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Pogrzeb Wójta józefa gąsiorka



Mioduszyna – występ

PoDziĘkoWaNie
Wszystkim, którzy przygotowa-

li uroczystości pogrzebowe i wzięli 
udział w pogrzebie Ś.p. Józefa Gąsiorka 
- Wójta Gminy Zembrzyce, a  w szcze-
gólności : Kapłanom, Przedstawicielom 
Władz Wojewódzkich, Powiatowych 
i Gminnych, Wójtom, Burmistrzom 
i Prezydentom Miast z terenu woje-
wództwa małopolskiego, Druhom  
z Ochotniczych Straży Pożarnych  z te-
renu Powiatu, Delegacji Państwowej 
Straży Pożarnej, Delegacji Policji, 
przedstawicielom różnych Organizacji, 
Stowarzyszeń i Zakładów Pracy z te-
renu województwa małopolskiego, 
Orkiestrom Dętym z Zembrzyc i Śleszo-
wic, mieszkańcom Gminy Zembrzyce 
oraz wszystkim , którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do uświetnienia 
uroczystości pogrzebowej składamy 
serdeczne podziękowanie.

Podziękowanie za wszystkie złożo-
ne intencje mszalne oraz za przesłane 
kondolencje. 

Pełniąca obowiązki  Wójta Gminy 
Zembrzyce Grażyna Fuja  

w imieniu własnym 
 i rodziny zmarłego
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W dniu  13  kwietnia  2011  r,  w Ko-
ściele  Parafialnym  p.w.  Matki  Boskiej 
Częstochowskiej  w Śleszowicach  po-
żegnaliśmy  Wójta  Gminy  Zembrzyce 
ś.  p.  Józefa  Gąsiorka.  Przeżył  61  lat. 
Osierocił  żonę,  dwie  córki,  wnuczkę 
i dwóch  wnuków.  Pozostawił  w żało-
bie swoje rodzeństwo, bliższą i dalszą 
rodzinę. 

Osierocił również nas – pracowni-
ków Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Gminnego Zespo-
łu Obsługi Finansowej Szkół, Gminne-
go Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, 
Gminnego Centrum Kultury i Czytel-
nictwa, Świetlicy Środowiskowej w Ze-
mbrzycach jak również wszystkich pra-
cowników poszczególnych szkół z tere-
nu Gminy. 

W czasie aktywności zawodowej 
w ostatnich 4 latach Urząd był jego dru-
gim domem. Większą część dnia poświę-
cał pracy, rozwiązywaniu problemów, 
spotykaniu się z mieszkańcami. 

 Człowiek pogodny, zawsze dbający 
o innych, skromny, życzliwy, serdeczny. 

Swój urząd Wójta sprawował przy 
otwartych drzwiach, gdy tylko był obec-
ny przyjmował każdego mieszkańca jak 
najbardziej oczekiwanego gościa. 

 Dbał o to, by wszyscy mieszkańcy 
mieli informację o pracy Wójta, jego 
urzędu. Takie informacje podawane były 
na stronie internetowej, ale dla większo-
ści mieszkańców w formie tradycyjnej 
– wydawanego Kwartalnika. W ten spo-
sób chciał być z problemami w każdym 
domu naszej gminy, dzielić się sukcesa-
mi , ale i niepowodzeniami. Na tak jawne 
sprawowanie władzy niewielu się zdecy-
dowało. 

 Promował w różny sposób naszą 
gminę. To w czasie jego kadencji odbyły 
się w naszej gminie Dożynki Powiatowe, 
spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia 
Gmin Babiogórskich z udziałem gości 
z każdej z tych gmin , w tym gości zagra-
nicznych. 

 Zainicjował obchody Dni Gminy Ze-
mbrzyce, które stały się imprezą cyklicz-
ną.

Ale zacznijmy od początku. Już jako 
młody człowiek został radnym Rady 
Gminy Zembrzyce i mandat ten uzyski-
wał w kolejnych wyborach, aż do 2006 r., 
gdy został wybrany wójtem .

W okresie działalności społecznej był 
również radnym Sejmiku Województwa 

Bielskiego, był członkiem Zarządu Gminy 
Zembrzyce, w latach 2002 – 2006 Prze-
wodniczącym Rady Gminy Zembrzyce. 
W czasie sprawowania funkcji Wójta 
należał do wszystkich stowarzyszeń i or-
ganizacji, w których Gmina winna być 
reprezentowana. 

Działał społecznie zarówno na rzecz 
społeczności lokalnej tj. rodzinnej miej-
scowości Śleszowice, ale również całej 
Gminy. 

Miejscowość Śleszowice zawdzięcza 
mu wielką aktywność – inicjatywę i re-
alizację budowy kościoła p.w. Matki Bo-
skiej Częstochowskiej , tworzenie parafii, 
budowę cmentarza .

Wiele wysiłku włożył w budowę 
szkoły w Śleszowicach, unowocześnia-
nie swojej miejscowości.

 Jako Wójt dbał o rozwój całej Gminy. 
Choć środki finansowe były coraz bar-
dziej ograniczone starał się dzielić je tak, 
aby poprawić byt wszystkim mieszkań-
com.

 To w czasie jego wójtowania po-
wstały bądź były zrealizowane:

- wodociąg i kanalizacja w miejsco-
wościach Śleszowice i Tarnawa Górna 
oraz w części Tarnawy Dolnej, wybudo-
wane kolektory główne z dojściem do 
oczyszczalni w Zembrzycach, rozbudo-
wano oczyszczalnię w Zembrzycach, po-
wstała obwodnica Zembrzyc z kanałem 
ulgi, wyremontowane zostały obiekty: 
ogrodzenie przy OSP Zembrzyce, budy-
nek OSP w Śleszowicach oraz zakupiono 
samochód dla tej jednostki, wybudowa-

no boisko o nawierzchni poliuretano-
wej w Zembrzycach, ogrodzenie szkoły 
i chodnik w Marcówce, budynek socjalny 
na boisku sportowym w Tarnawie Dol-
nej. Wyremontowano wiele kilometrów 
dróg, odbudowano zniszczoną drogę 
do osiedla Grygle w Zembrzycach, wy-
konano roboty zabezpieczające osuwi-
sko „Cudziki” w Tarnawie Dolnej. W roku 
2010 musiał borykać się z problemami 
powodzi nawiedzających naszą gminę 
czterokrotnie starając się zminimalizo-
wać zniszczenia i naprawić szkody. 

Dbał o poszczególne jednostki OSP, 
starł się poprawić ich warunki . Do ostat-
nich dni był druhem strażackim, sprawo-
wał funkcję Prezesa Zarządu Gminnego 
OSP. 

Martwił się o los każdego mieszkań-
ca, szczególnie ludzi poszkodowanych 
przez zdarzenia losowe, chorobę.

 Wiele wysiłku kosztowała Go walka 
o realizację rzeczywistych celów utrud-
nionych przepisami.

W trudnych momentach zawsze zna-
lazł dobre słowo, czasem opowiedział 
kawał, aby wszyscy poczuli się lepiej.

 Dbał o placówki oświatowe, o ludzi 
zatrudnionych w poszczególnych jed-
nostkach organizacyjnych. 

Starał się rozwiązywać problemy 
wskazywane przez sołtysów i rady sołec-
kie. I można by tak pisać jeszcze długo.

Rodzinie zabraknie oddanego męża, 
ojca i dziadka, brata.

 Jak zapełnić tą pustkę?
O tym kim był dla każdego z nas 

przyjdzie się nam przekonać teraz, gdy 
Go nie będzie z nami.

