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Po półrocznej przerwie chcę spotkać 
się z Państwem, aby podzielić się spra-
wami, które nas nurtują. Zacznę jednak 
od walki z katastrofalnymi warunkami 
pogodowymi. Przeżyliśmy w br. już 3 
powodzie. Pierwsza uaktywniła osuwi-
sko Bace w Zembrzycach i porobiła duże 
szkody w infrastrukturze, uszkodziła rów-
nież most na Skawie, przyczółki mostu do 
Marcówki. Druga z początku czerwca spo-
wodowała powiększenie szkód na terenie 
całej gminy oraz uaktywnienie się osuwi-
ska Biele – Sitarzówka w Tarnawie Dolnej 
oraz 2 innych o mniejszym zasięgu, w tym 
jedno z budynkiem mieszkalnym dwuro-
dzinnym. Szkody w infrastrukturze gmin-
nej / drogi, wodociąg, kanalizacja/ udało 
się trochę ponaprawiać – a tu przyszła na-
stępna ulewa, i to z dwóch stron. Szybki 
nurt Skawy podmył i zniszczył całkowicie 
zajazd „Zielona Gęś” w Zembrzycach, a na 
drugi dzień oberwanie chmury w rejonie 
Leskowca i Żurawnicy i z tego wielki przy-
bór wody potoku Tarnawka z szybkim 
nurtem podmył drogę powiatową w kilku 
miejscach, w tym pod osuwiskiem Biele, 
uszkodził niektóre umocnienia brzegów 
potoku Tarnawka, podmył tory kolejowe 
w Tarnawie Dolnej oraz uszkodził drogi 
gminne i sieć wodociągową, naprawio-
ną po wcześniejszych opadach. Gdy to 
piszemy, to synoptycy podają komuni-
katy o dalszych opadach i wezbraniach 
powodziowych w naszym regionie. Jest 
to trudny rok – rok kataklizmów. Nigdy 
wcześniej nie było takich szkód osuwi-
skowych w kraju. Na temat osuwisk za-
częło się mówić i pisać po powodzi 2001 r. 
W naszej gminie wtedy uaktywniło się 
osuwisko Bace, ale w małym zakresie. Po-
wstało kilka osuwisk w gminach Budzów 
i Stryszawa. W tym roku kataklizm dotknął 
naszą gminę w dużym zakresie. Do prze-
niesienia i odbudowy mamy 23 budynki 
mieszkalne.

 Na razie poszkodowani otrzymali po-
moc doraźną na wydatki bieżące w kwo-
cie po 6.000 zł. na rodzinę. Z tego tytułu 
wypłaciliśmy 138.000 zł. Teraz nadszedł 
czas przygotować się do odbudowy bu-
dynków. Gmina jest zobligowana prze-
pisami to zadanie zrealizować, ale nikt 
nie daje zapewnień, skąd na to mają być 
pieniądze. Wpłaty na konto są niewielkie 
– do tej pory zebraliśmy 4.200 zł.- to nie 
wystarczy na jeden projekt dla 1 rodziny. 
Pokazujemy nieraz Lanckoronę – tam ze-
brano od ludzi ponad milion złotych. Taka 

kwota pozwala na zakup działek, wyko-
nanie projektów i przygotowanie się do 
odbudowy. 

Choć są zniszczenia powodziowe, to 
dziś nie trzeba nikomu mówić o fakcie, jak 
zmienia się nasza Gmina, jak wiele zadań 
na naszym terenie jest realizowanych. To, 
że zadanie jest realizowane ze środków 
RZGW czy innych wcale nie oznacza , że 
pracownicy Gminy mają spokój. 

Kilka dni temu oddano do użytku ob-
wodnicę Zembrzyc. Nakład pracy i finan-
sowy bardzo duży. Wiele problemów wy-
nikało w czasie realizacji, ale wprowadzać 
zmiany w takiej inwestycji w czasie jej 
trwania jest bardzo trudno, a jeszcze trud-
niej uzyskać dodatkowe środki na wyko-
nanie zadania. Przecież nieraz jak buduje-
my wymarzony dom, to w czasie realizacji 
dodajemy poprawki, aby poprawić funk-
cjonalność. Tak jest i z inwestycjami gmin-
nymi – ważne jest, aby wszystkiego dopil-
nować. Cieszy nas fakt, że pomimo silnych 
opadów deszczu w małym stopniu zalane 
były budynki mieszkalne w centrum Ze-
mbrzyc. Z obserwacji wynika, że niedo-
kończony w tym czasie kanał "ulgi" spełnił 
swoją rolę. 

Na terenie Gminy realizuje się wiele za-
dań. Przygotowywany jest teren pod prze-
bieg drogi krajowej nr 28 i kolej w miej-
scowości Tarnawa Dolna, prowadzone 
są regulacje potoku Tarnawka na wielu 
odcinkach. Wiele miejsce uregulowanych 
w poprzednich latach zostało zniszczone 
w czasie tegorocznej powodzi.

Trwa budowa drogi w kierunku Za-
rębek Skawieckich i Stryszowa. Cały czas 
prowadzone są uzgodnienia dotyczące 
realizacji tych inwestycji, lokalizacji zjaz-
dów, przystanków, odwodnienia, tak, by 
mieszkańcy nie zostali odcięci od świata.

Od Tarnawy Górnej do skrzyżowania 
dróg do Mucharza z drogą do Suchej re-
montowana jest droga powiatowa przy 
współfinansowaniu m. in. Naszej Gminy. 
Wykonano dwie warstwy asfaltu oraz po-
bocza i przepusty bez warstwy ścieralnej, 
która będzie robiona w przyszłym roku. 
Jest to podyktowane tym, że na odcinku 
od krzyżówki w Śleszowicach w kierunku 
Mucharza będzie wykonywany gruntow-
niejszy remont tej drogi, bo połączony 
z wymianą podbudowy.

W br. w Marcówce wykonany został po-
nad 1 km nawierzchni na drodze powiato-
wej, przy współfinansowaniu Gminy. 

Pisząc o szkodach powodziowych, to 

trudno nie wspomnieć o kłopotach ko-
munikacyjnych spowodowanych zarów-
no uszkodzeniem mostu na Skawie jak 
i powstałymi osuwiskami. Most i obwod-
nica nie były na tyle gotowe, aby przejąć 
ruch samochodowy, natomiast uszkodzo-
ny stary most po wielu staraniach został 
dopuszczony do ruchu samochodów do 
3.5 tony. Jak wyglądało to w praktyce, to 
mieszkańcy Zembrzyc wiedzą, jeździły 
ciężkie samochody, w tym tiry powodu-
jąc jeszcze większe uszkodzenia mostu. 
Po oddaniu obwodnicy odetchnęliśmy 
z ulgą, że może stary most ocaleje. Trze-
cia fala powodziowa znów powiększyła 
uszkodzenia mostu. Karygodnym jest nie 
stosowanie się do znaków drogowych 
w sytuacji, gdy jest czynna obwodnica. 

Osuwisko w Tarnawie Dolnej utrud-
niło, a w pewnym czasie uniemożliwiło 
przejazd drogą powiatową. Objazd został 
wyznaczony przez Mucharz / 10 km/ stąd 
większość mieszkańców miejscowości 
Tarnawa Dolna, Tarnawa Górna i Śleszowi-
ce przejeżdżało drogą gminną Pod Sale, 
której stan się znacznie pogorszył, stąd 
decyzja o pilnym remoncie. Wybierali dro-
gę gminną, bo zamiast 10 km mieli do po-
konania 2 km w jedną stronę. Właśnie na 
tej drodze kończą się prace z remontem 
nawierzchni i odwodnienia. Zamknięcie 
drogi powiatowej przez osuwisko nauczy-
ło nas jednego, że musi być alternatywny 
dojazd do miejscowości, musi być droga 
dodatkowa na czas ekstremalnych warun-
ków pogodowych. Musi być przejazd dla 
służb ratowniczych. Przykładem niech bę-
dzie uszkodzona droga Biele – dobrze, że 
zdążyliśmy wyremontować drogę przez 
Pustki i Pająki i w ten sposób umożliwić 
dojazd do osiedla Biele. 

