kilka zadań, w tym najważniejsze to 
przeniesienia kolei, dalsza budowa dro-
gi krajowej w Tarnawie Dolnej jak rów-
nież budowa drogi Zembrzyce przez Za-
rębki Skawieckie w kierunku Stryszowa. 
Przy każdym z tych zadań pracownicy 
Urzędu mają wiele obowiązków do wy-
konania, choć to nie są nasze inwestycje. 
Staramy się, aby wszystko co jest wyko-
nywane na naszym terenie było wyko-
nane prawidłowo i dla dobra naszych 
mieszkańców. Przy budowach takich 
jak obwodnica, czy zadania realizowane 
przez RZGW mieszkańcy nie jeżdżą do 
inwestorów, a wszelkie problemy zgła-
szają tu - na miejscu w Urzędzie Gminy, 
często z dużymi emocjami, nierzadko 
krzywdzącymi pracowników. Każdy 
problem zgłoszony do urzędu jest bar-
dzo poważnie traktowany i staramy się 
go rozwiązać, ale na to trzeba odrobinę 
cierpliwości. Tak nas jak i inne instytucje 
obligują pewne terminy, w których po-
winny udzielić odpowiedzi. 

 Ale teraz coś z naszego podwórka: 
Nasza Gmina uczestniczy w programie 
rozbudowy sieci szerokopasmowej In-
ternetu. Włączyliśmy się do programu 
budowy Hotspotów / miejsce, w któ-
rego zasięgu można będzie korzystać 
z Internetu bezprzewodowego/. Będzie 
realizowany Program „Demontaż i bez-
pieczne składowanie wyrobów zawie-
rających azbest z obszaru województwa 
małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-
-Polskiego Programu Współpracy w celu 
zmniejszenia różnic społeczno-gospo-
darczych w obrębie rozszerzonej Unii 
Europejskiej, w którym uczestniczyć 
będzie około 50 właścicieli budynków 
z takim pokryciem dachowym. 

 Nasz wniosek o dofinansowanie 
budowy ogrodzenia przy OSP w Ze-
mbrzycach w ramach programu „Remi-
zy Strażackie” ogłoszony przez Urząd 
Marszałkowski został zaakceptowany 
i uzyskamy dofinansowanie zadania 
w wysokości 50 % tj. 42.744,50 zł. 

Po podjęciu uchwał Rady Gminy 
o zatwierdzeniu Planów Odnowy Miej-
scowości na lata 2010-2015 – będziemy 
aplikować o środki zewnętrzne na nie-
które zadania w nich zawarte. Przystąpi-
liśmy do opracowania Strategii Rozwoju 
Gminy Zembrzyce, która jest niezbędna, 
przy pisaniu jakichkolwiek wniosków 
o dofinansowanie zadań Gminy. 

 Bolącym tematem dla naszych 
rolników są szkody wyrządzane przez 
zwierzynę łowną, zwłaszcza dziki 
w miejscowościach Tarnawa Dolna, 
Śleszowice i Tarnawa Górna. Odszko-
dowania za zniszczenia są niewielkie, 
stąd wielu rolników rezygnuje z uprawy 
pól. My apelujemy do kół łowieckich 
o zwiększenie odstrzałów, monitujemy 
władze wyższe o pomoc w rozwiązaniu 
tak trudnego dla rolników tematu. 

 W tym wydaniu omawiamy wiele 
imprez i podajemy laureatów. W każdym 
przypadku dajemy kilka zdjęć na pamiąt-
kę na stronach do kolorowych zdjęć. 
Materiału zdjęciowego mamy wiele, ale 
ograniczone miejsce do drukowania. 

 Na początku wspomniałem, że za-
czynają się wakacje. Dzieci i młodzież 
po ciężko przepracowanym roku udają 
się na wypoczynek, nauczyciele i wy-
chowawcy na urlopy. Wszystkim życzę 
dużo słońca, radości, wiele przygód, no-
wych przyjaciół i znajomości. Gratuluję 
wyników na świadectwach. Absolwen-
tom gimnazjów dobrego wyboru szkół, 
które będą Waszym dalszym etapem 
kształcenia. Czas szybko zleci i trzeba 
będzie wrócić do szkoły, do obowiąz-
ków, do koleżanek i kolegów. 

 Okres wakacyjny – to również wiele 
imprez. Ja Państwa zapraszam Na Dni 
Gminy Zembrzyce w dniach – 4 i 5 lipca 
2009 r. 

4.07.2009 r. od godziny 15-tej / mecz 
piłkarski/ a od 19-tej festyn przy Pawilo-
nie Sportowym w Zembrzycach, w dniu 
05 lipca 2009 r. również przy Pawilonie 
Sportowym w Zembrzycach od godziny 
15-tej .cykl imprez kulturalnych z wystę-
pami zespołów, kabaretu i wiele innych 
atrakcji. 

To tak w skrócie, szerszy materiał 
znajduje się w dalszej części, a dotyczy 
okresu od 1 marca do 31 maja br. stąd 
tematy z miesiąca czerwca będą w ko-
lejnym wydaniu. 

  Z poważaniem
Józef Gąsiorek Wójt 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Zembrzyce
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 Od 1 marca 2009 r. zrealizowano 
następujące ważniejsze zadania: 

 Przeprowadzono     postępowanie 
przetargowe na drogi z Powodziów-
ki tj. „Bace” w Zembrzycach na kwotę 
52.193,61 zł. i do Gęsikowskiego w Tar-
nawie Dolnej na kwotę 68.458,75 zł. 
/Tarnawska Góra/. Podpisano umowy 
z wykonawcą.

 Zlecono i opracowano kosztorys na 
drogę transportu rolnego „Do Lasku” 
w Tarnawie Dolnej. Złożono wniosek 
do Funduszu Ochrony Gruntów Rol-
nych na dofinansowanie. 

 Sporządzono Plany odnowy dla wsi 
Zembrzyce, Tarnawa Górna, Tarnawa 
Dolna, Marcówka i Śleszowice. - Zleco-
no i opracowano kosztorys na wyko-
nanie ogrodzenia przy budynku OSP 
w Zembrzycach.

 Przygotowano wniosek na dofinanso-
wanie budowy ogrodzenia do Urzędu 
Marszałkowskiego. 

 Złożono wniosek o uczestnictwo 
w programie rozwoju szerokopasmo-

wego Internetu
 Przystąpiliśmy do programu usuwa-

nia, składowania wyrobów zawiera-
jących azbest. Do programu zapisało 
swój akces 47 właścicieli budynków 
z terenu całej Gminy. 

 Jesteśmy uczestnikiem projektu insta-
lacji Hotspotów w naszym wojewódz-
twie. 

 Uczestniczyliśmy w 4 radach sołeckich 
i 5 zebraniach wiejskich. Przygotowa-
no na zebrania materiały dotyczące 
realizacji zadań w poszczególnych so-
łectwach.

 Ogłoszono konkurs i rozstrzygnięto na 
zadania w zakresie upowszechniania 
sportu na terenie Gminy. Komisja za-
proponowała rozdysponowanie środ-
ków: Zembrzyce 32 tys. zł. Tarnawa 
Dolna 15 tys. zł. Marcówka 13 tys. zł. 

 Ogłoszono konkurs w zakresie prowa-
dzenie świetlicy socjoterapeutycznej 
– nie został rozstrzygnięty. Był 1 ofe-
rent – oferta odrzucona z braków for-
malnych. 

Ogłoszono II konkurs w tym zakresie. 
 Ogłoszono konkurs na Dyrektora Ze-

społu Szkół – Szkoła Podstawowa, Gim-
nazjum i Przedszkole w Zembrzycach 
oraz przeprowadzono konkurs wyła-
niając kandydata na dyrektora.

 Przygotowano projekty wszystkich 
uchwał.

 Wykonano wszystkie niezbędne prace 
w zakresie przygotowania i przepro-
wadzenia na terenie gminy wyboru 
posłów do Parlamentu Europejskiego. 

 Wykonano remont chodnika przy Koby-
łeckiego w Zembrzycach oraz przy pawi-
lonie sportowym – kwota 9.328,76 zł. 

