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To czwarty rok, gdy za pośred-
nictwem KwańaInika spotykam się
z Państwem w Waszych domach.
W każdym wydaniU staramy się po-
dać informacje za poprzedni okles
- tym razem to dane od lgrudnia
2009 r, czyli w okresie Wielkiego
Postu piszemy o,iasełkach, spotka.
nia(h opłatkowych itp. cyk| Wyda.
nia kwartalnego ustala nam taki
porządek informacyjny.

Jest mi bardzo miło, że od czte.
rech |at macie Państwo bieżącq
informację o pracy mojej i Urzędu
Gmint jednostek organizacyjnych,
Rady Gminy. Jak zauważy|iście jest
to praca otwarta, jawna. Dzielimy
się radościami i smutkami, źalimy
5ię, gdy mamy prob|em załatwić
jakieś sprawy jak np' segregac.ia
śmieci. Dajemy relacje z imprez, na
których jesteśmy |ub które organi.
zujemy.

ŻYemy w czasie kryzysu eko-
nomicznego, który nie jest mocno
odcarwalny przez pojedynczego
mieszkańca, a|e my to odczuIiśmy
przy tworzeniu budżetu' Wydatki
Wzrastają a dochody ma|ejq' ]ak
Państwo zauważy|iście staramy się
nie obciqżać podatkami od budyn-
ków mieszkalnych i gruntóW stqd
dochody z tych dziedzjn prawie się
niezmieniajq'

Dqżymy do tegą aby nasza
Gmina bytq coraz ładniejsfa icfyst-
sza i d|atego tak Ważnym staje
s!ę segregacja i odbiór odpadóW
komunaInych' Pomimo odpłat-
ności za zbiólkę odpadów iza
Worki z budżetu Gminy, a więc
z podatkóW dopłaci|iśmy w 2009 r
kwotę i37'668 zł. W roku 20]o p|a-
nowana dopłata Wynosi ] ]0.922
zł'l ka|ku|ację przedstawiIiśmy
w poprzednim Kwarta|niku/' Moż
na by fmnie,iszyć Wysokość dopłaty
poprfez segregację odpadów ko-
mUnalnych, a środki przefnaczyć
na inne Ważniejsze zadania. Ape.
|ujemy o poważne potraktowanie
tego tematu.

Poczatek 2010 roku - to nowe
wyfwania dla naszego skromne-
9o budzetu. Rozpocfęta inwesty.
cja Wodno.kanalifaryjna nakłada
na nas koniecfność j€j kontynu.
acji, aby nie utracić Ważności po.
zwolenia na budowę. Jesteśmy

szAN0WNl MlEszKAŃcY
w korzystnej s}.tuacji, ponieważ
prfez całą Talnawę Do|ną Wyko-
nane są główne ko|ektory dopro-
wadzające ścieki do oczyszcza|ni
w Zembrzycach. W miejscowo-
ściach ś|esfowice iTarnawa Górna
inwestycja jest zakończona, nato-
miast wTarnawie DoInej niezbędne
jest rozprowadzenie sieci wodno-
kanaIizacyjnej do poszczegó|nych
posesji. Dotychczas ta inwestycja re-
aIizowana była ze środkóW budżetu
Państwa w ramach budowy zbiorni '
ka Wodnego swinna Polęba. srodki
te zostały na dzień dzisiejszy Wyko.
rzystane /ok. 30 m|n zł' / a starania
o nowe aktua|nie 5q bezskuteczne
do czasu zmiany obowiqzującej
wtym zakresie ustawy z 4.052005(
Nie czekając na dofrnansowanie
z RZGW przygotowujemy wniosek
do MałopoIskiego Regionalnego
Programu Operacy.inego na konty-
nuację tej inwestycji.

odnośnieszczegółoWych zamie
rzeń na lok 20]0 - wypowiem się
W następnym opracowaniu KWar-
taInika, kiedy będziemy peWni efek.
tóW starań W zakresie składanych
Wniosków. ZasygnaIifuję jedynie
Ważniejsze zamierzenia na ten lok;

remont drogi powiatowej Tarna-
Wa Górna - Ś|eszowice - Mucharz
/w br. 300 tys' fł. z budżetu Gmi.
ny/,

. remont około 1 km drogi powia.
towej W MarcóWce / 100 tys' zł.
z budżetu Gminy/,

- pżebudowa Rynku w Zembrzycach
,&osŹ ok 500 tys. fł"/,

- kontynuacja budowy sieci kanali-
facyjnej iWodociągowej W sołec.
twie Tarnawa Dolna,

. będziemy kontynuować remonty
cząstkowe dróg gminnych w za-
łeźności od moż|iwości przezna-
czenia na ten ceI środków finan-
sowych /po rof|iczeniu kosaóW
odśnieżania/'
szanowni Mieszkańcy - podatki

i inne obciążenia dla budżetóW do.
mowych 5ą fawsze uciąż|iwe, a|e
nikt nie Wymyś|ił innej formy d|a
Utrzymanla in5tytucji Państwa.

Bez środkóW z zewnątE nie moŹ-
na by było zrealizować wie|u zadań'
W 2009 r. budżet Gminy w fakre.
sie wydatkóW Źamknął się kwotq
12A3a362'44 zł. W tym miejscu

*1,,"," lB

podam dochody od mieszkańcóW
gminy płacone W formie rożnego
rodzaju podatków:
Dochodyza 2009 r.
- karta podatkowa 25'000 zł., poda-

tek od nieruchomośCi l.026.059
zł., podatek ro|ny ,|03.787 fł.

- podatek |eśny 39.455 zł', podatek
od środ ków tra nsport. ] 86.842 zł.,
podatek od spadkóW i da.owizn
96.717 zl.

. podatek od czynności c)^Vi|no
prawnych 61']12 zł., rekompen-
sata za utracone dochody 687 zł'
odsetki ] 6.05] fł.

Razem w/w do(hody 1.555.710
zł. ważniejsze wydatki z budżetu
w 2009 roku:
' oświet|enie U|iczne 166.459 zł.,

odśnieżanie 83'8B0zł', dopłata do
ut|zymania szkó| 972.084 z|'

- dopłata do opieki społecznej
220'527 z|., dopłata do segrega-
cji odpadóW Wody i kana|izacji
156'668 zł'

- utrzymanie GCKiCz i Bibliote-
ki ]64.000fł', dotacja na sport
60.000 zł' re monty d róg 494.4062ł.
/W tym usuwanie szkód powo-
dziowych/. Razem w/w wydatki
2'318'o24 zł.
W zestawieniu powyżsfym nie

ujęto Wie|u fadań lea|izowanych
przez Gminę jak utrzymanie osĘ
wydatkiW dzia|e ro|nictwo i leśnic-
twą gospodarka mieszkaniowa,
działaIność usługowa, administra-
cja, obrona cywilna, ochrona zdro-
wia, obsługa długu pub|icznego -
W 2009 roku rata spłaty kredytu
z 2006 r. Wyniosła 655.792 z|. o|az
57.272 zł. odsetki/. Nie podano Wy-
sokości środkóW jakie na|eźy wy-
dać, aby przygotować dokumenta-
cję na .óżne lemonty i inwestycje,
na naprawę szkód powodfiowych.

Podawanie tych informacji niech
będzie odebrane przez miesfkań.
cóW ze zrozumieniem W zderzeniu
tegą co życzylibyśmy sobie do wy-
konania w naszej Gminie z tym, co
jest moż|iwe do Wykonania.

swięta Wie|kanocne. wiosna
- to czas radości i optymizmu i tego
Państwu życzę.

z powożaniem Józef Gąsiorck
Wą!