 Choroba, która zniszczyła przemę-
czony organizm, życie w ciągłym stresie 
– przyczyniły się do jego śmierci. A prze-
cież jeszcze tyle lat życia było przed nim. 
Był potrzebny rodzinie, był potrzebny 
mieszkańcom gminy, był potrzebny 
nam.

Tam, gdzie poszedłeś będziesz roz-
weselał, nas zostawiłeś w smutku. Mamy 
nadzieję, że tam spotka Cię nagroda 
za wysiłki czynione na ziemi, a dobre 
uczynki w tym pomogą. 

 Skoro dobry i sprawiedliwy Bóg tak 
zdecydował 

 Odpoczywaj w pokoju wiecznym. 
Amen.     

 p.o. Wójta Gminy Zembrzyce 
Grażyna Fuja 

ostatNie PożegNaNie

Józef Gąsiorek 1950 - 2011
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W omawianym okresie odbyły się 2 sesje 
Rady Gminy. Uchwały zostały przygoto-
wane przez pracowników Urzędu. 
 W dniu 22 marca 2011 r. odbyła się V se-
sja  Rady  Gminy  Zembrzyce.  Na  sesji 
tej:

 wysłuchano wystąpienia przedstawi-
ciela Podokręgu Piłki Nożnej w Wado-
wicach. 

Podjęto uchwały w sprawach:
 Udzielenia pomocy finansowej Po-

wiatowi Suskiemu w 2011 r. /współfi-
nansowanie targów turystycznych/,

 Udzielenia pomocy finansowej Po-
wiatowi Suskiemu w 2011 r. /dofinan-
sowanie utylizacji azbestu dla miesz-
kańców Gminy Zembrzyce/,

 zabezpieczenia środków finansowych 

na wykonanie boiska do koszykówki 
przy Zespole Szkół w Zembrzycach  
/na 2012 r./,

 zabezpieczenia środków finansowych 
na budowę placów zabaw na terenie 
Gminy Zembrzyce, 

 wyrażenia zgody na wyodrębnienie 
funduszu sołeckiego w 2012 r. 

 dokonano zmian w uchwale budżeto-
wej na rok 2011,

 dokonano zmiany uchwały w sprawie 
przyjęcia wieloletniej prognozy finan-
sowej na lata 2011 – 2019. 

Na  sesji  Rady  Gminy  w dniu  27  kwiet-
nia 2011 r. 

 podjęto uchwałę w sprawie wyga-
śnięcia mandatu Wójta Gminy z po-
wodu śmierci,

 podjęto uchwałę w sprawie miejsco-
wego planu odbudowy dla działek 
ewidencyjnych nr 364/2 i 363 położo-
nych we wsi Tarnawa Dolna w gminie 
Zembrzyce / umożliwi ona odbudowę 
domu z terenu osuwiska w nowym 
terenie/.

 wyrażono zgodę na zakup działki pod 
budowę budynków z terenów osu-
wisk. Uchwała będzie wykonana, gdy 
osoby z terenu osuwisk, dla których 
Gmina ma odbudować domy wyrażą 
na to zgodę. 

 wyrażono zgodę na przedłużenie 
umowy dzierżawy działki nr 4881 
położonej w Zembrzycach na okres 
1 roku dla Caritas Archidiecezji Kra-
kowskiej. / Wniosek był na 

Uroczystości PogrzeboWe Wójta

Z prac raDy gmiNy

zmarł  marszałek WojeWóDztWa małoPolskiego 

Pogrzeb  ś.p.  Józefa  Gąsiorka  odbył 
się w dniu 13 kwietnia 2011 r. w kościele 
parafialnym p.w. Matki Boskiej Często-
chowskiej  w Śleszowicach.  Mszy  Świę-
tej  przewodniczył  infułat  Bronisław  Fi-
delus, wikariusz generalny arcybiskupa 
krakowskiego,  a była  koncelebrowana 
przez  13  kapłanów,  w tym  wszystkich 
proboszczów parafii Gminy Zembrzyce. 

Zmarłego wójta żegnało ponad tysiąc 
osób. W pogrzebie uczestniczyły liczne 
delegacje władz różnych szczebli i wielu 
instytucji z terenu powiatu suskiego i całej 
małopolski. Były poczty sztandarowe stra-
ży pożarnych z całego powiatu suskiego. 
Kondukt pogrzebowy do kościoła pro-
wadziły orkiestry dęte : Rytm z Zembrzyc 
i Stowarzyszenia Muzycznego Śleszowice. 

W imieniu  władz  gminy  Zembrzyce 
i mieszkańców  Wójta  Józefa  Gąsiorka 
pożegnał  Przewodniczący  Rady  Gminy 
Łukasz Palarski: 

„Szanowni zebrani!
Pogrążeni w smutku spotykamy się 

dziś, aby wspólnie pożegnać Śp. Józefa Gą-
siorka, Wójta Gminy Zembrzyce. Jest nam 

ciężko rozstać się z człowiekiem tak dobrym 
i ciepłym, odnoszącym się do ludzi ze zrozu-
mieniem i tolerancją, tym bardziej, że Jego 
śmierć przyszła nagle i niespodziewanie. 
Jego obecność i praca tak wiele wniosły 
w naszą codzienność.

Pamiętam nasze pierwsze spotkanie - 5 
lat temu On jako pierwszy witał mnie w sze-
regach Rady Gminy, wesoły, uśmiechnięty, 
pełen pomysłów i zapału do pracy. Dziś, pięć 
lat później – mam honor i zaszczyt żegnać 
Go w imieniu społeczności gminnej. 

Żona, córki, zięciowie wnuki oraz rodzeń-
stwo - zapewne pamiętają Go z codzien-
nego życia. Towarzyszyli mu w ostatnich 
tygodniach Jego choroby. Zapewniamy ich 
o naszym współczuciu i wsparciu.

My – współpracownicy oraz radni Gmi-
ny Zembrzyce, będziemy Go wspominać 
jako człowieka o dobrym sercu, życzliwego, 
odnoszącego się do pracowników w sposób 
przyjazny i serdeczny. Pomimo stresującej 
pracy potrafił zawsze zachować spokój i po-
czucie humoru.

Ś.P. Józef Gąsiorek od 1974 roku był 
związany z działalnością naszej gminy. Był 
radnym sejmiku województwa bielskiego, 

członkiem Zarządu Gminy, w latach od 2002 
do 2006 Przewodniczącym Rady Gminy, 
a od 2006 wójtem Gminy Zembrzyce. Starał 
się o rozwój poszczególnych miejscowości 
gminy. Dbał o polepszenie warunków życia 
mieszkańców, choć nie zawsze było to nale-
życie docenione. Umiał uszanować zwykłych 
ludzi, co dało się zauważyć w czasie spotkań 
z mieszkańcami z okazji jubileuszów, świąt, 
spotkań opłatkowych. Starał się im pomóc 
w czasie klęsk żywiołowych a w swej pracy 
kierował się zawsze wartościami chrześci-
jańskimi. 

Panie Józefie, dziś, towarzysząc Ci w tej 
ostatniej drodze, składamy podziękowanie 
za Twoją służbę na rzecz naszej społeczności 
gminnej. 

Za wcześnie od nas odszedłeś, a przecież 
miałeś tyle planów i zamierzeń do wykona-
nia….. Boski plan okazał się ważniejszy.

Stojąc nad Twoją trumną, żegnamy Cię 
w wielkim smutku.

Polecamy Twoją duszę litościwej Matce 
Najświętszej.