 Podpisano umowy na remonty dróg 
– Pod Sale w Tarnawie Dolnej - kwo-
ta 3.904 zł., Do Wróbla w Marcówce 
- 3.381,39 zł. 

 Na Wierchy w Śleszowicach – 
23.657,11 zł. do Paczki w Marcówce 
- 2.537,60 zł. do Gierata w Marców-
ce – 11.544,25 zł. na Tarnawską Górę 
w Tarnawie Dolnej – 15.362,97 zł. 

/Oprac. G. Fuja /

Na sesji w dniu 24 kwietnia 2009 r. podję-
to uchwały w sprawach:

 przyjęcia sprawozdania z wykonania bu-
dżetu gminy Zembrzyce i udzielenia ab-
solutorium Wójtowi Gminy. 

 /14 radnych było za udzieleniem absoluto-
rium Wójtowi, 1- przewodnicząca rady Kry-
styna Stypuła wstrzymała się od głosu/. 

 ustalenia cennika za wykonywane usługi,
 /ustalono ceny za 1 roboczo godzinę dla:
 - Mercedes BENZ - samochodu specjalne-

go do czyszczenia kanalizacji w wysoko-
ści 149 zł. brutto,

 - koparko ładowarki NEW Holland B-110 
– 110 zł. brutto,

 - cenę za 1 km przejazdu poza teren gmi-
ny samochodu Mercedes BENZ – w wyso-
kości 4 zł. brutto/.

 opłat stałych za czynności wykonywane 
przez Gminny Zakład Wodociągów i Ka-
nalizacji w Zembrzycach, 

 wysokość opłat:
 - za wydanie warunków technicznych 

i zezwolenie na przyłącze:
  A/ kanalizacyjne - 30,00 zł. brutto
 B/ wodociągowe - 50,00 zł. brutto
 - za odbiór przyłącza :
 A/ kanalizacyjnego - 30,00 zł. brutto
 B/ wodociągowego – 50,00 zł. brutto/ 

 ustalenia regulaminu określającego wy-
sokości oraz szczegółowe warunki przy-
znawania i wypłacania nauczycielom 
niektórych dodatków do wynagrodze-
nia oraz nagród jak również wysokość i 

szczegółowe zasady przyznawania i wy-
płacania dodatku mieszkaniowego,

 /opracowanie spowodowane przez zmia-
nę przepisów dotyczących obowiązywa-
nia regulaminu uchwalonego przez Radę 
Gminy w listopadzie na 2009 r. /

 zmian w statucie Gminy Zembrzyce, 
 /zmiana statutu konieczna w związku z 

nową ustawą o pracownikach samorzą-
dowych wprowadzająca nowe rodzaje 
zatrudnienia w Urzędzie Gminy, ustala-
jąca osoby do wykonywania czynności 
w imieniu pracodawcy w zakresie prawa 
pracy/. 

 zasad otrzymywania i wysokości diet przy-
sługujących radnym za udział w posiedze-
niach Rady Gminy i komisji oraz zwrot kosz-
tów podróży służbowych,

 /uchwałą porządkująca sprawy przyzna-
wania diet dla radnych oraz wypłacania 
kosztów podróży służbowych/

 ustalenia wypłaty diet oraz zwrotu kosz-
tów podroży służbowej dla sołtysów oraz 
zwrotu kosztów podróży służbowej dla 
członków rad sołeckich,

 /uchwała zmieniająca zasady wypłaty 
diet dla sołtysów zamiast za udział w po-
siedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarcze-
go i obradach sesji wprowadzono ryczał-
towo dietę miesięczną/. 

 przystąpienia Gminy Zembrzyce do 
uczestnictwa i realizacji projektu pn. 
„Demontaż i bezpieczne składowanie 
wyrobów zawierających azbest z obszaru 

województwa małopolskiego” w ramach 
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współ-
pracy w celu zmniejszenia różnic społecz-
no-gospodarczych w obrębie rozszerzo-
nej Unii Europejskiej,

 /Jest to konsekwencja opracowania 
wniosku i zgłoszenia udziału w progra-
mie przez mieszkańców gminy. Uchwała 
upoważnia Wójta do zawierania w tym 
zakresie porozumień jak również zezwala 
na dofinansowanie w wysokości 15 %/,

 przyjęcia darowizny nieruchomości,
 /w wyniku negocjacji uzyskano zgodę na 

przekazanie Gminie ½ własności działki 
zajętej drogą w zamian za poniesienie 
kosztów notarialnych/. 

 zmian w Uchwale Budżetowej na 2009r. 
 przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Zembrzyce,

 przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Marcówka,

 zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego wsi Zembrzyce, 

 zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego wsi Marcówka,

 /wszystkie cztery ostatnie uchwały miały 
na celu poprawienie drobnych błędów, 
które zostały zauważone w czasie spraw-
dzania uchwały z dnia 23 lutego 2009 r. 
przez Wydział Infrastruktury i Wydział 
Prawny Wojewody/.

Oprac. G. Fuja 

Z prac Rady Gminy

Z prac Wójta Gminy



5

nr 2/2009

w sprawach: 
 sporządzenie układu wykonawcze-

go do Budżetu Gminy Zembrzyce na 
2009 r.

 Regulaminu wynagradzania pracow-
ników samorządowych Urzędu Gmi-
ny w Zembrzycach, 

 zmian w budżecie gminy i układzie 
wykonawczym w 2009 r. 

 wyboru oferty i udzielenia dotacji 
na realizację zadania publicznego 
z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu, 

 przeznaczenia środków budżeto-

wych na remont drogi do Gęsikow-
skiego w Tarnawie Dolnej, 

 przeznaczenia środków budżeto-
wych na remont drogi Bace w Ze-
mbrzycach,

 powołania składów osobowych Ob-
wodowych Komisji Wyborczych na 
obszarze Gminy Zembrzyce do prze-
prowadzenia wyboru posłów do Par-
lamentu Europejskiego, 

 ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na realizację zadań publicznych 
w 2009 r. 

 ogłoszenia regulaminu konkursu na 

stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 
Szkoła Podstawowa, Gimnazjum 
i Przedszkole w Zembrzycach oraz 
powołanie Komisji Konkursowej, 

 powołania, ustalenia zadań i trybu 
pracy Gminnej Komisji Socjalnej dla 
rozpatrywania wniosków o pomoc 
materialną o charakterze socjalnym 
oraz ustalenia kryterium dochodowe-
go i wysokości stypendium szkolnego, 

 wynagradzania kierowników jedno-
stek organizacyjnych Urzędu Gminy 
Zembrzyce. 

Oprac. G. Fuja 

 W dniu 07 maja 2009 r. Komisja 
Rozwoju Gospodarcze-go, Budżetu 
i Finansów oraz Ochrony Środowiska 
w skła-dzie: przewodniczący Adam Ła-
sak, członkowie: Janina Koziołek, Jan 
Woźniak, Piotr Talaga, Władysław Wro-
na i Antoni Niziński odbyła swe posie-
dzenie w terenie. 

 Tematem był stan dróg zgłoszonych 
przez rady sołeckie i mieszkańców do re-

montu, a które w roku ubiegłym nie były 
objęte przeglądem. W pracach komisji 
uczestniczyli; przewodnicząca rady Kry-
styna Stypuła, wójt Józef Gąsiorek, sekre-
tarz Gminy Grażyna Fuja oraz sołtysi na 
terenie własnych sołectw.

 Mając pełny obraz z terenu gminy oraz 
stan środków finansowych na remonty 
dróg, znacznie uszczuplone przez wydatki 
na odśnieżanie Komisja swe propozycje 

przedstawi Wójtowi i wspólnie zostanie 
podjęta decyzja o kolejności remontu 
dróg. 

Drobne naprawy dróg gminnych są 
prowadzone na bieżąco. Ubytki w na-
wierzchni uzupełniane są masą bitumicz-
ną w ramach własnych przez pracowni-
ków gospodarczych Urzędu Gminy.

