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I sesja Rady Gminy nowi radni Podziękowania od wójta dIa Przewodniczącej

Swięto Niepodległości msza święta

I sesja Rady Gminy - nowi radni Nowa Rada Gminy Zembrzyce w pełnym składzie
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Występ młodzieży na Rynku w Zembrzycach
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t szANoWNI MlEszKAŃcY GMINY zEMBBzYcE
Minęły ko|ejne miesiące, zb|i-

żają się Święta Bożego Narodzenia
i Nowy 20.|1 Rok, a ja pragnę się
spotkać z Państwem za pośrednic-
twem Kwartalnika. Jest on wydawa-
ny w nakładzie '|.000 egz. i trafia do
znacznej I iczby m ieszka ńców.

W okresie, który jest omawiany
W tym numerze' wybrana została
nowa Rada Gminy, wybrany został
wójt.

otrzymałem od Pa ń stwa z aszczyt
pełnienia tej funkcji przez najb|iższe
4 |ata, za co składam wszystkim Wy-
borcom serdeczne podziękowanie
- za oddany głos na mnie, za zaufa-
nie. Dziękuje za wybór Radnych, któ-
rzy będq Was reprezentow aĆ, którzy
będq łącznikami między Urzędem
Gminy, a Wyborcami.

Nowym Przewodniczącym Rady
został wybrany p' Łukasz Palarski
z Zembrzy c, Wi ceprzewod n iczqcym
p. Tadeusz Zador a z Tarnawy Dolnej.
Na 15 radnych tylko 6 do tej pory
pełniło tq funkcję. Rada Gminy jest
odmłodzona, pełna zapału do pracy,
co rokuje dobre nadzieje na najb|iż-
szq przyszłość. o ukonstytuowaniu
się Rady w da|szej części KwartaIni-
ka' Przewodniczqcemu Rady Gminy
i wszystkim Radnym składam ser-
deczne gratu|acje i Życzę zrea|izo-
wania wszelkich p|anów.

Kampania wyborcza była inten-
sywna. o tym, czy była prowadzona
w sposób uczciwy, zgodny z p|a-
Wem - to sami Państwo sobie od-
powiedzcie. Mam obawy, że skutki
kampanii będq jakiś czas jeszcze te-
matem rozmów i dyskusji.

Święta Bożego Narodzenia,
przed nimi czas adwentu to okres
wyciszenia, oczekiwania na przyj-
ście Zbawicie|a, to czas radości. Ka-
to|icy wiedzq jak przygotować się
do świqt, aby być godnym uczest-
nictwa w cudzie narodzin Jezusa.

Gmina nasza nie będzie repre-
zentowana w powiecie -żaden kan-
dydat na radnego z naszej gminy
nie uzyskał mandatu, a kandydatów

było wie|u. Cztery lata w powiecie
nie będzie miał kto bronić naszych
interesów. Demokracja to prawo do
wyboru i do bycia wybieranym, ale
czasem trzeba ob|iczyĆ szanse, tak
jak to robiq w innych gminach. Nasz
okręg wyborczy do powiatu jest
z Budzowem i Suchq Beskidzkq
- tam jest więcej wyborców. Duża
|iczba kandydatów z naszej gmina
wspiera właśnie kandydatów z tych
miejscowości. W następnych wybo-
rach trzeba bardziej zadbaĆ o inte-
resy naszej gminy.

Nadchodzi okres posumowania
roku 20'10 - roku bardzo trudne-
go - roku katak|izmów /powodzie,
osuwiska/. W tym miejscu łqczę się
ze wszystkimi, którzy by|i poszko-
dowani lub w jakiko|wiek sposób
ucierpieli - zarówno materiaInie jak
i psychicznie. W roku 2011 będzie-
my się starać o pomoc materia|nq
d|a tych osób, będziemy realizować
projekt rzqdowy. Nikogo nie zosta-
wimy bez pomocy.

Wie|e szkód powodziowych na
drogach gminnych w br. zosta-
ło usuniętych. W ostatnim okresie
udało się pozyskać jeszcze środki
na remont drogi Pod Las w Tarna-
wie Górnej, która była uszkodzona
dwukrotnie w 20'10 r. Droga Pod
Sa|e w Tarnawie Do|nej również zo-
stała wyremontowana ze środków
Mi nisterstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji przeznaczonych na
usuwanie szkód powodziowych
przy niewie|kim udziale środków
własnych. To samo dotyczy dro-
gi Pustki w kierunku Jurkowskiej
wTarnawie Dolnej.

Żywimy nadzieję, że i w roku
2011 otrzymamy środki z tzw ,,Po-
wodziówki,, i będziemy remon-
tować ko|ejne drogi uszkodzone
przez powódź w 2010 r. Będziemy
również pi|nowaĘ aby szkody po-
wodziowe na terenach administro-
wanych przez RZGWI brzegi rzek
i potoków/ i drogach powiatowych
zostaty usu nięte. Szczegó|nie ważne

jest umocnienie terenu pod Bie|owq
Grapq, aby zapewnić bezpieczeń-
stwo przejazdu.

Przed nami trudny okres zimo-
wy. Prognozy nie są optymistycz-
ne, d|atego ape|uję, aby wspólnie
i so|idarnie włączyĆ się do jego
przetrwania. Urz4d Gminy zabez-
pieczył odśnieżanie gtównych dróg
gminnych. W miejscach, gdzie sq
wzniesienia zabezpieczy|iśmy żu-
że| - jednak pomimo wniosków
o posypywanie dróg - nie jesteśmy
w stanie tego zrea|izować z uwagi
na brak bazy technicznej oraz brak
środków finansowych na ten ce|.

Zwracam się również z proś-
bą, aby w okresie silnych mrozów
rozejrzeĆ się wokół - czy ktoś ze
starszych, samotnych, chorych nie
potrzebuje pomocy, tak aby nikt
nie pozostał opuszczony W potrze-
bie. Zwracam się również z prośbq
o włączenie się w usuwanie śniegu
z chodników przy własnych pose-
sjach. Intensywne opady śniegu
powodujq, że osoby odśnieżajqce
nie mogq być naraz we wszystkich
miejscach, dlatego prosimy o cier-
p|iwość i wyrozumiałość. Zwracamy
się również o to, aby szczegó|nie
w miejscowościZembrzyce nie par-
kować samochodóW W ten sposób,
aby przeszkadzaływ usuwaniu śnie-
gu. Ten trudny zimowy okres musi-
my razem przeŻyĆ, iłatwiej nam bę-
dzie, gdy będziemy się wspierać.

