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Szanowni Mieszkańcy Gminy Zembrzyce
Zbliżają się Święta Wielkanocne, zbliża się wiosna i przyroda budzi się do życia.

Kończy się okres Wielkiego Postu, umartwienia - zbliża się czas 
kojarzony z palmami, święconką, udekorowanymi stołami, ze smakowitymi potrawami.

Jest to czas przeżywania drogi krzyżowej Jezusa Chrystusa, 
czas adoracji Grobu Pańskiego, mszy rezurekcyjnej z ogłoszeniem Zmartwychwstania. 

Wielkanocne Święta to czas zadumy nad życiem i śmiercią oraz radości związanej ze zwycięstwa dobra nad złem.
 Z tej okazji życzymy Państwu zdrowia, pogody ducha, 

radości ze spotkań przy rodzinnym stole oraz dużo wiosennego optymizmu.
 Nadchodzące Święta niech przyniosą pokój i harmonię, poczucie spełnienia i satysfakcji, 

radości jaką niesie odrodzenie natury i świata, miłości wzajemnej w rodzinach i życzliwości od ludzi, 
zdolności do przebaczania i siły do pokonywania trudności.

Niech Zmartwychwstały Pan odejmie nam codziennych trosk, 
doda wiary we własne siły i dopomoże spełnić marzenia. 

 Życzymy rozwoju naszej małej ojczyzny Gminy Zembrzyce.

Radni Rady 
Gminy Zembrzyce 

Wójt, pracownicy Urzędu Gminy,
Jednostek organizacyjnych



Mioduszyna – występ

Mirameja

P. Irena Lenert czyta wiersz

Dyr. Szkoły z Marcówki p. Renata Krzystoń  
w czasie  wręczenie nagrody 

Anny Radziwiłł przez Panią  Minister

P. Władysław Lenert - podziękowanie

Zdjęcie jubilatów

JUBILEUSZE I OPŁATEK W ZEMBRZYCACH
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W każdym Kwartalniku było to miej-
sce na osobiste refleksje i omawianie naj-
ważniejszych spraw gminy przez wójta 
Józefa Gąsiorka. Wydawanie informatora 
gminnego o realizacji zadań, problemach 
do rozwiązania, uroczystościach gmin-
nych miało i ma duże znaczenie, aby do-
cierać z informacją do jak najszerszego 
kręgu osób. Nie wszyscy mają dostęp do 
internetu, stąd wydawanie informatora 
ma znaczenie dla osób, które go nie po-
siadają.

Wójt wiele uwagi poświęca informa-
cji, dziś w tym miejscu nie będzie jego 
refleksji z uwagi na chorobę. Choroba 
na pewien czas wyłączyła Go z aktywne-
go życia zawodowego. Mamy nadzieję, 
że już w następnym wydaniu spotka się 
z Państwem, a dziś będzie w naszych 
myślach, słowach, modlitwie o powrót 
do zdrowia. Jest bardzo potrzebny rodzi-
nie, przyjaciołom, ludziom dobrej woli 
i wszystkim mieszkańcom naszej gminy.

Pan Józef Gąsiorek od 1974 roku jest 
związany z działalnością naszej gminy, 
czy to jako radny, czy inny działacz spo-
łeczny. W okresie tym był radnym sejmi-
ku województwa bielskiego, członkiem 
Zarządu Gminy, w latach 2002 – 2006 
Przewodniczącym Rady Gminy, a od 
2006 r. Wójtem Gminy Zembrzyce. 
Działalność ta to praca społeczna. 
Wynagrodzenie za pracę otrzymuje do-
piero jako wójt. W swej pracy kieruje się 
wartościami chrześcijańskimi. Zawsze 
stara się o rozwój poszczególnych miej-
scowości gminy. Czekamy na jego po-
wrót do pracy. Brakuje nam go na każ-

dym kroku, brakuje nam jego poczucia 
humoru nawet w trudnych momentach. 

Zastępstwo za wójta w czasie jego 
nieobecności przez 30 dni pełni sekretarz 
gminy. Po 30 dniach przewodniczący Rady 
Gminy zawiadamia Wojewodę o choro-
bie wójta. Wniosek w sprawie powołania 
Komisarza, czyli osoby pełniącej obowiąz-
ki wójta w czasie choroby Pan Wojewoda 
przesyła do Premiera. Pan Wojewoda za-
proponował, abym to ja sekretarz gminy 
pełniła obowiązki wójta. Pan Premier po-
wołał mnie na tą funkcję.

Ponieważ kwartalnik jest wydawany 
co 3 miesiące, w tym wydaniu opowiemy 
o spotkaniach opłatkowych, o jasełkach, 
o wydarzeniach w okresie od początku 
grudnia 2010 r. do 2 marca 2011 r. pomi-
mo wielkiego postu i zbliżających się Świąt 
Wielkanocnych. Na pierwszej stronie ser-
deczne życzenia dla mieszkańców Gminy, 
a w środku wydania tematyka sprawoz-
dawcza i zdjęcia z tym związane.

Omawiamy czas zimowy, czas wielu 
utrudnień związanych z opadami śniegu. 

Przybyło nam terenu do odśnieżania, 
szczególnie w miejscowości Zembrzyce 
– była droga wojewódzka / a teraz drogi: 
Kolejowa i Krakowska/. Choć nie został 
podpisany żaden dokument o przyjęciu 
drogi na rzecz gminy, to z mocy prawa sta-
ła się drogą gminną i należało zapewnić 
utrzymanie zimowe – bo jak nie Gmina to 
kto? Wiele problemów mamy z zabezpie-
czeniem wjazdu na stary most przez duże 
samochody. Uszkodzenia bramek są tak 
częste, czasem nawet dwa razy w tygodniu. 
Bezmyślność kierowców wymuszających 

wjazd pomimo oznakowań jest porażająca. 
Koniec stycznia i luty 2011 r. to wybo-

ry do rad sołeckich oraz wybory sołtysów. 
Wszyscy dotychczasowi sołtysi zostali 
wybrani na nową kadencję. Składamy im 
serdeczne gratulacje i życzenia pomyśl-
ności w rozwoju swoich miejscowości. 

Zakończyły się również zebrania 
sprawozdawczo- wyborcze w poszcze-
gólnych OSP. W większości zarządy po-
zostały bez zmian. Druhom strażakom 
życzymy pełnej gotowości do niesienia 
pomocy potrzebującym i wiele życzli-
wości od ludzi. Strażacy zapewniają nam 
bezpieczeństwo każdego dnia. Oby ich 
pomoc była jak najrzadziej potrzebna. 

Okres zimowy to czas przygotowania 
się pod względem formalno-prawnym do 
prowadzenia zaplanowanych inwestycji 
i remontów. Na wiele zadań muszą być 
ogłoszone przetargi. Całość dokumenta-
cji może być przygotowywana dopiero 
po uchwaleniu budżetu na rok 2011. 

Najważniejszymi zadaniami będą: 
odbudowa budynków dla ludzi poszko-
dowanych przez osuwiska oraz naprawa 
szkód powodziowych w infrastrukturze 
gminnej wyrządzonych przez powódź 
2010 r. Na ten cel będziemy się starać 
pozyskać środki z zewnątrz. Sprawdzimy 
stan dróg po zimie i będziemy starać się 
je remontować w miarę posiadanych 
środków.