Oprac. G. Fuja

Wydano Zarządzenia Wójta

Komisja Rozwoju Gospodarczego

Przyszła jak co roku wiosna, zbliża 
się lato. Przyroda pokazuje swe piękno. 
Podziwiamy rośliny i ich kwiaty, drze-
wa. Obok naszych domów coraz więcej 
gustownie prowadzonych ogródków.

Wszystko to podoba się nam bardzo. 
Przyjezdni chwalą nas za dbałość 

o zagrody, obiekty prywatne czy gminne. 
Koło świątyń czysto i kwieciście. Dbałość 
wykazujemy również o nasze mieszkania. 
Gdybyśmy porównali naszą Gminę teraz 
i 15 lat wcześniej – to wniosek jest jeden. 
Bogacimy się, dajemy ogromne pieniądze 
na nasze domy, dostosowanie ich do no-
woczesnych warunków, jesteśmy zmoto-
ryzowani – na to też znajdują się środki. 

 Ale najbardziej zadziwia fakt, że nie 
chce się nam zrobić nic dla naszego śro-
dowiska bez ponoszenia kosztów. Obok 
naszych pięknych domów, przy drogach 
są - śmieci, po terenach leśnych – śmieci, 
obok przystanków- śmieci, obok dróg - 
śmieci. 

Skąd one się tam biorą. Z deszczem 
z nieba nie spadają – to ludzie je wrzucają 
byle gdzie. 

 Na terenie Gminy mamy najlepiej zor-
ganizowaną zbiórkę śmieci. 6 kolorowych 
worków do segregacji, które są odbierane 
2 czasem 3 razy w miesiącu. Każdy ma 

termin odbioru śmieci w domu zaznaczo-
ny na kalendarzu strażackim. Dwa razy w 
roku w dniach wyznaczonych odbierane 
są odpady wielkogabarytowe – wystarczy 
wystawić w pobliżu drogi. W 12 miejscach 
na terenie gminy mamy zlokalizowane 
pojemniki „Igloo” dla odbioru trzech ro-
dzajów odpadów. 

 Przyjezdnym mamy trudno wytłu-
maczyć, dlaczego zamiast w dniu zbiórki 
odpadów / zawsze w wyznaczony ponie-
działek / worki wystawiane są w różnych 
dniach. Tak czekają do następnego termi-
nu zbiórki i są rozwlekane przez zwierzęta, 
rozwiewane przez wiatr. 

 Jak mamy wytłumaczyć zachowania 
niektórych mieszkańców, którzy zamiast 
włożyć śmieci zgodnie z opisem na po-
jemnikach igloo, gdy pojemniki są puste 
lub mogące jeszcze pomieścić wiele od-
padów – wolimy odpady rzucać koło po-
jemników. 

Przez dzieci robione są akcje „ Sprząta-
nie świata” czy „Dni Ziemi”. W dzień sprzą-
tania jest dość czysto, na drugi dzień wszę-
dzie znów pełno opakowań po lodach, 
napojach itp. I będą się te śmieci walać 
cało rok, żeby w 1 dzień - dzień sprzątania 
było w miarę czysto. 

 Prasa o tym pisze, pokazuje dzikie 

wysypiska, w szkole proszą, my prosimy, 
wszyscy biją na alarm – a co tam - ktoś nas 
będzie pouczał, zmuszał do czystości sko-
ro my chcemy żyć na wysypisku. 

 Przepraszam – nie dotyczy to wszyst-
kich, nawet trudno określić procent osób 
zaśmiecających, ale jest widocznie przy-
zwolenie społeczne na takie zachowania. 

 Gdybyśmy wszyscy zwracali uwagę 
zaśmiecającym, czasem ich zawstydzali, 
gdyby Rodzice zapytali dzieci, gdzie są 
opakowania z smakołyków kupowanych 
i zjadanych po drodze ze szkoły. Przecież 
to opakowanie mało waży i można je 
przynieść do domu. Może wtedy Rodzice 
mieliby kontrolę na co dzieci wydają pie-
niądze. Tylko z papierosów i innych uży-
wek dziecko opakowania do domu nie 
przyniesie. 

 Pomimo zaśmiecenia naszej gminy 
w trzech ostatnich latach udało się nam 
zebrać :

 w 2006 - 365 ton odpadów komunal-
nych,

 w 2007 - 430 ton odpadów komunal-
nych oraz 8,5 tony odpadów wielkoga-
barytowych

 w 2008 - 543 ton odpadów komunal-
nych oraz 15 ton odpadów wielkoga-
barytowych.

Mieszkaniu na górze śmieci
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Jak widać ilość odpadów wytwarza-
nych i zbieranych systematycznie z roku 
na rok wzrasta. Jest to pokaźna wielkość 
i trudno byłoby nam wyobrazić sobie co 
by było, gdyby nie było zbiórki odpadów. 

 Przypominamy, że w Urzędzie Gminy 
jest pojemnik na różnego rodzaju bate-
rie / paluszki, płaskie itp./. W sołectwach 
można baterie przynieść do sołtysów, 

którzy przy okazji bytności w Urzędzie je 
dostarczą. Tylko pracownicy UG i nieliczni 
mieszkańcy z tego korzystają. A pozostali 
jak nikt nie widzi pewnie gdzieś baterie 
wrzucają na szkodę środowisku. 

 Zwracam się do wszystkich ludzi, któ-
rym na sercu leży dobro naszego środo-
wiska – pomóżcie nam walczyć z plagą 
zaśmiecania naszej gminy. 

Przypomnę terminarz zbiórki odpa-
dów na II półrocze 2009 r. 

 lipiec 13, 20, 27
 sierpień 10, 24 i 31 wielkogabarytowe,
 wrzesień 14 i 2 8
 październik 12 i 26,
 listopad 9 i 23,
 grudzień 14 i 28.

Oprac. G. Fuja 

W niedzielę 19 kwietnia 2009 r. 
w Gminie Zembrzyce odbyły się :

 posiedzenie Rady Sołeckiej w Mar-
cówce, która omawiała sprawy do przedło-
żenia na zebraniu wiejskim w tym samym 
dniu o godz. 11.30 w szkole podstawowej 
w Marcówce.

Zarówno w posiedzeniu Rady Sołeckiej 
jak i zebraniu wiejskim wzięli udział: Józef 
Gąsiorek wójt , Grażyna Fuja sekretarz gmi-
ny, radny powiatowy Ryszard Czaicki, radni 
miejscowości Marcówka P. Władysław Wro-
na i Janina Koziołek, członkowie Rady So-
łeckiej oraz mieszkańcy miejscowości. 

 Wójt przedstawił wykonanie zadań 
w miejscowości w 2008 r.

Dochody z podatku rolnego, leśnego, 
od nieruchomości, od środków transporto-
wych wyniosły kwotę 83.263 zł.

Ważniejsze wydatki to: 
-  pomoc społeczna  51.444 zł. 
-  świadczenia rodzinne  227.246 zł. 
-  programy alkoholowe  6.900 zł. 
-  wydatki OSP  7.121 zł. 
-  Wydatki na oświatę  633.988 zł.
 W tym wynagrodzenia  553.258 zł. 
 Wydatki rzeczowe  70.782 zł. 
 Remonty i naprawy  9.948 zł. 
-  wydatki na remonty dróg, 
oświetlenie  44.518,21 zł. 

 Razem  971.217 zł. 
Mieszkańców głównie interesował 

termin naprawy drogi powiatowej, której 
nawierzchnia jest w bardzo złym stanie jak 
również zamierzenia do wykonania w 2009 r. 
przy dość skromnym budżecie gminy. Se-
kretarz Gminy Grażyna Fuja przedstawiła 
Plan Odnowy Miejscowości Marcówka na 
lata 2009 – 2015 z uwzględnieniem stanu 
aktualnego z podaniem propozycji rozwoju 
miejscowości. W planie ujęto wiele zadań, 
co zebrani przyjęli z uznaniem, zwłaszcza, 
że dane wpisane w planach poszczegól-
nych sołectw będą podstawą opracowania 
strategii rozwoju Gminy Zembrzyce. 