Z PBAC WOJTA GMINY I UBZEDU GMINY

Z PRAC RADY GMINY
^a2010t./.
rozpate€nia skargi na działa|ność
Wójta Gminy zembŻyce /skargę
uznano za bezfasadną, a doty.zyła
odprowadzenia wód poza budowa
ną obwodni(ę w Zem bżycach/.
zmiany uchwały w sprawie fótwier
dzenia tar}.fy opłat za opróżnianie
zbiorników bezodpl'{'owych /wy
kreś|ono niepotrzebny zapisl

Na s€sji nadyGminywdniu 29gludnia
20(x) r. pod'ęto u.hwały w sprawach:

zgody na wydzierż?wienie nie.ucho.
mości mienia komunaIne9o dIa osP
/dotyczy przedłużenia dzieżawy d|a
o5Ę którym końey się okr€s dzier

zmian w Uchwa|e Budżetowej na
2009 rok.
Na śesii w dniu 26 |utego 20l0 r.
podięto u(hwały w sprawa.h:
udzielenia pomocy fnansowej Po
wiatowi suskiemu w 2o]o r. /doń
nansowanie kosztów związa nych
z udziałem W imprezach targowych/,

Na s€sii R.dyGminyw dniu 21 grudni.
2009 r. Podięlo u.hw.' w spr.wa.h:

-r uchwalenia Gminnego Programu
Proń|aktyki i Rozwiązywania Prob|e'
mów A|koho|owych na rok20l0 oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Gmi.
nie na 20l0 rok,

. zmian W Uchwa|e Budźetowej na
2009 rok,

, uchwa|enia budżetu Gminy na 20]o
rok/ uchwa|ono budźet na 20]o rJ,.
zmiany uchwaty W sprawie pnystą'
pienia Gminy Zembżyce . do lea|i
zacji projektu w ramach Poddziałania
7. 1.1 Programu Ope6cyjne9o Ka-
pitał Ludfk./ poplawka njezbędna
przed podpisaniem umowy na reali'
zac)ę zadania/,
zmian w statucie Gminy Zembrzyce
/dopisanie jednostki: Swietlicy Sro-
dowiskowej w z€m brzy(ach/,
zmiany w statuci€ Urzędu Gminy
zembęyoe / jrr'J'/
pIanów pracy Komi5ji Rady Gminy na
20!0rl prfyjęto p|any placy Komisj.

udzie|enia pomocy ńnansowej na
Źecz Województwa Małopo|skiego
w 20]0 l. /dońnansowan.e zadania
,,Budowa obejścia zembrryc W ciągu
drogi wojewódzkiej n t 956/'
udzieIenia pomocy rz€czowej Powia.
towi Suskiemu w 2010 r./ opracowa-
nia dokumentacji projektowo-kosz
tolysowej ''Budowa chodnikóW pEy
drodze powiatowej nr K 1702 w Tar-
nawie Dolnej/,
zaciągnięCia prfez Gminę Zembey'
ce w 2o]0 r pożyczk] w Wojewódz-
kim FundU9zU ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie
lpo4eka Aa kontynuację budowy
kana|izacji sanitarnej i Wodociągu
wTarnawie Dolnej/,
Zr an w uóWa|e bldż€towej na 2010 r'
zgody na pżedłużenie umów dzier
żawy na grunty lo|ną
zqody na pzedfuźenie umów nai

oprac' Grażwa Fuja

z ważniejśzych pra( w omawianyrn
okresie:

Wykonano i roz|iczono częścjowy
remont drogi w kierunku,,Wiatraki"
w Tarnawie Dolnej kwota
] 2.948,93 zł. brutto,
roz|iczono zakres robót przewi
dzianych do wykonanja w roku
2009 na zadaniu odprowadzenie
wód opadowych i gruntowych
z rowów me|ioracyjnych do rze.
ki Skawy w km 39 9os prry
budowie obwodnicy Zembrzyc
i złoźono wniosek dot' zgłoszenia
robót do Urzędu Wojewódzkiego,
Wartość dokumentacji ]8.300 zł'
/środkipozyskane/

) podpisano umowę olaz wykonano
budowę budynku sanitano .biu.
lowo. gospodarczego do obsłUgi
boiśka sportowego w Tarn.wie
Do|nej na kwotę 123'196 zł. oąz
rozliczono zadanie/ pozyskane z
RZGW kwota 92.763 zł.,

:l wykonano odwodnienie drogi
Pind|e W zembŹycach . kwota
3.12a zł'

if wykonano projekt i uzyskano
pofwo|enie na budowę fatoki
autobusowej w ciągu drogi krajo-
Wej Nr28 Dąbie w zembrzycach,

o wykonano uchwałę Rady dokonu-
jąc wyrniany notaria|nej gruntów
f car|tas Archidie<ezji Krókowskiej,

wydaIiśmy KwartaInik i foIder,
przygotowaliśmy materiały do ka'
lendarza Stowarzyszenia Gmin
Babiogórskich zawierające waż.
niejsze danezokresu 20lecia dr ia
łaIności5amorządowej
zlecono opracowanae kosztory-
sów oraz dokumentów do zgło.
szenia robót na usuwanie skut
ków k|ęŚk żywiołowych: droga
Pustki na trasie do Jurkowskiej
wTarnawie Dolnej i Pod SalewTar
nawie Dolnej / 3 odcinki/ do reali
zacji w 2O1O (.

zlecono oprac. dokumentacji wraz
z kosztolysem na położenie nowej
nawieżchni /tańan/ przy szko|e
w Zembrzycach,

wtrakcieprfygotowywaniaiestwnio
sek do Wojewódzkiego Funduszu
o(hrony Środowiska na budowę
odc.nka kanaIizacji i Wodociągu
w Tarnawie Dolnej oraz termomo-
dernizacji budynku ośrodka udro.
wia wZembrzycach,

' opracowano dokumentację pro
jektowo'kosztorysową i złożono
wniosek o wydanie pozwolenia
na budowę estrady do występów
a rtystycnych przy budynku Pawi
lonu Sportowego w Zembrzycach.
Przygotowyw.ny jest wniosek
o dońnansowanie,

1l uzgodniono 3 etap budowy drogj

krajowej nr 28 na odcinkuTarnawa
Do|na -Zembrzycą

uzgodniono projek docelowej or-
ganizacji ruchu na obwodnicy
zeńbIzyc,

trwają uzgodnienia dot. lokalizacji
przystanku na kierunku Zembrzy-
ce . Budzów w rejonie mostu do
Marcówki,

uzyskano pozwo enie na przebudo-
wę RynkU olaz budowę parkingu
obok UrzędU w zembżycach,

ogłoszono kojejny przeta19 na od
danie w najem budynku Klubu
RoInika WTarnawie Górnej,
ogłoszono konkurs na stanowisko
Kielownika świet|icy ślodowisko.
wej w Zembrzycach,

przeprowadzono z€brania splawoz.
dawcze we wszystkich OSP/Tarna-
wa Dolna 17.01.2010, Zembrzyce
24.01.2010, Sleszowice 14.02.201 0,
lvlarcówka 2].02.20] 0/,

uczczono pielwszą stu|atkę na tere'
niegminy Zembrzyce,

, Uczestnicfono w spotkaniach opłat-
kowych emerytów irencistów olaz
wjasełkach na terenie gminy,

:. zorganizowano jubileusze dla mal
żeństw obchodfących diamento.
we i złotego gody'

Oprac.G.Fuja
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Funkcja Gminy to nie tylko budowa
drÓg, wodociągóW kana|ifac]'i, to nie
ty|ko dbałość o śrcdowisko, a|e wiele
innych zadań zalóWno wykonywanych
pę€z pracownikóW UŹędu Gminy, jak
i pźez Gminny ołodek Pomocy spo.
łecznej czy Gminny ze5pó obslugi Fi.

PŹedstawię ważnieFze place, któ|e
!a wykonylvane, aby zapewnić mieszkań.
Co.n wszystko to. co na|eży 5ię zgodnie
ż p.zepi9a mi plawa. Będą to spraWy, dzię.
t' ttórym z budżetu państwa za pośred.
.a_twem gmint czy w ramach dotacji
Finn€jwypłacane byv W 2009 r. środki
ńnansowe' Największą pozycję stanowi
wypłata zasiłków rodzinnych j świadczeń
alimentacyjnych. W tym zakresie wydano
|047 decvfji ddm|nistracyjnych na łącz.
ną kwotę ] '5]9']26 2l ' ,  w tym dotacia
1.504-693 zł', a świadczeniami objętych
było457lodzin.

