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Po bardro obfitych opadachdesz-
.zu p|zeży|iśńy powódź i to 2 fa|e.
choćjesteśmy małą gm iną to bardzo
fasobną W ąeki i potoki. Mamy ska-
wę, Pa|eczką Tarnawkę Pa|eycę, Ś|e-
sfóWkę i wie|e mniejszych potokóW
ftóre w aasie ulewy stają się rwqcy-
mi strumieniami. Mamy też zboca,
na których twożą 5ię osuwiska'

W br powstały szkody w infra-
struKurze gminnej oszacowane na
kwotę 2.647'100 zł. Ale najbardziej
uciążliwe W Ifa|i były szkody W infra-
strukuże wojewódzkiej i powiato-
wej' Podmyty most na skawie odciqł
Zembrzyce od drogi krajowej, a bu-
dowana obwodnica i most nie byv na
ty|e gotowe, aby w sposób bezpiea-
ny Wykonawca mógł je udostępnić
dla komunikacji osobowei i towaro-
wej. Dzięki staraniom Wójta Józefa
Gqsiorka, pomocy Dyrckąi zaftądu
Dróg Wojewódzkich w Krakowie,
Wojewody, Marszałka Województwa
Małopo|skjego, starosty suskiego
i Wie|u żyaliwych Iudzi po obniżeniu
5ię pofiomu wody Żekiskawy stwo-
rzyła się moż|iwość uzyskania opinii
dotyczĘcej ,,starego,, mostu. W dniu
2l maja 2010 r. od godz. 1 o-tej /4 dni
od zdaŹenia/ uzyskano zgodę na ko-
rzystanie z mostu pŻez pieszych i sa-
mochody osobowe do 3.5 tony oraz
dla transportu zbioroweqo na zasa-
dzie: "Busy z pasażerami, autobusy
- p|zejafd pusty, |udzie pzechodzq
pieszo i Wsiadajq za moneń. Uwaga!
Na mościenie moźeWjednym cfasie
być więcej niż ]0 samochodów oso-
bowych - ajakjest w praktyce?"

od 21 maja dojazd do Marcówki
fostał pŻywrócony, udało się dość
szybko naprawić uszkodzenia mostu.

Nie będziemy Wspominać i|e
pism, te|efonóW j rozmów na|eźa-
ło wykonać, aby rozwiązać choc
częsciowo prob|em komunikacyi
ny o|a rucht, osobowego' powstały
wwyniku katastrofalnych, powodzio-
wych opadów deszczu, zwhisz:zĄ, że
katak|ifm dotknął wie|ki obsfar Po|-
ski. Prob|emów takich jak w naszej
gminie było tysiąCe, wystarczyło po-
patrzeć na Wiadomości te|ewizyjne
jakie niesfczęście woda przyniosła
ludziom-

SYTUACJA POWODZIOWA STAN 7.06.20tlt
DzlAt.ANtA WÓJTA l URzĘDU

W tych trudnych chwi|ach wó.it
i pracownicy Użędu i GoPs musie-
li poświęcić czas ak(ji ratowniczej,
a również fapewnić prawidłowe
funkcjonowanie Urzędu.

Najwiękfy problem powstał
w zwiĄzku z utludnieniem dlogo-
Wym, spowodowanym zamknięciem
,,starego" mostu na Skawie i bra-
kiem moż|iwośCi fapewnienia do-
jazdu przez budowany,,Nowy" most
W ciqgu obwodnicy ' Najtrudniej
było Wytłumaczyc, że ,,Nowy' ńost
jest dopiero w budowią że nie ma
wykonanych plób wyt|z ymałości, że
nie ma Wykonanej nawieŹchni, że sq
nierówności, że barjerki nieumoco-
wane, że gmina nieiest inwestorem,
a w sytuacji trwania budowy, to na-
wet nie inwestor decyduje o moż|i-
wości korzystania z obiektu, a Wyko-
nawca. Most.iest w trakcie budow)',
a na teren budowy widzimy napis
,,Niefatrudnionym Wstęp Wzbronio-
ny,: Aby podjqć decyfję o użytkowa-
niu czy Włączeniu do ruchu muszą
byc spełnione Wsz}Ątkie Wymogi
techniane, bo jest ogromna odpo-
wiedzialność' Ni|Ć inic nie nażUci
złamania prawa Wykonawcy. Proszę
się chwi|ę zastanowić, co śię dzieje
f |udŹmi odpowiedzia|nymi gdy jest
wypadek - ko Medy odpowiada?
A ńzne w żlyciu zda|z Ą 5ię sytuacje,
Kórych nik nie pżewidzj. Pąecież
nik nie pŻewidfiał takiego katak|i-
fmu powodziowego - a się zdarzył.

W cfasie zdarzeń takich jak po-
wódŹ Wóit jest szefem Gminnego
zespołu zarzĄdzania Krrzysowego
i osobiście prowadzi akcje ratowni-
cze. Do pomocy ma Ochotnjce Stra-
że Pozarną jak tżeba pracowników
medycznych/ |ekaąy i pie|ęgniarki/,
opieki społecnej. Pracownicy Użędu
prowadfą dyfury całodobowe. Wójt i
sekretaz Gminy sq dyspozycyjni 24
godziny na dobę pżyte|efonach ijak
trzeba W terenie. Pompowana była
Woda w ki|kudfjesięciu piwnicach
i pomieszcfeniach mieszkalnych,
udrożniane by' potokj, fabezpie.
czany teren p|zed Wypadkami, było
realne zagrożenie d|a 3 budynkóW
mieszka|nych od strony żeki skawy
i tzeba było być gotowym na ewa.

kuację. Wó'lt wchodzi też w skład
Powiatowego centrum zaŻądza.
nia Kryzysowego i musi brać udział
w posiedzen iach tego sztabu.

Powódź wystąpiła na Więkzej
@ęści terytorium naszego kraju.
W naszej gńinie we wszystkich miei
scowościach powsta' szkody powo-
dziowe i nie ty|ko W infrastruktuŻe
gminnej , pryWatnej ale w Wojewódz.
kiej i powiatowej.

Marcówka zostah odcięta od
moż|iwości do.jazdu więkzymi
niż osobowe samochodami do
zembrzyc / objazd p|zez Pilchówkę/,
borykaliśmy5ięf prob|emem dowozu
mtodf ieżyz MarcóWki do gimnazjum
w zembtzycach, powstało Wie|kie
utrudnienje dojścia dfieci i młodzje-
ży do Zespołu sfkół W zembrzycach
z osiedli Ruski i Gryg|e. Pżez dwa dni
wsz}Ątkie szkoły na terenie gminy
były zamkniętą bo podmyte drogi
uniemoż|iwiały bezpieany dojazd
czy dojście do szkoły.

Potok Tarnawka też poczynił
znacne szkody ptzy drodze po-
wiatowej. Powstały fwężenia jefdnj
w Lisiance i pod Bie|owq Grapą
WTarnawie Do|nei. W Tarnawie Gór-
nej 32 budynki |etniskową W tym
ki|ka o całorocznym zamieszkaniu
zostało odciętych od dojazd u do tych
obiektów - została W ki|ku mieiscach
podmyta droga, lcóra prówadzi
róWnieź do ujęcia wody 'Leskowiec,l
a l(tóre u|egło zniszczeniu. t'Ja|dywni-
ły sięłącznie4 osuwiska.

Powstało wie|kie osuwisko na
osiedlu ,,Bace" w Zembrzycach - 8
domów 6 zamieszka'ch przez 17
osób tżeba było pi|nie ewakuować,
aby zagwarantować befpieąeń-
stwo |udz| zahaczyŁy się osuwiska
na drodze do osiedla Biele w Tarna-
wie Dolne|, teren pod cmentaŻem
wTarnawie Dolnej orazpod boiskiem
sportowym wTarnawie Dolnej.