 Zebranie wiejskie w Zembrzycach 
o godz. 15-tej w Zespole Szkół w Zembrzy-
cach z udziałem Kierownika Budowy Ob-
wodnicy w Zembrzycach Pana Wojciecha 
Ciejka, który na wstępie przedstawił za-
awansowanie prac na budowie. Udzielał 
odpowiedzi na pytania mieszkańców. Wójt 

wyjaśnił, jak przebiega rozwiązanie proble-
mu odprowadzenia wód z terenu budo-
wanej obwodnicy. Podał wykonane w tym 
zakresie czynności wspólnie z Zarządem 
Dróg Wojewódzkich. 

 Zebranie prowadziła sołtys Pani Maria 
Kuś udział wzięli: wójt Józef Gąsiorek, se-
kretarz gminy, pracownicy Urzędu Gminy, 
radni powiatowi Ryszard Czaicki i Stanisław 
Łuczak, radni rady gminy Zembrzyce - P. Ka-
zimierz Czaicki, P. Łagosz Mirocha Stanisła-
wa, P. Piotr Paweł Talaga, członkowie rady 
sołeckiej i znaczna liczba mieszkańców. 

Plan Odnowy Miejscowości Zembrzy-
ce przedstawił Inspektor UG. Przemysław 
Fidelus. Zwrócił większą uwagę na plano-
wane do wykonania zadania , a to przebu-
dowa Rynku w Zembrzycach, dodatkowy 
parking, rozwiązanie problemów przystan-
ków itp. 

Zadań było podanych wiele, mieszkańcy 
wyrazili obawy, czy da się je zrealizować i czy 
na wszystkie zadania można będzie uzyskać 
środki zewnętrzne. Plan został przez Zebra-
nie wiejskie przyjęty jednomyślnie. 

 W sprawach bieżących Wójt przedstawił 
wykonanie zadań w 2008 r. Podał, że z po-
datków od nieruchomości, rolnego, leśne-
go i od środków transportu z miejscowości 
wpłynęła kwota 686.103 zł. a wydatkowa-
no na ważniejsze sprawy 3.188.463 zł. 
-  opieka społeczna 98.592 zł. 
-  świadczenia rodzinne 500.846 zł.
-  programy alkoholowe 20.710 zł.,
-  wydatki na OSP / bojówka/ 15.467 zł.,
-  dopłata do Zespołu Szkół w Zembrzy-

cach – 220.125 zł., 
-  remont Przychodni Zdrowia w Zembrzy-

cach 72.276 zł. w tym dotacja 32.171 zł., 
- Kanalizacja i wodociąg 1.869.601 zł. 

w tym dotacja 1.849.914 zł., 
-  wydatki na remonty dróg 295.160 zł., 

z czego ważniejsze drogi to: remont drogi 
Podoły 59.138 zł. w tym dotacja 47.310 
zł. Remont drogi Bołdyse 11.299 zł., re-
mont drogi Chobot - 48.540 zł. remont 
drogi za Kościołem 18.710 zł. remont 
drogi do Gimnazjum 55.140 zł. 

-  Oświetlenie uliczne: konserwacja 
19.466 zł. i Energia 37.478 zł. 

Na pytanie o solary odpowiedzi udzielił 
radny powiatowy Ryszard Czaicki.

Mówiono o remontach dróg, o prze-

biegu akcji odśnieżania. Szczegóły zawie-
rać będzie protokół z zebrania.

W niedzielę 26 kwietnia 2009 r. 
w Gminie Zembrzyce odbyły się :

 zebranie wiejskie w Tarnawie Dolnej 
o godz. 8.30 w budynku OSP. 

W zebraniu wiejskim wzięli udział: Jó-
zef Gąsiorek wójt, Grażyna Fuja sekretarz 
gminy, radni miejscowości Tarnawa Dol-
na Adam Łasak, Tadeusz Zadora, Krystyna 
Stypuła, Marek Kadela, członkowie rady 
sołeckiej oraz mieszkańcy miejscowości. 
Zebranie prowadziła Pani Barbara Kiepura 
– sołtys wsi Tarnawa Dolna. Na początek 
Wójt przedstawił wykonanie zadań w miej-
scowości w 2008 r. Podał, że z podatków od 
nieruchomości, rolnego, leśnego i środków 
transportowych dochody za 2008 r. wynio-
sły 181.388 zł. 

Ważniejsze wydatki :
- na pomoc społeczną 112.833 zł., 

- świadczenia rodzinne 450.927 zł.,- 
programy alkoholowe 16.170 zł.,- na 
działalność bojową OSP 11.631 zł.,- na 
sport LKS 10.000 zł. - wydatki na oświa-
tę 1.571.130 zł./ w  tym subwencja 
1.369.219 zł./,- zakończenie zabezpiecze-
nia osuwiska 1.285.673 zł. / 1.004.322 zł. 
środki pozyskane/, na kanalizację i wo-
dociąg 1.462.219 zł. / środki pozyskane 
1.425.797 zł./, wydatki na remonty dróg 
i ich oświetlenie 45.911 zł. 

Łącznie na te zadania wydatki wyniosły 
4.966.493 zł.

 Sekretarz Gminy Grażyna Fuja przed-
stawiła Plan Odnowy Miejscowości Tarna-
wa Dolna na lata 2009 – 2015 Plan ten za-
wiera raport o stanie sołectwa, w tym wiele 
danych statystycznych. Uwzględnia mocne 
i słabe strony jak również szanse i zagro-
żenia dla rozwoju miejscowości. Podkre-
śliła, że największą szansą jest budowany 
zbiornik wodny „Świnna Poręba” jak rów-
nież walory krajobrazowe i turystyczne, 
zaś zagrożeniem zły stan dróg, brak bazy 
noclegowej i turystycznej, dostęp do sieci 
wod. kan. gazowej itp. W planie – podała 
– zapisano wiele zadań, które po ich reali-
zacji poprawią atrakcyjność miejscowości. 
Wszystko to jednak będzie zależało od po-
siadanych środków finansowych własnych 
i możliwości pozyskania z zewnątrz. 

Zebrania Wiejskie 
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15 maja 2009 r. mieszkańcy Śleszo-
wic z niepokojem spoglądali w kierun-
ku szkoły, wielu przybyło na miejsce 
sprawdzić co się dzieje. Pod szkołę 
zajechało kilka samochodów strażac-
kich z terenu gminy oraz samochód 
Państwowej Straży Pożarnej z Suchej 
Beskidzkiej. 

 Okazało się, że na terenie szkoły zo-
stały przeprowadzone gminne ćwiczenia 
taktyczno-bojowe „Pozorowany pożar 
kotłowni, ewakuacja szkoły”. Kierow-
nikiem ćwiczeń był Dh Tadeusz Huber 
– komendant Gminny OSP. 

Celem było:
 ćwiczebne przeprowadzenie ewaku-

acji uczniów oraz pracowników szko-
ły,

 doskonalenie umiejętności dowód-
czych, ratowniczych ratowników PSP 
i OSP,

 weryfikacja sił i środków do wyko-
nania podobnych działań ratowni-
czych,

 współpraca służb ratowniczych oraz 
sprawdzenie procedur ratowniczych. 

 Ważnym było zapoznanie się ze spe-
cyfiką obiektu i podjęcie właściwych de-
cyzji ratowniczych, sprawdzenie zaopa-
trzenia wodnego, sprawdzenia Planu 
ewakuacyjnego i ratowniczego szkoły.

 Ćwiczenia zdały egzamin.
Na zakończenie dzieci mogły spotkać 

się ze strażakami, obejrzeć z bliska samo-
chody, wejść nawet do środka, przymie-
rzyć hełmy. Było dużo emocji – poprzez 
pewnego rodzaju obawy – co to będzie, 
po radość że to tylko ćwiczenia.

 Zawodom przyglądał się Wójt Józef 
Gąsiorek jednocześnie Prezes Zarządu 
Gminnego OSP. 

 Ćwiczenia są niezbędne, żeby za-
wsze być przygotowanym do wszelkie-
go rodzaju zdarzeń.

Życzymy wszystkim – dzieciom, na-
uczycielom i strażakom – aby nigdy tego 
rodzaju zachowania nie musiały być re-
alizowane w rzeczywistości.