 Powódź nauczyła nas jeszcze jedne-
go, aby w każdym roku zrobić mniej dróg, 
ale wykonać prawidłowe odwodnienie 
i nawierzchnię asfaltową. Wszystkie drogi 
o nawierzchni żwirowej lub tłuczniowej 
są corocznie niszczone, potem naprawia-
ne, a to w końcowym efekcie wychodzi 
drożej. 

Szczegóły z pracy w okresie od 
1 czerwca do 31 sierpnia 2010 r. w dalszej 
części Kwartalnika. 

Mam nadzieję, że w następnych wy-
daniach będzie więcej optymizmu, czego 
Państwu i sobie życzę

                         Z poważaniem   

Józef Gąsiorek – Wójt 

Szanowni MieSzkańcy GMiny zeMbrzyce 
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z Prac raDy GMiny
Na sesji w dniu 11 czerwca 2010 r. podjęto 
uchwały w sprawach: 

 zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego za 2009 r. - Przychodni 
Zdrowia w Zembrzycach,                        

 Przychodni Zdrowia w Śleszowicach,
 Gminnego Centrum Kultury i Czytel-
nictwa  w Zembrzycach,

 przyjęcia bilansu skonsolidowanego 
Gminy Zembrzyce za 2009 r.

 zmiany uchwały nr XXIX-233/2010 
Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 
kwietnia 2010 r. w sprawie określenia 
wymagań jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca posiadający lub ubie-
gający się o uzyskanie pozwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli i opróżniania zbiorni-
ków bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych, 

 zmian w Uchwale Budżetowej na 
2010 r. 

 otwarcia specjalnego konta banko-
wego dla poszkodowanych przez 
osuwisko w Gminie Zembrzyce.

     Na sesji w dniu 3 sierpnia 2010 r. pod-
jęto chwały  w  sprawach: 

 uchylenia uchwały Nr XI-91/07 Rady 
Gminy w Zembrzycach/ brak moż-
liwości dofinansowania usuwania 
azbestu przez Gminę stąd uchwała 
bezprzedmiotowa. Gmina przekazała 
środki na pomoc finansową usuwania 
azbestu dla naszych mieszkańców do 
Starostwa Powiatowego w Suchej 
Beskidzkiej, które realizuje to zadanie 
dla całego powiatu/,

 zmiany uchwały w sprawie  zgody na 
przedłużenie umów najmu / zamiast 
osoby cywilnej umowa najmu na 
spółkę/,

 wyrażenia zgody na realizację projektu 
nr WND – POKL. 09.05.00 -12-253/10 „ 
MAŁY PODRÓŻNIK!” dofinansowanego 
ze środków  Europejskiego Funduszu 
Społecznego /omówienie dalej/,

 przyjęcia przez Gminę Zembrzyce za-
dania na 2010 r.             / w ramach 
porozumień -  remont starego mostu 
do tonażu 3.5 tony oraz transpor-
tu zbiorowego, w tym autobusów/. 
Na zadanie to otrzymaliśmy dotację 
w wysokości 1.400.000 zł. a termin 

wykonania – do grudnia 2010 r.  – 
omówienie dalej./,

  zaciągnięcia przez Gminę Zembrzyce 
w 2010r. kredytu  długoterminowe-
go/ kredyt planowany w uchwale bu-
dżetowej. Będzie zaciągany w miarę 
potrzeb/,

  zmian w Uchwale Budżetowej na 
2010r./ przyjęcie środków na remont 
mostu 1.400.000 zł., przyjęcie środków 
na usuwanie szkód powodziowych na 
drogach 220.000 zł. , przyjęcie środ-
ków za sprzedany grunt 440.399 zł., 
przyjęcia środków z tytułu odszkodo-
wań za szkody w budynkach mienia 
komunalnego – 30.709 zł. /,

  trybu prac nad projektem uchwa-
ły budżetowej  gminy  Zembrzyce, 
szczegółowości projektu budżetu 
oraz materiałów informacyjnych  to-
warzyszących projektowi budżetu.

/W związku ze zbliżającym się terminem 
opracowania budżetu na 2011 r. przygo-
towano i podjęto uchwałę o trybie prac 
nad budżetem Gminy/.

 Oprac. G. Fuja 

z Prac wÓJTa GMiny i UrzĘDU GMiny
 przeprowadzono postępowanie prze-
targowe, wyłoniono wykonawców 
i wykonano remonty dróg uszkodzo-
nych w czasie powodzi w 2009 r. 

 w kierunku Jurkowskiej w Tarnawie 
Dolnej - 71.117 zł. Dofinansowanie 
z MSWiA 35.909 zł. – zadanie zakoń-
czone. 

 do Paczki w Marcówce – kwota 41.781 
zł. dofinansowanie z MSWiA 32.051 zł. 

 W trakcie realizacji jest remont drogi 
Pod Sale w Tarnawie Dolnej - kwota 
50.805 zł. dofinansowanie z MSWiA 
32.000 zł. 

 ogłoszono przetargi na zadania, pod-
pisano umowy i rozpoczęto remont 
Rynku w Zembrzycach w ramach 
zadania: Odnowa Centrum Wsi Ze-
mbrzyce / remont Rynku /– całkowity 
koszt 368.443,07 zł. dofinansowanie 
z Projektu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich 175.000 zł. 

 remont boiska przy Zespole Szkół 
w Zembrzycach- koszt 88.839,52 zł.

 wykonano zadanie pn. „ Budowa Sce-

ny w Zembrzycach” – całkowity koszt 
32.736,19 zł. dofinansowanie z progra-
mu „Leader” 24.000 zł. , pomoc finan-
sowa Wspólnoty Dóbr Uprawnionych 
w Zembrzycach – 6.000 zł. dofinanso-
wanie z budżetu gminy 2.736,19 zł. 

 przeprowadzono postępowanie prze-
targowe, podpisano umowę i dostar-
czono samochód dla OSP w Śleszo-
wicach - kwota 74.000 zł. 

 Dokonano odbioru robót na wyre-
montowanych mostkach w Marców-
ce : Janikówka, Dąbrowy i Lipowe.

 rozpoczęto remont budynku OSP 
w Śleszowicach, całkowity koszt 
29.463,34 zł. w tym dotacja Urzędu 
Marszałkowskiego w wysokości 9.916 
zł. /docieplenie budynku i częściowa 
wymiana stolarki okiennej/,

 Podpisano umowy i wykonano re-
monty dróg :

 do Dragosza w Marcówce – koszt za-
dania 37.145 zł.

 Matlakówka w Śleszowicach - 19.921 zł.
 Jędrasy w Marcówce - 16.670 zł. 

 Zarębki Pilchówka - 7.599 zł. 
 Szczygły w Śleszowicach – 3.642 zł. 
 Kudziówka w Śleszowicach – 10.034 zł
 K. P. Glińskiej Rynek Zembrzyce 
– 33.379 zł. 

 Przeprowadzono postępowanie 
przetargowe, podpisano umowę 
na remont drogi „Pod sale„ w Tarna-
wie Dolnej ze szkód powodziowych 
2010 r. – koszt zadania 292.721,98 zł. 
Dofinansowanie z MSW i A 220.000 
zł. 

 Zakończono roboty związane z budo-
wą tzw. kanału ulgi przy obwodnicy 
w Zembrzycach – koszt 631.502,37 
zł. / całość finansowanie Urzędu Mar-
szałkowskiego/ 

 Przygotowano dokumentację i roz-
poczęto budowę drogi transportu 
rolnego Snozy w Marcówce – koszt 
zadania 31.626,90 zł. dofinansowanie 
z FOGR 10.000 zł. 
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wyDano zarzĄDzenia wÓJTa w SPrawacH 
• zmian w budżecie Gminy Zembrzyce na 

2010 rok. – 13 zarządzeń
• zmian planów finansowych budżetu Gmi-

ny na 2010 r. – 13 zarządzeń, 
• maksymalnej kwoty dopłat za kształcenie 

pobierane przez szkoły wyższe i zakłady 
kształcenia nauczycieli oraz preferowane 
specjalności i formy kształcenia, na które 
dofinansowanie jest przeznaczone,

• powołania członków komisji przetargo-
wej oraz trybu jej pracy - 4

• sporządzenia planu finansowego do 
uchwały Rady Gminy Zembrzyce nr 
XXIX/235/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r.