Jesz(ze nie obniłł się poziom
wody w sposób znaczący, a tu p|zy-
szła druga fa|a powodfiowa, która po-
głębiła szkody istraty. osuwisko Bie|e
wTarnawie Do|nej uaktywniło sję tak
bardzo, że s$\ro|zy]@ zagrożenie dla
budyńków mieszka|nych na osiedlu
sitażówka' z jednego domu natych-



miast ewakuowano 4 osobową ro-
dzinę, W zwiqzku z wystąpieniern du-
żych pęknięć budynku mieszkaInego,
w 3 uwidocfnlłysię pęknięcia, W stre-
fie zagrożenia jest 8 budynkóW miesz-
kalnych i kilka letniskowych. Droga
powiatowa fostała zniekńałcona'
Całkowicie uszkodfona została dro-
ga gminna Biele w kilku miejscach,
zagrożona linia przesyłowa Wysokie-
9o napięcia, transformato| zasi|ający
Tarnawę. osuwisko ma duży obsfa|
jest w dułm spadku terenu ijest
nada| ahywne. osuwiska są czynne
i trudno dziś p|zewidzieć, co będfie
dalej. Geo|odzy wypowiedzq się w tej
sprawie po dokonanych badaniach
terenu,

W tym miejscu chcie|ibyśmy ser-
de@nie podfiękować wszystkim
strażakom ochotniczych straży Po-
żarnych i osobom prywatnym za po-

ld-"".rt*'-

moc w akcji ratownicfej, za ratowanie
życia imienia miesfkańcóW gminy, za
danie schronienia poszkodowanym.

Woda wterenach podgólskich ma
to do siebią źe szybko podnosisięjej
poziom , czyni duże szkody i spusto-
szenie, szybko opada, ale skutki sq
bardfodotkliwe.

Nasfą Gminę kataklifmy doty-
kają dość często' W 200] r' za|ane
zembrzyce przez Pa|eczkę, zniszczo-
na infrastrukura gminna iralane oko-
ło ]30 budynkóW W tym ki|ka trzeba
było odbudowaÓ w ubieg'm roku
nawałnica zniszczyła dojafd do osie-
d|a Gryg|e w Zembżycach odcinając
od moż|iwości dojazdu ]7 domóW
iza|ewajqc część domóW w zembey.
cach, a tu następne szkody.

Liczymy na norma|ifację sytuacji
iże uda 5ięjaknajwięcej szkód napra.
wić, że uda 5ię wspomóc poszkodo-

wanych.
Najbardziej jednak mańWimy

Śię o mieszkańców osied|a Bace
w zembrzycach i sitaŻóWka w Tar'
nawie Dolnej - ewakuowani zgodnie
z zapisami kań osuwiska nie będą
mog|iwrócić do swoich domóW - na
dzień dzisiejszy jest to sytuacja nie-
odwraca|na. o sytuacji miesfkańcóW
z osuwisk poniżej, a zdjęcia do oĘ-
rzenia na naszej stronie internetowej
wwwzembrry<e,pl oraz na I stro-
nie Kwarta|nika. Jesteśmy razem ze
wszystkimi poszkodowanymi, lvyra-
żamy WdfięChość za każdq, nawet
najmniejszq d|a nich pomoc.

Jest to stan z dnia 09.06.2010r.,
który w dniu ukazania 5ię Kwarta|nika
może być nieco inny.

Jófet Gąslo|ek . Wól
i piszĄu ten lekst Gftż'na flk sekrelaŻ Grnhy

zwracamy się do wszystkich |udzi do.
brej wo|i, zwmcamy się do mieszkańców
naszej Gminy o pomoc dla poszkodo-
wanych miesfkańców osied|a ,Bace,
W zembrzycach o|az Biel€ . sjtarzówka
wTarnawie Dolnej.

osuwisko "Bace,, uaktywniło się ]6/]7
maja 20]0 r natychmiast została podjęta
decyzja o ewakuacj. miegzkańców. Gmina
nasza w trybie natychmiastowym zawia-
domiła wszystkie niezbędne inst}.tucje
i o19any o powstałym zagrożeniu' czekaIi.
śmy najbardzie]' na oŹeczen.e geologów.
Po badaniach w terenie otrzyma|.śmy
pisemne potwierdfenie Państwowego
|nstytutu G€o|ogicznego' oddział W Kra.
kowie iż osied|e 'Bace' w zembEycach
nie może być stabi|izowaną budynki nie
mogą być zamieszkane, wlaścicie|€ nie
mogą do budynków powrócić.

obszar osuwiska jest d użyl] 0 ha/, wciąż
aktywny, drzewa w |esie poniżej osied|a
nie utEymują w stabi|izacjiwje|kich mas
ziemi. Brak tam energii elektrycznej, li
nie t€|efoniczne uszkodzone, droga do
jazdowa wybudowana w ubieqłym roku
na pewnym odcinku pŹestała istnieć'
/zdjęcia z ter€nu osuwiska znajdują się
na naszej stronie www.z€mbrzyc€.P|
w dzia|e Fotogal€ri € powódź Bac€l
osuwisko Bie|e bardz.€j uakywniło się
w czasie drugie fa|i powodz.ow€j.
4 eerwca ewakuowano ] rodzinę'
w 4 budynkach mieszkalnych powstat
pęknięc.a, w tym w ] poważn€ 5Ęd d€cy.
rja o ewakuacji.

Na dzień dzisi €jszy nie znamy za5ad
4

Nazwiska o5ób sądoĘpn€w lJrzędzie
Gminy. Nie podajemy nazwis|q ponieważ
tylko 7 rodzin Wylafjło zgodę a ]4 nie
podpisało oświadczeń upoważniających
do posługiwania się ich nazwiskami.
chcemy wszystklch tńktować równo,

Gdy wszyscy się postalamy to może
d|a tych lodzin teź zaśWiecijeszcue słoń.

Pomagać lnnym jak !ię ma możliwość
to wje|kie sfcfęście' Zastanówmy się,

może warto zrezygnować z jakichś 'nie.
wie|kich przyjemności" a kwotę pEeka.
za., by latować innych' Pomyś|my'jak my
eu|ibyśmy się w tak]ej chwi|i, czego by.
śmyoczekiwaIi.

W trudny(h chwi|a.h jeieśmy nalo.
dem sfczerym i współczujqcym - pokaż.
my jak bardzo. Tylko wsparcie i perspekty-
Wa pomocy pomoże im przywrócić Wiarę

W Vakcie Dni Gminy Zembrzyce zo-
stanie przeprowadzona loteria fantowa.
W dniu 27.06'20]0 można będzie nabyć
Iimitowanq serię widokóWek W cenie po
]0 zł komp|et. cały dochód z tych akcji
zostanie przeznaczony dla poszkodowa-
nych.

Jeszcze raz prosimy wszystkich o wiel-
kich sercach o pomoc,

Wóit Józei Gąsiorek
sek€tan Gminy G rałna Fula

APEI O POMOC DLA MIESZKANCOW
GMINY ZEMBRZYCE Z OSUWISK

pomocy Państwa d|a poszkodowanych
z osuwisk' Wiem' Źe będzią a|e ni€ wie
myjaka. Na razie poszkodowane rodziny
otżymały pomoc doraźną, pzekazy
waną plzez GoPs. Dziś nie możemy nic
więcej na ten temat powiedziec, napisać'
lvloże trzeba będzie zna|eźć nową |oka'
|izację pod obiekt |ub nowe miejsce do
zamieszkania. Na osiedlu Ba.e, czy w Tar-
nawie Do|nej na sitazówce Woda nie za.
|ała domów sprzęty i ubrania udało się
untować.Tam mieszkańCy straci|i moż|i
wość kożystania z domów mieszka|nych
/które w każdej chwi|i mogą się zawa|ić,
2 budynkóW gospodarczych igruntu pod
domami, z całych gospodalstw.