Niech miłosierny Bóg ma Cię w swojej 
opiece i przygarnie do swej chwały.  Odpo-
czywaj w pokoju!”                    /G.Fuja/

25  maja  2011  r.  w  wieku  55  lat  zmarł 
Ś.p.  Marek  Nawara  -  Marszałek  Woje-
wództwa Małopolskiego w latach 1998 
– 2002 i 2006 – 2010. 
 W czasie pełnienia funkcji dwukrotnie 
odwiedzał naszą Gminę, przybył na rozpo-
częcie budowy obwodnicy Zembrzyc i na 
uroczyste otwarcie obwodnicy. Zawdzię-
czamy mu, że ta inwestycja, tak potrzeb-

na w Zembrzycach została zrealizowana, 
że został wyprowadzony ruch tranzytowy 
z wąskich uliczek. Pomógł nam również 
w uzyskaniu środków na budowę kanału 
ulgi jak również w pozyskaniu środków 
na remont starego mostu na Skawie w Ze-
mbrzycach. 
 Pogrzeb odbył się w dniu 1 czerwca 
2011 r. – Msza żałobna odprawiona została  

w Bazylice Mariackiej w Krakowie, a zwło-
ki zostały złożone w Alei Zasłużonych na 
Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 
 Pomódlmy się o spokój jego duszy

 Wieczne odpoczywanie racz mu dać 
Panie, a światłość wiekuista niechaj  

Mu Świeci. 
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okres 3 letni, ale Gmina ma w zamiarze 
na działce w roku 2012 realizować plac 
zabaw we ramach projektu PROW/.

  zdecydowano o zabezpieczeniu środ-
ków finansowych na budowę parkin-
gu obok budynku Urzędu Gminy w Ze-
mbrzycach w 2012 r. /Wniosek został 
złożony do Urzędu Marszałkowskiego, 
a jednym z załączników jest właśnie 
decyzja o zabezpieczeniu środków na 
realizację/. 

 zatwierdzono roczne sprawozdania fi-
nansowego za 2010 rok:

 Przychodni Zdrowia w Zembrzycach,

 Przychodni Zdrowia w Śleszowicach,
 Gminnego Centrum Kultury i Czytel-

nictwa w Zembrzycach.
 dokonano wyboru przedstawiciela 

Rady Gminy Zembrzyce do Rady Spo-
łecznej Szpitala Powiatowego w Su-
chej Beskidzkiej.

 uchwalono zasady i tryb umarzania, 
odraczania lub rozkładania na raty 
spłaty należności pieniężnych mają-
cych charakter cywilnoprawny przy-
padających Gminie Zembrzyce i jej 
jednostkom podległym. 

 dokonano zmiany uchwały Nr X/67/07 

z dnia 26.11.2007r. dot. zwolnień 
w podatku od nieruchomości i podat-
ku rolnym / wprowadzono możliwość 
dokonania zwolnienia w przypadku 
powstania osuwiska/.

 dokonano zmian w Uchwale Budżeto-
wej na 2011r.

 dokonano zmiany Uchwały Nr IV 
– 22/11 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 
31 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia 
wieloletniej prognozy finansowej na 
lata 2011-2019.

/Oprac. Grażyna Fuja/ 

Komisja Rewizyjna.
Komisja Rewizyjna obradowała na posie-

dzeniach:
- 29 kwietnia 2011 r. a tematem były:
1. Analiza sprawozdania z wykonania 

budżetu za rok 2010,
2. Opracowanie planu kontroli Gminne-

go Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
oraz sprawy bieżące. 

- 19 maja 2011 r. , o tematyce:
1. Analiza i zaopiniowanie sprawozdania 

finansowego Gminy Zembrzyce za 
2010 r.

2. Zaopinioowanie informacji o stanie 
mienia Gminy Zembrzyce za 2010 r.

3.Zapoznanie się z opiniami RIO doty-
czącymi omawianych spraw.

4. Przyjęcie wniosku o udzielenie abso-
lutorium Wójtowi za rok 2010. 
Taki porządek posiedzeń Komisji zo-

stał zapisany w nowych ustawach: o fi-
nansach publicznych i innych ustawach 
dotyczących udzielania lub nie udziela-
nia absolutorium za rok sprawozdawczy.

 / Oprac. G. Fuja/

Komisji Rozwoju Gospodarczego, 
Budżetu i Finansów oraz Ochrony 

Środowiska 
 Komisja ta odbyła posiedzenie wyjaz-

dowe w dniach 5, 6 i 11 maja 2011 r. a te-
matem wiodącym było zapoznanie się 
ze stanem dróg gminnych oraz potrze-
bami remontowymi. Posiedzenie wyjaz-

dowe miało na celu również zapoznanie 
się Nowych Radnych / na 15 radnych 
– 9 to osoby po raz pierwszy wybrane 
radnymi/ z terenem. W posiedzeniu wy-
jazdowym Komisji brali również udział 
radni nie będący członkami tej komisji, 
a w każdej miejscowości przewodni-
kiem był sołtys z tej miejscowości. Urząd 
Gminy reprezentował Inspektor ds. dróg 
i ochrony środowiska. 

Kolejne posiedzenie komisji Rozwo-
ju Gospodarczego odbyło się w dniu 18 
maja , na którym ustalono wykaz propo-
nowanych remontów dróg, omówiono 
problemy zawarte w pismach kierowa-
nych do Rady Gminy. 

/ Oprac. G. Fuja/ 

komisje raDy gmiNy

Z prac Wójta gmiNy i UrzĘDU gmiNy
W okresie od dnia 03 marca 2011 r. do 
dnia  30  maja  2011  r.  z ważniejszych 
prac wykonano:
- złożono wniosek w ramach programu 

„Małopolskie Remizy” na budowę ogro-
dzenia w miejscowości Marcówka .

- przygotowano kosztorysy na place za-
baw dla 4 miejscowości w ramach du-
żego projektu Leader tj. Śleszowice, 
Marcówka, Tarnawa Dolna, Zembrzyce. 
W przygotowaniu jest wniosek aplikacyj-
ny o środki. Zlecono wykonanie map do 
celów projektowych do tego zadania. 

- rozpoczęto procedurę uchwalania miej-
scowego planu odbudowy dla działek 
nr 364/2 i 363 w Tarnawie Dolnej. Aktu-
alnie plan ten został wyłożony do pu-
blicznego wglądu. Uzyskano wszystkie 
uzgodnienia.

- przygotowano kosztorys na budowę 
boiska do piłki koszykowej oraz przy-
gotowano wniosek o dofinansowanie 
w ramach programu Leadera – małe 
projekty, 

- w trakcie przygotowania są kosztorysy 
i niezbędne dokumenty do usunięcia 

szkód powodziowych na drogach: 
 - Zarąbki Pilchówka w Zembrzycach,
 - Pindele w Marcówce,
 - Nosale w Tarnawie Dolnej,
- przygotowywany jest wniosek na popra-

wienie stanu przejezdności na drodze 
rolniczej „do Biela” w Śleszowicach,

- uzgodniono wstępnie warunki zjazdu 
z drogi krajowej Nr 28 na stary most na 
Skawie. W tej sprawie planowane jest 
spotkanie z zainteresowanymi stronami.

- dokonano uzgodnienia 3 zjazdów z po-
sesji indywidualnych na drogi gminne,

- Złożono część wniosków i podpisano 
część umów na odbudowę budynków 
i zakup mieszkań dla osób poszkodowa-
nych przez osuwiska,

- Wystąpiono o zmianę promesy i uzyska-
no zgodę - na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych,

- Rozpoczęto procedurę zakwalifikowania 
drogi Zarąbki nad Skawcami jako osuwi-
sko, w celu możliwości aplikacji o środki 
na stabilizację osuwisk,

- Zlecono opracowanie dokumentacji na 
remont dróg :

- Nosale w Tarnawie Dolnej (usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych)

- Zarąbki Pilchówka w Zembrzycach (usu-
wanie skutków klęsk żywiołowych)

- Pindele w Marcówce (usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych)

-  Do Biela w Śleszowicach (FOGR)
- Podzielono dokumentację projektowo 

– kosztorysową dla zadania „Dostoso-
wanie istniejącego mostu przez rzekę 
Skawę w m. Zembrzyce dla możliwości 
przejazdu pojazdów do 3,5 t i autobu-
sów” na dwa etapy, w trakcie pozyski-
wania są ostateczne decyzje administra-
cyjne i przygotowano dokumentacja 
przetargową. 