• wprowadzenie zasad zapewniających 
bezstronność  i obiektywizm działania 
w Urzędzie Gminy Zembrzyce, 

• powołania Gminnego Zespołu Interdy-
scyplinarnego ds. przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie, 

• przeznaczenia środków budżetowych na 
remont drogi gminnej – 3,

• przedłużenia powierzenia stanowiska 
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Śleszo-

wicach,
• powołania komisji ds. szacowania szkód 

powodziowych,
• powołania, ustalenia zadań i trybu pracy 

Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatry-
wania wniosków o pomoc materialną 
o charakterze socjalnym oraz ustalenia 
kryterium dochodowego i wysokości sty-
pendium szkolnego,

• powołania składów osobowych Obwo-
dowych Komisji Wyborczych na obszarze 
Gminy Zembrzyce do przeprowadzenia 
Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej,

• powołania Gminnego Biura Spisowego 
do przeprowadzenia Powszechnego Spi-
su Rolnego w 2010 r. na terenie Gminy 
Zembrzyce. 

• sporządzenia planu finansowego do 
Uchwały Rady Gminy Zembrzyce nr 
XXIX/242/10 z dnia 11 czerwca 2010 r.

• zmian planów finansowych budżetu gmi-
ny na 2010 r. 

• powołania Komisji Egzaminacyjnej do 

przeprowadzenia postępowań egzami-
nacyjnych dla nauczycieli ubiegających 
się o awans na stopień nauczyciela mia-
nowanego,

• powołania komisji odbiorowej, 
• upoważnienia Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej do prowa-
dzenia postępowania i wydawania de-
cyzji w sprawach świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego. 

• upoważnienia pracownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej do prze-
prowadzenia wywiadu alimentacyjnego 
i odebrania oświadczenia majątkowego,

• ogłoszenia przetargu na sprzedaż spe-
cjalnego samochodu pożarniczego marki 
STAR 244,

• powołania Komisji Przetargowej do sprze-
daży specjalnego samochodu pożarni-
czego marki STAR 244,

• powołania członków komisji przetargo-
wej oraz trybu jej pracy. 

/ Oprac. Grażyna Fuja  
Sekretarz Gminy /

Dni GMiny zeMbrzyce  - 2010 r. 
Impreza dwudniowa. Rozpoczęła się 
w sobotę 26 czerwca 2010 r. występem 
orkiestry „Rytm” z Zembrzyc. Po oficjal-
nym otwarciu przez wójta Józefa Gąsior-
ka rozpoczął się festyn. 

Imprezę prowadził p. Józef Krzak – radny ze 
Śleszowic, laureat powiatowego konkursu 
„Podbabiogórskie Podłazy”. Na festynie 
sprzedawane były fanty z przeznaczeniem 
dla poszkodowanych przez osuwiska. 
 Niedziela 27 czerwca 2010 r. to dzień pro-
gramu artystycznego dla dorosłych i dzieci, 
ale też i dla uczczenia 20 rocznicy Dnia Sa-
morządowca. 
Imprezę prowadził p. Kazimierz Czaicki 
– wiceprzewodniczący Rady Gminy Ze-
mbrzyce. Wystąpiła orkiestra Stowarzy-
szenia Muzycznego Śleszowice – to był 
koncert dla dorosłych, po którym dla dzieci 
przedstawiona została bajka „Fizia Pończo-
szarka” oraz inne atrakcje. 
 Przez cały czas otwarty był park rozrywki 
dla dzieci oraz stoiska regionalne. Sprzeda-
wane były losy loterii fantowej oraz wido-
kówki z przeznaczeniem dla poszkodowa-
nych przez osuwiska. 
 Zgodnie z programem o 16-tej - 30 minut 
poświęcono działaczom samorządowym 
z okazji 20 lecia Dnia Samorządowca. Tą 
część prowadziła Grażyna Fuja – sekretarz 

gminy. Wójt Józef Gąsiorek w swym krót-
kim przemówieniu przypomniał niektóre 
daty z historii samorządu, podał również 
ważniejsze inwestycje z okresu 20 lat zre-
alizowane na terenie Gminy.
 Przystąpiono do dekoracji samorządow-
ców: listami gratulacyjnymi, w których za-
warto życzenia oraz motto: ” Tylko ci, którzy 
nauczyli się potęgi szczerego i bezintere-
sownego wkładu w życie innych, doświad-
czają największej radości życia – prawdzi-
wego poczucia spełnienia”.
W okresie 20 lat w samorządach pracowali: 

Wójtowie:
0d 05.06. 1990 r. do 02.11.1992 r. Czesław 
Miś – zmarł 
Od 02.11.1992 r. do 30.10.1998 r. Stanisła-
wa Łagosz Mirocha 
Od 30.10.1998 r. do 06.12.2006 r. Eugeniusz 
Stypuła
Od 06.12.2006 do nadal Józef Gąsiorek 

Przewodniczący Rad Gminy:
Od 05.06.1990 r do 30.10.1998 r. Józef  
Wajdzik 
Od 30.10.1998 r. do 21.11.2002 r. Marian 
Prorok 
Od 21.11.2002 r. do 27.11.2006 r. Józef  
Gąsiorek 
Od 27.11.2006r. do nadal Krystyna Stypuła 

Sekretarze Gminy: 
Stanisława Ścieżka, Stanisława Wrona od 
01.05.2004 r. do nadal Grażyna Fuja 

Skarbnicy:
Krystyna Natonek, Jadwiga Wciślak, aktual-
nie Maria Wojtanek 

Składy Rady Gminy 1990- 1994r. 
Adamek Józef, Dudoń Marian , Gancarczyk 
Henryk,Gąsiorek Józef, Hrycaj Andrzej,  
Huber Józef, Kopacz Jan, Łagosz - Mirocha 
Stanisława, Miś Czesław, Nosal Józef,  
Paleczny Stanisław, Raczek Stefan, Ścieżka 
Stanisława, Sitarz Michał , Suwada Andrzej, 
Szafarczyk Jacek, Talaga Mieczysław, Talaga 
Zofia, Wajdzik Józef. 
Skład Rady Gminy 1994 – 1998.
Fortuna Stanisław, Głuc Stanisław,  
Gałuszka Maria, Gąsiorek Józef, Hrycaj An-
drzej, Józefowski Antoni, Łagosz Mirocha 
Stanisława, Mikołajek Jan, Pietrusa Zygmunt,  
Pilarczyk Emilia, Pindel Jan, Prorok Marian,
Ptak Walenty, Stypuła Eugeniusz,  
Suwada Andrzej, Talaga Józef , Wajdzik Józef,  
Ziemichód Czesław. 
Skład Rady Gminy 1998 r. do 2002 r.
Biel Tomasz, Fidelus Elżbieta, Fortuna 
Stanisław, Gołucki Bolesław, Gąsiorek Jó-
zef, Kopacz Jan, Łagosz Mirocha Stanisła-
wa, Łasak Adam, Małysiak Mieczysław,  
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Michałek Marian, Natonek Krystyna,  
Nosal Józef, Pilarczyk Emilia, Prorok Marian,  
Talaga Andrzej, Trączyk Józef, Wrona Wła-
dysław, Zadora Władysław. 
Skład Rady Gminy 2002- 2006r.
Zenon Fidelus, Józef Gąsiorek, Stanisław 
Głuc, Stanisław Gunia, Maria Kapłonia, An-
drzej Kopacz, Janina Koziołek, Anna Lo-
rek, Stanisława Łagosz-Mirocha, Adam  
Łasak, Emilia Pilarczyk, Antoni Wajdzik, Jan  
Woźniak, Władysław Wrona, Tadeusz Zadora.

Skład Rady Gminy od 27.11. 2006 do 
nadal 
Kazimierz Czaicki, Józef Krzak, Marek Ka-
dela, Janina Koziołek, Stanisława Łagosz  
Mirocha, Adam Łasak, Antoni Niziński, 
Łukasz Palarski, Emilia Pilarczyk, Krystyna 
Stypuła, Piotr Paweł Talaga, Zofia Targosz, 

Jan Woźniak, Władysław Wrona, Tadeusz 
Zadora. 