Posfkodowani zna|eź|i schronien.e
w różny.h miejscach: u rodziny' zna
jomych, 2 rodziny z osuwiska mają
schronienie w Pawilonie Sportowym
w zembżycach. Jest to okresowe zabez.
pieczenie dachu nad głową. Tęeba pi|nie
postarać się o rozwiązanie prob|emu na
stałe. Wszystkim poszkodowanym - i tym
przef Wodę itym z osuwiska trzeba oka.
zać wie|e źycz|iwości i wspalcia, a |e samo
to nie Wystarczy potrzebne są środkiń.

Podaiemy numer konĘ na |(tófy moż-
na dokonywać wpłat Nr konta w Banku
spółdfie|aym w su.hej Besk|dzkiej
63 8128 0005 0000 0462 2000 0rso.Plzy Wpłacie można podawać nazwisko
osoby, dIa której Wpłata jest dokonywana.
Wpłaty bez Wskazania osobyzostaną po'
dzielone komisyjnie przez specjalnie po-
wołaną do tego ce|u komisję z udziałem



N. s€sii w dniu 26 kwiernia 2ol o r. Dod.
ięto u(hwały w śpr.wa.h;

ptzyjęcia sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2009 r i udzje|e'
nia abso|utoium Wójtowi Gminy za
2009 r. /radni uchwa liti absolutorium
jednogłośnie/,
uchwalenia Gminneqo prooramu
Plzeciwdz|alanid Pr,e;ocy w ńodzi
nre na tata 2010 2013,
zmiany U.hwa' w sprawie ptzystą.
pienid Gminy Zembrzy(e - do reati-
zacji projektu w ramach Poddzjałania
7.1.1 programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki /zmiana merytolyczna, fa.
miast udziału Gminyw kwocieWpisa.
no udzjał prccentowy/,
ołleś|enia wyma9ań, jakie powinien
spełniać pzedsiębiorca posiadający

Z PBAC BADY GMINY
|ub ubiegający się o Uzyskanie po
zwo|enia na prowadzenie działa|no
ś.i w zakresie odbierania odpadóW
komuna|nych od właścicie|i i opróż.
niania f biof ników bezodpt'Ąrvowych
Ivansponu n ieczystości ciekłych
/uchwała niezbędna w związku ze
zmjaną pzepisów usta|ajqcych radę
gminy Wtadną okreś|enia uchwałą
takich Wymagań. Do tej pory było to
w kom petencji wójta/,
udzieIenia pornocyńnansowej Powia
towi Suskiemu w 20tO r /przyznanie
ponrocy ńnansowej na wspólńnan.
sowan|e W wysokości 30 % uty|izacji
Wyrobow zaWierających azbest' o5o
by chętne na dońnanlowanie muszą
zgłaszać się bezpołednio do staro.
stwa'wjęcej w da|szej części Kwafta|.

nika/
i] zmian W uchwa|e budżetowej na

201o r.
- podfiału gminyzembrzyce na ok|ęgi

wyboltze, okreś|enia ich granic' nu.
melÓwolaf |iczbie wybieranych lad'
nych w każdym okręgu wybolcym.
/Licf ba radnych pofostała bef zmian'
Jedyną zmianą jest, że w c€ntrum
zembe yc wybiera nych będzie 4 rad.
nych /było 5/ a na przysiółkach 2 rad'
nych / był ]/. JeŚt to spowodowane
zmianą |iczby mieszkańców W tych
okręgach wyborczych - usta|onych
do wyboru radnych Rady Gminy
Zembrzyce liczącej l5 radnych'

op|ac Grażyha fujo

afty5tycznych z zadaszeniem ' r wydano Kwarta|nik nr |, widokówki
wszystkich miejscowości 9miny dIa
cetow promocji.

wydano zarządzenia wójta w sp'ra-

sporządzenia pIanu ńnan5owego
do budżetu Gminy zemb2yce na
2010 r

5porządzenia planu ńnansowe90 do
uchwały Rady Gminy zembżyce
Nr Xvl l l -227l10 z dnia 26 tutego
2010 r.

. ] plzyznania dotac'iid|a k|ubóW5poF

] ustanowienia w Urzędfie Gminy
w zembżycach procedury postę-
powanta przy ustalaniu oceny pra-
cy dylektora szkoły, p|acóWki lub
zespołu oraz nauczyciela, któremu
czasowo powielzono pełnienie
obowiązkóW dyrektora,

'zmian W budźecie Gminy zembrfy'
ce na 20]0 rok.- 8 zażądzeń,

-lzmian p|anów finan5owych budźetu
Gminy na 20]0 r. - 8 zarządzeń,

,'j ogłosfenia konkulsu na W.parcie
rea|iŹacji ślodowiskowych progla.
mów proń|aktyki i zachowań pro.
blemowych dfieci, młodzieży i ich
rodzin,

l.) zatwierdzenia p|anu rzeczowo-ń.
nansowego zakładowego Fundu-
szu swiadczeń socja|nych w Urzę-
drie Gminy w Zembrzycach na
2010 t .

. . szcfegółowych zasad dokonywa-
nia zmian w budżecie na wniosek

z PBAG WÓJTA GMINY I UBZĘDU GM|NY
z ważnieisfych prac w ok.eśie od'I mar(a 2010 r do 31.o5.2o10 wy-

prowadzono akcję ratowniczą
w czasje I i fali powodziowej _
część informacji wyźe,i,
ogłoszono przetarg na wykonanie
robÓt fwiqfanych z usuwaniem
skutkóW k|ęsk żywiołowych,,Do Pa.
jąkóW " i'Pod sa|e,,wTarnawie Do|'
nej lszkody z 2009),
złoźono Wnioski na dońnansowa.
nie plojektóW 

"odnowa centrum
Wsi Zembzyce" /remont Rynku/
i ,,Utworzenie nowoczesnego cen-
trum kulturalno-rekreacyjnego dla
mieszkańców i tUrystów odwiedza.
,jących Gmjnę Budowa sceny d|a
występów ańystycznych z fada.
szeniem W zembżycach na terenie
boiska sportowego,
zlecono opracowanie dokumenta-
cjj i fgłoszono wniosek na remont
c|rogi ro|niczej w Marcówce /snozy
w kierunkip' fawiłal,
podpisano umowy na wykonanie
robót budowIanych;

a/ zabezpaeczenie wylotu mostlJ
droga Janikówka w Marcówce
- 31.060'29 zł. blutto,

b/ remont przycfółkóW mo5tu
dloga Dąblowy w MalcóWce
- 22.233,29 zł.

c/ rabezpieczenie mostu - dro-
ga Lipowe w Marcówce - kwota
-1o.231 ,44 zł.
uzy5kano porwolenie na budo-
wę ,'Budowa sceny do Występów

w Zembrzycach na terenie boiska
spoltowego,l podpisano umowę
na realizację fadania' któr€ jest
w trakcie wykonania,
w trakcie opracowywania jest opra
cowanie dokumentacj i  w celu po-
dzielenia pozwo|enia na budowę
,,Budowy siecj rozdzielczej kana
Iifacji sanitarnej i Wodocjągowej
wTarnawie Dolnej na etapy.
uzgodniono negatywnie projekt or-
ganizacjj .uchu na odcinku 3 etapu
budowy drogi krajowej Nr 28 na
odcinku Tarnawa Dolna - Zembrzy-

uzyskano pozwo|enie na budowę
rowu metioracyjnego odprowadza-
jqce9o Wody wzdłuż obwodnicyl

zloiono wnioŚek na ociep|enie
śCian i wymianę sto|arki w części
budynku osP ś|eszowice.

ogłoszono nabór iprzyznano środki
ńnansowe dla k|ubów sportowych
w ramach sportu kwalińkowanego,

, przeprowadzono konkurs na Kie-
ro'ivnika świetlicy środowiskowej
w Z€mbrzycach - śWiet|ica rozpo-
Cfęła działaIność od dnia ]9 kwiet'
nia 2010 r.

