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W dniu 23.06.2012 r. miała miejsce uro-
czystość nadania pierwszego w historii 
Gminy Zembrzyce tytułu „Honorowy 
Obywatel Gminy Zembrzyce”. W uroczy-
stości wzięli udział: gość honorowy ks. in-
fułat Bronisław Fidelus, Senator Andrzej 
Pająk, profesor Tadeusz Paleczny, Dzie-
kan Dekanatu Suskiego ks. Prałat Stani-
sław Bogacz, księża z Gminy Zembrzyce, 
władze gminy, rodzina ks. infułata, miesz-
kańcy Zembrzyc. Honorowy Obywatel 
otrzymał pamiątkowy akt nadania tytu-
łu, co zostało żartobliwie skomentowane 
przez samego księdza Bronisława: „Od 
tej pory będę mógł bezpłatnie jeździć 
tramwajami po terenie Zembrzyc”.

Pisząc o księdzu infułacie, należy 
wspomnieć o domu rodzinnym, który 
ukształtował jego postawę. Ksiądz Broni-
sław Fidelus jest synem Michała i Anto-
niny z domu Talaga. Do 1956 r. mieszkał 
w Zembrzycach wraz z rodzicami oraz 
rodzeństwem Michałem i Zofią. Absol-
went Szkoły Podstawowej w Zembrzy-
cach i Liceum Ogólnokształcącego w 
Suchej Beskidzkiej po maturze rozpoczął 
naukę na Papieskim Wydziale Teologicznym 
w Krakowie, gdzie w 1962 otrzymał święce-
nia kapłańskie. Ponadto ukończył Wydział 
Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uko-
ronowaniem żmudnych lat nauki jest tytuł 
doktora prawa najstarszej polskiej uczelni.

Po studiach trwale związał się z Krako-
wem, był notariuszem, wicekanclerzem i 
kanclerzem Kurii Metropolitarnej w Krako-
wie. Od 1995 roku do 2011 roku pełnił za-
szczytną funkcję proboszcza, archiprezbite-
ra Bazyliki Mariackiej w Krakowie.

W 2011 roku został mianowany przez 
Metropolitę Krakowskiego Kardynała Sta-
nisława Dziwisza Wikariuszem Generalnym 
Archidiecezji Krakowskiej.

Aktualnie ks. infułat jest przewodniczą-

cym Rady ds. Ekonomicznych Archidiecezji 
Krakowskiej oraz przewodniczącym Komisji 
Archidiecezjalnej ds. Konserwacji Zabytków 
Kościelnych, Architektury i Sztuki Sakralnej 
oraz jest przewodniczącym Archidiecezjal-
nej Komisji ds. Regulacji Granic Parafii i Bu-
downictwa Sakralnego.

Ks. infułat Bronisław Fidelus jest znaną i 
cenioną osobą utożsamianą z Zembrzyca-
mi. Pomimo iż opuścił Zembrzyce ponad 50 
lat temu przenosząc się do Krakowa, sprawy 
rodzinnej miejscowości i całej Gminy Ze-
mbrzyce zawsze są mu bliskie, co wielokrot-
nie potwierdzał poprzez okazywaną życzli-
wość, a także wsparcie w czasach trudnych 
dla naszej społeczności.

Swoją radą i pozycją wspierał wielokrot-
nie starania władz gminy w działaniach 

na rzecz mieszkańców. Między innymi 
wspomagał nas przy powodzi. 

To dzięki jego pomocy udało się wybu-
dować salę gimnastyczną przy Zespole 
Szkół w Zembrzycach. Dzięki księdzu infu-
łatowi powstał w Zembrzycach na terenie 
byłego ośrodka wczasowo-kolonijnego 
PKP zachwycający wszystkich nowocze-
sny Mariacki Ośrodek Edukacyjno-Reko-
lekcyjny. Również jemu zawdzięczamy 
to, że właśnie w Zembrzycach mają swoje 
siedziby placówki Caritasu Archidiecezji 
Krakowskiej.