Mam nadzieję, że rok bieżący będzie 
łaskawszy dla naszej gminy, że nie wystą-
pią szkody powodziowe, czego Państwu 
i sobie życzę.

p.o. Wójta Gminy Zembrzyce Grażyna Fuja 

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY ZEMBRZYCE

Z PRAC RADY GMINY
 W omawianym okresie Rada Gminy 

obradowała na 3 sesjach, których tema-
tykę podajemy niżej. Wszystkie uchwały 
zostały przygotowane przez wójta i pra-
cowników Urzędu. 

 W dniu 14 grudnia 2010 r. odbyła 
się II sesja nowej kadencji Rady Gminy 
Zembrzyce.

 Jednym z najważniejszych punk-
tów programu było zaprzysiężenie 
Wójta. W dniu zaprzysiężenia wójt koń-
czy pracę poprzedniej kadencji i zaczy-
na pracę nowej. W 4 punkcie programu 
sesji najpierw Z-ca Przewodniczącego 
Gminnej Komisji Wyborczej p. Halina 
Ziomek wręczyła zaświadczenie o wy-
borze składając w imieniu własnym 
i całej Gminnej Komisji Wyborczej ser-
deczne życzenia zdrowia i samych suk-
cesów w pracy. 

 Wójt odczytał rotę ślubowania – na 
zakończenie dodał Ślubuję – Tak mi do-
pomóż Bóg. 

Przewodniczący Rady w imieniu 
własnym i całej Rady złożył gratulacje 
i wręczył kwiaty.

Również reprezentantka Sołtysek 
p. Barbara Kiepura złożyła gratulacje 
w imieniu własnym i pań Sołtysek dla 
Wójta i Przewodniczącego Rady Gmi-
ny.

Wójt Józef Gąsiorek podziękował 
za wszystkie gratulacje i życzenia i za-
pewnił, że będzie pracował na rzecz 
rozwoju Gminy.

  Wysłuchano informacji Wójta o sta-
nie finansowym gminy oraz innych 
ważnych dla gminy sprawach /tekst 
w dalszej części Kwartalnika/. 

 Dokonano zmiany uchwały Rady Gmi-

ny Zembrzyce Nr XXXII-251/10 z dnia 
13 października 2010 r. w sprawie: 
uchwalenia Statutu Gminnego Za-
kładu Opieki Zdrowotnej Przychodni 
Zdrowia w Zembrzycach i Śleszowi-
cach /dokonano poprawki w struktu-
rze Przychodni Zdrowia w Śleszowi-
cach/.

 Powołano przedstawicieli do repre-
zentowania Gminy we władzach 
Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich 
z siedzibą w Zawoi. /Po wyborach za-
szła konieczność zmiany, i tak aktual-
nie reprezentują Gminę: wójt Józef 
Gąsiorek i przewodniczący Rady Gmi-
ny Łukasz Palarski/.

 Dokonano zmiany składu osobowego 
Komisji Rewizyjnej. 

 Wprowadzono zmiany w uchwale bu-
dżetowej na 2010 r.
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 Ustalono wynagrodzenie Wójta Gmi-
ny Zembrzyce. /Wynagrodzenie nie 
zostało zmienione, ale po wyborach 
konieczne jest podjęcie uchwały 
o ustaleniu wynagrodzenia/. 

 Na sesji Rady Gminy 
w dniu 30 grudnia 2010 r. 

 Uchwalono Gminny Program Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2011 oraz Pro-
gram Przeciwdziałania Narkomanii 
w Gminie Zembrzyce w 2011 r. 

 Dokonano zmian w uchwale budżeto-
wej na rok 2010.

 Uchwalono plany pracy komisji Rady 
Gminy.

 Podjęto uchwałę w sprawie zarządze-
nia wyborów do organów samorządu 
mieszkańców wsi na terenie Gminy 
Zembrzyce oraz zasad i trybu prowa-
dzenia tych wyborów. 
Na sesji w dniu 31 stycznia 2011 r. 

 Dokonano zmiany statutu Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Zembrzycach.

 Odwołano i powołano Rady Społeczne Sa-
modzielnych Gminnych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Gminie Zembrzyce.

 Wyrażono zgodę na przedłużenie 
umów najmu lokali użytkowych. 

 Przyjęto program gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Zem-
brzyce w latach 2011 – 2016 oraz zasa-
dy wynajmowania lokali wchodzących 
w skład zasobu mieszkaniowego Gmi-
ny Zembrzyce.

 Uchwalono budżet Gminy na 2011 r. 
 Przyjęto wieloletnią prognozę finan-

sową na lata 2011 – 2019.

/Oprac. Grażyna Fuja/ 

 KOMISJE RADY GMINY 

Z PRAC WÓJTA GMINY I URZĘDU GMINY

W dniu 28 lutego 2011 r. odbyło się 
posiedzenie Komisji Rewizyjnej w skła-
dzie Przewodniczący Grzegorz Józefowski, 
Członkowie: Tomasz Gruszeczka, Kazimierz 
Kachnic, Jan Woźniak, Adam Łasak, Janina 
Koziołek, Zdzisław Pływacz, na którym do-
konano analizy z wybranych wydatków 
inwestycyjnych za rok 2010 związanych 
z utrzymaniem dróg. Analiza została do-
konana poszczególnymi miejscowościami 
z uwzględnieniem środków pozyskanych. 

 W dniu 1 marca odbyło się posiedzenie 
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu 
i Finansów oraz Ochrony Środowiska Rady 
Gminy w składzie: Kazimierz Kachnic - Prze-
wodniczący oraz członkowie: Adam Łasak, 

Grzegorz Józefowski, Jerzy Kulak, Tomasz 
Gruszeczka, Jan Woźniak i Tadeusz Zadora. 
Temat posiedzenia był podobny jak Komi-
sji Rewizyjnej, czyli analiza sprawozdania 
z wykonania remontu dróg w 2010 r. 

 Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz 
Spraw Socjalnych Rady Gminy w składzie: 
Emilia Pilarczyk - Przewodniczący, członko-
wie: Janina Koziołek, Cecylia Szeląg, Iwona 
Pawlica, Urszula Bebak, Zdzisław Pływacz, 
Bogusława Kalemba Wanat - odbyła swe 
posiedzenie w dniu 2 marca 2011 r. a te-
matami były: informacja o pracy Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 
informacja o pracy Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych. 

Na posiedzeniach komisji obecni byli: 
p. Grażyna Fuja – Sekretarz Gminy, p. Łu-
kasz Palarski – Przewodniczący Rady Gmi-
ny, p. Łukasz Bilnik – inspektor ds. dróg, 
p. Barbara Żmudka – Kierownik GOPS, 
p. Beata Stanaszek - Pełnomocnik Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych. 

 Posiedzenia komisji odbyły się zgod-
nie z planem pracy na br. i nie obejmowały 
tematyki sesyjnej.

Przed każdą sesją są posiedzenia komi-
sji, których głównym tematem jest oma-
wianie treści przygotowanych przez Urząd 
Gminy uchwał. 