(-j ogłoszenia konkursu na wsparcie
rea|lzacji środowiskowych progla
mów proń|aktyki i zachowań plo.

. b|emowych dzieci, młodzieży i ich
rodzinl z tzw. programów a|koho.

przeprowadzono zebrania wiejskie
we Wsf ystkich 5ołectwach,
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jednostek organizacYinych Gminy
zembtzyce,

.: okreś|enia sposobu prowadzenia
kontro|i zarŹądczej W lJrzędzie Gmi
ny w Zembzycach i jednostkach
organizacyjnych Gminy zembrŹyce
orar zasad jej koordynacji,

' i procedury kontroli zaźądc4j zwią-
zanej z przygotowaniem iobiegiem
projektóW uchwał i innych materia

f,wlzvrn NA oBWoDN|cY IMoŚc|E W zEMBBzYcAcH

łów na sesję Rady Gminy orazfarzą'
dzeń Wójta Gminy i innych aktóW
prawnych,

, maksymaInej kwoty dopłatza kształ
cenie pobierane przez szko, wyż'
sze i zakłady kształcenia nauczycieli
olaz preferowane specjaIności i for
my kształcenia, na które dońnanso'
wanie jest przeznaczone,
powołania członkóW komisji przetar

gowej oraz trybu jej Pracy,
' sporządfenia planu ńnan5owego do

uchwaty Rady Gminy Zemblzyce
nr XXIX/235/10 z dnia 26 kwietnia
2010  r

:.. wprowadzenie zasad zaPewnia-
jących bezstronność i obiekty-
Wizm działania w Urzędzie Gminy
Zembrzyce.

aPrac. C Fuh

W dniu 07 kwietn.a 2010 r na'ą Gminę
odwiedzit Wicema62ałek Województwa
lńatopokkiego p Roman ciepie|a oraz Dy
rektor zarządu Dlóg wojewódzkich w K|a.
kowie p. Grfegoz Stech.

Wizyta miała ki|ka tematów
lednym było podpisanie umowy do.

tycząc€j przyznania dotacji w wysokości
631.7 !|s. zł. z p|zezna<feniem na odpro.
wadzenie Wód opadovlych z rowóW me.
|io6cyjnych do żeki skawy p|zy budowie
obwodnicy zembŻyc

|nwestycja ma na celu zab€zpieczenie
pPeciwpowodziowe Zembr4c Pop.fez

fmniejszenie ilości Wody odprowadzanej
W stronę centrum miejscowości z samej ob'
Wodnicy, jak i terenóW przy|eg'ch.obejmu.
je wykonanie rurociągu odprowadzającego
do rzeki Skawy wody opadowe i gruntowe
z będącej w budowie obwodni€y zembŻ yc,
jak i tercnL] położonego w jej rcjonie' Wo'
jewództwo udzie|i dotacji na opracowan.e
dokumentacji projelcowej, poz},skani€
wsze|kich niezbędnych decyzji administra.
cyjnych oraz reaIizację przedsięwzięcia.

Dru9im punkem był przejazd budowaną
obwodnicą zembrzyc i przejście, a następ.
nie przejazd po nowym moście' Goście in.

tel€sowa|i się postępem plac na budowie,
bowiem do zakończenia pozostało czasu
niewie|€ - fnałto @elwiec 20]0 r

Pan \Ątcemarszałek fapoznał się w terc.
nią na jaki Ce| będą pżeznaczone środk.
z podpisan€j wcfeśniej umowy.

TŻecim punktem była Wif}ta na dojaz.
dowym 'staryń'' moście do zembrzyc' Wójt
zapoznał GośCi z jego stanem /pismo W tej
sprawie zostało plzesłane do Unędu MaF
szałkovlskiego z prośĘ o pomoc 6nan5ową
na poprawę jego stanul stan mostu pogor
szvł Śie w czasie powodzi'

ołacG.Fura

Dzień samorządowca obchodzony
jest corocznie 27 maja, w rocznicęWej-
ścia w życie ustawy o samorządzie te.
rytorialnym z8 marca 1990 L Owcze_
śnie uchwaIone prawo, wlaz z ustawą
zdnia22 marca I 990 Loterenowychor-

9anaCh rządowej administlacji ogó|nej
uk!Źtahowało duaIistyczny (rządowy
i samorządowy) model Ustroju admi.
nistracji publjcznej w terenie

Jedynym szczeb|em samorządu te.
rytoria|nego była Wtedy Gmjna. lJsta-
wa ta nadała jej osobowość prawną
i umoż|iwiła ochlonę sądową samo.
dzie|ności. Jako organy gminy wska-
zano: radę olaz kilkuosobowy Źalząd
f wójtem (W miastach burmistżem
lub prezydentem) na czele.

od 2002 r Wójt Wybielany jest

w bezpośrednich wybolach przez
mieszkańców gminy, wcześniej takie
prawo miała rada gminy' samolŹąd
otrzymał prawo do posiadania mie.
nia komUna|nego' Wyposażony został
W dochody własne dodatkowo uzu.
pełniane subwencjami i dotacjami bu-
dźetu państwa.

Od 1990 f. mamy nie tylko nowe

6

Dz|EŃ sAMoRzĄDoWcA
stluktury i plawo, a|e także nowy spo.
sób myś|enia obywateIi, bardziej śWia'
domych swoich praw i obowiązków.
Poprzez swoich przedstawicieli (rad_

nych, sohysów, cŹłonkóW rad sołec.
kich) mająCych reaIny Wpływ na rÓżne
obŚfaly życia codziennego, na wszyst.
ko to, co dzieje się w naszych"małych
ojczyznach". 5amorząd te.ytorialny
w Po|sce jesttrójszczeb|owt Pierwszy
to gmina. LokaIny to powiat. R €9 ional.
ny województwo.

Każdy z nich ma swoje zadania,
okreś|one odpowiednimi ustaWami,
kompetencje do załatwiania indywi.
duaInych 5praw mieszkańcóW.

PÓdstawowymi aktami prawnymi
dotyczącymi ustroju jednostek sa.
morządu terytorialnego są: ustawa
o samorządzie terytoliaInym, ustawa
o samorządzie powiatowym i ustawa
o 5amożądzie województwa' zakles
tych zadań Wciąż u|ega poszerzen|u

. imodyf ikacj i .
Podstawową jednostka samorządu

terytoriaInego jest Gmina, któla wy-
konuje wszystkie zadania samolŹądu
telytoriaInego nie zastlzeżone dIa in.

nych j€dnostek śamorządu terytorial
nego (powiatu cfy województwa).

Zgodnie f Konstytucją Rfeczypo-
5po|itej Po|5kiej i jej art '  ]6 - samorząd
uczestniczy w sprawowaniu władzy
publicznej' Wyraża 5ię to Wykony.
waniem nie ty|ko zadań własnych tj'
przypisanych ustawami jednostkom

5amożądu terytoriaInego, |ecz także
z|econych z zaklesu administracji rzą-

Tegoroczny dzień samolządowca
pŹypada w rocznicę pierwszych po
przełamaniu Śystemu komunIstyczne.
go i odzyskaniu suwerenności Po|ski
Wyborów do samorządowej gminy'
które odbyły się dokładnie 20 |attemu
- w dniu 27 maja 1990 r.
, Dzień samorządowca jest okazją
do podsumowań i ref|eksji a także do
życzeń, zyczyńy samorządowcom
zokafj i  świętaabywszystkiedziałania
przynosiły efekty d|a lofwoju gminy,
by były ch|ubą d|a mieszkańców i da.
wały satysfakcję f owocnej pracy na
co dzień.

opnc. cnżyna Fuia sakretarf Gnlny
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Doóodvośt'l.ta

Srodkiz budzetu i dotacje
Doóodywyprdcojłanepr.Ęzs2kołe 6a.o2ź.
Dotacja z budrbtu gminy
ważniei* v,rdadd:

183.453d.
l.l05596ź.