Także młodzież z terenu Gminy do-
świadczyła wsparcia księdza infułata przy 
realizacji swoich ambitnych przedsię-
wzięć.

Aktualnie ksiądz infułat Bronisław Fide-
lus na bieżąco jest obecny w życiu Gminy 
poprzez zainteresowanie i uczestnictwo 
w ważnych wydarzeniach lokalnych.

Trafne wydają się być słowa, które za-
warł w swoim wystąpieniu Wójt Gminy 
Zembrzyce:

<Bezcennym darem, którym jesteśmy 
obdarowani przez księdza infułata jest 

jego postawa i charakter, dzięki któremu 
stał się osobą poważaną i niekwestionowa-
nym autorytetem dla mieszkańców. Dobrze 
obrazują to słowa Seneki:

 „Najwyższym dobrem jest niezwycię-
żona moc ducha, wypróbowana w ogniu 
doświadczeń, łagodna w działaniu, przepo-
jona wielką miłością do ludzi i troską o tych, 
z którymi styka się w życiu”.

Świadomi dobra, które czyni nasz rodak 
dla tutejszej społeczności Radni Gminy Ze-
mbrzyce jednogłośnie nadali Księdzu Infu-
łatowi Bronisławowi Fidelisowi w dniu 22 
czerwca 2012 r. tytuł „Honorowy Obywatel 
Gminy Zembrzyce>.

Oprac. Urząd Gminy Zembrzyce
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Boiska sportowe, place zabaw  - ogólnodostępne dla mieszkańców gminy

Uregulowana została sprawa moż-
liwości korzystania z przyszkolnych 
boisk sportowych przez mieszkań-
ców gminy. Wszyscy mieszkańcy 
mają możliwość bezpłatnego ko-
rzystania z ogólnodostępnych boisk 
sportowych, a także placów zabaw, 
które powstaną w czasie wakacji  

w Zembrzycach, Tarnawie Dolnej, 
Marcówce i Śleszowicach.

Osoby korzystające z tych miejsc są 
proszone o przestrzeganie regulami-
nu, przyjętego Uchwałą Rady Gminy 
Zembrzyce, w celu zapewnienia po-
rządku i określenia zasad korzystania 
z tych obiektów.

Zgodnie z Regulaminem, istnieje 
możliwość zarezerwowania u dyrek-
cji szkoły boiska na określoną porę 
przez grupy zorganizowane, w przy-
padku rezerwacji obiekt zostaje na 
ten czas wyłączony z użytkowania 
przez pozostałych mieszkańców.

REGULAMIN KORZYSTANIA 
Z OGÓLNODOSTĘPNYCH  WIELOFUNKCYJNYCH

BOISK SPORTOWYCH,  SZKOLNYCH  I  PLACÓW ZABAW
 w Gminie Zembrzyce

1. Właścicielem i zarządcą boisk sporto-
wych i placów zabaw ogólnodostęp-
nych  jest Gmina Zembrzyce, a admini-
stratorami są dyrektorzy szkół.

2. Boiska i place zabaw są obiektami 

ogólnodostępnymi - wielofunkcyjny-
mi. Korzystanie dla wszystkich miesz-
kańców jest bezpłatne.  

3. Podczas zajęć dydaktycznych, czy też 
zajęć rekreacyjno-sportowych boiska 

sportowe przeznaczone są wyłącznie 
dla uczniów szkół korzystających z 
niego pod opieką nauczyciela.  W po-
zostałych godzinach oraz w soboty, 
niedziele i święta, boiska i place zabaw  

Zakończono następujące zadania:
•  Budowa parkingu obok budynku Urzędu Gminy w Ze-

mbrzycach;
•  Wykonano montaż zestawu hydroforowego na działce nr 

699 położonej w Śleszowicach;
•  Wykonano remont cząstkowy nawierzchni dróg na tere-

nie Gminy Zembrzyce;