/G. Fuja/ 

W okresie od dnia 03 grudnia 2010 r. 
do dnia 28 lutego 2011 r. z ważniejszych 
prac wykonano:

 rozliczono remont drogi „Pod Sale” 
w Tarnawie Dolnej – etap I i II, /dotacja 
w wysokości 220.000 zł./ 

 zakończono zadanie „Budowa Cen-
trum Wsi Zembrzyce” /wartość zadania 
446.244 zł. – planowane dofinanso-
wanie 175.000 zł. /, 

 zakończono budowę boiska przy Ze-
spole Szkole w Zembrzycach /wartość 
zadania 88.839 zł/. 

 rozliczono remont drogi gminnej 
„Pod Las” w Tarnawie Górnej – kwota 
140.810,145 zł. / dotacja 100.000 zł./ 

 rozliczono dotację z Urzędu Marszał-
kowskiego na wykonanie kanału ulgi 
w Zembrzycach na kwotę 649.802 zł. 
/całość dotacja/, 

 rozliczono dotację z Urzędu Marszał-
kowskiego na opracowanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej na 
roboty związane z remontem mostu 
na Skawie Wartość zadania 65.000 zł. 
/dotacja 50.000 zł./.

 rozliczono dotację z Urzędu Woje-

wódzkiego na opracowanie kart osu-
wisk. Wartość dotacji 10.980 zł. 

 rozliczono dotację na opracowania 
dot. szacowania wartości budynków 
na osuwiskach w Tarnawie Dolnej /do-
tyczy 3 budynków/, / wartość dotacji 
1.800 zł. 

 w trakcie opracowania są materiały do-
tyczące wniosków o dofinansowanie 
następujących zadań:

1.  W ramach Lidera – małe projekty:
 nawierzchnia poliuretanowa bo-

iska przy Zespole Szkół w Zembrzy-
cach – II część,

2. W ramach Odnowy i rozwoju wsi:
 place zabaw na terenie gminy,

3.  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
– działanie odnowa i rozwój wsi: 

 parking przy Urzędzie Gminy.
 Przeprowadzono wybory do orga-

nów samorządowych i na wójta. 
 Wydano Kwartalnik Gminy Zem-

brzyce.
 Złożono wniosek pn. Budowa par-

kingu obok budynku Urzędu Gmi-
ny w Zembrzycach – do PROW – 
działanie „Odnowa i rozwój wsi”,

 Uzyskano z Państwowego Insty-
tutu Geologii w Krakowie opinie 
geologiczne dotyczące możliwości 
budowy budynków mieszkalnych 
na działkach w Tarnawie Dolnej dla 
osób poszkodowanych przez osu-
wiska.

 Rozpoczęto przygotowywanie ma-
teriałów niezbędnych do uchwale-
nia miejscowych planów odbudo-
wy dla osób z osuwisk. 

 Rozpoczęto prace przygotowaw-
cze do przeprowadzenia Narodo-
wego Spisu Powszechnego Ludno-
ści i Mieszkań w 2011 r.

 Ogłoszono konkurs oraz dokonano 
wyboru pracownika na stanowisko 
samodzielnego referenta ds. księ-
gowości budżetowej. 

 Przygotowano dokumentację nie-
zbędną do przeprowadzenia wy-
boru sołtysów i rad sołeckich oraz 
dokonano nowych wyborów, 

 Przeprowadzono zebrania spra-
wozdawczo-wyborcze w OSP na 
terenie Gminy Zembrzyce. 

/Oprac. G. Fuja/
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 sporządzenia planu finansowego do 
Uchwały Rady Gminy Zembrzyce nr 
II/11/10 z dnia 14 grudnia 2010 r.

 zmian w budżecie Gminy Zembrzyce 
na 2010 r. – 3 zarządzenia, 

 zmian planów finansowych budżetu 

gminy na 2010 r. – 3 zarządzenia, 
 powołania komisji odbiorowej,
 zasad używania samochodu służbo-

wego,
 wykazu osób upoważnionych do 

używania samochodów służbowych 

Urzędu Gminy Zembrzyce,
 ustalenia cennika za wykonywane 

usługi,
 zarządzenia wyborów sołtysów i rad so-

łeckich na terenie Gminy Zembrzyce. 
/G. Fuja/

Niedziela 30 stycznia 2011 r. była 
poświęcona wyborom sołtysów i rad so-
łeckich w miejscowościach Śleszowice 
i Tarnawa Górna.

 Najpierw zebranie odbyło się w Śle-
szowicach. Z uwagi na brakujących 3 wy-
borców, aby zebranie mogło się odbyć 
w I terminie, czyli o 11.15 – zebranie od-
było się w II terminie, czyli 30 minut póź-
niej. Na sali zgromadziło się 66 miesz-
kańców i goście: wójt Józef Gąsiorek 
w podwójnej roli – gościa i mieszkańca 
w jednym, przewodniczący Rady Gminy 
p. Łukasz Palarski oraz sekretarz gminy 
p. Grażyna Fuja. Czas oczekiwania wy-
pełniły śpiewy kolęd zainicjowane przez 
ks. Proboszcza Jacka Kaznowskiego.

 Zebranie w sprawie wyboru sołty-
sów i rad sołeckich zwołuje wójt. Wolą 
zebrania było, aby zebranie poprowa-
dził. Wybory sołtysa i rady sołeckiej są 
tajne.

Sołtysem ponownie została wy-
brana p. Halina Ziomek, która jedno-
cześnie jest przewodniczącą rady so-
łeckiej.

Do Rady Sołeckiej wybrano:
p. Ryszarda Czaickiego 
p. Bożenę Świętek
p. Adama Mikołajek 
p. Stanisława Kudzię.

 Drugie zebranie odbyło się 
o 15-tej w Tarnawie Górnej w I- szym ter-
minie – zgromadziło się 31 wyborców 
/10 % to 28 wyborców/. Przybył wójt Józef 
Gąsiorek, przewodniczący Rady Gminy 
p. Łukasz Palarski i sekretarz gminy 
p. Grażyna Fuja.

I tu zebrani w głosowaniu tajnym 
ponownie wybrali urzędującego soł-
tysa p. Zdzisławę Mikołajek

na następna kadencję.
Zmniejszono skład rady sołeckiej do 

5 osób.
 Przewodniczącą Rady Sołeckiej, 

którą jest sołtys zasilili:
p. Józef Mikołajczyk,
p. Stanisław Pacek,

p. Grzegorz Wojtas,
p. Krystian Pilarczyk.
Wójt i pozostali goście złożyli gratu-

lacje wszystkim wybranym w obu miej-
scowościach. 

 W dniu 13 lutego 2011 r. w miejsco-
wościach Marcówka i Zembrzyce odbyły 
się kolejne zebrania, poświęcone wybo-
rom sołtysów i rad sołeckich. Otwarcia 
zebrań w imieniu wójta dokonała Sekre-
tarz Gminy Grażyna Fuja. Zebrania za-
równo w Marcówce jak i w Zembrzycach 
prowadził Przewodniczący Rady Gminy 
p. Łukasz Palarski. 

Procedura wyborcza była realizo-
wana według Zarządzenia Wójta Gmi-
ny Zembrzyce z dnia 3 stycznia 2011 r. 
w sprawie: zarządzenia wyborów soł-
tysów i rad sołeckich na terenie Gminy 
Zembrzyce. 

W Marcówce zakończyła się kadencja 
Rady Sołeckiej w składzie: sołtys i jed-
nocześnie przewodnicząca Rady Sołec-
kiej Helena Porębska, Krzyston Renata, 
Kudzia Barbara, Pilch Marian, Porębski 
Józef.