Drugą pozycję stanowią wsze|kie
świadczen ia z opieki społecznej. Wydano
łącżnie 358 de(yuiI administra.yinych,
a pomocą objęto 153 rodziny. doźy.
wiani€ńobięto 127 dzi€ci, a zas|łtami
na dożywianie l58 dzie.L l80 rodzin
objęty(h jeśt pracą sodaIną. uzyskaną
dota(ię w wyśokości 229.0|9 fl. p.ze'

' dońnansowanie fasiłków okresowvch
136.553 zl.

' dońnansowanie fUnkcjonowania GoPs
48'909fł.
dofnansowanie proqamu 

"Pomoc Pań
sh^/a W zak'€sie doz'wiania"- 43557 ''
2 budźetu Gminy nazadania w opiec
śpołecżn€i wydatkov,ano 227.627zł.

za pośrednIctwem Gm innego ze5po
łu ob!ługi Finansowej szkół rea|izowa
na jest pomoc mate a|na d|a uchiów
o chalakteźe socjalnym iwyprawka d|a
uczniÓw w 2009 r. na t€n C€|wydatko.
w.no kwotę 53.209 żł. któ]a w Całośd
po(hodrila r dota.ii. W grudniu rorli-
czono progra m,,Radosna szkoła,,. dotacja
pozyskana z Małopokki€go Urzędu Wo'
jewódzkiego w ramach Rządowego Plo.
gramu wspierania w latach 2009 2014

WIAD0MoŚclz GM|llJY
olganÓW plowadzących W zapewnieniu
bezpiecznych WalunkóW nauki W k|a'
sach |.| | szkół podstawowych' z dotacji
szkoły zakupi' pomoce naukowe if wła.
snych ślodkóW ufządzono mieFca zabaw
w następujqcychszkołachtj.zespo{eszkół
W Zembży.ach' Zespo|e szkół W Tar
nawie Dolnej iw Szkole Podstawowej
w Sieszowicdch. Kwota rorliczonej do-
ta.ji wynośi 17.988,00 żł.

.l|ż po |af ||zeci pozyskano środki
2 Państwoweqo Funduszu Rehabi|itacji
osób Niepełnosplawnych na piIotażo.
wy prcgram,,uczEN NA WSI pomoc
w zdobywd n iu wyksfał.enia przez osoby
n|epełnosprawne zamieszkujące gminy
wiejskie': Z programu skotzysta 23 dzie,
ci szko|nych posiadających orzeczenie
o niepe|nosprawności. 09ó|na kwota
prograrnu wynosi 41.855,87 zl.

Wypłacono producentom ro|nym
zwrot części podatku akcyzowego na
kwotę 6.950,1t4, która w calośCi pocho.
dżit. z dota(ji.

Dofinansowani€ knał.€nia mło.
do<iany.h 79.191,54 z|. /całość łodki

Dopła(ono z budżetu gninydo uty.
|iza(iiazbestu kwotę 2.968 żł. - zosta'
ły załatwione wśzystki€ wnioski pozy.

A te]az sprawofdanie z działa|nośd
Gminnej xomi5.|i RozwiąryWan|a Pro.
bIemów AIkohoIowych w 2oo9 r. opló.
(owane plzez P€łnomo(nika p. Beate
stanaśzek.

Komkja zajmowała się między inny

' opiniowaniem lokalizacji miejsc sprze
daży a|koho|u do spożycia W miejscu
i poza miejscem sprzedaźy. Plowadzo
ne były wylywkowe kontro|e wszy9t
kich punktów sprzedaży na terenie
gm'ny w zakresie przestrzegania pra-
wa w tym zakresie,

rorganizowa no szkolenie d la sp?edaw,
cóW napojóW a|koho|owych, W którym
u(restniczyło 90 % sprzedawców z te.
renu 9miny,
członkowie komilji Wspó|nie f pracow.

STATYSTYKI

nikami punktu konsultacyjnego plze-
prowadza|i rozmowy motywując€ oraz
udzielali porad zainteresowanym,

. komisja skierowałó 2 wnioski do sądu
o zobowiązanie do |eczenia odwyko-
wego zamkniętego.
W punkcie Informacyjno Konsul-

tacyjnym ds' Uzależnień d}zurował te.
lapeuta d5. uza|eżnień oraz pracownik
socja|ny w każdy poniedfiałek od godz.
l l d o l 5 .
|']dzie|ono 284 porady osobom uza|eż.
nionym, W tym sześć osób Wyrafiło
zgodę na |ecfenie dobrowo|ne za.
mknięte' Komisja skierowała 2 wnioski
do sądu.

. Udzje|ono 40 polad współuza|eżnjo-
nym. Osoby te byt dodatkowo kiero-
wane do Centrum Interwencji Kryzy,
sowej w suchej Beskidzkiej.

- Udzielono 6 porad doroslym dzieciom
alkoholika.

W 20]0 r' punkt nadal będz.e czynny
W każdy poniedzjałek,jednak W godz|
nachod8-I2'tej.
W punk.ie przeciwdziałania pże.

mocy dyżul pełni specja|ista ds' pże.
mocy, który udzie|ił 8 polad olaz współ'
p|acował na bieżąco 2 placownikami
Gminnego ośrodka Pomocy społecznej
wfembżycach'

Przez ca' rok działa równieŹ Loka|na
Koa|icja PĘeciw Przemocy'

prowadfone byt na terenie gminy
kampanie edukacyjne i prońlaktycf ne
we wszystkich szkołach oraf uczestni.
czono w ogó|nopo|skich kampaniach
,,zacho.'Naj t|zeżwy umysł,, ,,ciąż'a bez
aIkohoIu1,'Dzieciństwo bef pżemocy1

' Komisja dofnansowala wy)azdy waka-
.yjne izimowe dzieci,

' dońnansowaniem objęto również ośro.
dek InteMencji Kryzysowej oraz Po-
radnię Leczenia Uza|eżnień w suchej
Beskidzkiej,

odbyły się spotłania ahywizujące spo.
łeczeństwo IokaIne.

Optuc.G. Fujo
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sEPARACJE /cała Gmina/

2, UBODZENIA

Małżeństlła Roz$ody

I  r l ) 52

:)1]s 5 5 4

2oo; 68 6
!0oó 52 I
2004 58 l0 2
200{ 6

2003 +2 I

Rohumdz zern&z\Ęe Tarnawa D Śleszowice Marcórr*a

200!l :. 1 l l0 5 3
22 9 5 5

2005 27 15 9 4 4

Ąboa 33 t2 z 6
D7 t5 t 9 t3 3 1 l

?sui 27 t5 l 6 4 7

ffiE;
E'6:,

28 l4 2 9

t63 t04 ó5 50
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oprc. L. Pywacz.G. Fuja

TERMINARZ zBlÓBKl 0DPADÓW
Kwiedeń - 12 i 26 cżerwie(. z 2t i28 /wie|kogabarytowe/
Ma j  -  17  i 3 1  L i p i e c - 12 , 19 i 26

Ape| do miesz|ońców Gminy Zembrryce!
Urząo Urn|ny w ZembŻy(ach ape|'Je do mieszkańców Gminy Zembrzyce o nie Vlypa anie suchych taw na po|ana.h. Bezmyś|ne

Wypa|anie trawjest niejednokrotnie przyayną pow9tawania pożarów |asów i innych obiektóW a W ostatnich |atach róWnież śmielci
osÓb. Niszczone5ą wten sposób roś|iny poŹ},teczne, owady izwierzęta, co przynosiduże szkodyd|a środowiska natura|nego' Prosimy
o zas|osowanie się do powyższego zakaz|J.