Sołtysi 
Tarnawa Górna - Zdzisława Mikołajek 
Śleszowice - Janina Kuśnierz , aktualnie Ha-
lina Ziomek 
Tarnawa Dolna - Monika Wajdzik, aktualnie 
Barbara Kiepura
Zembrzyce - Emilia Szewczyk, aktualnie 
Maria Kuś 
Marcówka - Helena Porębska

 Obecnym samorządowcom wójt Józef Gą-
siorek i przewodnicząca Rady Gminy Kry-
styna Stypuła wręczyli listy gratulacyjne.
 Kolejnym punktem programu był występ 
orkiestry Kopalni Soli w Wieliczce. Zarówno 
gra jak i piękne galowe stroje zachwyciły 

publiczność. 
 Był występ Kabaretu „U bacy” z Jeleśni, Ze-
mbrzyckiego Koła „Mioduszyna. Wręczone 
zostały nagrody rzeczowe dla wylosowa-
nych osób spośród wszystkich, którzy zaku-
pili losy loterii fantowej, ale o tym i innych 
atrakcjach Dni Gminy Zembrzyce w artyku-
le Kultura Kołem się toczy. Przez cały czas 
sprzedawano widokówki i przyjmowano 
wpłaty z przeznaczeniem dla poszkodowa-
nych przez osuwiska. Ze sprzedaży wido-
kówek uzyskano 610 zł. i 140 wpłaty indy-
widualne.
Całość została wpłacona na specjalne kon-
to powiększając jego stan. 
Organizatorom, sponsorom i uczestni-
kom tegorocznych Dni Gminy Zembrzyce 
w imieniu Wójta i własnym składam ser-
deczne podziękowania. 

/ Oprac. Grażyna Fuja /

W roku bieżącym pogoda pokazuje swą 
różnorodność. Po obfitych opadach koń-
ca maja i początku czerwca przyszła ko-
lej na letnie upały. Z upałów cieszyli się 
wypoczywający, gorzej mieli pracujący 
na dworze. Lato, to nie tylko czas urlo-
pów, ale to czas realizacji wielu zadań, 
których w okresie zimowym czy desz-
czowym nie da się wykonać. Jest to czas 
wzmożonej pracy Wójta i pracowników 
urzędu. A jakie to były prace podam po-
niżej. 

Estrada Zembrzycka

 Estrada została ukończona przed obcho-
dami „Dni Gminy Zembrzyce” – już w czasie 
trwania kalendarzowego lata. Nie trzeba 
było estrady wypożyczać. Obiekt ten bę-
dzie służył mieszkańcom Gminy, a zwłasz-
cza miejscowości Zembrzyce wiele lat. 
 Estrada wraz z projektem kosztowała 
32.736,19 zł. Złożony wniosek o dofinanso-
wanie uzyskał akceptację i z programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich „Leader” zostanie 
zwrócone 24.000 zł. Otrzymaliśmy pomoc 
finansową z Wspólnoty Dóbr Uprawnio-
nych w Zembrzycach w wysokości 6.000 
zł. I tak z budżetu Gminy dopłacimy tylko 
2.736,19 zł. 

Boisko przy Zespole Szkół  
w Zembrzycach

 Boisko to jest realizowane z własnych 
środków budżetu Gminy - Kwota zadania 
88.839,52 zł.
Na nowym boisku będą mogły być prowa-

dzone rozgrywki: siatkówki, tenisa ziemne-
go i kometki. Ograniczenia terenowe nie 
pozwoliły na wspólną lokalizację boiska do 
koszykówki, a tym samym uniemożliwiły 
staranie się o dofinansowanie ze środków 
zewnętrznych. Budowa boiska wymusiła 
konieczność wykonania nawierzchni na 
całym terenie do budynków szkoły, tak by 
w niedalekiej przyszłości nie niszczyć na-
wierzchni nowego boiska. Sytuacja ta nie-
co opóźniła wykonanie nawierzchni. 

Rynek

Realizowany jest długo oczekiwany remont 
Rynku w Zembrzycach. Koszt zadania to 
368.443,07 zł. 
Dofinansowanie z Projektu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich wyniesie 175.000 zł. 
Jest to ważne zadanie dla miejscowości Ze-
mbrzyce, a jednocześnie poprawa wizytów-
ki Zembrzyc. Możliwości remontu ogranicza 
obszar rynku oraz układ komunikacyjny.
Remont Rynku miał być prowadzony przy 
zmniejszonym ruchu samochodowym 
przez Centrum Zembrzyc – wszak droga 
i obwodnica miały być oddane do użytku. 
Opóźnienia z ich oddaniem spowodowało 
wiele czynników, w tym szkody powodzio-
we powstałe na budowie, konieczność ich 
oszacowania i usunięcia uszkodzeń. 
Za chwilowe utrudnienia związane z budo-
wą wszystkich przepraszamy. 

Usuwanie szkód powodziowych  
z roku 2009 na drogach

Ukończono lub prowadzone są remonty 

dróg, na które uzyskano dofinansowanie 
- Pod Sale w Tarnawie Dolnej 
- Do Paczki w Marcówce 
- w Kierunku Jurkowskiej Koszty i dofinan-
sowanie podano w informacji „Z prac Wój-
ta Gminy i Urzędu Gminy”.
Ze szkód 2010 r. prowadzony będzie re-
mont drogi „Pod Sale „ w Tarnawie Dolnej 
– koszt zadania 292.721,98 zł. Dofinanso-
wanie z MSWiA 220.000 zł. 

Obwodnica i most 

Prace budowlane na obwodnicy i moście 
zostały ukończone. Oddano obwodnicę do 
użytku – 24 sierpień 2010 r. – tekst w dal-
szej części Kwartalnika. 

Powódź i osuwiska

Jak podawaliśmy wcześniej, szacunki szkód 
zostały sporządzone, wnioski w sprawie 
uzyskania dofinansowania skierowane do 
odpowiednich władz, szkody w mieniu 
gminnym zgłoszone do ubezpieczyciela. 
Mieszkańcy osiedli Bace w Zembrzycach 
i Biele - Sitarzówka w Tarnawie Dolnej 
otrzymali pomoc doraźną. Każda rodzina 
mieszkająca na stałe 6.000 zł. Łącznie wy-
płacono dla poszkodowanych w wyniku 
powodzi 138.800 zł. z czego dotacja z bu-
dżetu Państwa 134.500 zł. 
Mieszkańcy z osuwisk: Bace i Biele otrzy-
mali decyzje Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego na opuszczenie 
domów, zgodnie z opracowanymi przez 
Instytut Geologii w Krakowie kartami osu-
wisk. Problem osuwisk powstał w kraju 
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w br na skalę wielką. Brak stosownych prze-
pisów wymusiło przygotowanie specjalnej, 
nazywanej przez nas tzw. „Spec ustawy” 
dot. Pomocy Państwa przy odbudowie 
budynków zniszczonych przez osuwiska. 
I czytanie tej ustawy było w Sejmie 5 lipca 
br. Proces legislacyjny został maksymalnie 
skrócony. Ustawa upraszcza przygotowy-
wanie wielu dokumentów, daje możliwość 
szybkiej zmiany planu zagospodarowania 
dla przesiedleńców z osuwisk. Z zapew-
nień Władz poszkodowani mieszkańcy 
przez osuwiska , będą mogli otrzymać do-
finansowanie maksymalnie do 100 m2 po-
wierzchni mieszkalnej, a powierzchnia do 
dofinansowania ma być brana z karty wy-
miaru podatku na 2010 r. / zresztą zgodnej 
z zeznaniem podatkowym/. Zaplanowano 
koszt dofinansowania za 1 m2 – 3.000 zł. 
 Podstawą do rozpoczęcia procedury od-
budowy budynków jest decyzja Powiato-
wego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
na rozbiórkę budynków, a takie są w trak-
cie wydawania. Jak w praktyce będzie wy-
glądać realizacja odbudowy – to pytanie, 
na które też jeszcze nie mamy pełnej odpo-
wiedzi. Na bieżąco Wójt i pracownicy Urzę-
du czy GOPS informują zainteresowanych 
mieszkańców o wszelkich sprawach ich 
dotyczących. Jak wspomniałam skala pro-
blemu w kraju jest ogromna, codziennie 
dochodzą informacje o nowych zniszcze-
niach, czy to przez wodę, czy to przez trąby 
powietrzne , czy wichury. Pomoc Państwa 
w br. jest na niespotykaną skalę. 6.000 zł. 
dla każdej rodziny, pomoc na remont 20 
tys. zł, do 100 tys. zł. Mieszkańcy z osuwisk 
do 300 tys. zł. W 2001 r. pomoc Państwa 
wynosiła 2.000 zł. dla każdej rodziny, a resz-
ta to była pomoc instytucji, Caritasu czy 
osób prywatnych. W br. taka pomoc jest 
znikoma. 
Podam jeszcze stan konta dla poszkodo-
wanych: na dzień dzisiejszy jest to kwota 
4.200 zł., z czego wpłaty indywidualne 
1.540 zł., wpłaty z tytułu prowadzonej lote-
rii fantowej w ramach Dni Gminy Zembrzy-
ce – 2.050 zł., wpłata za loterię fantową wi-
dokówek 610 zł.
Środki te pozostają na koncie Urzędu, bo 
jak podzielić tak małą kwotę na 23 budynki, 
by poszkodowani nie poczuli się źle. 