•  Remont i modernizacja istniejącej świetlicy wiejskiej w 
miejscowości Tarnawa Górna; – Instalacje elektryczne oraz 
wykonano odwodnienie terenu wokół świetlicy;

•  Ogrodnicze zagospodarowanie terenu przed Remizą OSP 
w Zembrzycach – etap I;

INWESTYCJE W GmINIE

• Budowa boiska do koszykówki przy 
Zespole Szkół w m. Zembrzyce;

• Wykonanie budowy linii oświe-
tleniowej w m. Zembrzyce od ul. 
Krakowskiej do zjazdu w kierunku 
Marcówki;

• Budowa placów zabaw na terenie 
Gminy Zembrzyce;

• Usuwanie skutków klęsk żywioło-
wych z 2010 roku – Remont dróg 
„Na Zawsie” w Zembrzycach i „Dą-
browy” w Marcówce;

• Remont barier mostów w ciągu 
dróg gminnych:

- „Biele-Pająki” w miejscowości Tarna-
wa Dolna;

- „Franiki”  w miejscowości Tarnawa 

Dolna;
- „Pindle” w miejscowości Marcówka;
- „Zarąbki” w miejscowości Marców-

ka;
• Opracowanie dokumentacji budow-

lano – wykonawczej dla zamierze-
nia budowlanego pn. „Budowa 
zatoki autobusowej przy drodze 
wojewódzkiej nr 956 Biertowice -
Zembrzyce w Zembrzycach”.  

Pozyskano 170.000 zł ze środków 
rezerwy celowej budżetu państwa 
na usuwanie skutków klęsk żywioło-
wych dla remontów dróg: „Kramarki” 
w Marcówce i „Drabiki” w Tarnawie 
Dolnej”. Obecnie wszczęto procedurę 
przetargową mającą na celu wybór 

wykonawcy. 
Podpisano umowy o dofinansowanie 
następujących projektów:

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cy-
frowemu na terenie Gminy Zembrzy-
ce” - przewidywana wysokość dofi-
nansowania 1.138.952 zł;

- Remont drogi rolniczej „Za Górą”  
w miejscowości Tarnawa Dolna – prze-
widywana wysokość dofinansowania 
25.000 zł;
Wystąpiono do RZGW w Krakowie  
z wnioskiem o zabezpieczenie środ-
ków finansowych na budowę kładki 
pieszo-jezdnej do osiedla Bogacze  
w Tarnawie Dolnej.

Oprac. Urząd Gminy Zembrzyce

Podpisano umowy na wykonanie następujących zadań:

ZEMBRZYCE
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Wysypiska śmieci 
Do tej pory udało się usunąć z tere-

nu naszej gminy wiele nielegalnych 
wysypisk. Jest to niestety nadal zmora 
naszego krajobrazu. Stanowią nie tylko 
zagrożenie dla mieszkańców, zwierząt, 
ale i wód gruntowych. Za likwidację 
dzikich wysypisk płaci każdy z nas. 

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców 
Tarnawy Górnej, w szczególności pani 
Cecylii Szeląg udało się zlikwidować na 
tamtejszym terenie nielegalne wysypi-
sko śmieci, podobne działania poczy-
niono w Marcówce i Tarnawie Dolnej. 
Będziemy sukcesywnie likwidować 
nielegalne wysypiska śmieci i nie dopu-
ścimy do tego, by w tych miejscach na 
nowo wysypywane były śmieci.

Warto zapamiętać, że pieluszki jed-
norazowe rozkładają się ponad 500 lat, 
aluminiowa puszka będzie istniała jesz-

cze po kilku tysiącach lat. 1 litr zużytego 
oleju silnikowego wylany do rzeki może 
skazić nawet milion litrów wody. Musi-
my wreszcie zadbać o swoją gminę, 
nikt za nas tego nie zrobi. Nie wyrzu-
cajmy śmieci do lasu, nie zaśmiecajmy 
przydrożnych rowów, zagajników i po-
toków. Nie spalajmy odpadów komu-
nalnych, w ten sposób trujemy siebie 
i środowisko. Prowadźmy selektywną 
zbiórkę odpadów. 