W dniu 25 grudnia 2009 r. p.Anna Szczy-
gieł - mieszkanka mieis€owości s|eszowice
skończyła 100 lat życia. Jest to pie.wsza stu'
iatka na telenie naszejgminy (o którcj mie-
Iiśmywiedfę)'

Z łczeniami i gratu|acjami do szanow.
nej ]ubi|atki pospieszy' Władze 6miny
w osobach; wójta Józefa Gąsio*ą sekfeta.
Ża g.n'iny Gażyny Fuja, pŻybył proboszcf
parafi i w Sleszowi.ach k..lacek Kaznowski.
Kierownik P|acówki Tercnowei KRUS w su'
chej Beskidfkiej p Jacek Kamiński, sob's
wsi p. Halina Ziomek, kierownik USC Anna
Zawila.

A|e najpielw orkiesva stowaŻvszenia
lvluzycznego ś|eszowice zaqrała obok jej

fy:zęaia zbżono od Prezesa Radv lvlini
strÓw, Wojewody ivałopo|skieqo, Wójt
W imieniu M/łasnym iWładf Gminv orazca.
łej społeaności Gminy zembzvce w Liście
Gratu|acyjnym napisat ,z na6źwm Pani
gĘbokim sm.unkien, mr,m zaszc2yt
w imbniu w,adz sanożadowwh Gmhv
zenfu4.e onz whsnyni pń*"-t oó.
stoinej tubilate Pdni Annie szcAlclEł'

3, ZGONY
Rok uro&. Zenbrzyce Tarnawa D. Tarnawa c.

2003 l 9 u 3 8
2004 2,1 l ó I 2 3 6
2005 27 7 5 3
2006 t7 8 3 8
2007 25 t 2 9 4 5
2008 34 t 8 6 2 5
2009 26 8 5 5

t72 93 55 25 40

"2[)() IAT DLA STULATKI''
OprccG. Fuja

|al toń podarowany pzez p sohys z fapa|o.
nymi świeczkami i napisem, któle dostojnd
Jubi|atkazqasiła'

Jubiatka w otoczeniu najblirszel rod?i-
ny iopiekunóW któzy na co dfień dajqjej
ciepło' befpi €czeństlvo i opekę zabawja.
|a gości śpiewaniem, Wykazując się znajo.
moś.iq wie u zwrotek ko|ęd, opowieściami

D|a mnie piszqcej ten mate ał było to
najwspania|szepzeżyc]eśWiąteen€ zo.
baayłam ] ubiIatkę w dobfej kondy.jijak na
tenwiek, radosną, któla samawsobiestano.
wi histof]ę bo puedeż pŻełła izobaczyła
w swoim źyciu takwie|e radościismutków

zycfymy sfanownej lubi|atce długich,
o dobrym zdrowiu ipogodzie ducha |at ży'
cia. Naszym pragnieniem jest odwiedzanie
Jubi|atki corocznie, branie idawanie tadości
z4ata,

choć pewnie tego osobiście nie pzeczy
ta - to Jeszcze raz życzę w imieniu wszyst.
kich mieszkańcówGminy - 200lat|
Zdjęcia str 2 Kwarta|nika'

. Aprac.G.Fuh

z okażji 1o0 - le.ia urodźn najsełdeczniej.
sze qrurulacje.
wielke umonie i podżiękowanie m lrudy
pft.owit?go życia orcż szeere źy.żenia.
Boża opot|zność pozwolih Pani osiągnąć
wiel. o któryn mał4ny wszys.y i kórcgo
zy.ryIrry soue wzaje,nnie w szczególnie
uro(4sry.h ówilo.h' ale kółe osiągajq
tylko nieliczni wybmńcy, do grona kóry.h

Pani dl|'gie żyde łzypadło na bużliwy
wkk W którcso wyd zenia o&isnę,y
piętno flówniź na Pani źyśiu wplatoją.
w nie .hwil? łanaty.zne i trullne, jak reż
|odosne i.zynh z Pani świadka naszej nie.

seń.cżn i e i.zę Pan i d użo zd I owi a, w sze l.
kej Ponyślności w kolejnyd lata.h źycia,
błog o s.ławi 2 |źstwa Boż2 go':

Kietownik oddziału Powatowego kRUs
oproe glatu|acii poinfolmował o pzvwi|e
jach na|eących się stu|atce' Ws4'stkie z9ro'
madzone osoby ońalowały kwiaty, drobne
upominki, wieIe ży(zeń i serdeczności'

Było zagrane pŻez olkiestrę s|esfowice
izaśpiewane pzez obecnych życfenie 200

- proboszcz parańi sw. Jana chrzcicie|a
w Zembzycach, radni Rady Gmint Dy-
rektof Zespołu szkoł w zembEycach p.
Elżbieta Fidelus. Kierownik GoPs Balbań
Żmudka, i prac. so.ja|ny Ewa Drabik, Dy.
rektor GCK i Cz Dan uta Suwada i an imator
ka ku|tuly Ha|inaWacłaĘ sołtys lvlaria Kuś
i Iiczne grono mieszkańców miejscowości
Zefi\btzyce-

W części artystycznej wystąpiły zespoły

z zespołu szkółW Zemblzycach|

"[4itameja" pod kierownictwem p. BaF
bary Cyganik, "Fantazja" pod kierownic-
twem p. Edwarda Stopy i fembrzyckie
Koło Gospodyń M joduszyna.

Jubilaci obchodzacv diamentowe
Godvto:

władyshwa i Mieczysław Bik, Jonina
I Bronishw Pdle.zny oruz Maio i Frdn-
cisz* Gancarcżyk w.zyscy ze ślesżowic.

TRzEcH KBo[!_ JUB|l.EUszE | oPł.ATEK
W dniu 6 stycznia 2010 r. w budynku

osP w fembzycach odbyły5ię dwi€ uro.
czystości' Uhonorowano odf naczeniami
jubi|atów obchodzących Diamentowe
i złote Gody z telenu całej Gminy oraz
odbyło 5ię corocfne spotkanie opłatko.
we emeMów i |encistów z mieiscowo.
ści zemwzyce' t]roczystość prówadzi|i:
Wójt Józef Gąsiorek i sek.etaĘ gminy
Glażyna Fu.ja' obecniby|iks' Jan KapuŚta
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zlote oodv ob(hodz i
zofra l Augustyn BiźlaŻ, Janina i std.

nistow choshnna, zofid i Fruncisżek Fu.
jok Janino l c.leśtyn Jurkowski, Ma|h
i FrcncIśEk Xul.zrlę Annd l Józe| Pdiąk
$4s.y z Tandwy DÓlhei Janlna I An.
felm Bońdu|o 2 Ta awy Górnel, Anna i
Jór2f cżaick, Morla i Ma an odrcważ'
Helena I Julian Pindel Rontla t BroiL
s,aw Bak wszys.y 2 Marcówki, Janlna
i )on Grygiel, Aliąa l Ffunciszek Korcfak,
Józ.fa i Mańan Poto.żny, Barbcru i Jan
Talaqa wsżyscy 2 ze bnyą

Pzed. plzystąp]eniem do dekoracji
W atmo9t€/ę Wprowadziła otowadzaca
Grażyna Fuja przFacfając fragment Bib|ii
,,Hymn do miłośCi" ź |istu śW. Pawła do

Wójt składajqc gratu|acje i źycfenia ]u-
bi|atom powiedfiał m' in',, Ińinęło 50 lot,
a w Prrypd.lku jubilatów ob.hodAący.h
.tiam.ntowe gody 60 lat od chwiti ktedy
połącżyliś.ie swój los, wied^eni własnyn
u.zuckm i wzajennq ufnokiq powie-
dnzlikie sobie słowo taĘ włoźyliki. ob.
rqc,ki. Mimo óżnych p|z.ciwnoś.i losu
pżytześzdia danego sobie dotżynali
ście w myśl .yta.u ,, Pruw.lziwa milośź za.
wsze ńilczy. wyruzem pruwdy są .4ny,
nie slowa,: Możliwe to było tylko dlatego,
że do|zycie 5ię wżajamnym u.zuciem i oo.