Sesja 3 sierpnia 2010 

 W dniu 3 sierpnia odbyła się sesja Rady 
Gminy, na której przyjęto uchwały omó-
wione wcześniej. 
 Najpilniejszą była uchwała w sprawie prze-
jęcia zadań przez Gminę Zembrzyce w ra-
mach porozumień. Sejmik Województwa 
Małopolskiego uchwałą Nr XLVII/740/10 

z dnia 2 lipca 2010 r. przyznał naszej Gminie 
pomoc finansową w wysokości 1.400.000 
zł. celem realizacji zadania „Remont mostu 
na Skawie w m. Zembrzyce” oraz uregu-
lowanie wszystkich stosunków wodnych 
w obrębie obwodnicy Zembrzyc. Na dzień 
dzisiejszy właścicielem i zarządcą drogi 
jest Zarząd Dróg Wojewódzkich. Z chwilą 
oddania do użytku obwodnicy Zembrzyc 
dotychczasowa droga wojewódzka nr 
956 i stary most na Skawie z mocy prawa 
zmienią właściciela. Z przepisów wynika, 
że z mocy prawa jest to Gmina. Stan mostu 
pogorszył się po tegorocznej powodzi, stąd 
wprowadzone ograniczenia tonażowe. Po-
trzeba utrzymania przejezdności mostu 
jest bardzo ważna dla prawidłowego funk-
cjonowania Gminy stąd prowadzone inten-
sywne starania przez Wójta i pracowników 
Urzędu o pozyskanie środków na jego re-
mont uwieńczone uzyskaniem środków.
 Jedyny zjazd z obwodnicy koło piekar-
ni w Zembrzycach / w przypadku braku 
mostu/ spowodowałby wydłużenie trasy 
przejazdu, znaczne obciążenie ruchem po-
jazdów drogi krakowskiej przez mieszkań-
ców z sołectw Tarnawa Dolna, Śleszowice 
i Tarnawa Górna jak również z osiedli Ruski 
i Grygle w Zembrzycach. 
 Po podjęciu uchwały Wójt w tej sprawie 
zawarł stosowną umowę, został ogłoszony 
przetarg. Środki przeznaczone są do wyko-
rzystania w 2010 r., czyli w okresie do 15 
grudnia 2010 r. remont mostu powinien 
być ukończony, aby dokonać rozliczenia 
z otrzymanej dotacji w ustawowym termi-
nie. 
W zakres remontu mostu wchodzą m. in. 
- przebudowa chodników na moście, za-
bezpieczenie podpór betonem zbrojo-
nym, wykonanie płyty pomostu i nowych 
chodników, montaż dźwigarów stalowych, 
hydroizolacja, wykonanie barieroporęczy, 
wykonanie nawierzchni, zabezpieczenie 
podpór nurtowych narzutem kamiennym, 
malowanie skorodowanych dźwigarów 
stalowych powłokami antykorozyjnymi, 
naprawa betonowych elementów płyty 
pomostowej.
 Zakres ten ma na celu przystosowanie mo-
stu do ruchu pojazdów do 3.5 tony i auto-
busów oraz komunikacji zbiorowej.
Do czasu wyremontowania - most będzie 
zamknięty –jedyny prawny dojazd do miej-
scowości Zembrzyce jest od strony piekar-
ni. 
 Drugą bardzo ważna sprawą, było podję-
cie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
realizację projektu „Mały Podróżnik” dofi-
nansowywanego ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego. 
 Projekt napisany przez Dyrektora Zespołu 

Szkół w Zembrzycach - kwota dofinansowa-
nia 50.000 zł. bez konieczności posiadania 
wkładu własnego. Projekt będzie realizo-
wany z dziećmi w wieku 3-6 lat uczęszcza-
jących do Przedszkola Samorządowego 
w Zembrzycach w okresie od sierpnia 
2010 r. do 30 czerwca 2011 r. Z programu 
skorzysta ponad 40 osób / pośrednimi od-
biorcami będą również Rodzice dzieci/ . 
Pisanie projektów i pozyskiwanie środków 
zewnętrznych odciąża budżet gminy. Pro-
jekt „Radosna szkoła” czy inne są tego do-
skonałym przykładem. 
 Uchwała w sprawie zmian budżetowych 
dotyczyła: zwiększenia dochodów o środ-
ki na remont mostu na Skawie, o środki 
na usuwanie szkód powodziowych w in-
frastrukturze drogowej w 2010 r., o środki 
z tytułu uzyskania odszkodowania za szko-
dy w budynkach mienia komunalnego 
gminy. 
 Wójt Gminy w swym sprawozdaniu podał 
realizowane zadania w poszczególnych 
miejscowościach. 
Oprócz podanych wyżej prowadzone są 
lub były: 
- remont budynku OSP w Śleszowicach, 
całkowity koszt 29.463,34 zł. w tym dotacja 
w wysokości 9.916 zł. /docieplenie budyn-
ku i częściową wymianę stolarki okiennej/,
- wykonano remonty dróg : - do Dragosza 
w Marcówce, 
- Matlakówka w Śleszowicach, 
- Jędrasy w Marcówce, 
- Zarębki Pilchówka w Zembrzycach, 
- Szczygły w Śleszowicach, 
- Kudziówka w Śleszowicach, 
- K. P. Glińskiej Rynek Zembrzyce.
Koszty zadań podano na stronie 4 Kwartal-
nika. 
Zakres prac na drogach był różny w zależ-
ności od stanu nawierzchni na drogach. 
- Przeprowadzono postępowanie przetar-
gowe, podpisano umowę na remont dro-
gi „Pod Sale „ w Tarnawie Dolnej ze szkód 
powodziowych 2010 r. – koszt zadania 
292.721,98 zł. dofinansowanie 220.000 zł. 
- Przygotowano dokumentację na budowę 
drogi transportu rolnego Snozy w Marców-
ce - koszt zadania 31.626,90 zł. dofinanso-
wanie z FOGR 10.000 zł..

Naprawy gwarancyjne 

 W Zembrzycach wykonywane jest wiele 
napraw, szczególnie na drogach: na dro-
gach gminnych likwidowane są usterki 
w ramach napraw gwarancyjnych. W naj-
bliższym czasie Wykonawca przystąpi do 
naprawy usterek na drodze wojewódzkiej 
/Krakowska i Kolejowa/.
 Prace te wykonywane są bez ponoszenia 
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oTwarcie obwoDnicy
24 sierpnia 2010 r. zapisze się w kro-

nikach Zembrzyc ważnym wydarze-
niem – oddaniem do użytku obwodnicy 
Zembrzyc. 

Ukończona została inwestycja o warto-
ści projektu 41 285 466,16 PLN, w tym do-
finansowanie ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego - 35 090 
436,24 PLN (85%), której inwestorem był 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Na zaproszenie Marszałka Wojewódz-
twa Małopolskiego P. Marka Nawary przy-
byli zaproszeni goście, a całą uroczystość 
prowadził Wójt Gminy Zembrzyce Józef 
Gąsiorek. Rozpoczynając uroczystość po-
wiedział m.in. 