Podatekrclny

. prognmy a|koho|ow€
'funduę a|imentacyjny
- sldadki
-wldatkj OSP

ośWiedenie u|iane.

\ĄĄ/datki na drogi:

. odśnieżnie|

6r.650ź. osóbpfwnyó 2.tx'od'
r41350ż. PodatPkodś|odló/vtan5ponowńl75888!ł'

Razem dochody
[./ażniejsze wydatkj|

Dotacja z bu&etu gminy

\,r'abĘsze wydatld|

Wdatki na drcgi:
Wtyrn|- odśnieźanie
oiwietl€nie u|iąE:
- Konserw?cja
. EneĘia

t74a.49{Jż.
1A11,,ż.

&160zl

232'6oaż.

2ólo.o8l'd.
1.7Ę/9o71.'

2478',d.
2l,.665ż'

1o'7nż'
x.117ż.

4.OOO2l
3.7j,4^
9ś39ź"

7d275ź.
10a79zł.
44at'ż'

98.5g)ż.

12 1ź.

Dochody oś"M/iata

srcdkj z budżetu idota(je
Dodbą WypłacowBne p@f d(oĘ 62923l.

TamawE Góma 2ol0 rck
Dochodv
Podatekodniefuchomoś.io5'FE' 373a2',]

.świadaenia rcdzinne3136&tż.- ] ] ] osób

. śMadczenh opiekuńCze 1l:l524 ż..4l oób
'fu nduż alir€ntacyjny 37.4q''.. 7 ońb
. skladki emeryla|no'rentolt€ 5Jo2 /..5 osób
Raz€m 47o.lo8'. - 1 ó4 o5oby
. programy alkoho|owe 13200ż.
. wydatki z opieki społ€czn€j 85.fil8 d'
- 42todzir,y
w tym; zasiłki stałe 30.76ź. - 7 osób
zasiłki okresowe |6łt9d. ]] osób
fasiłki celowe 11393ż' - 2] osób
c€|owe na zakup źywności z{'4o d. l]

Dożywiani€wd@łach 1&900 J.56dz.e(j
. wydatki osP M66ż.

a7ssź.
4s22ż.

Podatek leśny osob fizyenych 3.193 ż.
2.000ż.

Podatek od środkóW transDo'to$1,th r /44a'].
552mż'

153537ź.
. swiadeenia opieku|iee 20.16/0ż.-7 Ńb
. śv/iad@enia rcdzjnne 79.l09 ż. - 28 ońb
- prcdramy alkoholovve 9550 zt - 3 osoby
. skIadki emer}t Rentowe 136jl ż'. ] osoba
. wydatkl z opieki społea|ej l53!D d - ]0
mÓin
Wtymzasiłkiokresowe 3.16,d.2o.
fżsilkice|owe 3.695ż.4os
G|o^,€nazakupży^nośo. 33:to'.4os'
D9u}vjaniews'olaó 57o3zł.14dże<i
Wldatkinadrogi: 1224aź.

odśnieżnie: 49ar zt. u,'budo,lano budynek sanitarnołiuEu/q
gospodalEy do ohElugi boiska społloM/€go

ZEBBAN|A W|EJsKlE - KWIEc|EŃ 2010
Wdniu ]8 kwietnia 20]0 r' W Malcówce

i w Zembrzycach oraz 25 kwietnia 2OtOr
w Ta|nawje Do|nej, ś|eszowicach i Tarna.
wieGórnej od były zebra n ia wjejskie,atym
samym spełniony został Wymóg odbycia
co najmniej jednego zebrania wiejski€go
w oągu roku'

W zebraniach uczestniczy|i: Jófef Gąsio-
rek . Wójt, Grażyna Fuja -sekretalfgminy,
p. Ryszard Czaicki radny powiatowy .

Glównym t€matem zebrań była infor
macja o wykonaniu fadań w danej miej.
scowości w 2009 r. i Wydatków na te za.
dania ponoszonych zwłaszcza w zakresie:
oświaty świad.feń rodzinnych i opiekuń.
czych, pomocy społecznej, remontu dró9,
ośWietIenia ulicznego'

Podane zostały lównież Wpb.vvy f po'
datków od nieru€homości, lolnego, Ieśne.
90 i od środkóW transpoltu od podatni
kÓW poszcf ególnych sołectw

Wójt podał informację odnoście p|a'
nowanych w 2010 r. prac inwestycyjnych
i l €montowych' Dyskusja W kaźdej m.€i
scowośCi skupiała się woko,l p|ob|emu
popEwy stanu technicznego dróg. Wie|e
mówiono o zb.órce odpadów komuna|
nych , dzikich wysypiskach, zaśmi€caniu
ter€nu wokół dróg, Źek zastanawiano
sięjak poprawić sytuację na tym odcinku.

N ie zablakło głosów dotyczących szkód
wyrządza nych pŻez dziki w u prawach lol

obecny na zebraniach ńdny powiato'
Wy Ryszard cżaicki mówił o p|anowanej
plfebudowie drogi Kuków - Tarnawa Gór.
na - ś|eszowice w kieru nku Mucharza.

A teraf podam niekóre dochody i Wy.
datki w poszczegó|nych sołectwach'
M.ł(ówka 201 0 ]ok
Do.hody
Fbdatekodnienrhomokios'Fr. ąi2s1oź.
o'Praw 24992ź'
Podatekrolny lr.roaż.
Podatek|eśryosóbf4/enyó 3.9{7ż.

Podatek od środków transportow}d r47o f|'
Razem dodEdv8ó427 d.

7a:275ż
5ll55óź.

1.194ż.

oświedenie ulialej
Kons€Macja 2ó95 ż
EneĘia 6s3:l ż
Tamawa Do|m rcl0rck
Doóodv
Podatekod nieruchomościos F|z A$2ż.

ni2rroro lS

t zNÓW GMINA zEMBRzYcE NA WYSoKIEJ PozYcJ|
Żeby nie pisać ty|ko o zdarzeniach

smutnych i tragianych w skutkach, po-
damy informacje o któ|ych pisze pńsa,
a dotyczących naszej gminy.

Jak pisze Dziennik Polski w dniu
09'03.2010 l' w a rtyku |e ,,Małopohce da.
|eko do |iderów,,w zakresie un'nych do.
tacji małopo|skie samorządy wypadty
slabo w rankingu "Gminni Mistrzowje
dotacji" opublikowanym ptzez Rzeczpo,

spolitą. Jednak nasza gmjna wśród gmin
WieFkich zajęła w województwie mało.
po|skim na]'Wyższą poŻycję, a 7 pofycję
w kraju (6,3 tys. zł' z Unii Europejskjej na
mieszkańca) na ]586 gmin wiejskich. P|zy
tworzeniLr rankingu, jak podaje driennik
brano pod uwagę Wańość dotacji z Unii
Europejskiej przyznanych (podpisanych
już Umów) w rama(h cenvalnych i regio.
na|nych prog|amów operacyjnych' omi.

3srl36t
m,g|nź|

Podatek|eśnyo5óbf./a'}'ch 11419ż.

7.mot Rerndodtodv 2:||1375żl

nięto ty|ko duże inwestycje |iniowe (dro'

Myślę, że Wysoka pozycja w kraju,
w rankingu - to powód do dumy miesz-
kańców G miny. (szerzej na ten temat moż-
na przeczytać na naszej stronie intemeto.
wej www.zembrry<e.pl w menu 

"P6sao nasi Można prze.zt.tać wie|e anykułóW
które dotyczą naszej gminy)'

Opruc. G.Fuh



wTama\Ąje Do|nej - klvota 1zl'l96d
PozyskaręE2f, 63d.zRzśt,l l.

ś|Grou,i! 'l)10 rck
Mrodv
Podatekod nieruóomo&io!FE. 37s51 ź.