z wasżego życia wynikd niejedna na.
uka i Wzór dla tyó, kórzy wyb|oli lub reż
Wbio|ą wspólnorę naŻeńską. P|zyśho-

d ly no świat w Waszy.h nołżcństwach
dżieci. zabiego ś.ie o id łozwój fiży.z-
ry, du.how, u.zyliśśie ich pieryszych
słów p|żywiąmnid do ludzi' zaufanio.
u.fyliście l.h jak rcłóżnjć dob|o od 2Io,
ksżtahowoliś.i2 ich <hałaker od was
przejęIl nawyki pot|z.bne.zlowiekowi w

spotykacie się na Wo.rystościa.h ro.
.lżińry.h, jesteś.ie zdwsze gotowi spie.
54ć soue nowzajen z ponoq. Mar|wi.
śle się o ncjbliższą |ollzinę; o żdrowie
i powodzenie W ży.iu'

l|łożeci? być dunni z Własnei pru.
.y l obowiqzków |6dzinnych' Bvliści1
wzorcm dla inny.h dośhowują< sobie
wieno'ś.i, spieszą. sobie z poparciem
i pomo.ą zańwno w rudo,ny.h jok
i smutnych chwila.h Waizego źrycia,

z tej tak niłej oko4i lubileu,zu Wa.
'zego poży.ic malżeńskiego składdń
wam Drcdry Jubilaci najse|decżniei
sze grutulacje m chlubne ptz"icie tak
Pięknej i dlugiel wspóInei drcgi źyśja, za
dńy wklad p,a.y i sede.łrych uczuć
w dobrc wy<howanie was4ch dzieci, ża
Wa'zą ofianą niłośL pr4kładne iśie,
zo .hwile cieryienia, łzy |o.!oki, nośe ni?.
prżespdne' słowa otu.h, za koźdy siw
włos na Woszej skoni.

A na p,zyszłośź ży.zę wan dfugich po.
godrych lat życid w nojlepszyn zdrÓwiu
i zadowoleniu, łealizowania wszystkich
zamierzeń i planów orcz docżekońia dal.

Dekolacji dokonali wójt Jófef 6ąsio|ek
z udziałem sekletarz gminy Gażyny Fu)a
łkierownika Usc Anny Zawiła' Byłowspó|
ne zdjęcie'

Wdrugiej częścispotkania k5. Jan Kapu.
sta WprowadziłW nastrcj łamania się opłat.
kiem, złożył fównież serdecfne życzenia.

Wszyscy feblanj chwycj|i się za Ęce
tworząc symbo|iczny krąg wspó|noty
iciepia.

W tym czasie lównieź Wójt w imieniu
własnym, pra.owników Urzędu Gminy
ijed nostek organiza(yjnych f|ożrył sede.z.
ne zyczenra noworoczne.

Następnie Wójt wfniósł toast wraz
z wszystkimi obecnym i |ampką szampana,
a wszyscy febran i odśpiewa Ii gromkie,,5To
LAT'1

składany sede.zne podzi*owonie
zesporon Miraneja i Fantazja z zespolu
szka w zenbŻyca.h i i.h kiercwhikon p.
Barbahe Cyganik i p. Edwatdowi Stopie
o|o2 zembrzy&iemu Kołu Miodus4na
pod k.rowni.twem Tadeutzd Wojtonka
2a u świetn i Q n ie u rc.rysto k i w st ę p a n i,

serdecżne Podziękowania od wójta
Józefa Gąsiorka i piszą.ej ten tekst dla
wiżyślki.h obecnych jubilatów, emery-
tów i rcnci'tów oraż qoś.i zc ohecnok
Pogoda śnigżna ut|udniała osobom do"
tarcie na urocżystdść, tyn ba ziej do.
ceniany tyd' co p|zyvi' /Zdjęcia stL 2
KwańaInika/

Oprac. G. rujo

POZNAJMY |CH ngr inź, Tadeusz WŻJTAIIEK
cfłowiek o Wie|u fainteresowaniach EW

''złota Ęczka. W działa|noścj spoteczno.ku|.
turalnei którĘ prcwadui od ] 982 r
. Jest emerltowanyrn nauczycielem, dria-
Eczem 9połecfnym; pŹef 2 kadenc|e oeł.
nił funkcję Prezesa Gminnego zaĘąd|J is|-
byl też 2 kadencje radnym R.dV Gminy

Z zamiłowania zeźbiau imuzyk |udowy,
propagator fo|k|oru belkidzkiego' Działa|.
nosc sWą z zespołami regionajnymi pro.
wddzi w kilku gminach: w Zembnycach,
Muchazu, Stryszowie, Stryszawie i ivakowie
Podha|ańskim'

W naszejgminie:
.w |atach l985 - 1988 prowadfił Dzie.

.ięcyześpó,łFolklorysgonyzembĘy(a.
nie Przy sżko|e Podstawowej w zembny.
Ca(h. Zespoł ten br.ł Udfial w pzeg|Ęddch
dzi.. €cych fespolóW w Brennei w |atach
]98:' ]987 odbieIając nagtodę za udział'
a tr ]988 uzyskal na takimfestiwalu Wyróż

.W ] 989l' fałożył Kape|ęRod'nnąWoj
...' I ow Kóra dziah do dżiś Kape|a W.ystę
pą''ra na óżnych estladach, w tym mjn.
w l.l:kcwe Podha|ańskim, w Brennei. na
mńlzonwach śWiata wTńal w strysńWie,
w \.'lś. W oświęCimiu' W Zywi€ckich Go-
da(l'r, r! 5 askich Godach, w Kazimietz! nad
Wna w Torunu na |v1iędz},narodo'l^/ym
spol|an1L] Kape| Ludowych fajmując Im'ej-

sce orazwwietu imprezach na terenie qmi-
ńy.z \^ryjazdów nJch p|zryiofła 4 pierńsze
miejsca, 2 dlugią 5 trzecich i Wie|e wylóż.
nień' ]ednvm z ostatnk h vlyltępow by| Wo.
jewódz|| honkurs ltluzy|.i | Śpiewa|ow LL}
dowych DRUZBACM w Podegrodziu. qdzie
Kape|a zdobyła ]|| miejsce' aTadeuvWojtd.
nek || miejsce instru m€ntaIkty He|iqonka'

Kape|a nagr.ła trzv pełne plogramy
o temaryce rot omtyQnej dta radia Kato-
Wce olaf nagrala muzy|ę nasf€go regionu
o a archrwum I programu PotskEqo Radra,
Korą cfęsto nroźna ulweń w audycjach

' od 2007 i prowadzi z€spó| Fo|k|o"
ry'txżny zembrzy*ie Koło GosPodyń
Mioduśzyna, prezentuią.e fo|klor qora|i
K|isze.ków.

Z ważniejszy.h osiqgnięc 2 pierwsze na.
grody na dor)4*ach powiatowych w 2008 r.
drugie miejs(e na dożynkach powiatowych
w 2009 l Z lianyó Wynępów wymienię
prc2entację fo|kloru Khsz.zaków n. pŻe
g]ądzie ku|tury K|isfeakóW w Pcimiu, na
Agromie w Ponrarowel, prezentacte reoionu
Babiej Gory w I on| U l;le śpiewarów l .iar"le
dzjazy w Blalym DUn.icu' Pan Tadeusź wrjz
z Kolem Mioduszvna uswietnia swyrni wy
stępami Wsfe|łe imprezy na terenie grnlny
rregronu.