W da|szej części podajemy wie|e
informacji z okresu od września br.
również przydatnych jak terminy
zbiórkiodpadów.

U progu nadchodzącego 201 1
roku żywimy nadzieję, że będzie
spokojniejszy, lepszy, a zaplanowa-
ne zamierzenia gospodarcze reali-
zowane będq d|a dobra Gminy ijej
mieszkańców.

' Z żlyczeniami Bożonarodzenio-
wymi i Noworocznymi

Józef Gąsiorek _ WÓit Gminy Zembtryce
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Na sesji wdniu 13 paź&iemika 2010 r.
podj$o uchunły w sprarrach:

. uchwa|enia Statutu Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdro-
wia w Zembrzycach i Ś|eszowicach,

. udzielenia pomocy finansowej Powia-
towi Suskiemu /przeznaczono 5.000 zł.
na poprawę bezpieczeństwa na terenie
powiatu suskiegof

. zmian w Uchwa|e Budżetowej na rok
201 0.

. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejsco-
wości Zembrzyce /zmieniono okres
obowiązywania p|anu do 201 6 r'/.

Wysłuchano informacji Wójta o:
. realizacji zadań oświatowych w Gminie
Zembrzyce,

A Sekretarza Gminy o:
. o rencie planistycznej,
. o Wydatkach związanych z drukiem
Kwartalnika.

Na ostatniej sesjiw tej kadencji w dniu
09 listopada 2010 r. podjęto chwały
w sprawach:
. uchwalenia aktu prawa miejscowego
wyznaczajqcego obszar, na którym
nastąpiło zniszczenie |ub uszkodzenie
obiektów budow|anych w wyniku osu-
nięcia ziemi na terenie wsiTarnawa Dol-
na /teren osuwiska Biele/,

J i*,r.*łmłu

Z PRAC RADY GMINY
. uchwalenia aktu prawa miejscowego
wyznaczajqcego obszar, na którym
nastqpiło zniszczenie |ub uszkodzenie
obiektów budow|anych w wyniku osu-
nięcia ziemi na terenie wsiTarnawa Dol-
na / teren osuwiska Nizień/'

. uchwalenia aktu prawa miejscowego
wyznaczajqcego obszar, na którym
nastąpiło zniszczenie |ub uszkodzenie
obiektów budow|anych w wyniku osu-
nięcia ziemi na terenie wsi Zembrzyce /
teren osuwiska Bace /,

. zatwierdzenia taryń/ opłat za opróżnia-
nie zbiorników bezodptywowych, przy-
gotowanych przez Gminny Zakład Wo-
dociągów i Kana|izacji w Zembrzycach,

. usta|enia maksyma|nych opłat za usu-
wanie i składowanie odpadów komu.
na|nych statych od mieszkańców Gminy
Zembrzyce,

. zatwierdzenia taryń7 d|a zbiorowego
zaopatrzenia w wodę izbiorowego od-
prowadzenia ścieków na terenie Gminy
Zembrzyce na okres od 01.0'l .201 1 do
31.12.2011 oraz uchwa|enia dopłat do
taryf d|a | grupy odbiorców - indywidu-
alne gospodarstwa domowe,

. udzielenia pomocyfinansowej Powiato-
wi Suskiemu lprzeznaczono 200.000 zł.
w budżecie na 201 1 r. jako dofinanso-
wanie do remontowanej drogi powiato-
wej Ś|eszowice - Mucharz/,

. udzie|enia poręczenia dla Stowarzysze-
nia Loka|na Grupa działania,,Podbabio-
górze,,,

. zatwierdzenia programu wspołpra-
cy Gminy Zembrzyce z organizacjami
pozarz4dowymi i innymi podmiotami
prowadzqcymi działalność pożytku pu-
blicznego na rok 201 1,

. zmian w Uchwa|e Budżetowej na rok
201 0.

. udzielenia pomocy finansowej Powiato-
wi Suskiemu przeznaczonej na dofinan-
sowanie działaI ności ośrodka lnterwen.
cji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej.
Dokonano również podsumowania
V kadencji Rady Gminy Zembrzyce.
Rada Gminy pracowała w składzie: Kry-
styna Stypuła - Przewodnieący, Kazi.
mierz czaicki -Wceprzewodniczący,
Radni: Marek Kadela, Janina Koziołelę
lózef Kłza}g Stanisława łagosz - Miro-
cha' Adam tasak, Antoni Niziński, Łu-
kasz Palarcki, Emilia PilarczyŁ Piotr Pa-
weł Tataga, ZofiaTargosz,Jan WoźniaĘ
Władysław Wrona, Tadeusz Zadora.
Całej Radzie Gminy serdeczne podzię.
kowania za pracę w V kadencji od Wój-
ta, Sekretarza i pracowników Urzędu
Gminy oraz jednostek organizacyjnych..
Wie|u radnych nie zdecydowało się kan-
dydować do RadyV| kadencji.

0prac. G. Fuja

gminnych w Zembaycach po budowie
kana|izacji ( 19.954 zł. koszty usterek),

o remont drogi Targosze - SzczygĘ
w Śleszowica ch - 2.97 5,46 zł.

. zakończono remont budynku oSP
w Ś|eszowicach,

. ogłoszono i przeprowadzono proce-
durę 3 przetargóW na remont mostu
na rzece Skawie z wynikiem neg'atyw-
f,Yffi,

. ogłoszono przetarg na remont drogi
gminnej,,Pod Las,, wTarnawie Górnej,

. podpisano porozumienia z osobami
poszkodowanymi przez osuwiska na
pomoc w odbudowie budynków |ub
w zakupie mieszkań,

o usuwano skutki powodzi w infrastruk-
turze gminnej, W tym również z po-

wodzi w miesiqcu wrześniu 20l0 r.
. prowadzono prace zwiqzane ze spi-

sem rolnym,
. wydano Kwarta|nik Gminy Zembrzycą
. rozliczono remont drogi do Paczki

w Marcówce,
. złożono wniosek do MSWIA na remont

drogi Pod Las wTarnawie Górnej,
. podpisano umowę na remont drogi

gminnej ,,Pod Las,, w Tarnawie Górnej
- kwota 140.8"|0,145 zł.