W Polsce powstaje co roku ok. 145 
mln ton odpadów, z czego 12 mln ton, 
to odpady komunalne, z których zaled-
wie 5 % jest poddawane recyklingowi. 
Oznacza to, że co roku każdy z nas w 
swoim gospodarstwie domowym wy-
twarza 320 kg śmieci. Z każdym rokiem 
ilość odpadów komunalnych wytwa-
rzanych przez nas jest coraz większa. 

Wiele śmieci które wytwarzamy i które 
wyrzucamy do kosza lub na dzikie wy-
sypiska można wykorzystać powtórnie. 
Odpowiednie segregowanie śmieci nie 
jest zadaniem męczącym, a większość 
odpadów opakowaniowych np. szkło, 
papier, tworzywa sztuczne i metal, to 
cenne źródło surowców wtórnych, któ-
re, gdy są właściwie posegregowane, 
mogą być przetworzone i ponownie 
wykorzystane. Pozwala to oszczędzać 
zasoby naturalne, energię oraz zmniej-
sza ilość odpadów na wysypiskach. 

Zacznijmy dbać o otaczające nas 
środowisko, o estetykę naszej gminy. 
Dzikie wysypiska odstraszają turystów 
i wystawiają nam mieszkańcom gminy 
niechlubne świadectwo. 

 Oprac. Urząd Gminy Zembrzyce

są dostępne dla wszystkich  mieszkań-
ców  do godz. 22.00.  

4. Za dzieci i młodzież korzystającą z bo-
isk i placów zabaw odpowiedzialność 
ponoszą rodzice bądź opiekunowie. 
Dzieci poniżej 7 roku życia mogą prze-
bywać na terenie rekreacyjnych obiek-
tów ogólnodostępnych wyłącznie pod 
opieką rodziców, opiekuna prawnego 
lub osoby dorosłej upoważnionej 
przez rodzica  lub opiekuna prawne-
go, natomiast dzieci powyżej 7 roku 
życia za zgodą rodziców lub opieku-
nów  prawnych.

5. Gmina nie ponosi odpowiedzialności 
za wypadki i szkody na osobie i mieniu  
zaistniałe w czasie korzystania z ogól-
nodostępnych obiektów oraz za rze-
czy pozostawione na terenie obiektu.

6. Użytkownicy korzystają z obiektu na 
własną odpowiedzialność i odpowia-
dają materialnie  za wyrządzone szko-
dy.

7. Stałych rezerwacji boiska przez grupy 
zorganizowane dokonuje się u dyrek-
tora szkoły. 

8. Użytkownicy mogą korzystać z obiek-
tu, pod warunkiem, że użytkują go 
zgodnie z jego  przeznaczeniem.

9. Na obiektach obowiązuje zakaz:
• wprowadzania i użytkowania sprzętu 

niezgodnego z przeznaczeniem na 
danych obiektach, a w szczególności 
rowerów, motorowerów,  deskoro-
lek, rolek itp.

• używania butów piłkarskich na wy-
sokich i metalowych korkach oraz 
kolców,

• zaśmiecania obiektu,
• korzystania z obiektu i jego urządzeń 

w sposób niezgodny z ich przezna-
czeniem,

• przeszkadzania w  zajęciach lub grze,
• zakłócania porządku i używanie słów 

wulgarnych, 
• palenia ognisk oraz używania mate-

riałów pirotechnicznych i szkodli-
wych substancji chemicznych,

•załatwiania potrzeb fizjologicznych na 
terenie obiektów i w jego otoczeniu,

• wprowadzania zwierząt.
10. Na terenie  obiektów obowiązuje cał-

kowity zakaz palenia tytoniu i spożywa-
nia alkoholu oraz korzystania z obiektu   
w stanie nietrzeźwym.