. Dużo aasu poświęca zainteresowaniom
nad pzes'ością histolyeną nageqo re'

gionu. z z€branych ńateriał]ów diędo-
wych i opisów historyeny(h oraz wspo.
mnień |udfi w r 996 r. wydał.,Monograńę
zembr'y. i M.r.ówki,: w 2009 r. wydał
d]ugie wydanie, mocńo poszerżone
o mat€riał zdjędowy now€ fakty, pi€śni
i Cownik gwarowy. Monogrdfi.
zembr'y( i Marcówki zosta|-a użnana
pr'ez gremia naukowe iako mateńał źró.
dłowy wiedfy o naszym r€gionie i zosiała
wpisana do wykazu literatury źródłowej

. Aby tego było mało - ma też hobby
w zakresie żeźbiarstwa i ma|arśtwa
opartego na sauce ludowei, Obnzy
i żeźby prefentowane są na imprezaó
folklorystycnych i jarmarka.h ludo-
wycn.

l w tym zakresi€ ma nagrody i Wy.
roŹni€nia' z kórych Wymienię | miejsce
w konkuui€ Rękodzieła Ludowego Gó6|i
BabiogórskichW katego i rzeźba. l miejsce
w kategorii zeltalvu Ż eźb w ] 997 l'

W 2000 r t.ryi sztuki |udow€j W Klako.
W]e. Rzeźby znajdują się w wie|u miejscach
legionu. cieszynry 5ię, źe mamy na ter€nie
gm]ny osoby, kóle plomują naszq gminę na

Źyczyrny Panu da|vych sukcesóW w dŹia.
ła|noś.] o5ob stej jak róvnież z prowadzony.
mi zespołami / Zdj. str 2 /

Na podstawE życbrysu oprac G' Fują
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W dniu ] o stycznia w z€mbrzycach jUż po |az V|| zagrała d|a €ho.
ry.h dzieci Welka orkjestla Świąte.aej Pomo(y. Wo|ontariusze
kwestowali od godziny ó rano. Udało się im zebrać tym razem re.
koldową sumę około 6 tysięcy złotych. w orkiestrfe Ju*a owsiaka
zagrali: Mirameja, Duet Duecento, Kata.zyna Cyganik, Tomek Le-
śniakiewicz' beat box, Fantazja, Retro Band i przyjacie|e o*ienla
Dęta R}tm, Zespć'ł Regiona|ny Mioduszyna' Gośćmi o*iestry by|i
Wójt Józef Gąsior€k, s€krctaż Gnżyna Fuja, Dyrektor zespołU szkÓł

.,sP0TKANlA 0 Pł.ATKoWE"
przedstawi|i jasełka, po krótkiej mod|i.
twie zainicjowanej prer k. Piotra Sulka

Proboszcza palańi wszyscy połama|i
5ię oplatkami' Wójt ]ózef Gąsiorek złożył
życzenia w imieniu własnym, sekretarzd
gminy Grazyny Fuja, kierownika GZOFS
E|żbiety PaIeczny, pracownika śocjaInego
Ewy Drabik i pozostałych placowników
9mrny.

spotkanie zakończyło się wspólnym
posjlki €m. Wszyscy Uczestni(y zosta|i ob.
dalowani strcikami na świąteczne stoły'
ci €szy fakt, że .olaz Więcej osób bieęe
udział w takiej uloczystoś.i.
- 17 grudni. 2009 r. w godzinach po-
południowych odbyło się spotkanie
opłatkowe €merytów i ren(istów na'
ucry<i€|i.
. w dniu 18 grudnia do śfkoły podsta.
wowej w s|€szowi<ach najasełka przy.
gotowane pz€z nauczycie|i i rodziców,
w których aktorami by|i prawie wszyscy
uczniowie zaproszeni zosta|i mieszkańcy
sIelzowic i Iicfni goście: wizytator Kurato

w Zembrzycach E|żbieta Fide|Us' |nicjator€m akcji z zembrzycach
jest Z'ca dyrektora Piot Talaga. orkiema glała W całej Po|sce mimo
oqlomnejzimy iĄ pogody. ''Nie ma szans, aby ta orkiestra pŻe.
na]a gnć] podają media' co ciekawe w żadnym innym kraju na
świecie nie ma tak wspaniałej akdi' czekamy teraz na Wynik Jurka
owsiaka.''j ogywiście IiCzymy na ko|ejny rekord''-

Optoc H. Wadaw GCKA.

rium p. |zabelaŁoś, probosfcfowie parańi
w Kżeszowie Anton i Ka n]a iŚ|eszowicach
,tacek Kaznowski' wójt ]ózef Gąsiorck'
sekretarz gminy Grażyna FUja, kierownik
GZoFsE|żbieta PaIeczny'kieloWnikGoPs
Ba.bara Zm!dka i pracownik socjalny Be'
ata Stanaszek, animator kultLrry Halina
Wacław kierownik przychodni zdrowja
p.Telesa LeśniakiewicŁ ladni. sołtysi.

szcfegóLnie cjeszy Iiczny udział miesz.
kańców z miej5cowości sIe!zowice iTarna.
wa Górna/ok' 90osób/' Było symbo|jczne
przełamanje sję opłatkiem, życzenia od
gości p' Wizytatol, Wójta, Księdza z palańi
w K2eszowie. Plzed posjłkiem mod|itwę
podmóWił ks. ]acek Kaznowski- Nie zabra'
kło róWnież wspó|neqo śpiewu ko|ęd'

Takie spotkanie integluje 5połeczności
i utrwa|a więź ze szkołą' która jest jedy.
nym ośrodkiem ku|tura|nym W miejs€o.
wościach wiejskich /zdjęcia str ] ] Kwar'
talnika/.

OqracG- Fuja

Piękną tradycją w naszej Gminie stały
się spotkania op|atkowe, organizowane
przez różne instytucje'

16 grudnia 2OO9 r. spotkanie takie
odbyło się w siedzibi€ Warsztatów Te.
rapii zaję.iowei w z€mbrżyca.h, gdzie
uczestnicy waBztatów mog|i spotkać się
z Dyrekorem Caitas Archidie.erji Kra
kowskiej ks' Bogdanem Kordu|ą' starostą
suskim p' And2ejem Pająkiem i wójtem
Gminy Zembżyce p' Józefem Gąsiorkiem,
K2ysdofem cieżak z Powiatowego cen.
trum Pomo.y Rodzinie.

Były życzenia, łamanie się opłatkiem,
wspó|ny posiłek, padło wieIe serde.znych
i Wzruszających słóW, któle jakże wazne
były d|a osób o mniejsfej splawnoś.i' i|e
wniosły ciepła iwzruszeń. Radość odma
|owa na ńa twarzach była tego naj|epszym

'| 7 grudnia 2oo9 r. w zespo|e szk'ó'ł
w Tarnawie Do|n€i gośćmi Dyrek(ji,
grona pedagogicznego i ucfniów by|i
emeryci i rcnciści z Tarnawy. Uczniowie

p. B. Bebak p.J. Fide|us. p.M. Bą(zeĘ
p. K. Talgoś& p. R. Krzystoń' p. J. wa.
dowska, p. E.Talaga, p, B. Rusin, p. M.
laniŁ p. T. Klapyta, p. sz. Pietruśa,
p.J. Porębśki, p. A' K.zystoń.
Program lozpoczęły wszystkie dzieci
uczęszcfająC€ do szkoły w Marcówcą
a|e glówne ro|e w jasełkach prfedsta.

Narrator - Szymon la<h, Maryja We-
ronika odrowąŁ Józef - Alek Jaco.
śęk, Baba Kinga xukuc, chłop Ja.
rck Jacosek Pani Natalia Kor.zak
Pan Andrzei Mirocha, Dziewczynka

Nata|ia Poręb5ka, Babcia Pau|ina
Gór.|ik Wa|ek - Terera Bąk' Bańek

Eugeniusz Pi|<h, Kuba Rafał Po.
iębski, Baca - Kami| Pęka|a, Anioły.
Ania Paczka i Anita Mirocha, Herod
- AgnieszkaWydra, Herodowa Basia
Matyja, Dworzanie sławek Drogosz
i (rrysztof Trzop, Kró|owie: Kacper
- Ewelina Bury, Melchior Dominik
wróbe|, Ba|tazar - Joanna Pinde|' Re.
łser; Barb.ra F|ud€t, Muzyka: Jo|an-
ta Fide|uś i Barbara Fluder. Dvlektor
szko' - Renata Kfzyśtoń'
Dzieci wręcryły piękne |aurki swoim
babciom i dziadkom. Były Wzruszające
wiersze jźyczenia, zapewnienja o miło.
ści igrzeaności.
Niespodzi.nkę d|a szkoły i dzieci