. roz|iczono koszty remontu osP W Ś|e-
szowicach,

. zakończono prace związane ze spi.
sem rolnym,

o przeprowadzono wybory do organów
samorządowych i na wójta.

z PRAG W0JTA GMINY l UnzĘDU GMlluY
Wokresie od dnia 01 września 2o10 r.
do dnia 30 listopada 2010 r. wyko-
nano:
. remont drogi ,,Pod Sale,, w Tarnawie

Do lne j -e tap l i l l ,
. budowę Centrum Wsi Zembrzyce,
. budowę boiska przy szko|e w Ze-

mbrzycach,
. Wykonano i odebrano remonty dróg:

Do Dragosza w Marcówce, Mat|a.
kówka w Ś|eszowicach, Jędrasy
w Marcówce, Zarębki Pi|chówka
w Zembrzycach, SzczygĘ i Kudziów-
ka w ś|eszowicach, koło p. G|ińskiej
w Zembrzycach, Snozy w Marcówce,

. wykonano remonty cząstkowe dróg
w Zembrzycach - kwota 23.343,86zł.

. wykonano remonty nawiezchni drĘ

Ą

Oprac. G. Fuja
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WYDANo zARzĄDzENIA WoJTA uJ SPRAWACH
. sporządzenia planu finansowego do
Uchwały Rady Gminy Zembrzyce nr
YJAV-249/10 zdnia 03 sierpnia 2010 r.

. powołania komisji odbiorowej - 2,

. zmian w budżecie Gminy Zembrzyce
na 20l0 r._14 zarzqdzeń,

. zmian p|anów finansowych budżetu
gminy na 2010 r._ 14zarzqdzeń,

. usta|enia terminu składania wnio-

sków o przyznanie pomocy w formie
dofinansowania zakupu podręczni-
ków w ramach Rzqdowego progra-
mu pomocy uczniom w 2010 r."Wy-
prawka szkolna'i

. Wprowadzenia Kodeksu Etyki Urzędu
Gminy Zembrzyce,

. ogłoszenia || przetargu na sprzedaż
specjaInego samochodu pożarnicze-

go marki STAR 244 oraz powołania
Komisji przetargowej do jego sprze-
dazy,

. powołania członków komisji przetar-
gowej oraz trybu jej pracy - 3,

. sporzqdzenia planu finansowego do
Uchwały Rady Gminy Zembrzyce nr
XXX|I/- 253/10 z dnia 13 października
2010 r.

RABA GMINY ZEMBBZYCE UKONSTYTUOWANA
W dniu 2 grudnia 2010 r. o godz. 13-tej
w sa|i Zespołu Szkót w Zembrzycach od-
było się |-sze posiedzenie nowej Rady
Gminy Zembrzyce.
Głównym tematem było zaprzysięzenie
nowej Rady oraz wybory nowych wtadz.

W uroczystości oprócz Wójta Józefa
Gqsiorka, Sekretarza Gminy Graiyny
Fuja i Skarbnika Gminy Marii Wojtanek
uczestniczyli prawie wszyscy radni po-
przedniej kadencji' którzy nie startowa|i
w wyborach |ub też nie zosta|i wybrani
po raz kolejny.

Przewodniczqca Gminnej Komisji Wy-
borczej p. Krystyna Natonek wręczyła za-
świadczenia o wyborze i pogratu|owała
wyboru.
Przewodniczqca V Kadencji Rady Gminy

p. Krystyna Stypuła dokonała otwarcia
sesji , powitata radnych i gości. ZłoŻyła
nowym radnym gratulacje i zyczenia.

Przekazała przewodnictwo W prowa-
dzeniu sesji najstarszemu wiekiem rad-
nemu p. Kazimierzowi Kachnic.

Wybrana została komisja skrutacyjna,
która przeprowadziła tajne wybory Prze.
wodniczqcego Rady Gminy i Wiceprze.
wodniczqcego.
Wwyniku tajne9o głosowania nowym

Przewod niczącym Rady Gmi ny wybrany
został Łu kasz Ja n PALARSKI z Zembrzy c.
Wiceprzewodniczącym Rady Gminy
w głosowaniu tajnym wybrany został
Tadeusz Bogusław ZADORA z Tarnawy
Dolnej.

Powołano również sktadv osobowe ko-
misji Rady Gminy.
Zdecydowano, że będq to 3 komisje jak
w poprzedniej kadencji, zmienił się ty|ko
stan |iczbowy Komisji Rewizyjnej, który
został zwiększony do 7 osób.
W tej części wyboru dokonywano głoso-
waniem jawnym.

Komisja Rewizyjna
Przewodniczqcy - Grzegorz Józefowski
Człon kowie: Tomasz Gruszeczka

Tadeusz Zadora
Jan WoŹniak
Adam Łasak
Janina Koziołek
Zdzisław Pływacz

Komisja Rozwoju Gospodarczego
Budżetu i Finansów oraz ochrony
środowiska
Przewodniczqcy: Kazimierz Kachnic
Członkowie: Adam Łasak

Grzegorz Józefowski
Jerzy Kulak
Tomasz Gruszeczka
Jan Woźniak
Tadeusz Zadora

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
oraz Spraw Socjalnych
Przewodniczqcy: EmiIia PiIarczyk
Członkowie: Janina Koziołek

Bogusława Ka|emba Wanat
CecyIia Sze|q9
Urszula Bebak
lwona Pawlica
Zdzisław Pływacz

Wójt Józef Gqsiorek pogratu|ował nowym
radnym wyboru, natomiast z poprzedniej
kadencji radnym podziękował za wspoł-
pracę. Na zakończenie Radni obu kaden.
cji wymienia|i doświadczenia. Było też
wspó|ne zdjęcie.

oprac. Sekretorz Gminy Grażyna Fuja

f noosT NA sKAWIE BĘBZIE REMoNToWANY W 2011 r.
Nie udało się sfina|izować remontu
mostu na Skawie w br. z uwagi na póź-
ny sptyw środków i brak mocy przero-
bowych.
Gmina ogłosiła 3 przetar9ina przedmio.
towe zadanie w systemie - zaprojektuj
- wybuduj. W wyniku przeprowadzo-
nych postępowań przetargowych nie
udato się wyłonić wykonawcy z uwagi
na bardzo krótki okres rea|izaqi / szcze-
gó|nie zb|izajqcy się okres zimowy/.
W roku bieżqcym zostało z|econe opra-

cowanie niezbędnej dokumentacji pro-
jektowo - kosztorysowej, natomiast na
wniosek Wójta w budzecie wojewódz-
twa zabezpieczone zostały do wyko-
rzystania w 20.|0 r. środki finansowe
w wysokości 1.350.000 zł.
Prace zostaną rozpoczęte po uchwa|e-
niu budżetu na 201 1 r. i przeprowadze-
niu przetargu.
Aktualnie most jest przejezdny dla po-
jazdów do 3.5 tony i busów.
W najblizszych dniach po zatwier-

dzeniu korekty planu organizacji
ruchu przez Genera|ną Dyrekcję
Dróg Krajowych będą uzupełnione
stosowne oznakowania przy zjeź-
dzie z drogi krajowej na ten most.