W Zembrzycach zakończyła się ka-
dencja Rady Sołeckiej w składzie: sołtys 
i jednocześnie przewodnicząca Rady So-
łeckiej Maria Kuś, Foryś Stanisława, Go-
łucki Bolesław, Kadela Jan, śp. Urbańczyk 
Michał, Talaga Stanisława i Matuszyk 
Adam.

Serdeczne podziękowania za pracę 
na rzecz społeczności lokalnych w imie-
niu wójta i własnym złożyła p. Grażyna 
Fuja – zastępująca wójta w czasie jego 
nieobecności. 

W zebraniach udział wzięli radni 
Rady Gminy Zembrzyce z poszczegól-
nych miejscowości.

 Po wyborach tajnych, przeprowa-
dzonych przez komisje skrutacyjne wy-
brani zostali:

W Marcówce skład 5 osobowy:
Sołtys – Helena Porębska
Rada Sołecka: 
Maria Pilch, Józef Porębski, 

Magdalena Sala, Janina Wadowska.
W Zembrzycach skład 7 osobowy:
Sołtys - Maria Kuś
Rada Sołecka: 
Adam Bogacki, Kazimierz Czaicki,
Jan Kadela, Edward Talaga, 
Stanisława Talaga, 
Marian Żmudka.

Gratulacje nowo wybranym złożyła 
Sekretarz Gminy Grażyna Fuja w imieniu 
wójta i własnym oraz Przewodniczący 
Rady Gminy Łukasz Palarski.

 
W dniu 20 lutego 2011 r. o godz. 

8.30 w sali OSP w Tarnawie Dolnej zebra-
li się mieszkańcy sołectwa w takiej ilości, 
że w I-szym terminie mogło odbyć się 
zebranie.

Było to zebranie z najliczniejszym 
elektoratem 170 mieszkańców i goście 
zaproszeni. 

Zebranie wiejskie w sprawie wyboru 
sołtysa i rady soleckiej otworzyła i pro-
wadziła Grażyna Fuja – Sekretarz Gminy.

Na sołtysa zgłoszono jedyną kandy-
daturę p. Barbarę Kiepura – dotychcza-
sowego sołtysa. W wyniku głosowania 
tylko jedna osoba była przeciwna tej 
kandydaturze, wszyscy zaś poparli wy-
bór w głosowaniu tajnym.

Do Rady Sołeckiej zgłoszono 6 osób 
– a zgodnie z decyzją zebrania wiejskie-
go ustalono stan liczbowy Rady Sołec-
kiej na 5 osób. 

W głosowaniu tajnym do Rady 
Sołeckiej wybrane zostały 4 osoby: 
p. Bożena Boryczko, p. Piotr Nosal, 
p. Zbigniew Bogunia i p. Stanisława 
Zadora, które razem z p. sołtys stano-
wią całą 5 osobową Radę Sołecką. 

Gratulacje w imieniu nieobecnego 
wójta i własnym ustępującej radzie so-
łeckiej jak i nowo wybranej złożyła Gra-
żyna Fuja życząc wiele sukcesów w dzia-
łalności społecznej. 

Oprac. Grażyna Fuja 

WYDANO ZARZĄDZENIA WÓJTA 
W SPRAWACH:

SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE WYBRANI



6

nr IV/1/2011

INFORMACJA
O STANIE FINANSÓW GMINY ZEMBRZYCE 

NA DZIEŃ 30 LISTOPADA 2010 R. 
ORAZ WYDATKACH INWESTYCYJNYCH W 2010 R. 

SPOTKANIE PRZED BOŻYM NARODZENIEM 
Od jasełek w dniu 17 grudnia 2010 r. 

w Zespole Szkół w Tarnawie Dolnej rozpo-
czął się okres przedświąteczny. Na uroczy-
stość zaproszeni zostali emeryci, renciści 
i osoby samotne. Zgromadzonych gości 
powitała p. Ewa Dębińska – Dyrektor Ze-
społu Szkół i złożyła życzenia. W spotkaniu 
uczestniczyli: wójt Józef Gąsiorek, pro-
boszcz parafii Św. Jana Kantego w Tarna-
wie Dolnej ks. Piotr Sulek, sekretarz gminy 
Grażyna Fuja, pracownicy socjalni GOPS 
w Zembrzycach p. Anna Gancarczyk i p. Ka-
tarzyna Gołąbek, sołtys Tarnawy p. Barbara 
Kiepura. W imieniu władz Gminy życzenia 
złożył Wójt Józef Gąsiorek. Życząc szczęśli-
wego Nowego Roku wspomniał o chwilach 
tragicznych w 2010 r. w Tarnawie Dolnej, 

o powodzi, powstałych osuwiskach, 
o uszkodzonych budynkach i konieczności 
ich odbudowy. 

Dzieci i młodzież z Zespołu Szkół 
rozpoczęły Jasełka. Ile pięknych kolęd 
można wyśpiewać, jak wiele można wy-
powiedzieć słów o narodzeniu Bożego 
Dziecięcia, o jego cierpieniu z zimna, o bez-
duszności ludzi, którzy nie znaleźli miejsca 
i czasu, aby dać schronienie Świętej Ro-
dzinie – udowodniono, że można dużo 
i pięknie. Występ wzruszający, młodzi ak-
torzy przebrani stosownie do pełnionych 
ról. Osoby zgromadzone z zachwytem 
wpatrzone w występujących. 

Tradycją jest, że po przedstawie-
niu przychodzi czas na łamanie się 

opłatkiem, na posiłek symbolizujący 
wigilię. 

Tą część rozpoczął ks. Piotr Sulek – pro-
boszcz wygłaszając słowo wstępne i ży-
czenia. Było tradycyjne łamanie się opłat-
kiem i życzenia indywidualne. 

Przyszedł czas na posiłek symbolizu-
jący obiad wigilijny. Po smacznych potra-
wach emeryci i renciści obdarowani zosta-
li stroikami świątecznymi.

Umocnieni, uradowani wszyscy zebra-
ni dziękowali organizatorom za przygoto-
wanie spotkania, za przygotowanie się we 
wspólnocie do radosnych Świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego 2011 r. 

Grażyna Fuja

Plan dochodów na początek 2010   12.317.003,00 zł 
Wzrost planu dochodów   3.500.940,35 zł 
Plan dochodów na 30.11.2010  15.817.943,35 zł 

Wykonanie dochodów 
do 30.11.2010- tj. 83,56 %   13.218.089,14 zł 
Plan wydatków na początek 2010  14.887.053,00 zł 
Wzrost planu wydatków   1.692.448,35 zł
Plan wydatków na 30.11.2010   16.579.501,35 zł
Wykonanie wydatków 
na 30.11.2010 tj. 69,64. %   11.546.319,60 zł  
   
 

INWESTYCJE 2010 r. 