11. Każdy korzystający z obiektów jest 
zobowiązany do zapoznania się z re-
gulaminem korzystania z boisk, pla-
ców zabaw  i do przestrzegania jego 
postanowień w trakcie korzystania.

12. O każdym zaistniałym wypadku na-
leży powiadomić administratora lub 
właściciela obiektu.

13. Zastrzega się prawo czasowego wy-
łączenia boiska z użytkowania z uwagi 
na organizowanie imprez lub rezerwa-
cje boiska przez grupy zorganizowa-
ne. 

14. Wszelkie akty wandalizmu lub inne 
niebezpieczne zdarzenia oraz usterki 
mające   miejsce na terenie rekreacyj-
nych obiektów ogólnodostępnych 
należy zgłaszać w Urzędzie Gminy 
Zembrzyce pod  numerem  telefonu 
- 33 874 60 02 lub jednym z numerów 
alarmowych.

Oprac. Urząd Gminy

TELEFONY ALARmOWE:
 OGÓLNY: 112
 POLICJA: 997
 POGOTOWIE RATUNKOWE:  999 

 STRAŻ POŻARNA: 998

ZEMBRZYCE
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Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego

DOWODY OSOBISTE

Dowody osobiste są ważne 10 lat od daty wydania /5 lat - wyda-
ne osobom niepełnoletnim/. 

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wystąpić o wy-
mianę dokumentu nie później, niż  na 30 dni przed upływem ter-
minu jego ważności. Termin ważności dokumentu umieszczony 
jest na stronie z wizerunkiem twarzy, w prawym dolnym rogu pod 
znakiem wodnym.

Wniosek o wymianę dowodu osobistego składa się osobiście.
Do wniosku załącza się:

- dwie aktualne fotografie,
- do wglądu - dotychczasowy dowód osobisty,
- w przypadku zmiany danych w dokumencie: odpis aktu lub po-

świadczenie o zmianie danych  adresowych.
Po złożeniu wniosku termin oczekiwania – 1 miesiąc;
Dowód odbieramy osobiście! Ponadto informujemy, że dowody 

osobiste są wydawane bezpłatnie.

                                                                              Oprac. A. Zawiła

Urząd Gminy w Zembrzycach zwraca się do mieszkańców gminy o sprawdzenie w swoich dowodach osobistych terminu 
ważności dokumentu. 

Część
 humanistyczna

Część 
matematyczno-przyrodnicza

Języki 
obce

Język polski Historia i wiedza o 
społeczeństwie

Matematyka Przedmioty 
przyrodnicze

J. angielski 
p. podstawowy

J. niemiecki
p. podstawowy

Maksymalna liczba punktów w poszczególnych zakresach

32 33 30 26 40 40

Gimnazjum 
 w Zembrzycach 23,5 21,5 11,3 12,7 25,7 31,2

Gimnazjum  
w Tarnawie Dolnej 22,6 19,5 12,3 12,5 23,0 -

Powiat 21,6 20,5 14,2 12,9 24,5 24,0

Województwo 21,9 20,9 15,0 13,4 25,6 23,2

NAZWA SZKOŁY ŚREDNI WYNIK  W  PUNKTACH

Zespół Szkół  Zembrzycach 24,1

Zespół Szkół w Tarnawie Dolnej 22,3

Szkoła Podstawowa w Marcówce 24,9

Szkoła Podstawowa w Śleszowicach 27,6

Wynik w powiecie 22,39

Wynik w  województwie 23,66

Typ wymagań standardowy

Wyniki sprawdzianu po 6 klasie

Oprac. Urząd Gminy Zembrzyce

Gmina Zembrzyce informuje, że wniosek o przyznanie po-
mocy złożony w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 
– 2012 r. tytuł operacji „Zakup zestawów do selektywnej 
zbiórki odpadów gminy Zembrzyce” został rozparzony 
pozytywnie. 