Podat€k ro|ny

M'odyoślr'lata

środki zbudżetu i dotacje

zasiid okesov!€ 1osaa '. - 4 osoby
'zasiłki ce|owe 3.9ao /..6 ońb
'na fakup ż}Ą4moścj 1.98o /. - 5 osób
. dozywianie w szkolach 4386ż. - ]2dzieci
RazeĘ 21.ł34ż. .l2 rodzin
'prograrny a|koho|owe 8.4łr '.
-vrydatkioSP roa56d
\ł)datki na drcgi: l23a45 ź.
W tym: odśnieżnjei 1 l o35 zł.
ośWiedenie uli@le
'Kons€rwtcja 6.()62 d.
'Energia 14691 d.
v\tkonano Emont dachu na budynku OSP
wŚ|eszowiGó . kv,ota T.l3r ż.

zembrrwe 2OrO rok
Mlody
Podatekod nieruchomoki o' FE:2o7 ś93ż'

7&l5|,ż.
Raulnffiy 828,I3Od

zo3l1483ż
1.M;271ż'

Ś'odkiz bu&etu idota{je lo5a2'.
Doóodywypreu/arp pr,Ez d(oĘ 9549|l t
Dotac].azbudżetugmirry 719a7ż,

Podatek l€śny osob fu'@lydl 4,745ż.
2lmż.

65639521
.świadeen.a ro&inne 11o.r 75 d..39 osób
. świadeenia opiekuńae z!o32 ź.. ] 2 osób
'funduga|imentacyjny15.640ż. 4osory
RaEm 147,' ź. - 55 ońb
swiadeenia pomocy społ€@le, '

Podatek|eśryosóbf4r'gr}th 5-167ż.
3.olot!.

Podatekod śodkó t.anspońo../wdl5.95! d.

32łI. aż.
Vv\datki na oświatę 2.031.4&] ż.
.opieka społęg|a 11ó79sż.
-świadaeniarcdzinne 37o,I,6d
-fundu'a|imentacyjny 27ffiź.
-skbdki 7.o10d.
.prcEamyalkoho|ov\€ .|&9q)ż.
.W}daddosP m.779ż'
ośWiedenieuliaE Ę.795ź.
Kons€mlcja r9309f.
\ł!&tkina €monty drog ' 563.14l d.

odśnież2niq 24aAż'
Remont drogi Ruski Grygle po po/vodzi
325.115 r'.
Wt/m Poz!,skane 260.092 d.

oąncCfuja

8zaT'zł.
2+a36ź"

656':}95ż.
54d120d,

7.194t

fuatek od śrcdków tanspoltow}th 633l ż.
naż.m doóody 158j|33 zł.

Doóodywypracowane prz€z s*a|ę2n27 i
DotaćjazbudźEfugmirry l01o5oż.
Ważniejsze wydaltd|
\ĄĄdatki na oświatę 464'79aL

4|.735ż
1626ż.

nie w Kwarta|niku, a|e możle jesz.ze za
mało'

Do niedawna zajmowa|iśmy się dzj.
kim wysypiskiem śmieci W Zembrzy.
cach k' 9aóarni, żeby sprawę załatwić
tŹeba bylo z|ikwidować pojemniki
|GLoo bo żadne prośby, ap€le nie po'
magały. Po Iikwidacji pojemnikóW
|GLoo wie|e osób zgłaszało pretensje,
że nie ma gdzie składać od padów, które
akurat nie powinny być składowane do
pojemników IGLoo'

Podstawowym zagadnieniem jest
5e9re9acja. NiewieIu jest mieszkańcóW
którzyją prowadfą W sposób prawidło.
wy.sam kolorwo*a iopis na njm to nie
Wszystko, w wotku muszą znajdować
5ię odpady posegregowane zgodn.e
z napiŚem na worku. Np. pży szkle nie
ńoże być zaklętek meta|owych, od.
pady powinny być cfyste - a nie słoik.
z zawartością w ślodku, czy resaki je.
dżenia, przy pojemnikach p|astjkowych

nie powinno być papieru itp'
segregacja musi być prowadzona

w odpowiednio oznakowanych wor-
kach czy pojemnikach IGLOO Tylko
worki czahe są d|a odpadów niese-
gregowalnych tj.takich, d|a których nie
przewidziano worka odrębnego' Worek
czamy to nie jest worek na wszystkie
odpady pom ieszane, a tylko na odpady
niesegregowaIne. A jak mieszkańcy ten
worek czahy traktują? Wrzucane jest
właściwie wszystko i tak przy zbjórce
widzimy najwięcej Worków cf alnych.

Na temat.en worków też pisa|iśmy
wyjaśnienie.

Wszystkim, którzy W prawidłowy
sposób prowadzą segregację dbają
o nasze środowisko składamy serdecz-
ne podziękowania' Przecież robimy to
dla siebie, dla naszych rodzin idla prry
szłych pokoIeń'

oqnc. G. fuh

W zembŹycach nje tzeba w tej spla-
wie przyjeżdżać- starostwo podjęło się
załatwiać te spmwy za wszystkie gminy
z powiatu suskiegą kóre podjęły decy.
zje o dopłatach do uty|izacji azbestu.

Taka organizacja jest w ce|u ułatwie-
nia załatwiania spraw pźez miesfkań.

0?ac G Fula

USUWANIE AZBESTU
faktury

Jak mamy famiar zdejmować eter.
nit na|eży najpielw porozumieć 5ię ze

'Staroswem w Suchej Beskidzkiej. Jest
Wyłoniony Wykonawca do rea|izacji
zadania i tam podana będzie pełna in.
formacja na ten temat. Grnina, choć
pEekazuje dotację,to do Urzędu Gminy

f,.lrszczt BAz o zglÓncr oopnoÓw KoMUNALNYcH
Temat fbiórki odpadów komuna|.

nych wlaca jak bumerang. Mieszkańcy
prowadzący prawidłowo segregację
odpadów denerwują się że pozosta|i
mieszkańcy |ekceważąten temat.Wizy.
tówką 9ńiny stają się sterty śmieci po.
roz|zucane bądź to obok pojemników
lcloo bądź na dfikich wysypiskach
śmieci.

Jako gmina mamy bardzo dobrze
forganizowaną zbiórkę odpadów.
Umożliwiamy mieszkańcom fakup
worków, które są odbierane 2 |ub 3
razy w miesiącu sPod budynków,2razy
w ciągu roku odbielane są tzw odpady
wie|kogabafiowe,.ieszcŹe w niektó.
rych miejscach są pojemniki |GLoo
staramy 5ię umoż|iwić odbiór odpadów
zgodny z życzeniem mieszkańcóWgdy
ty|ko dojazd jest moż|iwy.

Wykonawstwo jednak w tym za-
klesie u niekólych osób ku|eje. Na ten
temat napisa|iśmy tak wie|ą sŹcfegó|-

Infomujemy mieszkańcóW że moż-
na otŹymać pomocfinansową na uty|i-
zację azbestu' Pomoc tą realizuje staro-
stwo Powiatowe w Suchej Beskidrkiej
Wydział ochrony środowiska. Gmina na.
sza pŹekazała środki ńnansowe na do-
płaty do uty|izacji afbestu d|a naszych
mieszkańców W wysokości 30% wartości
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f,wlrŚcl z GMlNNEGo cENTBuM KutTuBY l czYTELNlcTWA
to poprzez wyszukjwanie i wykonywa-
nie utworów| tj. zembrfyckie chopoki;
zembŻyce, zembrzyce; Jak s.ę odpuŚt
zacyno; Zaszumiały góry |asy itp.; po.
przez odkrywanie trady(yjnych pżepi.
sów kuIinarnych olaz wyloby rękodzie|.
nicze tj. trady(yjny wienieC dożynkowy
czy palma wielkanocna. Niezwykle po
mocnymi są tu postacje pana Tadeusza
wojtanka oraz Józ€fa Nrz.ka. Ma'mi
kroczkami starają sję oni przekazywać
tradycję naszym dzieciom organizując
pokazy i zajęcja W sfkołach na telenie
gminy' Wiedza i fnajomość tradycji
przyczynia się do ksztahowania tożsa'
mości ku|tulow€j i regiona|nej przyna'
|eżności mieszkańców. Koło Gospodyń
odgrywa w tej kwestii ogromną ro|ę
w naszym środowisku, dodatkowo plo.
mując nasza gminę na zewnątlz.