 W Dniu Strażaka, który przypada 
w dniu Świętego Floriana 04 maja Wójt 
w imieniu własnym i Gminy przesłał ży-
czenia o treści:

 Jeden z mieszkańców zaproponował 
jedynie poszukanie terenu w celu utwo-
rzenia parkingu dla dużych samochodów / 
tirów/ które odbierają lub przywożą towary 
dla prowadzących działalność gospodar-
czą. Plan ten został przyjęty przez zebranie 
wiejskie z uwzględnieniem wniosku.

 Mieszkańcy zgłaszali potrzebę budo-
wy dróg, oświetlenia ulicznego przy dro-
gach, usunięcia usterek po budowanym 
wodociągu i kanalizacji. Czy będzie można 
wrócić do tematu budowy budynku dla 
LKS. Wielu mieszkańców zgłosiło fakt wiel-
kich szkód wyrządzanych przez dziki. Prosi-
li o pomoc, aby mogli czuć się bezpiecznie 
w swoich zagrodach. 

 zebranie wiejskie w Śleszowicach 
o godz. 11.30 -tej w Szkole Podstawowej 
prowadzone przez P. sołtys Halinę Ziomek 
z udziałem wójta Józefa Gąsiorka, sekreta-
rza gminy Grażyny Fuja, radnego powiato-
wego Ryszarda Czaickiego, ks. Proboszcza 
Jacka Kaznowskiego, kierownika GZWiK 
Kazimierza Glińskiego, dyrektora szkoły 
P. Katarzyny Targosz, radnych rady gminy 
z miejscowości Śleszowice Emilii Pilarczyk 
i Józefa Krzaka, członków rady sołeckiej 
i kilkudziesięciu mieszkańców. 

 Plan Odnowy Miejscowości Śleszowice 
przedstawiła Pani Renata Burdyl w imieniu 
rady sołeckiej, radnych i wszystkich, którzy 
go współtworzyli. Zwróciła większą uwagę 
na planowane do wykonania zadania.

 Zadań było podanych wiele, mieszkań-

cy wyrazili obawy, czy da się je zrealizować 
i czy na wszystkie zadania można będzie 
uzyskać środki zewnętrzne. Plan został 
przez Zebranie wiejskie przyjęty jedno-
myślnie. 

 W sprawach bieżących Wójt przedsta-
wił wykonanie zadań w 2008 r. Poinfor-
mował że z podatków od nieruchomości, 
rolnego, leśnego i od środków transportu z 
miejscowości wpłynęła kwota 241.394  zł. 
a wydatkowano na ważniejsze sprawy 
880.703 zł. / bez subwencji oświatowej/. 

- opieka społeczna 20.063 zł. świadcze-
nia rodzinne 179.246 zł. programy alkoho-
lowe 8.000zł., wydatki na OSP / bojówka/ 
11.172 zł., dopłata do Szkoły 40.274 zł. - 
Kanalizacja i wodociąg 491.628 zł. w tym 
pozyskane 480.191 zł., wydatki na remon-
ty dróg 130.320 zł., z czego ważniejsze 
drogi to: Na Pańskie 50.227 zł. / dotacja 
23.750 zł./, do zbiorników p. poż. 47.579 
zł. / dotacja 38.063 zł. .

Na pytanie o solary odpowiedzi udzielił 
radny powiatowy Ryszard Czaicki.

Mówiono o planowanym remoncie 
dogi powiatowej w kierunku Mucharza, re-
montach dróg gminnych, o przebiegu akcji 
odśnieżania, usuwaniu wyrobów zawierają-
cych azbest i pomocy udzielanej mieszkań-
com przez starostwo i gminę i wiele innych. 

 posiedzenie Rady Sołeckiej w Tar-
nawie Górnej o godz. 14.30 w budynku po 
byłej szkole podstawowej, na którym oma-
wiano sprawy do przedłożenia na zebraniu 

wiejskim w tym samym dniu o godz. 15.00.
Zarówno w posiedzeniu Rady Sołeckiej 

jak i zebraniu wiejskim wzięli udział: Józef 
Gąsiorek Wójt, Grażyna Fuja sekretarz gmi-
ny, radny powiatowy Ryszard Czaicki, rad-
ny miejscowości Tarnawa Górna P. Antoni 
Niziński, członkowie Rady Sołeckiej oraz 
mieszkańcy miejscowości. 

Jak na poprzednich zebraniach Wójt 
przedstawił wykonanie ważniejszych za-
dań. Wpływ z podatków od nieruchomości, 
rolnego, leśnego i od środków transportu 
zmiejscowości wpłynęła kwota 45.762 zł., 
a wydatkowano na ważniejsze sprawy 
223.001 zł., 

w tym: pomoc społeczna 12.730 zł., 
świadczenia rodzinne 103.912 zł., progra-
my alkoholowe 1.300 zł. wydatki na drogi 
105.059 zł. w tym remont drogi do Palecz-
nych 40.434 zł. / dotacja 32.000 zł./, do 
Mikołajka 51.925 zł. / dotacja 32.627 zł./

Plan Odnowy Miejscowości Tarnawa 
Górna przedstawiła sekretarz gminy Graży-
na Fuja. Plan został przyjęty jednogłośnie. 

W dyskusji omawiano sprawy: napraw 
gwarancyjnych terenów po robotach wod.
kan. naprawy dróg gminnych. P. Katarzyna 
Targosz – dyrektor szkoły w Śleszowicach 
poinformowała o przekazaniu drobnego 
sprzętu sportowego/ piłki, siatki/ dla dzieci 
i młodzieży w Tarnawie Górnej. Rady po-
wiatowy Ryszard Czaicki przedstawił pro-
blem z planem budowy drogi powiatowej 
w kierunku Mucharza. 

Pożar – czy ćwiczenia
 Z okazji Dnia Strażaka prze-

kazuję wyrazy szacunku i uznania 
wszystkim Druhom, którzy w Ochot-
niczych Strażach Pożarnych na terenie 
naszej Gminy pełnią codzienną, trudną 
i odpowiedzialną służbę dla dobra całej 
społeczności. Dziękuję Wam Druhowie 
za poświęcenia i humanitarną działal-
ność w ochronie życia, zdrowia, mienia 
i środowiska naszych mieszkańców.

 Życzę Wam, aby trud podejmo-
wany przez Was był źródłem osobi-
stej satysfakcji i szczerego społeczne-
go uznania. Łączę najlepsze życzenia 
spełnienia planów i zamierzeń w służ-
bie oraz wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym.

 Z poważaniem Józef Gąsiorek Wójt

Oprac. G. Fuja 
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Budżet Gminy 2008

  w dziale rolnictwo i łowiectwo wydat-
kowano kwotę 3.836.186,49 zł. w tym na 
wodociąg i sanitację 3.828.012,78 zł. 

 w dziale leśnictwo na dokarmianie 
zwierzyny łownej 499,40 zł. 

 w dziale zaopatrzenia w wodę - 
55.542 zł. / dotacja dla Gminnego Zakła-
du Wodociągów i Kanalizacji/,

 transport i łączność 2.073.893,64 zł. / 
największą pozycję stanowią wydatki na 
zabezpieczenie osuwiska „Cudziki” w Tar-
nawie Dolnej 1.275.533,46 zł. , budowa 
chodnika przy drodze powiatowej w Śle-
szowicach i Tarnawie Dolnej 309.553,81 
zł., i odbudowa dróg zniszczonych przez 
powódź z lat poprzednich 199.078,22 zł. 
Pozostała kwota to remonty dróg osie-
dlowych i drobne naprawy na terenie 
całej gminy, 

 gospodarka mieszkaniowa – 
155.221,52 zł. to wydatki bieżące na 
utrzymanie budynków mienia komunal-
nego gminy, zakup materiałów, opału, 
energii elektrycznej, ubezpieczenie bu-

dynków itp. Największą pozycję stanowi 
kwota 77.369,06 zł. na remont schodów 
i adaptację pomieszczeń w Przychodni 
Zdrowia w Zembrzycach ,

 działalność usługowa - 66.512,95 zł. 
koszty opracowania planu zagospodaro-
wania przestrzennego i projektów decy-
zji o warunkach zabudowy i zagospoda-
rowania terenu,

 administracja 1.211.140,39 zl. / pła-
ce, utrzymanie Urzędu Gminy, wydatki 
na Radę Gminy, utrzymanie budynku, 
opłata za media, prenumerata obowiąz-
kowych dzienników i monitorów, pre-
numerata prasy, wydatki na programy 
komputerowe, podróże służbowe, szko-
lenia,

 obrona narodowa 1.050 zl. Szkolenie 
obronne,

 bezpieczeństwo publiczne – 63.892,99 
zl. Ważniejsze dotacja do zakupu samo-
chodu dla policji 17.000 zł. działalność 
bojowa OSP 45.390,56 zł. 