Ogłoszono przetarg i dokonano jego roz-
strzygnięcia. Będzie realizowany I etap re-
montu. Niezwłocznie zostanie ogłoszony 
przetarg na II etap. 
- Złożono wnioski o dofinansowanie 

z PROWu dla zadań :
- budowa placów zabaw na terenie Gmi-

ny Zembrzyce miejscowości : Marcówka, 
Zembrzyce, Tarnawa Dolna, Śleszowice. 
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Wybory uzupełniające Wójta Gminy 
Zembrzyce odbędą się w dniu 3 lipca 2011 
r. w godzinach od 8 do 22.  W przypadku 
nie rozstrzygnięcia w pierwszym terminie 
– II tura przewidziana jest za dwa tygodnie 
tj. 17 lipca 2011 r. w godzinach od 8 do 22. 

Zarejestrowane zostały 3 komitety, 
które mają prawo zgłaszać kandydaturę na 
wójta. Każdy kandydat musi mieć poparcie 
pisemne co najmniej 300 wyborców. 

Uzyskanie pisemnego poparcia jest 
wymagane tylko w przypadku przedtermi-

nowych wyborów. 
Do czasu zaprzysiężenia wybranego 

wójta pełnię obowiązki wójta na podsta-
wie powołania przez Prezesa Rady Mini-
strów.  

Grażyna Fuja

Wybory Wójta

WyDaNo zarząDzeNia Wójta W sPraWach
 sporządzenia planu finansowego do 

budżetu Gminy Zembrzyce na  2011 r. 
 planu finansowego zadań z zakresu ad-

ministracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie odrębnymi ustawami 
na 2011 r. 

 zmian w budżecie Gminy Zembrzyce 
na 2011 r.

 zmian planów finansowych budżetu 
Gminy na 2011 r. 

 sporządzenia planu finansowego do 
Uchwały Rady Gminy Zembrzyce Nr V-
28/11 z dnia 22 marca 2011 r. 

 Ogłoszenia konkursu ofert na realizację za-
dań publicznych z zakresu wspierania i upo-

wszechniania kultury fizycznej i sportu
 zatwierdzenia planów rzeczowo-fi-

nansowego Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych Urzędzie Gminy 
w Zembrzycach na 2011 r. 

 planu finansowego zadań z zakresu ad-
ministracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie odrębnymi ustawami 
na 2011 r. 

 zmian w budżecie Gminy Zembrzyce 
na 2011 r. - 2

 zmian planów finansowych budżetu 
Gminy na 2011 r. – 3

 powołania członków komisji przetargo-
wej oraz trybu jej pracy / rozbudowa, 

przebudowa i remont budynku Urzędu 
Gminy w Zembrzycach wraz z przebu-
dową sieci gazowej i wodociągowej na 
działce nr 431/12/, 

 opracowania Planu Operacyjnego 
Funkcjonowania Gminy Zembrzyce 
w warunkach zewnętrznego zagroże-
nia bezpieczeństwa Państwa i w czasie 
wojny,

 ustalenia dodatku spisowego za wyko-
nywanie prac związanych z Powszech-
nym Spisem Ludności i Mieszkań 
w 2011 r. 

/ G. Fuja/

Zadanie to zostało zakwalifikowane do 
finansowania Uchwałą Nr II/9/11 Rady 
Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” 
z dnia 21 kwietnia 2011 r. 

- wykonanie boiska do koszykówki obok 
Zespołu Szkół w Zembrzycach. Zadanie 
to zostało zakwalifikowane do finanso-
wania Uchwałą Nr II/32/11 Rady Stowa-
rzyszenia LGD „Podbabiogórze” z dnia 21 
kwietnia 2011 r.

- Uzupełniono wniosek na budowę par-
kingu obok budynku Urzędu Gminy 
w Zembrzycach.

- Podpisano umowę o dofinansowanie ze 
środków PROWu na utworzenie nowo-
czesnego centrum kulturalno-rekreacyj-
nego dla mieszkańców i turystów od-
wiedzających gminę. Budowa sceny do 
występów artystycznych z zadaszeniem 
w Zembrzycach na terenie boiska spor-
towego. W trakcie przygotowywania jest 
wniosek o płatność. 

- Uzgodniono wstępną lokalizację przy-
stanków autobusowych w Tarnawie Dol-
nej na trasy Wadowice – Sucha Beskidzka 
i Śleszowice oraz w rejonie Borkówki. 

- Dokonano przeglądu śródgwarancyjne-
go robót wykonanych w ramach budo-
wy obwodnicy w Zembrzycach / stwier-
dzone usterki zapisano w protokole/. 

- Prowadzono rozmowy z ZDW i osobami 
prywatnymi z ulicy Krakowskiej w spra-
wie wykonania zjazdów z prywatnych 
działek na drogę aktualnie gminną Kra-
kowską. / brak drogi z uwagi na wybudo-
waną obwodnicę/.

- Wykonano remont przepustu na drodze 

Marcówka Pilchówka w Zembrzycach /k. 
Mariana Pilcha/. 

- Rozpisano konkurs na finansowanie 
sportu na terenie Gminy i dokonano 
jego rozstrzygnięcia. Podpisano umowy 
z Zarządami Klubów i przelano I transzę 
środków finansowych. 

 Uzyskano wstępną decyzję o dofinan-
sowaniu zadania „Małopolskie remizy” 
w ramach której ma być realizowana 
część ogrodzenia OSP w Marcówce. 

- Trwają prace związane z Narodowym 
Spisem Powszechnym Ludności i Miesz-
kań w 2011 r.

- Przeprowadzono przegląd rozbudowa-
nej części oczyszczalni oraz sieci wo-
dociągowej i kanalizacyjnej w związku 
z kończącym się okresem gwarancji. 
Wszelkie usterki zostały spisane, a wyko-
nawcy zobowiązani do ich usunięcia. 

- Dla poszkodowanych przez osuwiska: 
Gmina buduje, kupuje, a potem wymie-
nia na budynki uszkodzone, z tym że roz-
biórka należy do poszkodowanego. 

- Zakupiono mieszkanie dla 1 rodziny 
z osuwiska Bace w Zembrzycach. Po 
podjęciu uchwały przez Radę Gminy 
mieszkanie zostanie zamienione za bu-
dynek i działkę zlokalizowaną na osuwi-
sku. Posiadamy środki na zakup domu, 
dla 1 rodziny zgodnie z jej wnioskiem. 
Dla 3 rodzin przygotowujemy doku-
menty niezbędne do podpisania umowy 
z Wojewodą na budowę lub zakup do-
mów. W 2 przypadkach do dnia pisania 
tekstu nie było konkretnych decyzji. 