. Sekretarz Gminy Grażyna Fuja
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f u nnrJsGE GM|NY zEMBBzYcE W WoJEWÓDzTWIE MAIoPoLsK|M-.

I W HANKINGU EURoPEJSKA GMINA EUB0PEJSKIE MIAST0
Gmina wiejska Zembrzyce zna|azła
się w gronie Laureatów Rankingu
Europejska Gmina Europejskie Mia-
sto W wojewódawie małopo|skim
zajmując wysokie - || miejsce wśród
gmin, miast i miast na prawach po-
wiatu sk|asyfi kowanych łqcznie . Ran-
king ten został przygotowany przez
redakcję,,Dzienni ka Gazety Prawnej,,
wspó|nie z Ministerstwem Rozwoju
RegionaInego. ogłoszenie wyni-
ków i wręczenie wyróżnień nastqpiło
w czasie Gali lV edycji Rankingu,,Eu-
ropejska Gmina Europejskie Miasto"
organizowanej d|a województw
małopoIskiego, ś|qskiego, święto-
krzyskiego iopolskiego w Krakowie
w dniu 29września 2010 r.

Wyróżnienia w imieniu Gminy
Zembrzyce odebrał wójt Józef Gąsio-
rek.
Samq Galę poprzedziły wykłady, któ-
re prowadzill p' Krzysnof Bień - za-
stępca reda ktora nacze|nego,,Dzien-
nika Gazety Prawnej'i Przedstawiono
tematy przez wie|u specjaIistów
z Ministerstwa Rozwoju Regionalne-
go, Banku Gospodarstwa Krajowego,
PricewaterhouseCoopers, KanceIarię
Prawną Wierzbowski Eversheds, Wa r-
bud SA.:
- Ocena wykorzystania funduszy unij-
nych w programach regionalnych.
- BGKL w systemie wydatkowania
funduszy UE dla Polski - aktualna
iprzyszła ro|a.

- Łączenie funduszy d|a rea|izacji
projektów, W tym partnerstwo pu-
bliczno-prywatne.
- Pierwsze doświadczenia w reaIizacji
projektów PPP.
- PPP w rozwoju lokalnej infrastruk-
tury telekomu nikacyjnej.
- Praktyczne doświadczenia w rea|i-
zacji projektów PPP.
- jak skutecznie rea|izować projekty
łączqce fundusze unijne, pub|iczne
iprywatne.
Wykłady wysłuchała oprócz wójta
również Sekretarz Gminy Grażyna
Fuja pisząca ten materiał i dokumen-
tujqca fotograficznie.

DZIEN EDUKACJ! W GMINIE ZEMBBZYCE
Dzień 14 października _ to dzień

Edukacji Narodowej, powszech-
nie nazywany Dniem Nauczyciela.
I w naszej Gminie ten dzień miał cha-
rakter szczególny.

We wszystkich szkołach zamiast
od dzwonka - uczniowie i grona
pedagogiczne rozpoczęĘ dzień od
mszy świętej W poszczegó|nych pa-
rafiach.

Wzorem |at ubiegłych w obcho.
dach Dnia Ed ukacji uczestniczy|i:wójt
p. Jozef Gqsiorek, sekretarz gminy
p. Grażyna Fuja, kierownik GZoFS
- p. E|żbieta Pa|eczna.

W Ś|eszowicach powitało Wszyst-
kich hasło,, Nauczycie|om dziś dzię.
kujemy,i w Tarnawie Do|nej hasło,,
Aby ksaattem stała się chwila,iw Ze-
mbrzycach ,, Nie porzucaj nadzieje
jakko|wiek się dzieje,izaś w Marców-
ce,, Wdzięczność nasza bez granic,'.

W każdej szko|e było wie|e cie-
płych słów od uczniów rodziców d|a
nauczycieli.

Wójt Józef Gqsiorek W swym Wy-
stąpieniu podkreś|ił rolę zawodu
nauczycie|skiego. Mówił m. innymi
,,Miło mi powitać W tym wyjątkowym
dniu Szacowne Grono Pedagogicz-
f,€, pracowników szkoĘ, uczniów
i pozostałe osoby obecne na tej uro-
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czystości.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

spotkaliśmy się, by wspolnie podzię-
kować wszystkim nauczycielom za
codziennq pracę, poświęcenie i serce
wkładane każdego dnia w wycho-
wanie młodych pokoleń. Wasz trud
i zaangażowanie są nieocenione. Sło-
wa wdzięczności, które kieruję W tym
dniu niech będą chociaż namiastką
naszych odczuć i wyrażą nasz głęboki
szacunek.

Jak wszyscy wiemy, zawód na-
uczyciela wymago nie tylko ogromnej
wiedzy i umiejętności jej przekazywa-
nia, ale iwytrwałościw zmaganiu się
z codziennymi problemami.

Jako Wojt Gminy Zembrzyce wraz
z caĘm Urzędem dokładamy wszel-
kich starań, by ułatwiĆ Wam realiza-
cję stawianych przed Wami ządań,
mimo trudnej sytuacji finansowej
gminy. Zdaję sobie sprawę, iż pro-
blemy z ktorymi boryka się gmina
mają bezpośredni WpłyW na Waszq
pracę, na wyposażenie sal lekcyjnych
i ilośĆ pomocy naukowych. Edukacja
młodych pokoleń leży mi szczególnie
no sercu, ponieważ dobrze wyksztaŁ
cona i wychowana młodzież stanowi
o wartości kożdej lokalnej społeczności

i jest jej nadziejq na lepsze jutro. Priory-
tetem moich działań było, jest i będzie
stworzenie jak najlepszych warunków
do ksztahowanie młodych umysłów.

Dziękuję Wam drodzy nauczyciele,
że zajmowaliście się nie tylko eduka-
cyjnq codziennościq, ale i znaleźliście
czas na "inwestowanie w siebie", poko-
nujqc kolejne szczeble kariery zawodo-
wej.

Dzięki temu możemy poszczycić się
wykształconq i w pełni profesjonalnq
kadrq nauczycielskq. Jest to niezbęd-
ne dla Was samych, jak i dla szkoĘ
które na pewno będzie procentowało
bezpośredniq korzyściq dla całej spo-
łeczności szkolnej, W obecnych cza-
sach potrzebni sq ludzie, ktorzy chcq
i potrafią dzielić się z innymi swojq
pasją, profesjonalizmem i wiedzą.