Ku|tura kołem śię toey
Gminne Centrum Kuhury i Czytel

nictwa w okresie wiosennym organizo-
wało i koordynowało wie|e konkursów
z zakresu Wiedz' słowa, teatlu, czy
w kategoriach tańca imuzyki. Powi.to.
wy Konku]s TALENTY MAŁoPoLsK|
odbył się w zawoi. Tam zembrzyckie
jury W składzie Małgorzata Kociołe
k(MoK sucha Beskidzka)' KazimieŻ
Gromada(orkiestra Dęta RYTM), odde.
|egowało zespoły i so|istów| Jagódki
(sP Marcówka), Mirameja |zs zemblzy.
€e)' Duecento(zs zembrzyce), Joanna
Pływacz(Zs Tarnawa Do|na), Anna Wai
dzik (ZS Tarnawa Dolna), Agnieszka Wy-
dra {sP Marcówka). W kategorii doloś|i
w zawoi Wystąpiła Katarzyna cyganik.
P2egląd Powiatowy w zawoi zakoń.
czył się sukcesem d|a przedstawicie|i
Gminy Zembrzyce. E|iminacje FinałWo.
jewódzki charakeryzujesjębardzowy.
sokim poziomem - mówią wykonawcy.
Tam można zauważyć, i|e pracy tŹeba

włożyć w sz|ifowanie swojego ta|entu
i to nie zawsze wystarcza' Wyróżnienie
otżymał zespó,ł Mirameja i Duet Du.
ecento pod opieką pani Barbary cyga-
nik.

Dnia 31 marca w Szkole Podstawo-
wej w Ś|eszowicach odbył 5ię gmin.
ny etap XonkuBu Recytatorskiego.
W jury konkursu zasiadali pani Magda-
|ena Bur|iga, pani Danuta Płotek, pan
KazimieŹ cfaićki. KonkUlŚ otwa a dy.
lektol szkoły pani Katażyna Talgosf.
W kategorii k|as |.l|l zwy(iężył Danie|
Motejadded, drugie miejsce Krzysztof
Łach oraz Woj.(iech Piątkowski, t|zecie
Kami| TrąCzyk. w kategorii k|as |V-V|
zwycięŹyła Kami|a JabłońŚka oraz Do-
minika Gałuszka, drugie rniejsce Ju.
styna Bie|, trzecie.Katażyna Pi|arcfyk.
W konkursie klas gimnazjalnych zwy-
ciężyła Anna cyganiŁ drugie miejsce
Kuśnierz Patrycja oraz |zabe|a Kuligow'
ska, trzecie lvlartyna Głuc'

W zespole szkół W zembrzycach
odbyły się eliminacje do ogó|nopo|-
śkiego Turnieiu WiedŹy Poźarn|Cze,
''Mlodzież zapoblega poźarom''.
W komisji zasiadaIi: dyrektor szkoły mgr
E|źbieta Fide|us, mgr stanjsławWadow.
ski, przedstawiciele OSP pan Miecy-
sław Talaga i Grzegorz Fortuna' Turniej
cieszy się ogromnym zainteresowa.
niem wślód uczniów. Tegoloczni fina.
|iści to Tadeusz Huber {sP s|eszowice)
olaz Tomasz Gałuszka (Gimnazjum Tal.

.nawa Do|na). Ponadto loŹstlfygnięto
konkurs p|astyczny''w|atr, wypadeŁ
ogień, woda . strażak zawśze ręĘ
poda". Nagrodzone osoby przez Ko-
mendę straŹy Pożamej: Kinga chowa-
niec, sfymon Ka|iński oraf sfymon Fi-
de|us' Nagrody fostały wręcfone pEez
stalostę Andżeja Pająka w stalostwie
Powiatowym w Suchej Beskidzkiej.

centrum Ku|tury oraf zespół szkół

DZIEN B()DZINY W TARNAWIE DOTNEJ
W dniu 29 maja 2010 t w ńmach

obchodów V Dnia Ziemi Tarnawskiej
w Zespo|e szkoł w Tarnawi€ Do|nej
odbył się Dzień Rodziny' Rozpoczął 5ię
mszą swiętą W koście|e parafra|nym
Sw, Jana Kantego w Tarnawie Dolnej
odprawiona przez ks. Proboszcza Piotra
5ulka.

Grono pedagogiczne, społeczność
Uczn iowska oraz rodzice i goście uczest.
niczyli w bogatej. części artystycznej

Na ludowo... . , . . .
Prężnie działające Koło Gospodyń

Miodusryna wraz z Gminnym Centrum
Kukury i cz}te|nictwa zolganizowało
jmprezę f okazji Dnia Kobiet. |mpre.
za odbyła się dnia 8 marca w sa|i LKs
Garbarz w Zembzycach. Frekwencja
była duża, wszystkie pżygotowane
mi€jsca byfy zajęte. Panie ugoszczono
pocfęstu n kiem. od były się też wspó|ne
śpiewy p.zy akompaniamencie kape|i
|Udowej. Życzenia Wszystkim obecnym
kobietom i organizatorkom impre-
zy z|ożył wó]t Józef Gąsiorek' z gości
obecni by|i również sekretarz gminy
pani Glażyna Fuja oraz radny pan Kazi
mierzCzaicki .

28 kwietnia Koło Gospodyń po raz
trzeci brało udziałw Powiatowym Kon.
kursie Potraw i Palm Wlelkanocny(h
organizowanym w Budzowie. Panie
zdobyły tam niekwestionowane pierw'
sze miejsce w kategorii ,,palma trady-
cyjna': Impreza wpisała się już na stałe
W ka|endarz działaIności KGW i cieszy
się ogromną popuIarnością.

l2 maja 2010 roku w Karczmie,,Ko-
liba,, w zawoi odbyły się ',Podbabio-
górskie Posiady,,. Zespół Regiona|ny
Mjoduszyna otrzymał wyróżnienie
w kategor.i fespoły śpiewacze.W kate-
gońi gawędziarze I miejsce zdobył pan
Jófef Kżakze Ś|eszowi., ||| miejsce de-
biutantka pani Maria Heldt z Zembeyc.

W dniach ]4.16 maja odbywał 5ię
w Podegrodziu XXVlll Konkurs l5tru-
menta|istów, śPi€waków Ludowych
i D]uźbów wese|nych. zespół Regio.
na|ny Mioduszyna Wykonylvał a cap-
pel|a starą tladycyjne me|odie cha-
rakterystyczne dla naszego regionu
i otŻymał wyróźnienie' Koło Gośpo-
dyń Mioduszyna jest f|alem pie|ę.
gnu].ącym ku|turę |udową i dziedzictwo
kulturowe naszego regionu. Dzieje 5ię

i sportowej. Moźna było obejrzeć wy.
stępy poszczegó|nych k|as u(zniów,
układy taneczną akrobatykę sponową
posłuchać recytacji Wielszy. Najwjęk.
szą popu|arnośCią Cieszył się konkurs
karaoke jzajęCia p|astyczne a W zakre.
sie rozgrywek sportowych piłka nożna
i piłka siatkowa' Byly Wystawy oraz |o-
teria fantowa. z gości udział wzię|iIwójt
Józef Gąsiorek, przewodnjcząCa Rady
Gminy Krystyna stypuła, 5ekreta|z 9mi

ny Glażyna Fuja, kierownik GzoFs E|ż.
bieta PaIecf na, p2ewodniczący Komisji
ośWiaty RG Kazimielf cfaicki, radny
AntoniNiz iński .