 Aby uzyskać dofinansowanie należało 

spełnić warunki:
- posiadać dom na osuwisku, na który zo-

stała wydana decyzja o rozbiórce przez 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Bu-
dowlanego,

- być właścicielem domu,
- w dniu powstania osuwiska prowadzić 

gospodarstwo domowe,
- wysokość pomocy wynosi 3.000 zł. za 1 

m2 uszkodzonego domu, a wysokość 
uzależniona jest od złożonej deklaracji 
podatkowej, przy czym maksymalna 
pomoc może wynieść 300 tys. zł. / Jeże-
li ktoś płacił podatek za 50 m2, choćby 
miał dom 200 m2 – to otrzyma pomoc 
tylko za 50 m2/. 
Przy tej dramatycznej sytuacji poszkodo-

wanych powinniśmy wszyscy zastanowić 
się i zabezpieczyć poprzez ubezpieczenia, 
płacenie podatku od nieruchomości zgod-
nie z posiadanym metrażem, uregulować 
stan prawny. Za późno na te czynności, 
gdy zdarzy się nieszczęście. Żyjemy w tak 
niepewnych czasach z różnymi katakli-
zmami, że trzeba działać zapobiegawczo, 
a nie rozpaczać wtedy, gdy jest już nie-
szczęście. 
- 3 budynki są realizowane za pośrednic-

twem Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Zembrzycach. 

Realizacja ta jest najprostszą, bowiem 
poszkodowany otrzymuje środki za któ-
re realizuje budowę i rozlicza się z każdej 
transzy. Zasada otrzymania pomocy jest 
podobna jak omówiona wcześniej. 

 / Oprac. G. Fuja/
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W dniu 3 kwietnia 2011 r. w godzinach 
od 8 do 18 w Urzędzie Gminy Zembrzyce 
odbyły się wybory do izb rolniczych.
     Jedynym kandydatem zgłoszonym przez 
rolników był Ryszard Czaicki ze Śleszowic. 
Wybory odbywały się w jednym lokalu na 

terenie gminy - w Urzędzie Gminy - do któ-
rego, aby oddać swój głos zjeżdżali miesz-
kańcy z terenu całej Gminy.
W głosowaniu tym brali udział tylko rolnicy 
- właściciele gospodarstw rolnych. 
W okręgu Nr 122 w Zembrzycach wybrany 

został Ryszard Czaicki.
Gratulujemy i życzymy sukcesów.

       Przewodnicząca                                                               
Komisji Okręgowej

Grażyna Fuja

Wybory Do izb rolNiczych

    Myślę, że wielu mieszkańców się ucie-
szy z wiadomości, że Prezesem Mało-
polskiej Izby Rolniczej został wybrany  

p. Ryszard CZAICKI - rolnik  ze Śleszo-
wic, nasz reprezentant. Bardzo jesteśmy 
dumni z tego wyboru i życzymy wielu 

sukcesów zarówno w pracy zawodowej 
jak i w życiu osobistym. 

/Grażyna Fuja/ 

Prezes mir ze śleszoWic

W dniu 20 kwietnia 2011 r. odbyło się 
posiedzenie Rady Społecznej Przychodni 
Zdrowia. Głównym tematem było przy-
jęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdań finansowych Przychodni 
Zdrowia w Śleszowicach i Zembrzycach  
za 2011 r. Uznano, że gospodarka finan-
sowa prowadzona jest prawidłowo. 

     Kierowniczki Przychodni podały dane 
statystyczne za 2010 r. obrazujące zakres 
ważniejszych prac, które podam poniżej: 

Śleszowice
- liczba osób zdeklarowanych do Przy-

chodni   - 1.720 osób,
- przyjętych ogółem – 6684 ,
  W tym wizyty domowe – 662 
- Poradnia Stomatologiczna – 1.256 
- Badania laboratoryjne ogółem 1.989 
 EKG  - 465 
 USG  -  39 
 Rtg    - 28 

Zembrzyce:
- liczba osób zdeklarowanych do Przy-

chodni 3.500
- przyjętych ogółem  14.498
 W tym:  Poradnia ogólna – 10.564

Poradnia dziecięca   3.934 
W tym :  wizyty domowe – 132 
Poradnia K  - 1.122 
Liczba odwiedzin położnej – 376
Zabiegi w gabinecie zabiegowym 1.860 
 EKG  - 160 
 USG  - 156 
Liczba odwiedzin pielęgniarki środowi-

skowej  - 4.331 
Liczba skierowań do specjal. 1.743
Liczba skierowań do szpitala  - 44 
Liczba skierowań do Rtg   - 210

raDy sPołeczNe PrzychoDNi zDroWia

Pismo skierowane do:
Zarządy  i  Członkowie  Ochotniczych 

Straży Pożarnych  Seniorzy Służby Po-
żarniczej  Członkowie  Młodzieżowych 
Drużyn  Pożarniczych  z  terenu  Gminy 
Zembrzyce

Dziś dzień Św. Floriana – patrona straża-
ków, dzień w którym obchodzone jest Świę-
to Strażaków. 

Z okazji tej składam podziękowania za co-
dzienne realizowanie trudnych i odpowie-
dzialnych zadań, za poświęcenie i ofiarność 

w ochronie życia, zdrowia i mienia.
Jest niezaprzeczalnym dowodem, że to 

dzięki Waszej postawie, sumiennej pracy, 
sprawności operacyjnej straż pożarna cie-
szy się wielkim zaufaniem społecznym, sza-
cunkiem i uznaniem. 

Słowa podziękowania kieruję do straża-
ków, którzy zakończyli czynną służbę, jak 
również do młodzieży rozpoczynającej 
działalność       w szeregach OSP, wzorując 
się na postawie aktywnych druhów. 

    Wszystkim Państwu życzę wiele satysfak-
cji z wykonywanej pracy społecznej, a także 

wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. 
    Serdeczne życzenia kieruję również do 

Waszych bliskich. Niech ich miłość i wyro-
zumiałość pomaga w dobrym spełnieniu  
postawionych przed Wami zadań. Niech 
cieszą się z Waszych sukcesów i będą opar-
ciem w trudnych chwilach. 

Zembrzyce, 04.05.2011 r.  
p.o. Wójta Gminy Zembrzyce Grażyna  Fuja 

Przewodniczący Rady Gminy
                Łukasz Palarski

z okazji DNia strażaka

jeszcze raz o oDPaDach i ochroNie śroDoWiska
Każdy  z nas  chce  mieszkać  w ładnej, 

czystej i estetycznej okolicy. Lubimy, gdy 
w naszym  otoczeniu  panuje  porządek. 
Dbamy o nasze domy, podwórka, wypo-
sażamy  je  w nowoczesny  sprzęt,  jeździ-
my  coraz  piękniejszymi  i nowocześniej-
szymi  samochodami,  ale  czy  potrafimy 
dbać  o miejsce  publiczne,  drogi,  place, 
chodniki, miejsce w którym żyjemy. 

Narzekając na nieporządek zapominamy, 

że utrzymanie czystości i porządku należy 
do nas wszystkich i jest nie tylko obowiąz-
kiem lokalnych władz, ale przede wszyst-
kim mieszkańców. 

Czystości i porządku nie zapewnią dobre 
programy opracowane na ten temat, ale 
mieszkańcy i goście, którzy te programy 
realizują.

Na terenie naszej Gminy mamy dobrze 
zorganizowaną zbiórkę i wywóz odpadów 

komunalnych, uregulowaną uchwałą Rady 
Gminy Zembrzyce z dnia 26 września 2006 
r. w sprawie szczegółowych zasad utrzyma-
nia czystości i porządku na terenie Gminy. 