Kończqc życzę wszystkim nauczy-
cielom i pracownikom szkoły cierpli-
wości, wytrwania orąz wszelkiej rado-
ści pĘnqcej z Waszej codziennej pracy
z młodym pokoleniem oraz spełnienia
wszystkich najskrytszych nawet ma-
rzeń,,.

Wójt Józef Gąsiorek wręczył na.
grodywójta:

- w Ś|eszowicach - dyr. Katarzynie
Targosz, i nauczycielce p. Jolancie



Pływacz,
- wTarnawie Do|nej - dyr. Ewie Dę-
bińskiej i jej Zastępcy p. Ha|inie
Michałek,

- w Zembzycach - dyr. E|żbiecie Fi-
de|us i jej Zastępcy Piotrowi Ta|aga,

- w Marcówce - dyr. Renacie Krzystoń
i nauczycielce p. Jolancie Fidelus.

Dyrektorzy poszczegó|nych szkoł
wręczy|i nagrody swoim nauczy-
cie|om. Jak mówi|i - na nagrody
zasłuży|i prawie wszyscy, a|e z uwa-
gi na ograniczone środki finanso-
we można było nagrodzić po ki|ku
w każdej szko|e.

W br. wielu naszych nauczycieli
otrzymało meda|e Komisji Eduka-
cji Narodowej, przyznawane przez
reso]t edukacji za zasługi d|a
oświaty i wychowania.

S4 to:
-zeSzkoły Podstawowej w Marcówce
- p. Beata Bebak i p. Barbara Rusin,

- z Zespołu Szkoł w Zembzycach
- p. Barbara CyganiĘ p. Tadeusz
Fidelus, p. Małgorzata Pa|arska
ip. Edward Stopa,

. ze SzkoĘ Podstawowej w Ś|eszowi-
cach - p. Urszu|a Głuc i p. Danuta
Targos4

- z Zespołu Szkoł w Tarnawie Do|nej
- p. Halina Michałek.
Wszystkim wyróżnionym serdecz-

nie gratulujemy.
Każdq z akademii uświetniły wy-

stępy dzieci i młodzieży, przygoto-
wane specja|nie na tą okazję.

gknffi*łffis

Było też spotkanie z emerytowa-
nymi nauczycielami. Na tej uroczy-
stości Wójt powiedział:

,,Nie mam innegocelu nawzględzią
J a k tros kę o Waszą ko rzyśĆ mora l n q

lntelektualną i fizyczną, Ja dla Was
studiuję, dlaWas pracuję, dlaWas

żyję idlaWas jestemw stanie również
oddać swoje Ącie,,/ Św. Jan Bosko/

Miło mi powitać W tym wyjątko-
wym dniu Szacowne Panie i Panów,
którzy czerpiqc radość z zy cia wo I no-
ści przebywajq na zasłużonych eme-
ryturach.

Spotka|iśmy się tu i teraz, aby ra-
zem świętować Dzień Edukacji Naro-
dowej- Wasze Święto. Jest to dzień,
w którym każdy z nas pragnie po-
dziękować Wszystki m nauczycie|om
za codziennq pracę, poświęcenie
i serce wkładane w wychowanie
młodych pokoleń. Wasz trud i zaan-
gażowanie sq nieocenione. Chociaż
przebywacie na emeryturze to ma-
cie swój ogromny wkład W przygo-
towanie swoich następców - dzisiej-
szych nauczycie|i i wychowawców,
czynnych zawodowo.

Wasi wychowankowie pracują
w różnych dziedzinach gospodarki,
wpływajq na rozwój naszych matych
ojczyzn, jakimi są gminy, a tym sa-
mym wptywają na |osy kraju.

Słowa wdzięczności, które kie-
ruję w tym dniu niech będą chociaż
namiastką naszych odczuć i wyrażq
nasz głęboki szacunek za wycho-

nralzoro S

wanie, za wyuczenie, za przygoto-
wanie do życia młodego poko|enia.
Zawód nauczycie|a Wymaga nie ty|-
ko ogromnej wiedzy i umiejętności
jej przekazywania, a|e i wytrwałości
w zmaganiu się z codziennymi pro.
blemami. Do pracy tej potrzebne jest
powołanie i szczegó|ny dar do pracy
z młodzieŻq. To nauczyciel obok
rodziców ksztattuje serca i umysĘ
kieruje młodzież we właściwq stro.
nę, uwraż|iwia na cudzq krzywdę, na
piękno, na sztukę, muzykę, po prostu
na otaczajqcy wokół świat.

Wyksaałcona i wychowana mło-
dzież stanowi o wartości każdej |o-
kaInej społeczności i jest jej nadziejq
na lepsze jutro.

W obecnych czasach potrzebni sq
|udzie, którzy chcq i potrafią dzielić
się z innymi swoją pasją, profesjona-
lizmem iwiedzq.

Jak powiedział Papież Jan Paweł
|| _ ,,Człowiek jest wielki nie przez to, co
posiada, lecz przez to kim jest,
Nie przezto, co ma, lecz przezto, czym
dzieli się z innymi,'

Kończqc zyczę Państwu dużo
zdrowia, rea|izacji p|anów i marzeń,
na które nie starczało czasu W trakcie
pracy zawodowej. Zapłatą za Wasz
trud niech będzie wdzięczność wy-
chowanków za zdobytq wiedzę i po-
moc w dokonywaniu trafnych wybo-
rów na drodze do dorosłości.

oprac' GraĄna Fuja

Śwlęro NIEPoDLEGtoŚcl
- ŚuuĘTo NAszEJ oJczYZluY W zEMBRzYcAcH

obchody w br. rozpoczęty się
o godz. 17-tej dnia 10 listopada 2010
r. uroczystą Mszq Świętq w koście|e
parafialnym p.w. Św. Jana Chrzcicie-
|a w Zembrzycach. Kościoł zapełnił
się dziećmi i młodzieżą, |icznie zgro-
madzonymi mieszkańcami, kadrq
pedagogiczną' Miejscową władzę
reprezentowaIi: wójt Józef Gąsiorelg
sekretarz gminy Graiyna Fuja, prze-
wodnicząca Rady Gminy Krystyna
Stypuła. By|i radni miejscowości Ze-
mbrzyc, p. sołtys Maria Kuś i człon-
kowie Rady Sołeckiej, w strojach
regionaInych Zembrzyckie Koło Go-

spodyń Mioduszyna.
Msza poświęcona mod|itwie za

ojczyznę, wspomnieniom o bohate-
rach. W swej homilii ks. Jan Kapusta
Proboszcz Parafi i przypomniał wie|e
ważnych WątkóW z naszej historii,
drogę do odzyskania niepodIegłości.
Zwrócił uwagę na niektóre ważne
dla Polski daty historyczne. Boha-
terstwo, ojczyzna, pamięć o historii
i o ludziach jq tworzqcych, wo|na
i niepod|egła Po|ska - to najważ-
niejsze treści podane w homiIii. Jak
mówiŁ rok bieżący - to rok tragedii
w Po|sce. W Smo|eńsku zginęła e|i-

ta polskiej władzy, będqca w drodze
w ce|u uczczenie po|egłych bohate-
róww Katyniu. Bytywezwania modIi-
tewne, przygotowane na tq uroczy-
stość, a na koniec mszy odśpiewane
Boże coś Polskę ...