 wydatki związane z poborem podat-

ków i opłat 48.818,69 zł. 
 obsługa długu publicznego 128.904,91 zł.,
 oświata i wychowanie 4.992.198,80 zł. 

płace i utrzymanie obiektów szkól pod-
stawowych i gimnazjów oraz GZOFS,

 ochrona zdrowia 158.100,93 zł. progra-
my alkoholowe i działalność świetlicy 
opiekuńczo-wychowawczej w Zembrzy-
cach / 60.000 zł./

 pomoc społeczna 1.961.378,62 zl. Zasiłki 
z opieki społecznej , świadczenia rodzin-
ne, utrzymanie GOPS,

 wydatki na świetlice szkolne i pomoc 
materialną dla uczniów 114.527,38 zł. 

 gospodarka komunalna 457.866,29 zł. do-
płata do ścieków, wydatki na transport 
odpadów komunalnych, oświetlenie 
dróg, opłaty i kary za korzystanie ze śro-
dowiska / 164.404,75 zł./,

 kultura – dotacja na działalność GCK i Cz. 
158.000 zł. 

 kultura fizyczna 50.000 zł. dotacja dla 
3 klubów sportowych.

/ Oprac. G Fuja/

W poprzednim wydaniu omówione zostały dochody budżetu, a dziś podam ważniejsze wydatki, które pierwotnie zostały 
zaplanowane na kwotę 13.974.691 zł., ale w ciągu roku sprawozdawczego wzrosły do kwoty 16.341.385,58 zł. 

 Dnia 7 kwietnia odbyły się w naszej 
gminie eliminacje do XXII Małopolskiego 
Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych, 
Talenty Małopolski 2009”. Jury w składzie: 
Urszula Lasek, Małgorzata Kociołek, Andrzej 
Lasek do eliminacji powiatowych zakwalifi-
kowało:

Kategoria Muzyka do lat 15:
 Mirameja - Zembrzyce
 Duet Duecento - Zembrzyce
 Jagódki  - Marcówka 
 Malwinki Śleszowice 
 Solistka Anna Wajdzik - Śleszowice
 Solistka Katarzyna Kos - Marcówka 
Kategoria Muzyka 15-21 lat :

 Wesołe Struny -Zembrzyce 
 Duet Różorańczowi - Zembrzyce
Kategoria Taniec: DK2 - Marcówka
 Eliminacje powiatowe odbyły się dnia 17 

kwietnia w Zawoi. Tam spośród 35 występu-
jących do eliminacji wojewódzkich w Olku-
szu zakwalifikowano:

 Duet Różorańczowi -„Płonące Ptaki”
 Wesołe Struny  „Zakukała Gdzieś Kukułka”
 Duet Duecento „Latawce”
 Zespół Mirameja „Wrzosy”
Jury zasiadali tam Andrzej Brońka, Adrian 

Kulik, Roman Michalik.
Wyróżnienia otrzymał Zespól Jagódki, Mal-

winki, Anna Wajdzik oraz Katarzyna Kos. 
Z protokołu jury można wyczytać szcze-

gólnie podziękowania dla pani Barbary Cyga-
nik za wyjątkowo staranne, stojące na wyso-
kim poziomie artystycznym przygotowanie 
programów konkursowych tegorocznej edy-
cji eliminacji powiatowych. 

 Ogromny sukces nasze zespoły odniosły w 
przeglądzie wojewódzkim w Olkuszu. Zespół 
Wesołe Struny i Duet Różorańczowi zdo-
byli Nagrodę Główną całego przeglądu.

 Dnia 7 czerwca wystąpią w Piwnicy Pod 
Baranami w Krakowie. Jest to niebywale wielki 
sukces dla zespołu i prowadzącej pani Barbary 
Cyganik, ale i dla całej gminy. Jednak to nie ko-
niec sukcesów. 

I miejsce zdobył Duet Duecento – Paweł 
Paczka i Anna Cyganik, zaś Mirameja otrzyma-
ła wyróżnienie. Jesteśmy dumni, że promują 
nasza gminę takie perełki wyróżniające się 
wśród zespołów województwa. 

 Wiosenne oraz letnie miesiące obfitują w 
różnego rodzaju imprezy oraz konkursy. Or-
ganizacje gminne czynnie biorą udział w ży-
ciu kulturalnym powiatu i okolic. Reprezentują 
gminę Zembrzyce na wielu konkursach, prze-
glądach oraz uroczystościach.

 W ostatnim czasie I Stowarzyszenie Mu-
zyczne Śleszowice wzięło udział w XV Prze-

glądzie Orkiestr pod nazwą „Echotrąbity” 
w Naprawie, gdzie zdobył I miejsce. Wśród 
zwycięzców były również orkiestry z Napra-
wy, Stryszawy oraz z Łętowni. Członkowie 
orkiestry Śleszowice byli bardzo zaskoczeni 
wygraną, która sprawiła im wielką radość 
i motywację do dalszego działania.

Z kolei Zespół Regionalny Mioduszyna 
zdobył II miejsce w Powiatowych Posiadach 
Gawędziarskich i Śpiewaków Ludowych w ka-
tegorii „Zespoły śpiewacze”. Impreza odbyła 
się 13 maja w karczmie Koliba w Zawoi. Panie 
wykonały tam acapella utwory regionalne 
ściśle związane z naszą gminą tj. „Kusica, Ku-
sica” oraz „Zembrzyckie chłopoki”, którym 
to utworem wywołały wielkie owacje.

Koła gospodyń prezentowały gminę 
w Powiatowym Konkursie Potraw i Palm 
w Budzowie, zaś I Stowarzyszenie Muzyczne 
Śleszowice brało udział w uroczystości na 
rynku w Wadowicach pod hasłem „Strażacy 
w Hołdzie Ojcu Świętemu”. Koncertowali 
wspólnie wśród 81 orkiestr.

 Jak widać zespoły artystyczne naszej 
gminy nie próżnują i wykorzystują swój 
potencjał. Będziemy mieli okazję zobaczyć 
wykonawców już 5 lipca podczas Dni Gminy 
Zembrzyce.

Oprac. GCKiCz

Sukcesy artystyczne

Turniej BRD
 W dniu 6 marca 2009 r. w Zespole Szkół 

w Zembrzycach odbył się Gminny Turniej 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.  Laure-
atami byli:

 I miejsce Szkół  Podstawowych  
- Szkoła Śleszowice.  W składzie Dawid za-
wiła, Łukasz Gąska i Wojciech Gibas.

 w kategorii gimnazjum – wygra-

ło Gimnazjum Tarnawa Dolna  w składzie: 
Wojciech Mikołajek, Michał Maciaszek, Mi-
chał Paczka. 

/G.F./
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W naszej gminie ruszyły kampanie pro-
filaktyczne pod hasłem „ Zachowaj trzeźwy 
umysł” oraz „ Sprawdź czy Twoje picie jest 
bezpieczne”. Trwać one będą od kwietnia do 
grudnia 2009 roku. Akcja obejmuje swoim 
działaniem przede wszystkim uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów. Hasła kampanii 
skierowane są także do dorosłych mieszkań-
ców gminy – rodziców, sprzedawców i kie-
rowców. Odbiorcy projektu otrzymują ulotki 
oraz materiały profilaktyczne. Celem kampa-
nii jest ograniczenie szkód związanych z pi-
ciem alkoholu, ograniczenie liczby osób pi-
jących ryzykownie i szkodliwie, zachęcanie 
dorosłych konsumentów alkoholu do oce-
ny własnego wzoru picia oraz przekazanie 
istotnej wiedzy na temat jego spożywania. 