„Czuję się zaszczycony faktem bycia 
gospodarzem Gminy Zembrzyce w chwili 
oddawania do użytku inwestycji jaką jest 
budowa „Obwodnicy Zembrzyce”.

Jest mi niezmiernie miło, że dziś - tu 
i teraz - dokonamy uroczystego otwarcia 
dzieła, które staraniem wielu ludzi i insty-
tucji - stało się faktem – powstała nowa 
droga i nowoczesny most. 

Nowa obwodnica poprawi komuni-
kację w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 956, 
łączącej powiat suski z powiatem myśle-
nickim. 

Oddanie do użytku obwodnicy popra-
wi komfort życia mieszkańców wyprowa-
dzając ruch tranzytowy z ciasnych uliczek 
centrum miejscowości Zembrzyce, po-
prawi komunikację w kierunku Krakowa 
i Suchej Beskidzkiej, a piękny most będzie 
wizytówką miejscowości Zembrzyce i całej 
naszej Gminy. 

Powodzie z lat 2009 i 2010 znacznie 
pogorszyły stan techniczny starego mostu, 
który musi być remontowany. Aż strach 
pomyśleć co by było, gdyby nie była wy-
budowana obwodnica i nowy most. Jak 
uciążliwe byłoby korzystanie z dojazdu 
przez Zembrzyce i do Zembrzyc mogliśmy 
się przekonać w ostatnim czasie, gdy stary 
most został uszkodzony, a nowy nie był 
oddany do użytku. Jest to dla nas bardzo 

ważne, że na czas remontu starego mostu 
cały ruch będzie odbywał się nową drogą, 
że mieszkańcy i goście będą mogli korzy-
stać bezproblemowo z przejazdu przez 
Zembrzyce. 

Wszystkim, którzy przyczynili się do 
powstania tej pięknej budowy składam 
serdeczne podziękowania. Tu żadne sło-
wa nie będą wystarczające by wyrazić 
wdzięczność dla wszystkich Państwa. 

Przy tak wielkim przedsięwzięciu wy-
stępują różnego rodzaju utrudnienia. 
Wszystkim, którzy je znosili ze zrozumie-
niem i godnością serdecznie dziękuję”. 

Na tak ważnym dla nas spotkaniu po-
witał serdecznie przybyłych gości w oso-
bach:

- Przedstawicieli Urzędu Marszałkow-
skiego z Marszałkiem p. Markiem Nawa-
rą na czele oraz członkami Zarządu WM 
p. Wojciechem Kozakiem i radnymi Sejmi-
ku - Przedstawicieli Wojewody z p. Wice-
wojewodą Stanisławem Sorys, 
- Senatora RP p. Janusza Sepioła, Sena-

tora RP p. Stanisława Bisztygę, Posła RP 
p. Tadeusza Akita, Posła RP p. Kazimierza 
Hajdę, p. Andrzeja Sasułę – Radnego Sej-
miku Województwa Małopolskiego, Ma-
łopolskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Nadzoru p. Janusza Żbika, Naczelnika 
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 
Wojewódzkiej Policji p. Bogusława Żurka, 
Wojewódzki Zarząd Dróg na czele z Dy-
rektorem p. Grzegorzem Stech i p. Martą 
Maj, Kierownikiem projektu p. Alicją Ślę-
czek, Inspektorów nadzoru: p. Grażynę 
Czopek i p. Leszka Muchę, przedstawicie-
li Wykonawcy MOTA- ENGIL CENTRAL EU-
ROPE : Pana Piotra Motykę, Kierowników 
budów p. Wojciecha Ciejkę i p. Andrzeja 
Kluskę, 

- Starostę p. Andrzeja Pająka,
- Przewodniczącego Rady Powiatu p. Tade-

usza Gancarza, 
- Komendanta Powiatowego Policji p. Zbi-

gniewa Maryona
- Powiatowego Komendanta Państwowej 

Straży Pożarnej p. Bogusława Paterę.

Powitał serdecznie Księdza Marka Ku-
dłacika z Parafii Św. Jana Chrzciciela w Ze-
mbrzycach , który dokonał poświęcenia 
wybudowanych obiektów. Powitał Burmi-
strzów : Makowa Podhalańskiego p. Sta-
nisława Pawlika i Jordanowa p. Zbigniewa 
Koleckiego,

Wójtów Gmin : Budzowa p. Jana Naj-
dka , Bystrej Sidziny p. Aureliusza Kanię, 
Zawoi p. Marka Listwana, Stryszawy p. Jac-
ka Zająca, Jordanowa p. Stanisława Pudo, 
Przewodniczącą Rady Gminy Zembrzyce 
p. Krystyną Stypuła oraz radnych z miej-
scowości Zembrzyce, p. Marię Kuś – sołtysa 
Zembrzyc i Komendanta OSP Zembrzyce 
p. Kazimierza Fortunę, Sekretarza Gminy, 
przedstawicieli mediów - telewizji, radia 
i prasy . 

Powitał również serdecznie zebranych 
mieszkańców miejscowości Zembrzyce, 
którzy pomimo deszczu zgromadzili się 
licznie na uroczystości. 

 Po zakończeniu powitania głos zabrali 
również: Marszałek p. Marek Nawara. Z ko-
lei głos zabrał Wicewojewoda p. Stanisław 
Sorys, p. Andrzej Sasuła, Starosta Suski 
p. Andrzej Pająk. 

 Następnie Wójt Józef Gąsiorek wręczył 
podziękowania i kwiaty: Panu Marszałkowi 
Markowi Nawara, Wicewojewodzie p. Sta-
nisławowi Sorys, Dyrektorowi Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Krakowie p. Grze-
gorzowi Stech oraz Przedstawicielowi Wy-
konawcy Mota Engil Central Europe p. Pio-
trowi Motyka. 

 Ksiądz Marek Kudłacik z Parafii Św. 
Jana Chrzciciela w Zembrzycach w kilku 
zdaniach nawiązał do uroczystości, a na-
stępnie dokonał poświęcenia nowego mo-
stu i drogi. 

 Dzieci : Angelika Sobaniak i Szymon 
Fidelus z Zespołu Szkół w Zembrzycach, 
w strojach krakowskich podały nożyczki 
a Panowie: 

p. Marszałek Marek Nawara, p. Stani-
sław Sorys Wicewojewoda, p. Grzegorz 
Stech Dyrektor ZDW, p. Andrzej Pająk Sta-
rosta Suski, p. Józef Gąsiorek Wójt Gminy 

kosztów ze strony Gminy. Zadaniem Gminy 
jest wyegzekwowanie prac gwarancyjnych 
w odpowiednim czasie. Nie wykonanie 
prac w odpowiednim czasie skutkowałoby 
degradację dróg. Przebieg prac uzależnio-
ny jest od pogody / burze/, która niejed-
nokrotnie przeszkadza w pracach drogo-
wych.
Za utrudnienia w czasie prac przeprasza-
my.

Plac targowy 

 W związku z pracami obok Dworku Caritas 
w Zembrzycach i wykonywanym ogrodze-
niem przestał istnieć plac, który był wyko-
rzystywany do handlu.
 Wójt podjął decyzję o przygotowaniu pla-
cu obok Pawilonu Sportowego dla ewen-
tualnego placu targowego. Plac jest posze-

rzony, wykonano podłoże i utwardzenie.
 Plac ten może być wykorzystywany na róż-
ne sposoby – rano jako plac targowy , w in-
nym czasie jako parking dla obsługi boiska 
sportowego oraz gości weselnych. 

Oprac. Grażyna Fuja Sekretarz Gminy 
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Zembrzyce dokonali przecięcia wstęgi. 
 Z uwagi na deszcz – w OSP Zembrzyce 

goście wpisywali się do księgi pamiątkowej, 
a Zespół Mirameja z Zespołu Szkół w Ze-
mbrzycach pod kierownictwem p. Barbary 
Cyganik zaśpiewał dla gości kilka utworów.