Po mszy zebrani udali się pod po-
mnik na zembrzyckim rynku.

Uroczystość rozpocz$a się od
odegrania hymnu przez orkiestrę
Dętą Rytm.

Następnie Dyrektor Zespołu Szkół
w Zembrzycach p. E|żbieta Fide|us
poprosiła Wójta o zabranie głosu.
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W swym wystqpieniu wójt józef

Gqsiorek powiedział m. in.
,,Kto nie szanuje i nie ceniswej

przeszłości, nie jest godzien szacunku te.
raźniejszości ani prawa do prryszłości|

/słowa Józefa Piłsu d s ki eg o/
Równe 92 |at temu - po .| 23 |atach

zaborów, nasz kraj odrodził się i od-
zyskał niepod|egłość. Listopad 1 91 8
r. był d|a narodu po|skiego okresem
radosnego entuzjazmu. Spełniały się
marzenia, wymarłych już, wie|u po-
koleń Po|aków. 123 |ata Po|ska nie
istniała jako samodzie|ne państwo.
Zaborcy chcieli zniszczyĆ wszystko
co po|skie, a|e nie udało im się poko-
nać ducha narodu. Mimo prześ|ado-
wań ze stronyzaborców naród polski
wytrwał, zachował swój język ojczy-
sty, obyczaje, re|igię i wciqż czekał na
odzyska n ie n iepod |egłej ojczyzny,

Po|ska wróciła na mapę Europy.
Wysiłek wie|u pokoleń Po|aków oku-
piony krwią iżyciem, nie został za-
pomniany. Będąc wdzięczni naszym
przodkom za ich wiarę i niezłomność
w wa|ce o wo|nq i suwerenną Po|skę
oraz chcqc uczciĆ ich pamięć obcho-
dzimy dziś uroczystość z okazji Świę-
ta NiepodIegłości.

od kilkunastu |at żyjemy w kraju
wo|nym, niepodległym. Nie musimy
dawać ojczyźnie daniny krwi, |ecz
uczciwie, rzete|nie wypełniać nasze
codzienne obowiązki. Musimy z sza-
cunkiem odnosić się do tradycji, war-
tości chrześcijańskich i narodowych,
brać czynny udział w życiu pub|icz-
nym. Musimy pamiętać o naszych
wyzwo|icie|ach, oddawać im cześć,
pa miętać o roczn icach . Mogiła, znicz,
skupienie, chwilowa refleksja o cza-
sach przesztych i o bohaterach, cza-
sem bezimiennych- ale bohaterach,
dzięki którym mamy pokój. ..

,,....Ojczyzna nasza to jest ziemia
droga,

Gdzieś ujrzał słońce i gdzieś po-
znał Boga.

1 1 |istopada jest to dzień niepod-
|egłości, to dzień radości. Niepod|e-
głość to inaczej wo|ność.

Nasi przodkowie, Polacy o nie-
pod|egłość i wo|ność naszej ojczy-
zny krew przelewali, bo Ojczyzna jest
jak rodzinny dom.Ojczyzna i dom ro-
dzinny to dar Ojca Niebieskiego.

Tu się dziecko pierwszy raz do
Matki uśmiecha, tu się uczy po|skiej
mowy i Boga poznaje, tu mod|ić się
zaczyna. Gdy przyjdzie komuś zosta-
wiĆojczyznę i odjechać w świat da-
|eki, to zawsze pozostanie w pamięci
rodzinny dom i Ojczyzna...'!

Na zakończenie swego wystąpie-
nia powiedział :,,Razem uczymy się
historii, razem tq historię tworzymy,,
a wszystkim licznie zebranym po-
dziękował za udział w uroczystości.

Głos otrzymała młodzież
,,Żeby Po|ska była Po|skq,i

Uczniowie W wigiIię rocznicy
odzyskania Niepodległości chcąc
uczcić to święto oraz oddać hołd
wszystkim Po|akom, także naszym
mieszkańcom, którzy poświęci I i swo-
je życie i zdrowie w obronie ojczy-
zny i w obronie Po|skości wspó|nie
z nauczycielami przygotowali dla
mieszkańców Występ upamiętniajq-
cy 92 rocznicę odzyskania Niepod-
|egłości przez Po|skę. Program przy-
gotowali nauczycie|e: mgr E|żbieta
Kiepura, mgr Kazimierz Surzyn, mgr
Edward Stopa, mgr Lucyna Po|ańska.
Występowa|i uczniowie k|as |-||| gim-
nazjum oraz |V _ V| klasy szkoły pod-
stawowej.

P. Elżbieta Fide|us - Dyrektor ZS

Zembrzyce podała ki|ka dat związa-
nych z obchodzonym świętem:

- 11 listopada ustanowiono Świę.
tem NiepodIegłości dopiero ustawa
z 23 kwietnia 1937 r.

lczyli prawie 20 lat po odzyskaniu
niepodIegłości/.

- Do czasu wybuchu ll wojny
światowej święto obchodzono dwu-
krotnie -w 1937 i 1938 r.

- W latach okupacji hitlerowskiej
,|939 _ 1944 oficja|ne |ub jawne świę-
towanie, podobnie jak każde inne
przejawy po|skości, było niemożliwe.

- obchody Święta Niepod|egłości
na dzień 11 |istopada zostaŁy przy-
wrócone przez Sejm PRL-u |X kaden-
cji ustawq z 15 |utego 1989 r.