Plan wydatków inwestycyjnych   2.235.065,00 zł.
Wykonanie wydatków inwestycyjnych 
na 30.11 2010 co stanowi 56,64 % planu  1.265.966,52 zł 

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU 
GMINY ZEMBRZYCE

1. Zaciągnięte kredyty w latach 2007-2010 
 na realizacje wydatków inwestycyjnych  700.000 zł

Zadłużenie na dzień 30 listopada 2010 620.792 zł 

Pozostało do spłacenia: 
1. Odbudowa drogi i chodników 
 przy drodze wojewódzkiej   370.792 zł
2. Budowa wodociągów i kanalizacji w Tarnawie 
 Górnej, Śleszowicach i Tarnawie Dolnej 250.000 zł

Planowany kredyt na wydatki inwestycyjne w 2010 r.  0 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE TO:

1. Projekt na kanalizację  9.220 zł. 

2. Projekt obwodnicy  6.148,80 zł.

3. Projekt chodnika przy drodze 
powiatowej w TD  2.684 zł. 

4. Dofinansowanie remontu drogi powiatowej 

 Kuków – Mucharz  300.000 zł. 

5. Kanał ulgi  641.641,90 zł. 

6. Dokumentacja termomodernizacja 
Przychodni Zdrowia Z-ce  1.220 zł. 

7. Nowy piec do Świetlicy środowiskowej 
w Zembrzycach  10.770,03 zł. 

8. Dofinansowanie samochodu Policji 5.000 zł. 

9. Modernizacja budynku OSP Śleszowice 31.706,01 zł. 

10. Zakup samochodu strażackiego 
dla OSP Śleszowice  74.000 zł. 

11. Dofinansowanie zakupu pompy 
dla OSP Zembrzyce  18.890 zł. 

12. Boisko przy Zespole Szkół w Zembrzycach  90.303,52 zł. 

13. Składka inwestycyjna dla Związku 
Dorzecza Górnej Skawy  42.127,50 zł. 

14. Scena przy pawilonie  32.736,19 zł. 

Wydatki inwestycyjne są omawiane łącznie z dotacją uzyskaną 
na wymieniane zadania. Informację taką składa wójt na rozpo-
częcie nowej kadencji. 

/G. Fuja/
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W poniedziałek 20 grudnia 2010 r. na 
godzinę 11-tą do Szkoły Podstawowej 
w Śleszowicach śpieszyli goście z miejsco-
wości Tarnawa Górna i Śleszowice witani 
przez Dyrektora Szkoły p. Katarzynę Tar-
gosz. Goście to przede wszystkim osoby 
będące na rentach i emeryturach. Goście 
to też wójt Józef Gąsiorek, były proboszcz 
Parafii Mucharz ks. Jan Marcisz, aktualny 
proboszcz Śleszowic ks. Jacek Kaznowski, 
przewodniczący Rady Gminy Łukasz Pa-
larski, sekretarz gminy Grażyna Fuja, pra-
cownik socjalny GOPS Beata Stanaszek, 
radni wsi Śleszowice: Emilia Pilarczyk 
i Zdzisław Pływacz, z Tarnawy Górnej 
Cecylia Szeląg, sołtysi: Śleszowic Hali-
na Ziomek i Tarnawy Górnej Zdzisława 
Mikołajek, Kierownik Przychodni Zdro-
wia w Śleszowicach p. Teresa Leśniakie-

wicz, emeryci i renciści nauczyciele oraz 
mieszkańcy obu miejscowości. Dlaczego 
uroczystość dotyczy dwóch miejscowo-
ści – bowiem obie stanowią jeden okręg 
szkolny i dzieci z tych miejscowości 
uczęszczają do szkoły w Śleszowicach. 

Spotkanie rozpoczęło się od wystę-
pu młodzieży, która przedstawiła jasełka, 
choć w treści podobne do innych, ale 
w pięknie udekorowanej sali, w cieka-
wych przebraniach. 

Chór anielski w pięknych białych stro-
jach, pasterze w strojach pasterskich, kró-
lowie dostojni, Święta Rodzina zatrwożo-
na o los dzieciny, diabły strzegące piekła.

Artystów bardzo dużo, bo wszystkie 
dzieci chciały występować. Jasełka te 
trzeba koniecznie obejrzeć, bo wprawiają 
w nastrój świąteczny.

Po występach dzieci modlitwa popro-
wadzona przez ks. Proboszcza za żywych 
i zmarłych i tradycyjne łamanie się opłat-
kiem. Życzenia ogólne od Wójta w imie-
niu własnym i Władz Gminy. Wiele, wiele 
serdeczności, wzruszenie ludzi starszych. 

A potem co? Potem posiłek wigilij-
ny przygotowany przez rodziców dzieci 
uczęszczających do szkoły: barszcz czer-
wony, danie z rybą smażoną, pyszne cia-
sto i napoje gorące. 

Zaśpiewaliśmy kolędy. Najważniejsze, 
że byliśmy tam razem. Młodzież uczy się 
w ten sposób szacunku dla starszych. 
Starsi mogą podziwiać występy dzieci, zo-
baczyć je w innej roli.

Bardzo dużo wysiłku kosztowało przy-
gotowanie sali i przedstawienia, za co ze-
brani serdecznie dziękowali. 

 25 grudnia 2010 r. mieszkanka miej-
scowości Śleszowice p. Anna Szczygieł 
ukończyła 101 lat życia. Dwa dni później 
przedstawiciele Gminy; wójt Józef Gąsio-
rek i sekretarz gminy Grażyna Fuja udali 
się z życzeniami dla Szacownej Jubilatki.

 Opiekę miała wspaniałą od wspólnie 

zamieszkującej rodziny. Nie męczyliśmy 
najstarszej mieszkanki naszej gminy py-
taniami – wysłuchaliśmy kilku piosenek, 
które nam chętnie zaśpiewała. Głos dość 
mocny, znajomość poszczególnych zwro-
tek piosenek zadziwiająco dobra. Składa-
liśmy życzenia zdrowia.

Los jednak zdecydował inaczej – w dniu 
27 lutego 2011 r. nasza jubilatka zmarła. 
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. 
Amen. 

/Oprac. G. Fuja/ 

 28 grudnia 2010 r. w Domu Weselnym 
/sala OSP / w Zembrzycach odbyły się 
dwie uroczystości: jubileusze 50 lecia po-
życia małżeńskiego Jubilatów z terenu ca-
łej gminy oraz spotkanie opłatkowe eme-
rytów i rencistów oraz osób samotnych 
z miejscowości Zembrzyce.

 Gospodarzami byli wójt Jozef Gąsio-
rek i sekretarz gminy Grażyna Fuja. Witali 
Jubilatów i uczestników spotkania opłat-
kowego jak również gości, którzy przyby-
li, aby razem świętować.

Witali: ks. proboszcza parafii Św. Jana 
Chrzciciela w Zembrzycach ks. Jana Ka-
pustę, przewodniczącego Rady Gmi-
ny Łukasza Palarskiego, pracowników 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Zembrzycach: kierownika Barbarę 
Żmudka, pracowników socjalnych: Beatę 
Stanaszek. Annę Gancarczyk i Katarzynę 
Gołąbek, dyrektora Gminnego Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach 
Danutę Suwada, sołtysa Marię Kuś, zespo-
ły: Mirameja z Zembrzyc z kierownikiem 
p. Barbarą Cyganik oraz Zembrzyckie Koło 
Gospodyń Mioduszyna z kierownikiem 

muzycznym Tadeuszem Wojtanek oraz 
wszystkich przybyłych jubilatów i miesz-
kańców gminy. 