Jak podaje ZDW w Krakowie na swej 
stronie internetowej 

„Wartość projektu wyniosła 41 285 
466,16 PLN, w tym dofinansowanie ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego - 35 090 436,24 PLN (85%).

Realizacja Projektu Obwodnica Ze-
mbrzyc była ściśle związana z realizacją 
przedsięwzięcia polegającego na budowie 
zbiornika wodnego w Świnnej Porębie. 
Konieczność dostosowania parametrów 
obiektu mostowego do nowych warun-
ków hydrologicznych, jakie pojawią się po 
zakończeniu budowy zbiornika zdetermi-
nowała wybór lokalizacji nowego obiektu, 
a co za tym idzie – obwodnicy miasta. Nie-

mniej istotnym powodem budowy obwod-
nicy była konieczność ochrony centrum 
miejscowości Zembrzyce przed stale wzra-
stającym natężeniem tranzytowego ruchu 
samochodowego. Droga wojewódzka nr 
956 stanowi ważny element układu ko-
munikacyjnego południowo – zachodniej 
małopolski. Łączy się z drogą krajową nr 28 
oraz drogą krajową nr 52, a także z drogą 
wojewódzką Nr 955.

Wybudowana obwodnica jest drogą 
jednojezdniową, dwupasmową, dwukie-
runkową o długości 1,78 km w większości 
o przekroju szlakowym tj. składa się z jezdni 
o nawierzchni bitumicznej oraz obustron-
nych poboczy umocnionych kruszywem, 
powiązany z istniejącym układem komuni-
kacyjnym w formie skrzyżowań zwykłych, 
oraz dróg serwisowych na których zlokali-
zowane są zjazdy do przyległych działek. 

W ramach projektu na rzece Skawa wy-
budowany został most podwieszony, wan-

towy, jednopylonowy, o belkowo-płytowej 
konstrukcji pomostu, podwieszonej za po-
mocą cięgien stalowych, ukształtowanych 
w formie wachlarza.
W wyniku realizacji projektu osiągnięto: 
- poprawę przejezdności przez m. Ze-

mbrzyce, 
- poprawę dostępności do drogi krajowej 

nr 28, 52 
- skrócenie czasu przejazdu oraz poprawę 

komfortu podróży, 
- poprawę bezpieczeństwa ruchu i bezpie-

czeństwa pieszych, 
- zmniejszenie emisji toksycznych składni-

ków spalin, emisji hałasu i wibracji, emisji 
zanieczyszczeń komunikacyjnych odpro-
wadzanych do gleby i wód.”

Wójt podziękował wszystkim zebranym 
za udział i życzył, aby nowe obiekty służyły 
mieszkańcom i gościom przejeżdżającym 
przez Zembrzyce. 

Oprac. Grażyna. Fuja 

DoŻynki GMinne w Tarnawie DoLneJ 
W dniu 29 sierpnia 2010 r. w Tarnawie 

Dolnej odbyły się Dożynki Gminne zorga-
nizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich 
w Tarnawie Dolnej. Uroczystość rozpo-
częła się od Mszy Świętej odprawionej 
w kościele Św. Jana Kantego w Tarnawie 
Dolnej o godz. 14-tej przez ks. Proboszcza 
Piotra Sulka. Po mszy orszak przeszedł do 
remizy OSP.  W uroczystościach dożynko-
wych udział wzięli: p. Andrzej Pająk Sta-
rosta Suski, p. Józef Gąsiorek Wójt Gminy 
Zembrzyce, Przewodnicząca Rady p. Kry-

styna Stypuła, która jest członkinią KGW 
w Tarnawie Dolnej , Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy p. Kazimierz Czaicki, radni 
z Tarnawy Dolnej p. Adam Łasak i p. Ma-
rek Kadela, Sekretarz Gminy Grażyna Fuja. 
Członkinie KGW z Tarnawy były wspierane 
przez reprezentację Zembrzyckiego Koła 
Gospodyń "Mioduszyna" z Kierownikiem 
Muzycznym p. Tadeuszem Wojtanek. 

Były wspólne śpiewy, przemówienia, 
był chleb krojony przez Starostę i Wójta 
- wypiek z tegorocznych zbiorów i wiele 

pysznych potraw. 
Gminę Zembrzyce na dożynkach po-

wiatowych za tydzień reprezentować bę-
dzie Zembrzyckie Koło Gospodyń "Miodu-
szyna" - życzymy sukcesów w konkursie 
wieńca dożynkowego. 

Paniom z KGW w Tarnawie Dolnej za 
zorganizowanie Dożynek Gminnych ser-
deczne podziękowania od gości, Wójta 
i piszącej ten tekst.    

/ Oprac. Grażyna Fuja /

DoŻynki PowiaTowe 
W dniu 5 września 2010 r. w Wyso-

kiej/ gmina Jordanów/ na dożynkach 
powiatowych Zembrzyckie Koło „Mio-
duszyna” zajęło I miejsce w kategorii 
wieńca tradycyjnego.

Nagrody otrzymali również – za ogród 
- wyróżnienie  p. Cecylia Szeląg z Tarnawy 
Górnej.

Nagrodę  „Wyróżniający się rolnik” z te-

renu naszej gminy otrzymał   p. Andrzej 
Łasak z Tarnawy Dolnej. 

/ oprac. G. Fuja /  

TerMiny zbiÓrki oDPaDÓw : 
 Październik 2010  -  11 i 25
 Listopad 2010    -     8 i 22
 Grudzień 2010   -  13 i 27 

SPIS roLny
Od 1 września do 31 października 

na terenie całego kraju przeprowa-
dzany jest spis rolny. Na terenie Gmi-
ny prace te wykonuje 4 rachmistrzów 
spisowych. Rachmistrze posiadają le-
gitymacje. Są to te same osoby, które 

wykonywały obchód przedspisowy.

Aby spis przebiegał sprawnie prosimy 
o przygotowanie danych w zakresie użyt-
kowania gruntów, zwłaszcza powierzchni 
poszczególnych upraw. Tym razem spis 

prowadzony jest bez formularzy, tylko 
przy użyciu specjalnego urządzenia do 
zapisywania i przesyłania danych.

 Dane podawane rachmistrzom są po-
ufne.

/ G. Fuja/
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„oDbLaSkowa SzkoŁa”  w Tarnawie DoLneJ 
Placówka oświatowa w Tarnawie Dol-

nej przystąpiła w bieżącym roku szkolnym 
do Konkursu „Odblaskowa Szkoła”. Główną 
ideą tego przedsięwzięcia jest zachęcanie 
najmłodszych dzieci do noszenia elemen-
tów i kamizelek odblaskowych w trakcie 
poruszania się po drodze. Wymóg ten wy-
nika nie tylko z konieczności realizowania 
przepisów ustawy o ruchu drogowym, ale 
przede wszystkim z troski          o bezpie-
czeństwo uczniów, szczególnie w drodze 
do i ze szkoły. Mamy nadzieję, że w propa-

gowaniu i we wdrażaniu tej idei, pomogą 
nam rodzice uczniów Szkoły Podstawo-
wej.

Przystępując do konkursu zaplano-
waliśmy szereg działań o charakterze 
edukacyjnym, sportowym, rekreacyjnym, 
promującym bezpieczeństwo i rozwagę 
zabawę i odpowiedzialność. W związ-
ku z tym uczniowie będą brali udział 
w wycieczkach terenowych, zawodach 
sportowych, konkursie plastycznym 
i ogólnoszkolnym, turnieju wiedzy o bez-

pieczeństwie ruchu drogowego. W pla-
nach mamy także organizację imprezy 
edukacyjno – sportowej” Bądź bezpieczny 
na drodze”, w trakcie której zamierzamy 
edukować dzieci w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej, a tak-
że zorganizować pokaz jazdy rowerem po 
torze przeszkód. Całość uzupełnią konkur-
sy i zawody sportowe.

 /Oprac. mgr Barbara  Kadela  
z Zespołu Szkół  w Tarnawie Dolnej/  

kULTUra koŁeM SiĘ Toczy… 
Działające na terenie gminy orkiestry 

dęte zajmują wysokie miejsca i odzna-
czenia. W dniach 12-13 czerwca odbył 
się Przegląd Orkiestr Echotrąbity 2010 
w Naprawie. Orkiestra Dęta RYTM zajęła 
I miejsce w kategorii - "przemarsz". I Sto-
warzyszenie Muzyczne Śleszowice zajęło 
III miejsce w kategorii - "orkiestr", zaraz po 
reprezentacji Stryszawy  i Naprawy.