,,DZIEN BABCI I DZIADKA W ZEMBRZYCACH"
16 stycznia 2o]0 r. choć to sobota, to w Zespo|e szkół w Zembzycach gwamo. zglomadziły 5ię dzieci, któle na swe święto za.

prosi' swoich : Babcie i Dziaków. Rodfice p2yqotowa |i pocfęstu ne|! a dzi€ci wykonały piękne wiersze i |aulki' Dzieci przedstawiły
równi€ż "czerwonego Kapturkai WysĘp dzieci był piękny, w ocza(h gości Widoczne było wzruszenie. słowa uznania na]eŹą sję n ie
ty|ko matym ahorom a|e równi€ż naueycie|om, któzy plzygotowa|i dzie(i do występu. Nie zabrakło na uroczystości Władz gminy
wosobach wójta ]ózefa Gąsiorka isekretaŻa gminy Grażyny Fuja. obecna by|a dyrek(jaZespołu szkół - Dyrektor p. E|żbieta Fide|us
if-ca p PiotrTalaqa 

opnc.G. fuia

f ,'JAsEŁKA lINNE unoczYsToŚclw lvlRRcÓwcr"
W dniu 17 styania 20lO r. o godz.

ls-tej w Szkole Podstawowej w Mar
cóWce zgromadziło 5ię liczne grono ro'
dzicóW babć i dzjadków oraz gości na
polączonych uroczystościach: Jasełek
z Dniem Babci j Dzjadka, Niespodzian-
ką oraz kielmaszem,,Aniołki" z określo-
nym p2eznaczeniem' By|i również 9o-
ście faploŚfeni: Wizytatol Kulatolium
oświaty - |zabe|a Łoś, wójt Jófef Gą-
siorek,sekretarz gminy - Grażyna Fuja,
radni Rady Gminy; p. Zofia Iaryosz,
p' stanistawa Łagosz Mirocha, p. Jani-
na Koziołek, przedstawicie| Banku PKo
p. Dawid Glaudel.

Piękną dekora(ję sa|i wykona|i:
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śpr.wilo zajęCie ||| mieisca w kraiu
w konkulśie sKo - PKo Bank Po|.
sk| - pod hasłem .Dżiś oszczędżam
w sKo jutro w PKo,,. Były |iczn€ na.
grody dla Dyrektora, osoby pro-
wadzącei p. Balbary Ruśin o.az
bardzo wie|e nag]ód d|a dzieci'
które wręeał pizedstawicie| Ban-

l 1'!m||||,rbnlzE

ku p. Dawid Glaudel przy pomo<y
Dyrektola szkoły p. Renaty Ktzy-
stoń. szkola w Ma]CówCe od ki|ku
|at ottzyńUje nagrody i wyjóżnie.
nia w tym konkursie' a|e ||| miejs<€
w kraju po raz pierwszy.
Życenia igratu|acje do fgromadzo
nych wygłosi|i: wójt Józef Gąśiorek

i Wiz}tator Kuratorium oświaty
p' |z.be|. Łoś'

Uroczystości wypad' wspaniale'
Nauczycie|e i dzieci uda|i 5ię na ferie
f|mowe, a|e swym występem wniesio.
no wjele cjepła i ra doścj dIa wszystkich
zgromaofonych,

Oprac c. Fujo

9

pokaz efektów i osiągnjęć uczniów na
forum publicrnym.W pokarie uczestni-
czyIi p rzedstawicieIe Ku ratodu m ośWia.
ty w Krakowie, organu Prowadzącego
. Urzędu Gminy w Zemb|zycach o"az
rodzice inauczyciele. Od stycznia 20tOr
rozpoczęła się realizacja || tury plogra'
mu w którym biotą udział uczniowie
klasy l. leszcze pod koniec tego roku
kalendarzowego W zaję(iach będą brać
udział Uczniowie obecnej kIasy,,0,:
Miejs(e zabaw d|a dzie(i młodsżych
w zespoIe szkółwTarnawie DoInei

W zespo|e szkół W Tarnawie Do|
nej zaadaptowano w sali gimnastycz,
nej specjalne miejsce zabaw dla dzieci
młodszych w ramach reaIizacji progra.
mu Ministerstwa Edukacji Narodowej,
Radosna sfkoła,: Za ślodki otrzymane
z ministerstwa W kwocie 6'000 zł szko
ła zakupiła różne pomoce: mega b|oki,
materace, równowaźnię, tune|e, ukla-
danki' słomki konstrukcyjne' Pomoce
te mają ksaałtować spostrzegawczość
i precyfję ruchu, lofw'ać wyobraźnię
plzestżen ną olaz uczyć Współdziałan ia

g|ądu Wystąpił d|a widzóW i uczest.
njków pan Józef Krzak ze Ś|eszowic
- znany podbeskidzki 9awędziarz.
Wyniki  przeg|ądU:
Kategoria dfiecięCa:
I Zespół RĘionaIny Zbyrcocek z Jusu-
czyna Roman Guzik, IZesPół Begio-
naIny Mała fiemia suska. Bernadeta
Ryt, Il nie pŻyŹnano, |||zespół Regio.
nalny Mała Juzyna z zawoi - Wanda
Bucka
Kategoria mlodzieżow.:
I Ko|ędnicy z gwiafdą. Budzów - E|ż-
bietaTrzop
I Z€5pół Regiona|ny zbójnik skawica
- Szczurek Krystyna, ll nie przyznano,

WszYsTKlE DzlEcl sĄ zD0tNE
W kwietniu 2009 roku zespół szkół

w Tarnawie Do|nej przystąpił do re-
alizacji Ponadregionalnego Projektu
Edukacyjnego pod nazwą ,,Pierwsze
u(zniowskie dośWiadczenja dro9ą do
wiedzy,; który jest współńnansowany
przez Europejskj Fundusz społechy
ibudźet państwa. Głównym ce|em pto'
jektu jest Wdrożenie takiego mode|u
edukacji, który byłby dostosowany do
indywiduaInych potrz€b oraz moż|iwo'
ści ucznia' cłówne założenie programu
to danie szansy do bycia aktywnym
każdemu dzie(ku W takiej dziedzjnie,
W której czuje 5 ię naj |epiej' szkoła otlzy
mała sp€cjaInie dobrane pomoce dy-
daktyczne stymuIujące tozwój uczniów
wieloaspektowo i wielowymiarowo,
Waftość pomocy Wyceniono na 8'ooo
zł. Uczniowie k|asy || ucz€stniczy|i
w zajęciach prowadzony.h p|zez na.
uczy(ie|a W wymiarze 50 godzin, rów-
nież płatnych W rama.h rea|izacji pro-
gramu. zajęcja odbywa' się na bazie
specjaInie przygotowanych materiałów
metodycznych. W gludniu odbył Śię

KUTTUBY ICZYTETNICTWA
łukuly '

Grupy ko|ędników podziwiaI i  sta
losta suski Andrfej Pająk' Wójt Gminy
Zembrzyc€ Józef Gąsiorek, sekretaż
Gminy zemblfyce Grażyna Fuja, Na.
czelnik Wydziału KuItury, Promocji,
Turystyki i spoltu Janusz Kociołek
oraz dyrektor szkoły w Ś|eszowicach
Katarzyna Targosz' Grupy oceniało
jury w składzie mgr A|eksandra Bo.
gucka, dr Urszula Janicka-Krzywda,
mgr Marcin Pokusa. Uczestnicy prze
9|ądu otrzymaIi nagrody, dyp|omy
oróz nominac]'e do przeg|ądów o9ó|.
nopolskich w Bukowinie Tatrzańsliej
orar w Podegrodfiu.W przerwie prze-

w grupie.Wtym miejscu kaźde dziecko
ma moż|iwość Wyciszenia 5ię po faba
wie' rozwijać zaintelesowania konstruk-
.yjne lub plastycrne. Uczniowie bardzo
chętnie uczestniczą w zajęciach pro-
Wadzonych w tej sa|ijak lóWnież pod-
czas plzerw m iędzy fajęcia mi' zabawa
z bab.ią i dziadkiem wzespo|e szkół
wT.rńawie DoInei