W ramach Występu dzieciimło-
dzieży wspomnienia historyczne
przep|atane były pięknie wyśpiewa-
nymi piosenkami patriotycznymi.
Występ ten dostarczył wie|u wzru-
szeń zwłaszcza, że wspomnienia do-
tyczyły teżosób poległych z miejsco-
wościZembrzyce.

odbył się ape| po|egłych, po któ-
rym wójt Józef Gąsiorek pod pomni-
kiem upamiętniającym poIegtych
złoŻył wiązankę kwiatów, a sekretarz
gminy Grazyna Fuja i przewodniczq-
ca Rady Gminy Krystyna Stypuła za-
paIiły znicze.

Kwiatyzłoży|i równiez i zapa|i|i miee:
- de|egacja młodzieży szko|nej z ZS
Tembrzyce,
- de|egacja Zembrzyckiego Koła Go-
spodyń Mioduszyna.

Zembrzyckie Koło Gospodyń
Mioduszyna odśpiewało ki|ka, przy-
gotowanych na tq oko|iczność pa-
triotycznych utworów.

Uroczystość zakończona została
koncertem orkiestry Dętej Rytm.

Oprac. G. Fuja

Czerwiec - 13,27
L i p i e c - 1 1 , 2 5
Sierpień - 8'22
Wrzesień- 12, 19- wie|kogabarytowe, 26
Październik - 17' 3.|

Listopad - 7,2'l
Grudzień _ 12 ,27

Terminarz zbiórki podany jest również
w Kalendarzu Strażackim na 201 1 r'

TERMINY ZBIOBEK ODPADOW KOMUNATNYCH
I WIETKOGABABYTOWYCH W ROKU 2011

Styczeń - 10,24
Luty -7,21
Marzec-7,21
Kwiecień _11,26
Maj - 9, 16 - wielkogabarytowe,23

ó



Na rok 2011 nie przygotowano
i nie wprowadzono zmian w wysokości
podatków od nieruchomości iod środ-
kóW transportowych /decyĄa Wojta

PODATKI
i Rady Gminy/.

Zmianie ulegnie podatek rolny,
który wymierzany jest w za|eżności
od ceny 1 q żyta i podatek |eśny wy-

n t  4 l 2O1O

mierzany w uwzg|ędnieniu ceny 1 m3
drewna. Na wysokość podatku ro|ne-
go i |eśnego Gmina nie ma wpływu.

I
- Za opróżnianiezbiorników bezodpływowych dowożonych do oczyszcza|ni w Zembrzycach . 15,00 zł,/m3 + }o/oVAT = 16,20 zł./m3

TABYFY zA 0PBozrunulE zBloBtulKÓW
BEZ0DPŁYW0WYGH W 20| | R.

oPł.ATY 7.A oDPADY K0MUNALNE W 201| B.
w wysokości 3,20 zł. od osoby pełno-
|etniej, zame|dowanej (na pobyt stały
Iub czasowy) miesięcznie brutto,

. za sprzedaż worków ko|orowych
na odpady - 1,00 zł. brutto za szt.

- za sprzedazworków czarnych /po-
pioł/ - 1,5o zł. brutto za szt.

t TARYFY łAWoDĘ l oDPBoWA DnENIE ŚclEKÓW
Również na sesji w dniu 9 |istopada

2010 r. podjęta została uchwała Rady
Gminy dot. zatwierdzenia taryf dla zbio-
rowego zaopatrzenia w wodę i zbioro.
wego odprowadzenia ścieków na terenie
Gminy Zembrzyce w okresie od l.'l .201 'l

do 3.| .12.2011 r.oraz uchwa|enia dopłat
do taryf d|a | grupy odbiorców - indywi-
dualne gospodarstwa domowe.

W dniu 13 |istopada br. odbył się X
jubileuszowy Powiatowy Konkurs po-
traw Regiona lnych,,o Złotą Wa rzechę,,.
Organizatorami konkursu byli: Gminny
ośrodek Ku|tury w Stryszawie, Staro-
stwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
orazUrzqd Gminy i oSP w Stryszawie.
Członkinie Zembrzyckiego Koła Go-
spodyń wzięty udział w tej imprezie już
po raz trzeci i jak zawsze z sukcesem,

Rada Gminy w dniu 9 l istopada 2010
r. podjęła uchwałę w sprawie: usta|e-
nia maksymalnych opłat za usuwanie
i składowanie odpadów komunaInych
stałych od mieszkańców Gminy Ze-
mbrzyce:

al. od gospodarstw domowych

Woda:
Odbiorcy indywidualni:
Cena wody: 2,90 zł. + 8 o/o VAT = 3,.| 3
zł,za m3 płacone przez odbiorców

Dopłata Gminy 0.33 zł. netto/ m3
- opłata abonamentowa 2,90 zł.
+ 8olo VAT = 3,13 zł,
Pozostali odbiorcy:
{ena wody4,20zł. + 8 o/oVAT =4,54zł/m3
-opłata abonamentowa2,9O zł. + 8o/o
VAT=3 '13zł .

b/. od budynków letniskowych
w wysokości 81 zł. rocznie brutto.

c/. od obiektów użyteczności pu-
b|icznej w wysokości 75,60 zł. rocznie
brutto.

ścieki
Odbiorcy indywidualni:
Cena za ścieki - 3,9o zł, + 8 o/o VAT
= 4,27 zł, płacone przez odbiorców.

Dopłata Gminy 0,27 zł. do 1 m3
Pozostali odbiorcy
Cena za ścieki4,20 zł. / m3 + 8 %VAT
=4,53zł./m3

/Na podstawie uchwał oprac. Grażyna Fuja
- Sekretarz Gminy/

WARZECHA 201 ll
a mianowicie w konkursie na potrawy
typowo regionalne zaj$y || |okatę za
potrawę,,ryj świński w kapuście." Danie
bardzo się podobało, a jeszcze |epiej
smakowało' Chętnych do degustacji
było sporo a dzie|ić było czym, bo po-
trawy przygotowano pełne naczynia
w iście zembrzyckim sty|u.