 Odpady komunalne zbierane są głównie 
do 6 rodzajów kolorowych worków folio-
wych z odpowiednim nadrukiem. Worki 
czarne – to worki na odpady niesegrego-
walne, czyli takie, dla których nie przewi-
dziano odrębnego worka. Worki czarne to 
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WiaDomości z gmiNNego ceNtrUm kUltUry i czytelNictWa W zembrzycach

koNkUrs o jaNie PaWle ii
W Szkole Podstawowej w Marcówce 

dla uczniów 0-6 zorganizowano konkurs 
plastyczny mający na celu przedstawie-
nie w dowolnej formie oraz w dowolnym 

formacie postaci Jana Pawła II. Konkurs 
został zorganizowany przez Panią Barbarę 
Fluder, natomiast fundatorem wspania-
łych nagród w konkursie był ks. Jan Ka-

pusta, który jednocześnie oceniał przygo-
towane prace. Rozstrzygnięcie konkursu 
oraz wręczenie nagród odbyło się w dniu 
20.04.2011 roku.

koNkUrs PotraW i Palm WielkaNocNych
W dniu 16 kwietnia 2011 r. (sobota) 

w Bieńkówce odbył się „VII Powiatowy 
Konkurs Potraw i Palm Wielkanocnych” 
zorganizowany przez Bibliotekę i Ośrodek 
Animacji Kultury Gminy Budzów i Staro-
stwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej. 
Celem konkursu była popularyzacja trady-
cyjnych zwyczajów i obrzędów ludowych 
związanych ze Świętami Wielkanocnymi, 
pielęgnowanie i kultywowanie wielowie-
kowej tradycji oraz integracja społeczno-
ści gminy i powiatu. W konkursie wzięło 
udział 13 Kół Gospodyń Wiejskich powia-
tu suskiego startujących w dwóch kate-
goriach konkursowych: Potrawy Wielka-

nocne i Palma Wielkanocna.
Z gminy Zembrzyce wzięły udział aż 4 

Koła Gospodyń, w tym 2 nowe Koła Go-
spodyń Wiejskich - "Marcowianki" z Mar-
cówki oraz "Redz" z Tarnawy Górnej. 
Wszystkie KGW zaprezentowały się zna-
komicie, przygotowane potrawy i palmy 
wzbudzały podziw gości licznie przyby-
łych na konkurs. 

Potrawy i palmy oceniała Komisja Kon-
kursowa w składzie: dr Urszula Janicka-
Krzywda – etnograf, Barbara Polak – tech-
nik żywienia, nauczyciel gastronomii 
w ZS im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej, 
Andrzej Peć – etnograf, Ryszard Czaicki 

– wiceprezes Małopolskiej Izby Rolniczej. 
Przyznała ona następujące nagrody i wy-
różnienia:

W kategorii  „Potrawy  Wielkanocne” 
komisja konkursowa oceniała walory sma-
kowe potraw, nawiązanie do tradycji i es-
tetykę podania oraz dekorację. Poszcze-
gólne KGW z terenu gminy Zembrzyce 
otrzymały następujące miejsca:
II miejsce:
Koło Gospodyń Wiejskich w Tarnawie Dolnej 
III miejsce:
Koło Gospodyń Wiejskich w Marcówce 
Wyróżnienie:
Koło Gospodyń Wiejskich w Zembrzycach

nie są worki do których wszystko się wrzu-
ca, byle nie mieć kłopotu. Za takie worki 
potem Gmina, czyli my wszyscy płacimy 
wysokie opłaty. Źle posortowane odpady 
muszą być posegregowane przez specjal-
nie zatrudnionych pracowników w sortow-
ni, a to kosztuje.

W dniu zbiórki odpadów coraz rzadziej 
widać worki innych kolorów niż czarne, 
czyli worki bez segregacji. Do zbiórki, wy-
wózki odpadów dopłacamy rocznie z bu-
dżetu ponad 110 tys. złotych. Za taką kwo-
tę można wiele zrobić. 

Dwa razy w roku zbierane są odpady wiel-
kogabarytowe. 

Corocznie zbiórka odpadów jest tonażo-
wo większa, i w kolejnych latach zebrano:

W 2006 r. – 365 ton 
W 2007 r. – 430 ton 
W 2008 r. – 543 tony
W 2009 r. – 783 tony 
W 2010 r. – 766 ton 
Odpady wielkogabarytowe z  8,5 ton 

w 2007 r. zbiórka wzrosła do 27 ton w 2010 r. 
Zastanówmy się przez chwilę, gdyby nie 

było zbiórki odpadów – to jak wyglądałoby 
nasze środowisko? Przy zbiórce odpadów 
i tak się jeszcze spotyka wyrzucone worki, 
opisane - w lasach, potokach, rowach przy-
drożnych. Jak wytłumaczyć fakt, że osoba 
zakupi worek, może wyłożyć go przed dom 
lub w pobliżu domu – a woli wyrzucić do 
lasu lub w inne miejsce zakazane. Przecież 
trzeba poświęcić trochę czasu i transport 
kosztuje. 

Piszę o tym, bo nie bardzo wiem jak wy-
tłumaczyć takie zachowania. 

Mieliśmy pojemniki IGLOO dla trzech ro-
dzajów odpadów – czy była w nich prowa-
dzona segregacja? Pojemniki czasem były 
puste, natomiast wokół tworzyło się wysy-
pisko śmieci.

Jak wyjeżdżamy za granicę, to się zachwy-
camy jak u nich jest czysto, ale tam nikt nie 
odważy się rzucić papierka lub innego od-
padu byle gdzie. Wysokie kary za takie za-
chowania odstraszają. 

Poprawił się stan środowiska w samym cen-
trum Zembrzyc, w związku z wyprowadze-
niem ruchu przelotowego na obwodnicę. 

Od 2005 r. do 2010 r. wybudowano 
oczyszczalnię ścieków, rozbudowano tą 
oczyszczalnię w 2008 r. Skanalizowano 
miejscowość Zembrzyce w latach 2005 – 
2006 , w latach 2006 – 2008 wybudowano 
ujęcie wody Leskowiec, wybudowano sieć 
wodociągową i kanalizacyjną w miejsco-
wościach Tarnawa Górna i Śleszowice i w ¼ 
miejscowości Tarnawa Dolna. Przez Tarna-
wę Dolną przeprowadzono główne kolek-
tory sieci kanalizacyjnej z doprowadzeniem 
do oczyszczalni ścieków w Zembrzycach, 
a sieć wodociągową połączono z wodocią-
giem w Tarnawie Dolnej i przeprowadzono 
przez Skawę do Zembrzyc. 

Gospodarstwa podłączone do wodocią-
gu gminnego w latach:

2006 r. – 583 , w tym:
 Zembrzyce 473 , 
 Tarnawa Dolna 110,
2007r. - 618 gosp. 
2008 r. - 841 gosp.
2009r. - 915 gosp.
2010 r. - 936 gosp. 

A długość sieci wodociągowej wynosi  
49,3 km.

Podłączenia do kanalizacji:
2006 r. 478 gosp. 
2007 r. 478 gosp.
2008 r. 668 gosp.
2009 r. 766 gosp.
2010 r. 797 gosp. 
Długość sieci kanalizacyjnej 46 km. 
Szacuje się, że wodociąg posiada 60 % 

mieszkańców, natomiast kanalizację 48 %. 
Realizowany jest program usuwania wy-

robów zawierających azbest.
Mamy zawarte porozumienie ze Staro-

stwem Powiatowym / jak wszystkie Gminy 
powiatu suskiego/ na realizację tego zada-
nia dla mieszkańców Gminy Zembrzyce. 
Dofinansowanie stosuje Powiat i Gmina, 
a mieszkaniec nie musi jeździć po kilku 
urzędach, aby otrzymać dofinansowanie- 
zławia wszystko w Starostwie - Wydział 
Ochrony Środowiska. 

Jeżeli są osoby, które mają zamiar zmie-
niać pokrycie dachowe lub elewacje za-
wierające wyroby azbestowe to proszone 
są o kontakt ze Starostwem w Suchej Be-
skidzkiej. 

Edukacja ekologiczna prowadzona jest 
w szkołach. Coraz więcej organizowanych 
jest konkursów. 