Jest to wspaniała imprefa integla-
cyjna' Za jej organifację wie|kie słowa
podziękowania Dylekcji, Gronu Peda.
gogicznemu iuczniom.

opnc. G. Ftlk



J|iń ż&in'o-

ucznioWie: Andrz€j 5ala. zs zembŻyce,
Tomasz Gałuszka - Gimnazjum Tarnawa
Dolna.

Weekend 8.9 maja to czas zmagań
wokalnych' W tym czasie miały miej
sĆe || otwalte Warśztaty woka|ne
d|a młodzieży z terenu powiatu sU
skiego. Wydarzenie zorganizowano
przy udziale Starostwa Powiatowego
w suchej Beskjdzkiej. zajęcia odbyfy
się W Marjackim Domu Reko|ekcyjnym
w Zembrzycach. Nie po raz pierwszy
mieIiśmy okazję korzystać z gościnności
i życz|iwości tej instytucj.i' Młodzież we
wspanjałej atmosferze uczyła 5ię tech
nik śpiewu oraz utworóW które uśWiet.
nily wieczorną lvlszę swjętą W parafia|'
nym koście|e. Warsztaty prowadziła
panaAl icja lakubiak.

Dnia 28 maja na Stadionie Sporto-
wym w Zembżycach odbyła się im.
preza święto Naśzyó Dzieci. Podczas
imprezy olganizatoż' którymi było
Centrum Kultury oraz Swietlica Srodo-
wiskowa, zapewnili wiele atrakcji za-
róWno d|a dzie(ijak j d|a ich rodzicóW
Podczas imprezy odbył się Konkurs
śpiewać Nażdy Może, W którym zwy-
ciężyła EWe|inka Pi|szak z Malcówkj,
Anna Fidelus ( l l  miejsce) oraz Angel i-
ka sobaniak f Zembżyc (|| miejsce).
W pierwszej tlójce zna|azły się dzi€w

w Zembrzycach dnia 26 kwietnia za-
prosił dfieci i młodzież na plofesjona|ny
Pokaz tań.a wśpółcześnego grupy
DANCE GLUB pochodzącej ze Lwowa.
Grupa to |aureacizłotych ]odeł. Kie|ce
oraz wie|u międzynarodowych fe.tiwa.
li' 4 maja w Mjejskim ośrodku Kultury
w suchej Beskidzkiej odbyły się eIimina'
cie do xxv F€stiwa|u Teat.ów Dzie<i
i Mł.odzieży - Bajdu]€k. Po raz pierw-
szy brała w nim udział nasza gmina. ze-
mbrzyce reprezentował zespół teatral
ny cadabra z MarcóWkipod kierunkiem
pani Jolanty Fidelus oraz pani lvloniki
Bączek. Debiutujący artyści otrzyma|i
wyróżnienie za Przygotowaną sztukę
,,Przygody An ulki':

W dniu 6 maja w szkole Tarnawie
Do|nej odbył się gminny etap Kon.
kurśu w|edży ogó|nej Leonardo
W konkulsie Wzięło udfiał ]2 ucŹniów
sf kół gimnazjaInych f telenu Gminy ze.
mbŹyce. l'Jcfestnicy pżef około godfi-
nę fmaga|isię z testem wiedfy ogó|nej.
Odpowiadalina pytania z zakresu nauk
przyrodniczych, regionalizmu, historij,
matematyki itp. Prace sprawdzała ko.
misja w składzie: dyrektor szkoły WTar.
nawie Do|nej Ewa Dębińska, dyrektor
zs zemb|zy<e E|Źbi€ta Fide|us, Ha|ina
Wacław . GcKicz. Do ńnału głównego
W Lanckoronie zakwa|ifrkowali się

<4ny Pavyąa Gołąbek' Kata2yna Ta-
laga, Kamila Pawlica, lrabella Semik
(|| ńiejsce). Tżecie miejsce jury pŻy-
znało Karolinie Kaspę yckiej z lvlalcówki.
]ury5twierdziło jednogłośnie, że Wszyst-
kie dzieci były tego dnia fwycięzcami.
(ażde otr.ymało podarunek i dyp|om.
NajmMsza uaestniczka konkursu Fra-
nik o|a mia|a 3J roku' Ko|ejną atrakcją
byla zabawa z ko|orowymi c|ownańi,
którzy pżez dwie godziny bawi' dzie-
ci. Następnie dzie<i ze swiet|icy srodo.
wiskowej oraz K|ubu Małego Językow(a
składały życfenia swoim mamom. Pod-
czas imprezy wo|ontariuszki z zespołu
szkół w Zembęycach rozdawały u|otki
i ba|oniki dotyczące Kampanii Zacho-
wajTrzeźwy Umysł' Gośćmi specja Inymi
małych mieszkańców był wójt Gminy
zemb|zyce )óEl Gąsiorek, sekretarz
Grałna Fuja, dyrektor Zs E|żbieta Fi
delus, radny Kazimierz Czaicki oraz Ka-
zimierz Gromada (Orkiestra Rytm).Pod-
cras wakacji Centrum Kultury zaprosi
dfieci na ciekawe zajęcia z e|ementami
arteterapji oraz pedagogiki zabaw' faś
młodzież na Turniej P|ażowej Piłki siat.

|nformacje można zna|eźć na stronie
www.9Cki<żf embrzy.e.p|.

Aprd(. Halina Wactaw GCKiCz

ffiPJT***tP#t"*,::::ffiHE
Gminny ośrodek Pomocy społeczne'i

w zembr:yoch |nformlje, że od
kwigtnia 201 0r. realizowany iest
Projekt śystemowy pod nazwą

.,Aktywność - mói atut ,''
W ramach projektu organizowane

będą szko|enia i kursy skierowane do
osób bezrobotnych i nieaktywnych fa-
wodowo z telenu gminy zembrzycą
korzystających f pomocy społecf nej.
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niujest bezpłatny'
Projek w!półńnansowany jest pżez

Unję Europejską ze środków Europej.
skiego Funduszu społecznego'

szczegółowe informa<.ie na teńat
proiektu dortęPn€

pod nr 33 874 64 00 w siedzibie
GOPSZembrzyce.

DNI GMINY ZEMBBZYCE 26127 CZERWIEC
SOBOTA - 26,06.2010 r, LKS GARBARZ
l8'00 -WYSTĘP oRK|ESTRA RYTI\4
I9.OO - FESTYN
NIEDZIELA - 27,06.2010 r. Lt(S GARBARZ
14.00 - | sToWARzYszENIE MUzYczNE śLEszoW|cE
14.30 - 16.00 - PRoGRAM DLA Dz|Ec| z agencją PRo ART
z Rudy s|ąskiej
16.00 - 20'LEc|E sAMoRZĄDÓW-WYRÓŻNIEN|A DLA Dz|A-
LACZY
] 6.30 - zEsPoŁ REG|oNALNY M|oDUSZYNA
]7 .00 -KABARETUBACY

ce|em projektu je5l podwyżŚzenie
statusu spo,łecznego i zawodowego
k|ientóW GoPs Zembrzyce poprzezod.
budowanie wiary we własne moż|i.
wości, fdobycie nowych umiejętności
i doświadczeń olaz przygotowanie do
wejścia |Ub powrotu na rynek pracy'

W roku 2010r wsparciem doradcfo-
szko|eniowym zostanie objęte ] l osób
ftelenu naszej gminy, udział w sfko|e-

18.30 RETRO band folkowe granie
]9.00 ZA8AWA Z ZESPoŁEM F|NAL|S
ATRAKCJE:
]. PARK ROZRYWKI DLA DZIECI
2, STOISKA REGIONALNE
3' LoTER|A FANToWA- ZEsPÓŁ szKÓŁ zEMBRZYCE.
oRGANIZAToRzY: URzĄD GMINY GcKIcz'  LKs GARBARz
ZBIORKI I FANTY NA RZECZ POSZKODOWANYCH PRZEZ
osuwtsKA

SERDECZN'E ZAPRASZAMY
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