 Pomimo ferii zimowych młodzież 
z zespołu Mirameja z p. Barbarą Cyga-
nik- prowadzącą zespół - przybyła, aby 
uświetnić uroczystość swym występem, 
za co spotkali się z gorącym przyjęciem 
i podziękowaniem. 

 Po występie młodzieży rozpoczęto 
dekorację jubilatów medalami przyzna-
nymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, kwiatami i drobnymi upominka-
mi ufundowanymi przez Urząd Gminy. Par 
obchodzących Złotego Gody było 20. 
-  Buszydlik Adela i Stanisław ze Śle-

szowic 
-  Chmielarz Janina i Edward, Dzie-

dzioch Rozalia i Eryk, Fidelus Maria 
i Roman, Grygiel Józefa i Stanisław, 
Gunia Maria i Stanisław, Kotlarska 
Stanisława i Władysław, Kowalczyk 
Anna i Jan, Leśniak Janina i Andrzej, 
Pindel Elżbieta i Jan, Pindel Rozalia 
i Józef, Szwajda Marianna i Jan - 
wszyscy z Zembrzyc. 

-  Kadela Teresa i Stanisław, Lenert 
Irena i Władysław, Myśliwiec Danu-
ta i Franciszek, Rubiniak Anna i Zbi-
gniew wszyscy z Tarnawy Dolnej. 

-  Kapłoniak Zofia i Marian z Tarnawy 
Górnej. 

-  Kasprzycka Marianna i Tadeusz, Ma-
linka Marianna i Władysław, Mirocha 
Władysława i Stefan z Marcówki. 
 
Prowadząca Grażyna Fuja odczytała 

cytat Phila Bosmansa:
„Człowieku! Nie jesteś przeznaczony 

ani do produkcji, ani dla przemysłu, ani 
dla bankowego konta – jesteś stworzony, 
żeby być człowiekiem. 
Istniejesz dla dobra i radości, byś umiał 
śmiać się i śpiewać, żyć w miłości. 
Masz obdarzać szczęściem tych, którzy 
Cię otaczają. 
Przecież jesteś stworzony na obraz Boga – 
który jest miłością. 
Otrzymałeś ręce, żeby dawać, serce, które 
ma kochać i dwoje ramion mających ob-
jąć drugiego człowieka braterskim uści-
skiem”. 

DZIEŃ PRZEDŚWIĄTECZNY W ŚLESZOWICACH

ODWIEDZINY U 101 LATKI

JUBILEUSZE I OPŁATEK W ZEMBRZYCACH
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JASEŁKA W MARCÓWCE

SPOTKANIE KOLĘDOWE 
W MARIACKIM DOMU REKOLEKCYJNYM

„Czy to właśnie On jest Królem?
Tak, to on jest Królem!”

To tytuł występu dzieci i młodzieży 
w ramach Jasełek 2011 w Marcówce. 

Występ przygotowały:
p. Renata Krzystoń – Dyrektor
p. Barbara Fluder – reżyseria
p. Jolanta Fidelus – chór szkolny. 

 Występ rozpoczął się w dniu 6 stycz-
nia 2011 r. godzinie 17-tej. Sala pełna. 
Przybyli mieszkańcy na zaproszenie 
uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawo-
wej na „Jasełka” i „Kiermasz Aniołki”. 

 Wstępem były słowa: „Szukali Go dwa 
tysiące lat temu pasterze, szukali i Królo-
wie. Podobnie jak Oni szukamy Go i dziś 

w trudzie, niepokoju, pełni obaw, lęków, 
gniewu i niepewności. Obyśmy, podob-
nie jak pasterze i Królowie, poszli za bla-
skiem gwiazdy i odnaleźli Go, a On pełnią 
swej łaski wleje w nasze serca pokój, nie-
zachwianą nadzieję, wiarę żywą i miłość, 
która silniejsza jest niż śmierć”.

W Jasełkach wystąpili:
Diabły: 
K. Kasprzycka, J. Łukasik, G. Garycki, 
K. Kos, K. Trączyk.
Pasterze: 
N. Paleczna, K. Kukuc, A. Mirocha.
Maryja: N. Porębska. Józef: P. Dragosz
Herod: E. Pilszak, Sługa: M. Łach, 
Wróżka: T. Bąk.
Arcykapłan: A. Fidelus 
Policjant: A. Jacosek

Trzej Królowie: 
A. Mirocha, N. Korczak, Sz. Łach.
Aniołki: A Paczka, K. Urbańska 
Lekarz: E. Bury
Nauczyciel: J. Pieczara 
Wójt: J. Mikołajczyk
Dzieci: 
M. Wróbel, A. Ogarek, 
G. Dragosz, E. Pilszak, W. Kukuc

Na zakończenie było wiele życzeń 
Szczęśliwego Nowego Roku od Dyrekcji, 
Nauczycieli i młodych artystów dla zgro-
madzonej licznie publiczności, w tym dla 
gości. 

/Na podstawie materiałów 
przekazanych przez Dyrekcję Szkoły -

 Grażyna Fuja Sekretarz Gminy/.   

 W dniu 20 stycznia 2011 r. na zapro-
szenie Ks. Infułata Bronisława Fidelusa 
i ks. Pawła Rybskiego do Mariackiego 
Domu Rekolekcyjnego w Zembrzycach 
przybyli zaproszeni goście: Starosta 
Suski p. Andrzej Pająk, Władze Gmi-
ny w osobach: Wójt Gminy Zembrzyce 

p. Józef Gąsiorek i sekretarz Gminy Gra-
żyna Fuja, wszyscy Radni Rady Gminy 
Zembrzyce z przewodniczącym p. Łu-
kaszem Palarskim na czele. Był przed-
stawiciel OSP Zembrzyce p. Kazimierz 
Fortuna, przedstawiciel koła łowieckie-
go Diana p. Zbigniew Graczyk, dyrektor 

Zespołu Szkół w Zembrzycach p. Elżbie-
ta Fidelus, lekarz z Przychodni Zdrowia 
w Zembrzycach p. Janina Lenartowicz. 

 Słowo wstępne wygłosił ks. Infułat 
Bronisław Fidelus, poświęcił opłatki 
i rozpoczął łamanie się i składanie ży-
czeń. 

A Wójt podał inny cytat: 
„Prawdziwa miłość zawsze milczy, Wy-

razem prawdy są czyny, nie słowa”,  które 
wprowadzały w nastrój świętowania jubi-
leuszu.

Wiele ciepłych słów pod adresem ju-
bilatów powiedział w swym wystąpieniu 
wójt Józef Gąsiorek, m. in.” Dziękuję Do-
stojnym Jubilatom za obecność i moż-
liwość wspólnego przeżywania radości 
kilku dziesiątków lat spędzonych ze sobą. 
Minęło właśnie 50 lat od chwili, kiedy po-
łączyliście swój los. Kiedy wiedzeni uczu-
ciem i wzajemną ufnością powiedzieliście 
sobie słowo „tak” i włożyliście obrączki. 
Mimo różnych przeciwności losu przy-
rzeczenia danego sobie dotrzymaliście. 
Możliwe to było tylko dlatego, że darzycie 
się wzajemnym uczuciem i poszanowa-
niem. Z Waszego życia wynika niejedna 
nauka dla tych, którzy wybrali lub też wy-
biorą wspólnotę małżeńską” i dalej „Kiedy 
z refleksją pochylacie się nad rodzinnymi 
albumami z pewnością zdajecie sobie 
sprawę, że to dzięki Waszym wysiłkom 
w Waszych rodzinach panuje szczęście 
i wzajemne zrozumienie, panuje stabili-
zacja. 