Kanalizacja poprawiła stan wody w rze-
kach i potokach, zbiórka odpadów zmniej-
sza zaśmiecenie otoczenia, ale czy te 
wszystkie działania przynoszą oczekiwane 
efekty? 

/Opracowała Grażyna Fuja/ 
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W dniu 19 kwietnia 2011 roku o godz. 9.00 
w Szkole Podstawowej w Marcówce odbyły 
się gminne eliminacje Małopolskiego Festi-
walu Form Muzycznych i Tanecznych "Talen-
ty Małopolski 2011". W komisji zasiadali: Pan 
Marcin Pokusa - instruktor muzyki w Ogni-
sku Twórczości Artystycznej w Milówce, Pani 
Halina Wacław oraz ks. Tomasz Plewa. 
W przeglądzie form muzycznych i tanecz-
nych wyodrębniono dwie formy: muzycz-
ną oraz taneczną. Każda forma została 
dodatkowo podzielona na 3 kategorie: so-
liści, duety oraz zespoły. W tym roku do fe-
stiwalu zgłosiło się 7 solistów, 2 duety oraz 
4 zespoły, uczestnicy wystąpili prezentując 
tylko repertuar muzyczny.  Zgodnie z wer-
dyktem jury poszczególne miejsca zajęli:
kategoria soliści 
1  miejsce Joanna Pływacz
2 miejsce Anna Wajdzik - Z.S. w Tarnawie Dolnej

3 miejsce Agnieszka Wydra - Z.S. w Zembrzycach
kategoria duety
1 miejsce Duecento - Z.S. w Zembrzycach
2 miejsce duet: Agnieszka Wydra, Aleksan-

dra Mikołajczyk - Z.S. w Zembrzycach
kategoria zespoły 
1 miejsce zespół "MIRAMEJA" - Z.S. w Ze-

mbrzycach
2 miejsce zespół "Jagódki" - S.P. w Marców-

ce oraz ex aeguo zespół "Kolorowe nutki" 
- S.P. w Zembrzycach

3 miejsce zespół "Fantazja" - Z.S. w Zembrzycach
Do eliminacji powiatowych, które odbyły 
się 28 kwietnia 2011 roku w Zawoi zakwali-
fikowali się następujący uczestnicy: Joanna 
Pływacz, Anna Wajdzik, Duecento, duet: 
Agnieszka Wydra i Aleksandra Mikołajczyk 
oraz zespoły - MIRAMEJA, JAGÓDKI, KOLO-
ROWE NUTKI.
 Jury eliminacji powiatowych po wysłucha-

niu i obejrzeniu 39 podmiotów wykonaw-
czych – to jest 150 uczestników postano-
wiło nominować do finału wojewódzkiego 
w Zawoi następujących wykonawców z te-
renu gminy Zembrzyce:
- Joannę Pływacz „My Road” – GCKiCZ 

w Zembrzycach
- Annę Wajdzik „Ave Maria” – GCKiCZ w Ze-

mbrzycach
- Duet DUECENTO „Dwa teatry” – Gimna-

zjum w Zembrzycach
- Zespół MIRAMEJA „Dzień dobry panie An-

dersenie” - Gimnazjum w Zembrzycach
Ponadto jury postanowiło uhonorować 
wyróżnieniem Zespół JAGÓDKI – SP 
w Marcówce. W eliminacjach wojewódz-
kich w dniu 14 maja br. Zespół „MIRAMEJA” 
otrzymało wyróżnienie. 

XXiV małoPolski festiWal form mUzyczNych  
i taNeczNych „taleNty małoPolski 2011”

festiWal teatróW Dzieci i młoDzieży „bajDUrek”
4 maja w Suchej Beskidzkiej odbyły się 

powiatowe eliminacje XXVI Festiwalu Te-
atrów Dzieci i Młodzieży „Bajdurek”. Orga-
nizatorami imprezy były: Miejski Ośrodek 
Kultury – Zamek w Suchej Beskidzkiej  
i Starostwo Powiatowe. 

Gminę Zembrzyce reprezentowały dwie 
grupy teatralne: grupa teatralna ze Szkoły 
Podstawowej w Śleszowicach oraz grupa "Ca-

dabra" ze Szkoły Podstawowej w Marcówce.
Festiwal jest prezentacją dorobku arty-

stycznego dziecięcych i młodzieżowych ze-
społów teatralnych, pracujących w szkołach 
podstawowych, gimnazjach, ogniskach 
pracy pozaszkolnej, ośrodkach i klubach 
kultury województwa małopolskiego.

Na scenie w suskim zamku zaprezento-
wanych zostało 9 przedstawień, które oce-

niało jury w składzie: Włodzimierz Jasiński 
(reżyser, aktor scen krakowskich) i Jacek 
Milczanowski (aktor, reżyser, scenarzysta), 
przyznali grupom teatralnym z terenu gmi-
ny Zembrzyce wyróżnienia.Za scenografię  
i kostiumy wyróżnienie otrzymała grupa te-
atralna ze Śleszowic,  natomiast za organiza-
cję przestrzeni scenicznej - grupy Cadabra 
ze Szkoły Podstawowej w Marcówce

Warsztaty DzieNNikarskie
Dzięki uczestnictwu w warsztatach 

dziennikarskich prowadzonych przez Pa-
nią Magdalenę Siemion - dziennikarkę 
współpracującą z TVP Kraków, młodzież  
z terenu gminy Zembrzyce  podjęła się re-

alizacji młodzieżowego miesięcznika New 
Day. To gazeta multimedialna o najśwież-
szych newsach z gminy i okolic, dostępna 
pod adresem: http://redakcja.mam.media.
pl/new-day/

Warsztaty odbyły się w dniach 26 i 30 
kwietnia 2011 r. w GCKiCz w Zembrzycach. 
Fundatorem tego przedsięwzięcia i patro-
natem jest GCKiCz. 

akcja „Polska biega”
Dnia 8 maja 2011 r. odbył się V BIEG 

LEŚNY  w  ramach  Ogólnopolskiej  Akcji 
„POLSKA  BIEGA”.  Organizatorami  im-
prezy byli: nauczyciele i Dyrektor Szko-
ły  Podstawowej  w  Marcówce,  Rada  Ro-
dziców oraz Strażacy OSP w Marcówce. 
Koordynatorem akcji była p. Katarzyna 
Targosz.

O godzinie 14.00 na starcie w pełnym 
słońcu stanęło 65 biegaczy małych  i du-
żych z Marcówki i okolicznych miejscowo-
ści. Sportowcy pobiegli w dwóch trasach: 
krótkiej ok. 1 km oraz dłuższej - 6,5 km. 

Każdy z zawodników był zwycięzcą, dla-

tego wszyscy uczestnicy biegu otrzyma-
li pamiątkowy medal. Zdobywcy trzech 
pierwszych miejsc w poszczególnych kate-
goriach nagrodzeni zostali statuetkami.

Szczegółowe wyniki V BIEGU LEŚNEGO 
przedstawiają się następująco: 

Trasa o długości 1 km
Kategoria: dziewczynki do kl. III 
1 miejsce - Natalia Porębska - kl. 3
2 miejsce - Agnieszka Ogarek - kl. 2
3 miejsce - Wiktoria Kukuc, Gabriela 
Dragosz - kl. 3 
Kategoria: chłopcy do kl. III
1 miejsce - Sebastian Rak - kl. 3
2 miejsce - Michał Korczak - kl. 3

3 miejsce - Jakub Franik - kl. 2
Trasa o długości 6,5 km
 Kategoria: dziewczynki z kl. IV-VI
1 miejsce - Karolina Kasprzycka - kl.4
2 miejsce - Patrycja Kitka - kl.4
3 miejsce - Natalia Korczak - kl.5
Kategoria: chłopcy z kl. IV-VI
1 miejsce - Rafał Porębski - kl.6
2 miejsce - Michał Harańczyk - kl.6
3 miejsce - Konrad Brańka - kl.6
Kategoria: dziewczynki – gimnazjum
1 miejsce - Karolina Stawowy - I kl. gimn.
2 miejsce - Maria Fidelus - kl.I gimn.
3 miejsce - Kinga Talaga - kl.I gimn.
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gmiNNy koNkUrs leoNarDo
W  dniu  19  maja  2011  r.  w  świetlicy 

LKS Garbarz w Zembrzycach   odbył się 
konkurs Leonardo. W konkursie wzięło 
udział 10 uczniów szkół gimnazjalnych 
z terenu Gminy Zembrzyce. 