W ramach kampanii odbywają się konkursy 
zespołowe, indywidualne oraz konkursy dla 
nauczycieli zawierające wartości edukacyjne 
i profilaktyczne. 

 Rozpoczęliśmy działania od szkolenia 
sprzedawców, które odbyło się dnia 24 kwiet-
nia 2009 roku w Sali LKS Garbarz Zembrzy-
ce. Na 30 zaproszonych przedsiębiorców 
w szkoleniu wzięło udział 23 osoby, którym 
w trakcie szkolenia przekazano informacje 
na temat prawidłowej sprzedaży napojów 
alkoholowych i papierosów. Osoby otrzyma-
ły także ulotkę pt.„Apel – bądź czujny”. Na 
zakończenie kampanii przewidziane są tak-
że dyplomy dla sprzedawców, którzy prze-
strzegają litery prawa zapisanego w Ustawie 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziała-

niu alkoholizmowi. 
 Do kampanii koordynowanej przez 

GOPS z wielką ochotą przyłączyły się szkoły 
z terenu gminy oraz Gminne Centrum Kultu-
ry i Czytelnictwa. Program kampanii kładzie 
nacisk na wszechstronny rozwój młodzieży 
i pozwala zwracać uwagę na potencjał jaki 
tkwi w nich samych. Uświadamia, że pasje 
i zainteresowania dzieci i młodzieży mogą 
stanowić tarczę, ochronę przeciw zagroże-
niom tj. alkohol, narkotyki i inne używki. 
Mieszkańcy gminy będą informowani na 
bieżąco o poszczególnych etapach kampa-
nii. Wszystkich zachęcamy do aktywnego 
udziału. 

Oprac. GOPS , GCKiCz Zembrzyce

Warsztaty fotograficzne i wokalne dla młodzieży 
Polsko Amerykańska Fundacja Wolno-

ści - której administratorem w Polsce jest 
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży przy-
znała naszej gminie za pośrednictwem 
GCKiCz dotację na działania kulturalne 
młodzieży. Nasze wnioski wyłoniono 
spośród setek zgłoszonych do fundacji. 
Dotacja przeznaczona jest na konkretne 
działania naszej młodzieży oraz wspólne 
cele. Ramy projektów ustalone zosta-
ły wcześniej przez fundację i twórców 
projektów. Projekty dotyczą organizacji 
warsztatów wokalnych oraz warsztatów 
fotograficznych. 

 W ramach projektu Równać Szanse 
2008 młodzież gimnazjalna z naszej gmi-
ny wyjechała na plener fotograficzny do 
Lanckorony. W towarzystwie fotografika 
pana Adama Wróbla zwiedzali i fotografo-
wali tą malowniczą miejscowość. Odwie-
dzili Izbę Muzealną oraz ruiny tamtejszego 
zamku. Pogoda sprzyjała wykonywaniu 
zdjęć, czego efekty zobaczymy już w naj-
bliższym czasie. Przed naszą młodzieżą 
jeszcze wiele pracy. Obecnie pracują or-
ganizacją galerii fotograficznej oraz nad 

opracowywaniem folderu ‘” Zembrzyce 
wczoraj i dziś”.

W dniach 17-19 kwietnia odbywały 
się w Zembrzycach I Wokalne Warsztaty 
dla młodzieży naszego powiatu. Około 
40 osób bawiło się, a przede wszystkim 
ciężko pracowało podczas warsztatów 
prowadzonych przez panią Małgorzatę 
Kubieniec. Warsztaty były bardzo inten-
sywne i trwały po kilka godzin. Uczestnicy 
dowiedzieli się jak pracuje przepona, ja-
kie ćwiczenia stosować aby nie nadwyrę-
żać strun głosowych, jak prawidłowo stać 
podczas śpiewania i wiele innych cennych 
porad. W czasie zajęć ćwiczyli psalm, pie-
śni kościelne, piosenki oazowe oraz oko-
licznościowe w tym: „ Dzięki Ci, Panie” (P. 
Bębenek), „Modlitwa o Pokój” (N. Blacha), 
„The Lion Sleeps Tonight” (L.Campbell), 
‘Barka” (C. Gabarain), „Hej Bystra Woda”, 
„Zbliżam się w pokorze”, „Siyahamba”, 
„Zachodzi słoneczko”. Z relacji uczestni-
ków wynika, że zajęcia były wymagające, 
męczące, ale też przynoszące satysfak-
cję. Prowadząca warsztaty bardzo pozy-
tywnie wyrażała się o uczestnikach. Ona 

sama była bardzo wymagająca, co przy-
niosło ponad oczekiwane skutki pracy z 
młodzieżą. Młodzież projektu grantowe-
go Make a Connection zaprezentowała 
efekty swojej pracy wokalnej podczas 
Mszy Świętej w zembrzyckim kościele. 
Po uroczystości zaśpiewali dla nas z pasją 
utwory „ Zachodzi słoneczko”’ „Hej by-
stro woda” „Siyahamba” „ The Lion Sleeps 
Tonight”. Osoby, które uczestniczyły we 
Mszy Świętej, jak i ksiądz Marek Kudłacik 
i rodziny uczestników były pod ogrom-
nym wrażeniem zdolności młodych ludzi. 
Nie mogli uwierzyć w ogrom możliwości 
i tkwiącego w nich potencjału. Podczas 
trwających dwa dni warsztatów ciężką 
pracą opanowali wiele materiału, poznali 
wiele technik śpiewu i artykulacji głosu, 
znajdując czas na zabawę i integrację. 
Ksiądz dziękował bardzo serdecznie za to 
wyjątkowe wydarzenie koordynatorom 
projektu Marii Wacław i Sylwii Podgór-
skiej oraz prowadzącej pani Małgorzacie. 
Uczestnicy projektu wyrazili chęć spotka-
nia za rok.

 Oprac. Halina Wacław GCKiCz

Kampanie profilaktyczne w gminie

Dzień Rodziny w Tarnawie Dolnej
 W dniu 30 maja 2009 r. w Zespole 

Szkół w Tarnawie Dolnej spotkała się spo-
łeczność lokalna, świętując „Dzień Rodzi-
ny”. Honorowymi gośćmi uroczystości 
były Władze Gminy oraz Proboszcz tutej-
szej parafii. Była to już czwarta edycja Dnia 
Ziemi Tarnawskiej. Obchody Dnia Rodziny 
rozpoczęły się od Mszy Świętej, następnie 

uczniowie klas młodszych zaprezentowali 
swój program artystyczny. Uczniowie bra-
li udział w różnego rodzaju konkursach, 
rozgrywkach; starsze uczennice wykonały 
ciekawy układ gimnastyczny przy muzy-
ce. Przedstawiciele ratownictwa medycz-
nego z Suchej Beskidzkiej przeprowadzili 
pokaz udzielania pierwszej pomocy.

Na zakończenie tego uroczystego 
dnia rozdano nagrody, które wręczyła Dy-
rektor Zespołu Szkół Ewa Dębińska wraz 
z sekretarzem gminy Grażyną Fuja. Był to 
dzień pełen wrażeń, rodzinnej, udanej za-
bawy. 

/ Zespól Szkół w Tarnawie Dolnej/ 
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W Marcówce już trzeci raz 
BIEGALIŚMY Z CAŁĄ POLSKĄ!

W tym roku ponownie zorganizowa-
liśmy 2 biegi i łącznie na metach stanęło 
57 uczestników, w tym: uczniowie i absol-
wenci naszej szkoły, a także 3 nauczycieli 
i 2 rodziców. Uczestników było wprawdzie 
mniej niż zazwyczaj ale pamiętajmy, że 
jest to czas pierwszych komunii świętych, 
które licznie odbywały się 10 maja w oko-
licznych miejscowościach i wielu biegaczy 
z poprzednich lat było zawiedzionych, że 
nie wystartują, natomiast cieszy nas to, że 
impreza ta ma swoich fanatyków nie tylko 
w uczniach naszej szkoły.