 Możecie z dumą stwierdzić, że dobrze 
wywiązaliście się ze swoich obowiązków 
wobec siebie, dochowując sobie wierno-

ści, spiesząc sobie z poparciem i pomo-
cą zarówno w radosnych jak i smutnych 
chwilach Waszego życia. 

 Z tej tak miłej okazji Jubileuszu Wa-
szego pożycia małżeńskiego składam 
Wam Drodzy Jubilaci najserdeczniejsze 
gratulacje za chlubne przeżycie tak pięk-
nej i długiej wspólnej drogi życia, za tak 
duży wkład pracy i serdecznych uczuć 
w dobre wychowanie Waszych dzieci. 
Za Waszą ofiarną miłość, przykład życia, 
chwile cierpienia, łzy radości, noce nie-
przespane, słowa otuchy, za każdy siwy 
włos na Waszej skroni. 

 W imieniu własnym i Władz Gminy 
Zembrzyce życzę Wam długich i pogod-
nych lat życia w jak najlepszym zdrowiu 
i zadowoleniu, w niegasnącej miłości 
otoczenia najbliższych. Niech Wam Bóg 
Błogosławi na dalsze długie lata życia 
w szczęściu, miłości i wszechobecnym do-
statku. Szczęść Wam Boże”.

 Życzenia wierszem złożyła sekretarz 
gminy Grażyna Fuja, po której wiele ser-
deczności dla jubilatów złożył przewodni-
czący Rady Gminy Łukasz Palarski. 

 W drugiej części uroczystości Pro-
boszcz Parafii Zembrzyc ks. Jan Kapusta 
pobłogosławił opłatki, wygłosił krótką na-
ukę do zgromadzonych i modlitwę przed 
łamaniem się opłatkami. Życzył wszyst-

kim zgromadzonym wiele zdrowia i bło-
gosławieństwa Bożego w Nowym Roku. 

 Wójt rozdał opłatki, a zgromadzeni 
składali sobie życzenia. 

Panie z Zembrzyckiego Koła Mio-
duszyna z kierownikiem muzycznym 
p. Tadeuszem Wojtanek uświetniły uro-
czystość śpiewem kolęd i pastorałek. 

 Był toast, odśpiewane przez wszyst-
kich sto lat, był poczęstunek, była okazja 
do wspomnień. 

 Wiersz do zgromadzonych wygłosiła 
p. Irena Lenert, a jej mąż Władysław Le-
nert podziękował w imieniu wszystkich 
Jubilatów organizatorom za przygotowa-
nie spotkania.

Były też wspólne śpiewy kolęd. 
 Aż trudno było zakończyć tak miłe 

spotkanie, które dostarczyło wiele wzru-
szeń.

Wójt, Sekretarz Gminy dziękowali wy-
stępującym oraz jubilatom i gościom za 
udział.

To były najmilsze chwile w pracy. 
 Rozstawaliśmy się z życzeniami 

Do Siego Roku. 
Jeszcze raz składam w imieniu wójta 

Józefa Gąsiorka i własnym serdeczne po-
dziękowania za bycie razem, za występy, 
za życzenia.

/Oprac. Grażyna Fuja/
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZEMBRZYCACH INFORMUJE, 
ŻE W ROKU 2011 REALIZOWANY JEST NADAL PROJEKT SYSTEMOWY POD NAZWĄ

„AKTYWNOŚĆ –MÓJ ATUT”
 W ramach projektu organizowane 

będą szkolenia i kursy skierowane do 
osób bezrobotnych i nieaktywnych zawo-
dowo z terenu gminy Zembrzyce, korzy-
stających z pomocy społecznej.

Celem projektu jest podwyższenie 
statusu społecznego i zawodowego 
klientów GOPS Zembrzyce, poprzez od-

budowanie wiary we własne siły i moż-
liwości, zdobycie nowych umiejętności 
i doświadczeń oraz przygotowanie do 
wejścia lub powrotu na rynek pracy

W roku 2011 wsparciem doradczo – 
szkoleniowym zostanie objęte kolejne 
11 osób z terenu naszej gminy. Udział 
w szkoleniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany jest przez 
Unię Europejską ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje na temat pro-
jektu dostępne pod nr telefonu: 33 874 64 00 
w siedzibie GOPS Zembrzyce.

/Oprac. GOPS/ 

 Każdy ROLNIK, który chce odzyskać 
część pieniędzy wydanych na olej napę-
dowy używany do produkcji rolnej powi-
nien zbierać faktury VAT.

W terminie od 1 marca 2011 r. do 31 
marca 2011 r. należy złożyć odpowiedni 
wniosek do wójta, w zależności od miejsca 
położenia gruntów rolnych wraz z faktura-
mi VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi do-
wód zakupu oleju napędowego w okresie 
od 1 września 2010 r. do 28 lutego 2011 r.

W terminie od 1 września 2011 r. do 
30 września 2011 r. należy złożyć odpo-
wiedni wniosek do wójta, w zależności 
od miejsca położenia gruntów rolnych 
wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) 
stanowiącymi dowód zakupu oleju napę-
dowego w okresie od 1 marca 2011 r. do 
31 sierpnia 2011 r. w ramach limitu zwro-
tu podatku określonego na 2011 r.

Limit zwrotu podatku w 2011 r. wyno-
sić będzie: 

73,10 zł * ilość ha użytków rolnych
Pieniądze wypłacane będą w termi-

nach:
 • 2 - 31 maja 2011 r. w przypadku zło-

żenia wniosku w pierwszym termi-
nie

 • 2 - 30 listopada 2011 r. w przypadku 
złożenia wniosku w drugim terminie 
gotówką w kasie urzędu gminy, albo 
przelewem na rachunek bankowy 
podany we wniosku. 

 Druga niedziela stycznia to od kil-
kunastu lat dzień zarezerwowany dla 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
W tym roku, 9 stycznia orkiestra grała po 
raz dziewiętnasty, i po raz kolejny rozpali-
ła miliony ludzkich serc.

Mieszkańcy Zembrzyc, podobnie zresz-
tą jak większość Polaków, wspierają Orkie-
strę od samego jej początku. W tym roku, 
już po raz kolejny, mieli okazję uczynić to 
za pośrednictwem zembrzyckiej młodzieży, 
bowiem po raz ósmy zorganizowany został 
tutaj lokalny finał, tej największej ogólno-
polskiej charytatywnej akcji.

Tegoroczny finał, zaplanowany jako 
zbiórka pieniędzy dla dzieci z chorobami 

urologicznymi i nefrologicznymi to po raz 
kolejny kwesta na terenie Zembrzyc i Mar-
cówki. Czterech wolontariuszy – uczniów 
trzecich klas Gimnazjum (Iwona Talaga, 
Kinga Sala, Joanna Głuc i Paweł Pindel) 
zebrało kwotę 4832,93 zł oraz 5,35 euro. 