Uczestnicy przez 45 minut zmagali się 
z testem wiedzy ogólnej. Odpowiadali 
na pytania, które obejmują zagadnienia  
z przedmiotów obowiązujących w gimna-
zjum oraz dodatkowo wiedzę o regionie. 

Prace sprawdzała komisja w składzie: 
Pani Grażyna Fuja - p.o. Wójta Gminy Ze-

mbrzyce, Pani Danuta Suwada - dyrektor 
GCKiCz w Zembrzycach oraz nauczyciele: 
Pani Agnieszka Talaga oraz Pani Małgo-
rzata Steczek. 

Poszczególne miejsca zajęli:
Kinga Sala - Z.S. w Zembrzycach
Wojciech Karcz - Z.S. w Zembrzycach
Karolina Uznańska - Z.S. w Zembrzycach
Każdy z uczestników otrzymał nagro-

dę książkową w postaci encyklopedii lub 
słownika oraz Roczniki Babiogórskie, któ-
re z pewnością przydadzą się w następnej 

edycji konkursu.  

Do finału głównego zakwalifikowali się 
uczniowie:

1. Kinga Sala - Z.S. Zembrzyce
2. Wojciech Karcz -Z.S. Zembrzyce
Finał konkursu odbędzie się dnia 03 

czerwca (piątek) w gimnazjum w Strysza-
wie Górnej o godz. 10.00. Organizatorem 
konkursu jest Stowarzyszenie Gmin Ba-
biogórskich oraz Zdrużenie Babia Hora.

akcja  „bezPieczNe Dziecko Na DroDze”
W dniu 23 maja w Szkole Podstawo-

wej w Marcówce rozstrzygnięty został 
gminny konkurs plastyczny „Bezpieczne 
dziecko”, który odbył się pod patronatem 
Urzędu Gminy w Zembrzycach  i Komen-
dy Powiatowej Policji w Suchej Beskidz-
kiej. Wszystkich zebranych powitała Pani 
Dyrektor Renata Krzystoń. Na uroczystość 
przybyli: Starszy Aspirant KPP  w Suchej 
Beskidzkiej - Pan Paweł Siwiec, Dyrektor 
Z.S. w Zembrzycach - Pani Elżbieta Fide-
lus, Dyrektor S.P. w Śleszowicach - Pani 
Katarzyna Targosz oraz delegacje nauczy-

cieli i uczniów ze szkół podstawowych  
z terenu Gminy Zembrzyce.

Konkurs miał na celu przedstawienie 
najmłodszym bezpiecznych zasad piesze-
go poruszania się na jezdni –  w drodze do 
szkoły i nie tylko, jak również przestrzec 
przed ewentualnymi niebezpieczeństwa-
mi, które mogą być konsekwencją nie-
prawidłowego  i nieodpowiedzialnego 
zachowania się na drodze, w czasie wy-
poczynku, w domu, w szkole, w lesie, na 
wakacjach itp.

Z wszystkich prac, wytypowano te 

najlepsze, wśród nich znalazły się prace 
uczniów ze szkół  w Marcówce, Zembrzy-
cach, Tarnawie Dolnej i Śleszowic. 

Uroczystości towarzyszyła część arty-
styczna w wykonaniu uczniów ze szkoły 
w Marcówce pod przewodnictwem Pani 
Jolanty Fidelus.      

Uczniowie chcieli uświadomić, jak waż-
na jest umiejętność prawidłowego za-
chowanie na jezdni. Przybliżyli dzieciom 
podstawowe zasady ruchu pieszych na 
drodze oraz  przepisy ruchu drogowego.

kaleNDarz ProPoNoWaNych imPrez - 2011
 Dzień Ziemi Tarnawskiej – czerwiec, 
 Karuzela Twórczości – czerwiec lub 

wrzesień,
 Warsztaty Taneczne – czerwiec, lipiec, 

sierpień,
 Dni Gminy Zembrzyce –  17 lipiec,
 Gminny Turniej Plażowej Piłki Siatko-

wej – sierpień,
 III Biesiada w Śleszowicach – sierpień,

 Wyścig Kolarski Memoriał Łasaka – sier-
pień,

 Dożynki – wrzesień,
 Gminny Turniej Tenisa Stołowego 

– październik,
 Konkurs Potraw Regionalnych „O Złotą 

Warzechę” – listopad,
 Spotkanie opłatkowe emerytów i ren-

cistów – grudzień,

 Gminny Konkurs Bożonarodzeniowy 
– grudzień.

/Wszystkie materiały przygotowała  
Ewelina Pilarczyk GCKiCZ./ 

Pozwolicie Państwo, że pożegnam się 
z Wami jako osoba redagująca Kwartal-
nik. Cztery i pół roku byłam w Waszych 
domach, podawałam informację o pracy 
Urzędu Gminy, Rady Gminy, o wydarze-
niach gospodarczych i kulturalnych  na te-
renie gminy, o pracach prowadzonych na 
terenie Gminy. 

Kwartalnik był dziełem wspólnym Śp. Jó-
zefa Gąsiorka i moim. Każdy artykuł podpi-

sany był przez autora, który przekazywał 
mi do ułożenia tekstu.  Kwartalnik składa-
ny był w całości przeze mnie, a Gmina po-
nosiła koszt tylko druku. 

Była to dbałość o tych mieszkańców, 
którzy nie mają internetu jak i o tych, któ-
rzy mogli zapoznać się z tekstem na naszej 
stronie internetowej.

Żegnając Współtwórcę chciałam i ja roz-
stać się z Państwem. 

Dziękuję za wszystkie dobre słowa, za 
życzliwość. Pisałam jak umiałam najlepiej, 
ale przyszła pora trochę odpocząć i czas 
prywatny  poświęcać dla celów prywat-
nych. Czy będzie kontynuacja?

To zależy od nowych Władz i od tego, czy 
znajdzie się osoba która czas prywatny po-
święci Gminie. 

Z poważaniem Grażyna Fuja

jeszcze jeDNo PożegNaNie

Kategoria: chłopcy – gimnazjum
1 miejsce - Mateusz Porębski - kl.III gimn.
2 miejsce - Szymon Urbański - kl.I  gimn.
3 miejsce - Krzysztof Trzop - kl.I gimn.

Dyplom dla najmłodszego biegacza 
otrzymał Kamil Łach - lat 4.

Dyplom dla najstarszego biegacza i sta-
tuetkę ufundowaną przez portal www.ze-

mbrzyce.eu otrzymał  Jerzy Kulak - Radny 
Gminy Zembrzyce.
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Leonardo - etap gminny

Konkurs potraw i palm - Tarnawa Dolna
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Konkurs potraw i palm - Tarnawa Górna

Konkurs potraw i palm - Zembrzyce

Konkurs potraw i palm - Zembrzyce

Konkurs potraw i palm -Marcówka

Konkurs potraw i palm - Tarnawa Górna

Konkurs potraw i palm -  Tarnawa Dolna

Redakcja New Daj

Talenty - etap gminny

Talenty - etap powiatowy
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