Najliczniejszy tym razem był mały 
bieg na 1500 m., który zgromadził na star-
cie grupę 38 zapalonych bieganiem naj-
młodszych uczestników od 5 lat do 9-10 
w asyście mam, wujków, nauczycielek. 
Wszyscy dzielnie ukończyli trasę, a  w naj-

szybszym czasie 7 minut i 10 sekund 
pierwszy na metę wbiegł Kuba Mikołaj-
czyk (kl. III), natomiast z dziewczynek naj-
szybsza okazała się Natalia Porębska (kl. 
I). Najmłodsza uczestniczka Julia Wciślak 
(lat 5) dzielnie przebiegła trasę wraz ze 
swoją mamą i również odebrała dyplom 
i medal. Drugi bieg, który rozpoczął się 
na grzbiecie Lipowej Góry zgromadził 20 
uczestników, w tym dwóch biegaczy za-
mykających bieg Pana Szymona Pietrusę 
i ucznia gimnazjum w Zembrzycach Sylw-
ka Wróbla z apteczką na plecach. Oni bie-
gli, by pobiec, ale nie brali udziału w ry-
walizacji, a przecież nie o to chodzi.

Niemniej jednak w tych biegach panu-
je swoista demokracja i ci co lubią wyzwa-
nia pobiegli na „maxa” i pobili poprzedni 
rekord biegu, który wynosił 36 minut. 

Między innymi pierwszy wbiegł z czasem 
uczeń gimnazjum w Zembrzycach Marcin 
Cepak z czasem 31 minut i 48 sekund. Na-
stępnie uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Marcówce: Konrad Barnka (31,43) i Ra-
fał Porębski (34,11) i ponownie gimna-
zjalista Mateusz Porębski (34,22) Wszyscy 
byli nowymi rekordzistami. W tym biegu 
były dwie kategorie.

Podziękowania szczególne należą się 
wszystkim tym, którzy pomogli mi w or-
ganizacji biegu oznaczając trasę (prawie 
5 godzin 9-ciu uczniów ) i zabezpieczając 
bieg (20 uczestników): czyli moi koledzy 
i koleżanki ze szkoły podstawowej w Mar-
cówce na czele z Panią Dyrektor Szkoły 
Renatą Krzystoń. 

/ Oprac. Sz. P. Marcówka/

Gminny Etap Konkursu Recytator-
skiego: kategoria szkoły podstawowe: 
I Dominika Gałuszka Śleszowice, II Karolina 
Uznańska Zembrzyce, III Agnieszka Wydra 
Marcówka; kategoria gimnazjum: I Anna 
Cyganik Zembrzyce, II Patrycja Ćwiertnia 
Tarnawa Dolna, III Izabela Kuligowska Ze-
mbrzyce.

 Gminny Etap Konkursu Wiedzy 
Ogólnej LEONARDO 2009 organizowany 
przez Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich 
z siedzibą w Zawoi: zwycięzcy z największą 
ilością punktów- Anna Wiśniewska i Piotr 
Dobroski z Zespołu Szkół w Zembrzycach.

Gminny Etap Konkursu Poetyckie-
go „Pamięci naszych przodków - ofiar 
II wojny światowej”: kategoria gim-
nazjum I Anna Czaicka „Ruszył w jedną 
z ciężkich dróg”, II Ewelina Suwada „Wraz 
z wrześniowym słońcem”, III Maja Mrajca „ 
Więc dokąd zmierzamy”, Sylwester Wróbel 
„Bohaterscy młodzi Polacy”, kategoria do-
rośli: I Kazimierz Surzyn „W bój”. 

Oprac. H. Wacław

Z działalności GCKiCz
 III DNI GMINY ZEMBRZYCE – festyn, miasteczko dmuchane, stoiska regionalne; 

wystąpią: Mioduszyna, Kabaret Truteń, Stryszawskie Gronicki, zespoły szkolne, 
orkiestry dęte - 4-5 lipiec - GCKiCz, LKS Garbarz, GW Zembrzyce, Teren Gminy

 „WAKACJE NIE MUSZĄ BYĆ NUDNE”- MALUCHOWO - letnie zajęcia w GCKiCz 
(Eko - zajęcia, zajęcia teatralne, plenerowe itp.), wyjazdy dla dzieci i rodziców: 
Dinozatorland, Rabkoland - lipiec-sierpień   - GCKiCz Teren Gminy

 GMINNY TURNIEJ PLAŻOWEJ PIŁKI SIATKOWEJ - lipiec - GCKiCz Teren Gminy

 III BIESIADA W ŚLESZOWICACH - sierpień - Orkiestra Śleszowice

 WYŚCIG KOLARSKI MEMORIAŁ ŁASAKA - sierpień  

 GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO - październik - GCKiCz SP Śleszowice

 DOŻYNKI GMINNE - wrzesień -  Teren Gminy

 GMINNA PASJONADA – Międzyszkolny Konkurs na Pasjonatę Roku Konkurs 
„Pocztówka z wakacji” w ramach Pasjonady 2009 - wrzesień - GCKiCz Ze-
mbrzyce

 Koncert jesienny - utwory Czesława Niemena - GCKiCz ZS Zembrzyce

 WYJAZD DO TEATRU - październik - GCKiCz
 KONKURS POTRAW REGIONALNYCH „O złotą warzechę” - listopad - Stryszawa

DNI GMINY ZEMBRZYCE - program
 04 lipca 2009 r. - od godz. 15-tej 

 - mecz piłkarski
 - około 18-tej występ orkiestry dętej 

RYTM
 - od  19-tej festyn

 05 lipca 2009 r. - od godz. 15-tej 
 - cykl imprez, w tym m. innymi: I Sto-

warzyszenie Muzyczne Śleszowice, 
Zespół regionalny Gronicki ze Strysza-
wy, Zespół  Regiolanlny Mioduszyna z 
Zembrzyc, Kabaret Truteń , Zespół Nie 
Wychylać się z Jeleśni, Biesiada z ze-
społem Finalis ze Śleszowic.  Dodat-
kowo: wystawa fotograficzna, stoiska 
regionalne, różne atrakcje dla dzieci. 

Imprezę prowadził będzie Laureat Po-
wiatowego Konkursy Gawędziarskie-
go Radny Rady Gminy Zembrzyce Pan 
Józef Krzak ze Śleszowic.  Organizato-
rami są : Urząd Gminy Zembrzyce,  Lu-
dowy Klub Sportowy „Garbarz”, Koło 
Gospodyń Mioduszyna,  GCKi Cz.
                                       Z a p r a s z a m y 
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Dzień Rodziny w Tarnawie Dolnej

Dzień Rodziny w Tarnawie Dolnej

Dzień Rodziny w Tarnawie Dolnej

Dzień Rodziny w Tarnawie Dolnej

Dzień Rodziny w Tarnawie Dolnej

Polska Biega Marcówka

Polska Biega Marcówka

Polska Biega Marcówka

Polska Biega Marcówka

Polska Biega Marcówka

Polska Biega Marcówka

Polska Biega Marcówka

Polska Biega Marcówka

Leonardo -  Gminny konkurs

Leonardo w ramach Stowarzyszenia Gmin 

Makiety mostów -  autorzy prac 

Makiety mostówDzień Rodziny w Tarnawie Dolnej
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Makiety mostów

Makiety mostów- jurorzy

Szkolenie profilaktyczne

Konkurs – Talenty  - dk 2 Marcwka

Konkurs – Talenty - Jagódki Marcówka

Konkurs – Talenty Wesołe Struny 

Warsztaty wokalne

Warsztaty wokalne

Warsztaty wokalne

Warsztaty wokalne grupa

Nagrodę odbiera Józef Krzak

Konkurs – Bezpieczna 7 w Śleszowicach

Konkurs – Bezpieczna 7 w Śleszowicach

Konkurs – Bezpieczna 7 w Śleszowicach

Konkurs – Bezpieczna 7 w Śleszowicach

Konkurs – Talenty Mirameja
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