– Ta kwota jest dość wymowna. Naj-
bardziej istotne jest jednak to, że w tym 
magicznym dniu, także i w Zembrzycach, 
mieszkańcy mają szansę dzielenia się z in-
nymi darem jakże cennym – wrażliwością 
swych gorących serc – mówi Piotr Talaga – 
inicjator i główny organizator akcji. 

Zwieńczeniem zembrzyckiej edycji 
WOŚP był muzyczny koncert. Wszyscy, 
którzy przybyli do hali sportowej Ze-

społu Szkół w Zembrzycach mieli okazję 
posłuchać Orkiestry Dętej Rytm, zespołu 
„Mirameja”, czy duetu „Duecento”. W kon-
certowe granie jak zwykle włączyła się 
również młodzież szkolna, zespół „Retro 
Band i Przyjaciele” oraz Zembrzyckie Koło 
Gospodyń „Mioduszyna”.

Na zakończenie zabrzmiała piosenka 
„Znak pokoju”. Były też gorące podzięko-
wania dla wolontariuszy, mieszkańców 
Zembrzyc, a także wszystkich tych, którzy 
w tym dniu w jakikolwiek sposób wsparli 
masową ideę identyfikowania się z tymi, 
którzy bezinteresownie chcą nieść po-
moc innym. 

/Oprac. Zespół Szkół Zembrzyce/

 Zespół regionalny z Mszany śpie-
wał i zachęcał uczestników do wspól-
nego śpiewu kolęd.

 Mottem spotkania było: 
„Niech serce me będzie kołyską,
 Gdzie na mej nędzy spocznie sianie

Ty, Matko, stań nade mną blisko
I Boga raduj Twym śpiewaniem”
I mam nadzieję, że radowaliśmy się. 

Serdeczne podziękowania za zor-
ganizowanie spotkania, zaproszenie 

nas na wspólne przeżywanie radości, 
że Bóg wszedł między nas. 

Wpisaliśmy się do księgi pamiątko-
wej, zwiedziliśmy pierwszy obiekt. 

/Oprac. Grażyna Fuja/

XIX FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY 
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ROLNIKOM
MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI MAREK SAWICKI INFORMUJE: 
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TERMINARZ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 
OD KWIETNIA DO LIPCA 2011 R.

kwiecień: 11 i 26,      maj: 9, 16 i 23 (wielkogabarytowe),      czerwiec: 13, 27,      lipiec: 11 i 25 

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI 
I MIESZKAŃ- NSP 2011

TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

KONCERT WALENTYNKOWY

ZABAWA OSTATKOWA

KONKURS PLASTYCZNY

W dniach 1 kwietnia – 30 czerwca 2011 r. 
na terenie Polski zostanie przeprowadzony 
powszechny spis ludności i mieszkań wg 
stanu na 31.03.2011 r. Wywiady spisowe 
w terenie będą przeprowadzane przez 

rachmistrzów spisowych. Każdy rach-
mistrz będzie posiadał identyfikator ze 
zdjęciem, imieniem i nazwiskiem, pieczę-
cią urzędu statystycznego oraz pieczątka 
i podpisem dyrektora urzędu statystycz-

nego, który wydał identyfikator.
Wywiady w terenie rachmistrzowie 

będą przeprowadzać od 8 kwietnia do 
30 czerwca 2011r. 

/Oprac. L. Pływacz/

 W dniu 25 lutego br. o godz. 10.00 
w Zespole Szkół w Tarnawie Dolnej od-
były się gminne eliminacje „Turnieju 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”. 
Konkurs ten od lat cieszy się dużym za-
interesowaniem wśród uczniów Szkół 
Podstawowych i Gimnazjum. W składzie 
Komitetu Organizacyjnego zasiadali: 
dyrektor szkoły - mgr Ewa Dębińska, 

Kontroler RRD KPP Sucha Beskidzka - 
mł. asp. Zbigniew Kania, Specjalista WP 
i RD KPP Sucha Beskidzka - Wojciech Flu-
der. Gminny Turniej BRD wyłonił dwie 
najlepsze trzyosobowe drużyny ze Szko-
ły Podstawowej i Gimnazjum. 

 W kategorii Szkół Podstawowych 
wygrał zespół z Zembrzyc; Drugie Miej-
sce - Marcówka; Trzecie - Śleszowice, 

natomiast czwarte miejsce zajęła szkoła 
podstawowa w Tarnawie Dolnej. Finali-
stami szkół Gimnazjalnych również zo-
stali gimnazjaliści z Zembrzyc, drugie 
miejsce przypadło Gimnazjum w Tarna-
wie Dolnej. Drużyny z Zembrzyc będą 
reprezentować Gminę Zembrzyce na 
Powiatowym Turnieju BRD w Makowie 
Podhalańskim. 

W dniu 20 lutego br. o godz. 17 w domu 
weselnym Teguilla w Zembrzycach odbył 
się koncert Walentynkowy „Trzynaście razy 
o miłość”. Z tej okazji zaproszono zespół 

Pilar. To zespół, który tworzy, gra i śpiewa 
o miłości i związanej z niej uczuciami: tęsk-
noty, smutku i radości. Łączy muzykę jazzo-
wą z innymi gatunkami muzyki: bluesem, 

a nawet sambą. Podczas dwugodzinnego 
koncertu zagrali swoje największe przeboje, 
publiczność poprosiła o bis - była to z pew-
nością niezapomniana uczta muzyczna. 

W dniu 05 marca br. w Mariackim 
Domu Rekolekcyjnym w Zembrzycach 
odbyła się Zabawa Ostatkowa dla mło-

dzieży. Zabawa prowadzona była przez 
profesjonalnych wodzirejów, którzy po-
rwali wszystkich do wspólnej zabawy. 

Młodzież przyjechała z okolic Krakowa, 
Stryszowa oraz Zembrzyc.

/Oprac. Ewelina Pilarczyk GCKiCz./ 

 W dniu 01.03.2011 roku odbyły się eli-
minacje gminnego Konkursu Plastyczne-
go dla dzieci i młodzieży. Hasło konkursu 
brzmiało: ”Powódź, pożar, dniem i nocą 
- strażak przychodzi ci z pomocą”. 

W komisji zasiadali: Pani Alicja Młynar-
czyk, Pani Krystyna Miś oraz Pani Ewelina 
Pilarczyk. Konkurs podzielony był na czte-
ry kategorie. Zwycięzcami poszczegól-
nych kategorii zostali:

I grupa młodsza ( 6-8 ) 
Szkoły Podstawowe

1. Emilia Mikołajek  - I miejsce
2. Kinga Chowaniec - II miejsce
3. Antonina Stopa  - III miejsce
4. Tomasz Szczygieł  - wyróżnienie
5. Dominika Talaga  - wyróżnienie

II grupa średnia ( 9 – 12 ) 
Szkoły Podstawowe

1. Izabela Wojciechowska - I miejsce
2. Weronika Fidelus - II miejsce
3. Anna Młynarczyk - III miejsce

4. Mateusz Bury  - III miejsce
5. Szymon Fidelus - wyróżnienie

III grupa starsza ( 13 – 16 ) 
Gimnazjum

1. Natalia Siwiec 
 / Dominika Urbańska  - I miejsce
2. Michał Kopeć   - II miejsce
3. Kamil Huber   - III miejsce

IV grupa 
– uczniowie niepełnosprawni

1. Paulina Gałuszka  - I miejsce
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