W konkursie wzięło udział 1ó kół
gospodyń i dwie drużyny ze szkoł 9a-

stronomicznych w Suchej Beskidzkiej
i Jordanowa, więc na|eży w tym miej-
scu nasze Panie pochwa|ić za zdobytą
|okatę i podziękować za krzewienie
dawnych potraw naszego regionu.
(GCKiCz.).
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W okresie zimy 2010/201 1 nasze
drogi gminne odśnieżane sq:
1. Osiedle Bace w Zembrzycach

- p. Jan Mikołajek
tel.33/8746 572

2. osied|e Wójciki wTarnawie Do|nej
- p. Andrzej Kąkol
te1.338746522

3. osiedIe Koź|e Zembrzyckie
iTarnawskie - p. Paweł Michałek

Gminny ośrodek Pomocy Społecz-
nej informuje, iz od 1 kwietnia 2010 r.
do 31 grudnia2012 r. realizuje projekt
pod nazwq,,Aktywność-mój atut,'w ra-
mach Programu operacyjnego Kapitał
Ludzki, PriorytetVll Promocja Integracji
Społecznej, Poddziałanie 7.1.,| Rozwoj
i upowszechnienie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej d|a
33 beneficjentów korzystajqcych z po-
mocy społecznej'

Ce|em głównym projektu jest pod-
wyższenie statusu społecznego i zawo-
dowego k|ientów tutejszego ośrodka.
Pozwo|ito na wejście osób długotrwaIe
bezrobotnych na rynek pracy poprzez
podniesienie kwalifi kacji zawodowych
oraz umiejętności społecznych w tym
zwiększenie motywacji do działania
i wzrost wiary we własne sity.

tel .33 8746 560
4. Ś|eszowice - częśc północna

. p. Stanisław Kudzia
tel.501 568267 oraz5OT 311 462

5. Ś|eszowice _ częśĆ południowa
iTarnawa Do|na część zachodnia
- p. Józef Huber te|. 502 979 640

6.Tarnawa Górna
- p. Eugeniusz Mikołajek
tel.33 8746 561

W roku 2010 odbyły się szko|enia
przygotowujące do zawodu,,opieku-
na osób starszych''.

W ramach projektu odbyły się 3 in-
strumenty aktywnej integracji, tj:
.l) Aktywizacja społeczna- trening

kompetencji i umiejętności społecz-
nych,

2)Trening Pracy,
3) Kursy Zawodowe w ramach których

uczestnicy braIi udział w praktykach
zawodowych na terenie Domu Po-
mocy Społecznej w Pcimiu.

W tym roku projekt z pozytywnym
skutkiem ukończyło 11 osóbzterenu
Gminy Zembrzyce, które otrzymały
certńkaty potwierdzajqce nowo na-
byte umiejętności.

W styczniu 2011 r. odbędzie się ko.
Iejna rekrutacja spośród benefi cjentów

T.Zembrzyce
- p. Adam Kubielas
tel. 33/ 8746 274 oraz 502"174 653

8. Marcówka, Ruski-Gryg Ie, Zarąbki,
Tarnawa Do|na część wschodnia
. p' Józef Rzadek
tel.33 8746 323 oraz601 314246

Oprac. G. Fuja

],cots BEAIIZUJE PRoGBAM #PERAcYJNY KAPITAł. tUDzKl
tutejszego ośrodka.

Dzięki rea|izacji projektu aż 1 1 osób
zdobyło nowe umiejętności społeczne
izawodowe pozwalające im na odbu-
dowanie swojej pozycji zarówno na
płaszczyźnie społecznej, zawodowej
jak i życia rodzinnego. osbby te po|ep-
szyty również swojq sytuację materia|-
nq dzięki zasiłkom ce|owym. Końcowa
diagnoza wskazuje, że w pełni spełniły
się oczekiwania uczestników projektu,
nie ty|ko podnieś|i swoje kwa|ifikacje
a|e również na nowo odbudowa|i wia-
rę we własne siły i moż|iwości. / oprac.
GOPS/

Narodowej,i za szczegó|ne zasługi
w procesie edukacji ekonomicznej
dzieci i młodzieży oraz upowszechnia-
nie idei oszczędzania wśród ucznióW
a w szczegó|ności za:

- prowadzenie działań edukacyj-
nych wśród dzieci i młodzieży oraz po-
puIaryzowanie wiedzy o oszczędzaniu,
nowoczesnej bankowości i fi nansach;

- zachęcanie dzieci i młodzieży do
uczestnictwa i aktywnego działania
w ramach programu Szkolnych Klas
oszczędnościowych;

- odkrywanie i promowanie ta-
|entów ekonomicznych wśród dzieci
imłodzieżly,

- prowadzenie i sprawowanie nad-

zoru nad rozwojem SKo w tym pracę
zdziećmi i młodzieżą oraz wspołpracę
z gronem pedagogicznym i rodzicami
uczniów.

Nagrodę wręczył Dyrektor oddzia-
łu Det. z Krakowa p. P. Wiczkowski
i  Dyrektor oddziału Wadowice
p.  L .  N iedz ie la .  G ra t  u  I  u j  e  m y !

' /Materiał Szkoła Podstawowa Marcówka/

WIAD0M0ŚGI zE szK0ŁY W MARcÓwcr
Wyłoniono |aureatów etapu woje-

wódzkiego kon ku rsu,,Szkoła obywate-
Ii,,. Jest to konkurs d|a dyrektorów szkół
za działa n ia na rzecz społeczeństw.

W kategorii szkoty podstawowe lau-
reatką eta pu wojewódzkiego konku rsu
,,Szkoła obywate|i,,o nagrodę im. Anny
Radziwiłł została p. Renata Krzystoń ze
szkoły podstawowej w Marcówce.
G r a t u l u j emy !

|nnym wyróżnieniem jest przyzna-
nie p. Barbarze Rusin Srebrnej Odznaki
W regionie małopo|sko-świętokrzy-
skim w pierwszej edycji Konkursu dla
opiekunów Szko|nych Kas oszczęd-
nościowych z okazji ,,Dnia Edukacji
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Przemówienie Dyr' Zespotu Szkół
w Zembrzycach p. E|żbieta Fide|us

Dzień nauczycie|a w Marcówce Dzień nauczycie|a w Tarnawie DoInej

Młodzież przed składaniem kwiatów Dzień nauczycieIa w Marcówce Dzień nauczyciela w Tarnawie Do|nej

Występ dzieci i młodzieży Dzień nauczycieIa w Marcówce Dzień nauczycie|a w Tarnawie DoInej

Zembrzyckie Koło Gospodyń z Występem Dzień nauczycie|a w Marcówce Dzień nauczycie|a w Tarnawie Do|nej

orkiestra Dęta Rytm - koncert Dzień nauczycie|a w Marcówce Dzień nauczycie|a w Tarnawie Do|nej

Dzień Nauczycie|a w Marcówce Dzień nauczycieIa w Tarnawie DoInej Dzień nauczycieIa w Zembrzycach
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Dzień Nauczycie|a w Zembrzycach Dzień Nauczvcie|a w SIeszowicach Dzień Nauczycie la w SIeszowicach

Dzień NauczycieIa w Zembrzycach Dzień NauczvcieIa w 5|eszowicach Zembrzyckie Koło - Konkurs Warzecha

Gośćzbankuwsz{<ÓĘ
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