'Witamy Nowolocznych Gości'- to
tleść napisu witając€go Bab(ie i Dziad
kóW zaproszonych do wspólnej zaba'
wy W dniu ] ] lutego 20]o loku pŻez
swoich wnuków. Najpierw najmłodsi
uczniowie klas,,0" do lll zaprerentowa-
li program artystyczny przygotowany
pod kierunkiem sWoich Wychowawców,
recytowali wierszą śpiewa|i piosenki,
pŻedstawia|i scenki' Po części ońcja|.
nej najmłodsi przygotowa|i 5ię do balu
plzebierańcóW W spotkaniu ucfestni.
czy|i zaproszeni goście: Józef Gąsiorek
- Wójt Gminyfembrzyce, Glażyna Fuja -
sekretarz Gminy oraz E|żbieta Pa|eczna
- kierownikGZOFS.

oprac. Ewo Dębińska

WlADoMoścl Z GMINNEG0 cENTRUM

Wdniu 9 stycznia w Szkole Podsta-
wowej w Ś|eszowica.h odbył się Po-
wiatowy Przeg|ąd GrUp Kolędniczych
BABIoGÓRsKIE PoDŁAzY Prz €9|ąd
ma na celu kultywowanie lokalnej
tladycji w dziedzinie fwyczajów ko.
|ędnicfych, podtrzymyWanie trady-
cyjnej formy ko|ędowania We Wła5nej
wsi i oło|icy W okresie świąt Bożego
Naroduenia i  Nowego Roku oraz po,
pu aryfacJę tego zwyczaju. W prze-
g|qdf e biola udział tradycyjne 9rupy
ko|edn]c,c skladające się wyłącznie
z męzczyzn Iub chłopców Na tą oka'
zje plzybylo Wiele gości, przedstawi
cie| i  Władz Ioka]nych, prasy, ośrodkóW



T

||| Zespó| RegionaIny Po|ana Makow.
ska zbigniew Kowa|Śki
Kategoria dorośli:
I zespó| Regiona|ny zby|<ok z Jusz.
czyna - Roman Guzik
|| nie plfyznano, ||| Ko|ędnicy z gwiaz
dą - stryszawa - Małgorzata Wątloba

Wykonywane na scenje ko|ędy,
pastolałki, gra aktorska oraz niebywa'
łe stloje przypraWiałyo zachwyt. Plze
9|ąd przybIiżył nam ideę ko|ędoWania
- tzw. chodzenia z Dorotą, ko|ędowa.
n.a z 9wiazdą, turoniem, ko|ędoWania
Trze(h Króli itp. są to dawne zanika.
jące zwyczaje, ku|tywowane jedynie

przez zespoły regjona|ne oraz szko.
ły' Wiadomo przecież, że toźsamość
kuIturowa, prfyWiązani€ do tradycjj
i dziedzictwa kUIturowego tkwi w s€r
cu człowieka, staje 5ię jego pasją, co
pozwaIa przekazywać to zamiłowanie
z poko|enia na poko|enie. Ko|ędowa
nie to także sztuka, dążenie do perfek.
cj i '  Nie jest bowiem łatwo kolędować
zgodnie z p|zyjętą p|zez ju ry i r€gu|a.
min konwencją' Te 9rUpy i prowadzą
cy, którym się to udaje fasługują na
o9romne uznanie,

Mi € szkańcy Zembrzyc mie|i  oka
zję podziwiać f inaj istów przeg|ądu

podczas ll Koncertu Noworocznego
GRAJI\4Y PANU, który odbył się dnia
3l stycznia w Sal i  OSP Zembrzyce.
W t€gotocznym koncercie wystąpi
| i  Ko|ędnicy 2 Gwiazdą z Gimnazjum
w Budzowie, Anna Cyganik oraz Pa-
weł Pająk z ko|ędą, trio Justyna To'
karz, Gabl ie|a sWielk, HaIina Wacław
oraz gość specjaIny chór JAs|EŃ
z Suchej Beskidzkiej pod kierunkiem
pani Al icj i  Kubieniec. Koncert od-
był się We wspaniałej' śWiątecznej
i spokojnej atmosferze.

oprac. Halina wacław GCK'i cz'

tego artystę mogIi t€go dnia usłyszeć
na żywo Wykonania jego utworów
oraz zapoznać się z jego źyciolysem'
Koncert przygotowało Gminne cen.
t lum KUltury iczyteInictwa wewspół
pracy Wieloma Wspaniałymi ludźmi'
W kon(ercie wzię|i u dział: Lorek Anna,
Fide|us E|żbieta, Ta|aga Piotl, Tokarf
']ustyna,WacłaW Maria, śWierk Gabrie.
|a, Pająk Roben olaz grupa muzyczna
FINALIS. Wykonali utwory Dziwny jest
ten śWiat, 5en o Warszawie, Jednego
serca, czy mnie jeszcze pamiętasz,
Pod papugami, Wspomnienie i tp. Wi-
dzowie byli zachwyceni.

oprac. Halina Wacłow GcK'i Cz'

Wdniu 28 stycznia odbyłsięGmin.
ny Ba| Przeb|erańCów w sa|i Domu
Weselnego Tequi l la w Zembrzycach.
Bal był wyjątkowy ponieważ wzięly
W nim udział dzieci  oraz nau(zycie.
le i rodzice z wszystkich sfkół nasfej
9miny| sP MarcóWka, sP ś|eszowice,
sPTarnawa DoIna olaz sP Z€mbrzyce'
Na ba| p2ybyło również wie|e ma
IusfkóW f rodzicami, a dIa niektórych
byłto pierwszy baIw ich źyciu.

Do tańca przygrywał zespół FlNA.
L|s, a do zabawy zachęcał wspaniały
wodfilej Michal Latko z chlzańorłra.
Wodzilej porywał dzieci i rodziców do
tańca i rozdawał nagrody w licznych
konkursach' Dzieci bawiły się pęef

DzlEc!ĘcY KABNAWAŁ
t|zy godziny bez przerwy' Nje miały
ochoty schodzić z parkietu' W f inaIe
imprezy stwierdziI i  jednogłośnje, że
karnawał d|a nich był udany. Implezę
wspomogl i  FHU Wizan, Biuro Podró.
ży w świat z suchej Beskidzkiej oraz
WieIkie podziękowania dIa Domu
Weselnego Tequi||a za udostępnienie
5aIi  i  Wielkq życz|iWość pracownikóW
o9romną pracę WykonaIi woIontal iu.
sze f Zs Zemblzyce, którzy pomagati
w organizacj i  balu.

sPoTKAN|A z MuzYKĄ -
czEsŁAW NIEMEN

29 listopada w Domu Weselnym Te
qui la odbył się Koncert Pamięci cze
sława Niemena' Wsfyscy, któEy znają

Turniei Wiedfy Pożarnicz€j luty GCKiCz ZS Zembrzyce

Dzień kobiet GCKiCz ZS

GCKiCz ZS
Il otwa{e spotkania wokalrc z konceftem fnałowym GCKiCz ZS Powiat
EKo - a}cia gminDy quiz dla szkóŁ prelekje' pokafy' imprefy ZS Zembrzlre cCKiCz
Pnegląd Form Muzycznyó i Tane€znych GcKicz Z€rnbrzyce
Eliminacie do Porviatow€go Przeglądu Dzi€cięc'rh Grup
Teatra]nych BAIDIJRE( man€c GCKiCz zenbrzyce

GCKiCT ZS Zembrzyce

Ghifuy KoDhrrs Recłtatorski GCKiC, SP Ślesu owlce

Koncert Pamięci oi€a Święte8o zembrzvce Parańa

Powiatowy Ifunlurs PoEaw i Palm org' Bud7ow Ńc\\,
Konceń ńosenny GCKiCz
Konkuas Leonardo GCKiCz ZS Tarnawa

Dolana
nI Dżień ziemi Tarnawskiej ZS Tamawa Dolna

I&ruż€la TMrczości calita! z€mbŹyce
Dni cminy zę mbrzyce 3-4l ip iec UG GCKiCz
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