W dniach 26-27 czerwiec trwały Dni 
Gminy Zembrzyce. Pogoda dopisała. Go-
ście także. Na zembrzyckiej scenie wy-
stąpili: Orkiestra Dęta RYTM pod opieką 
nowego kapelmistrza - pana Kazimierza 
Gromady, I Stowarzyszenie Muzyczne Śle-
szowice, pan Józef Krzak, Koło Gospodyń 
MIODUSZYNA, zespół RETRO BAND tym 
razem z góralskim repertuarem oraz ze-
spół FINALIS. Czas umilał Kabaret U BACY  
z Jeleśni, zaś dla dzieci przygotowano nie-
spodziankę. Była to bajka pt. Fizia Pończo-
szanka - program pełen zabaw i kontaktu 
aktorów z  "małą" publicznością. Poza tym 
każde dziecko otrzymało  baloniki - zwie-
rzątka wykonywane przez animatorów. 
Kto odważny poddał się zabiegowi "ma-
lowania twarzy", co sprawiło, że dzieciaki 
wróciły do domów szczęśliwe i radosne. 

Szczególni goście Dni Gminy Ze-
mbrzyce to Reprezentacyjna Orkiestra 
Kopalni Soli w Wieliczce. Na zembrzyckiej 
scenie wystąpiła najstarsza orkiestra gór-
nicza w Europie, pamiętająca czasy cesa-
rza Franciszka Józefa. Organizatorami te-
gorocznego festynu był LKS Garbarz. Z tej 
okazji 26 czerwca odbył się mecz piłkarski 
na zembrzyckim boisku. W programie nie 
zabrakło konkurencji sprawnościowych. 
Tym razem zorganizowano "podnoszenie 
ciężarów". Konkurs zwyciężył pan Krzysz-
tof Grochot.

W trakcie trwania imprezy pamiętano 

również o poszkodowanych w powodzi 
2010. Z tej okazji Gminne Centrum Kul-
tury i Czytelnictwa zorganizowało loterię 
fantową. Kwotę 2050.00 zł wpłacono na 
konto pomocy dla poszkodowanych Urzę-
du Gminy Zembrzyce. 

Imprezę wsparło wielu sponsorów 
i darczyńców.  W organizacje loterii włą-
czyli się radni i pracownicy Urzędu Gmi-
ny, ZOZ, WTZ Zembrzyce oraz: sponsor 
nagrody głównej SKLEP OGRODNIK ( H. 
Śnieżek-Wilk - Sucha Beskidzka), Firma 
Amal II - producent łóżeczek drewnianych, 
Bank Spółdzielczy Sucha Beskidzka,  Fir-
ma Sużyw, Firma PETPOLBUD - Stryszawa, 
Biuro Podróży w Świat Sucha Beskidzka, 
Centrum Płytek Ceramicznych (Danuta 
Łopata - Zembrzyce), Producent Pasków 
– R .Kopacz Zembrzyce, M. Wciślak - SKLEP 
U MONIKI Zembrzyce, Producent Pasków - 
G. Józefowski (Zembrzyce), Andrzej Talaga 
- usługi weterynaryjne. Jednak do zgro-
madzenia kwoty pieniężnej przyczynili się 
mieszkańcy, którzy chętnie nabywali losy.

Główne nagrody w loterii wylosowali: 
Adela Bączek - kosa spalinowa, Zdzisław 
Pływacz - skrzynka napoi, Henryk Kieś - łó-
żeczko drewniane, Elżbieta Leśniak - krze-
sełko dziecięce, Zofia Pieczara - usługa 
weterynaryjna + kwota 100 zł. 

Podczas trwania imprezy odbyło się 
także uczczenie Dnia Samorządowca, któ-
re poprowadziła Sekretarz Gminy  pani 
Grażyna Fuja oraz Wójt Józef Gąsiorek. 
Impreza przebiegła w bardzo przyjaznej, 
bezpiecznej i pogodnej atmosferze, a pro-
wadził ją pan Kazimierz Czaicki.

Wakacyjny czas to okres zajęć dla 
dzieci i młodzieży. Centrum Kultury przy-
gotowało zajęcia MALUCHOWO 2010 dla 
najmłodszych. Dzieci spędzały swój wol-
ny czas  twórczo – muzycznie, ruchowo 

i plastycznie. Na zakończenie wspólnego 
czasu dzieci wyjechały do Parku Rozryw-
ki w Rabce.  Kontynuacją tych zajęć były 
WAKACYJNE PĘDZELKI – zajęcia, gdzie 
dzieci i młodzież miały okazję malować 
na „wszystkim, na czym się da”. Malowa-
no na kartonach, styropianie, na asfalcie, 
a nawet na ścianie. Prace można oglądać 
w świetlicy centrum  tzw. PUBIE KULTU-
RALNYM. Opracowano też logo GCKiCz. 

Gminne Centrum Kultury zaprasza też 
na stronę internetową www.gckiczzem-
brzyce.pl.

W dniu 14 sierpnia 2010 roku odbył 
się 12. Międzynarodowy Wyścig Kolarski 
„Memoriał Henryka Łasaka”, w którym 
udział wzięła czołówka polskich i zagra-
nicznych kolarzy m.in. z Polski, Niemiec, 
Łotwy, Słowacji, Białorusi i Ukrainy. Wy-
ścig ten jest najwyżej notowanym jedno-
dniowym wyścigiem kolarskim w Polsce 
i posiada kategorię 1.2 Międzynarodowej 
Unii Kolarskiej w kalendarzu wyścigów 
europejskich. „Memoriał Henryka Łasa-
ka” zainaugurowany w 1999 roku wpisał 
się na stałe w kalendarz imprez naszego 
regionu i jest jednym z najważniejszych 
wydarzeń sportowych. W wyścigu wystar-
towało 119 kolarzy z 18 zespołów. Trasa 
wyścigu przebiegała ulicami Suchej Be-
skidzkiej, gmin Zembrzyce oraz Stryszawa 
i po raz pierwszy po terenie gmin Zawoja 
i Maków Podhalański, łącznie kolarze mieli 
do przejechania 134 km. Zwycięzca został 
Mariusz Witecki – Mróz Active Jet  uzyskał 
czas 3h19’22” i otrzymał puchar Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej. Czech Ondrej 
Pavek – AC Sparta Praga zwyciężył IV lot-
ną premię ( odcinek na terenie Gminy Ze-
mbrzyce), w której nagrodę ufundowała 
Gmina Zembrzyce jako coroczny współor-
ganizator wyścigu.                                                     

Oprac. Halina Wacław  GCK i Cz.
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Dni Gminy – gratulacje dla samorządowców

Dni Gminy Zembrzyce – Kabaret

Dni Gminy Zembrzyckie Koło Gospodyń

Zembrzyckie Koło Gospodyń

Dni Gminy – występ p. Held

Dni Gminy

Dni Gminy – zawody mężczyzn

Dni Gminy – wystawa Podbabiogórza

Zakończenie roku szkolego – Zembrzyce

Zakończenie roku szkolego – Zembrzyce

Zakończenie roku szkolego – Zembrzyce

Zakończenie roku szkolego – Zembrzyce

Zakończenie roku szkolego – Zembrzyce

Zakończenie roku szkolego – Tarnawa Dolna

Zakończenie roku szkolego – Tarnawa Dolna

Zakończenie roku szkolego – Tarnawa Dolna

Zakończenie roku szkolego – Tarnawa Dolna

Dożynki gminne w Tarnawie Dolnej



1�

nr 3/2010

Wydawca: GMINA ZEMBRZYCE
tel. 33/8746002, fax: 33/8770700, 33/8746040, 33/8746102
e-mail: gminazembrzyce@interia.pl strona: www.zembrzyce.pl

Redaktor Naczelny: Grażyna Fuja

Druk: Drukarnia Grafikon
Tel. 33/873 46 20, fax: 33/873 46 22 www.grafikon.pl
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