W związku z powyższym informujemy, że istnieje moż-
liwość całkowicie bezpłatnie użyczenia gospodarstwom 
domowym zlokalizowanym na terenie Gminy Zembrzyce, 
zestawów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpa-
dów. Zestaw składa się z 1 pojemnika 120 l i 1 stojaka na 
trzy worki do segregacji odpadów. Warunkiem uczestnic-
twa w projekcie jest złożenie do 10 sierpnia 2012 r. dekla-
racji chęci przystąpienia do programu. Do prawidłowego 
wypełnienia deklaracji będzie potrzebny nr działki, na 
której zostaną usytuowane pojemniki. Wzory deklaracji 
dostępne są w Urzędzie Gminy w pok. nr 14 u Pani Barbary 
Kowalczyk oraz na stronie internetowej www.zembrzyce.

pl. Złożenie deklaracji będzie skutkować późniejszym podpisa-
niem umowy użyczenia z Gminą Zembrzyce. 

Ogłoszenie

ZEMBRZYCE



�

nr II /2012

INFORmACJA GOPS - BEZPŁATNE PORADY PRAWNE 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach informuje, że w roku 2012 został uruchomiony do-
datkowy dyżur w Punkcie Konsultacyjnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (w pomieszcze-
niu GOPS). W co drugi czwartek można skorzystać z bezpłatnej porady prawnej w godzinach od 16.00 do 
18.00 lub umówić się telefonicznie pod numerem telefonu 33 874 63 09 w godzinach pracy ośrodka.  
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Prognozowana ilość uczniów w nadchodzącym roku szkolnym 2012/2013

Zatwierdzone zostały arkusze organizacyjne szkół na rok szkolny 2012/2013.  Liczbę dzieci w poszczególnych klasach w roku szkolnym 
2012/2013 przedstawia poniższa tabela.

Liczba dzieci w roku szkolnym 2012/2013

SZKOŁA PODSTAWOWA Zembrzyce Tarnawa Dolna Marcówka Śleszowice Razem

Klasa I 20 11 7 8

Klasa II 22 16 9 12

Klasa III 14 8 8 6

Klasa IV 18 7 8 10

Klasa V 20 18 14 9

Klasa VI 21 18 10 10

Razem 115 78 56 55 304

GIMNAZJUM Zembrzyce Tarnawa Dolna

Klasa I 17+17=34 28

Klasa II 18+19=37 17+17=34

Klasa III 20+20=40 16+15=31

Razem 111 93 204

Razem SP+ Gimnazjum 226 107 56 55 508

„O” 39 16 12 16 83

Uwzględniając ostatnie zmiany w budżecie Gminy w 2012 roku wydatki na oświatę wynoszą 6 763 526 zł, w tym Gmina dopłaca do 
oświaty kwotę 2 068 647 zł. Coraz mniejsza liczba dzieci w naszych szkołach skutkuje tym, że gmina będzie w kolejnych latach coraz 
więcej dopłacała do szkół. W efekcie czego będzie konieczność znacznego ograniczenia wydatków na inne zadania gminy.

Oprac. Urząd Gminy  Zembrzyce

"Indywidualizacja"
Dyrektorzy wszystkich szkół z tere-

nu Gminy Zembrzyce złożyli wniosek i 
otrzymali  dofinansowanie projektu pn. 
„Indywidualizacja”  procesów nauczania i 
wychowania uczniów klas I-III szkół pod-
stawowych. Projekt współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego oraz 
budżetu państwa w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 
9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych 

i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w systemie 
oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywa-
nie szans edukacyjnych uczniów z grup o 
utrudnionym dostępie do edukacji oraz 
zmniejszanie różnic w jakości usług edu-
kacyjnych” w wysokości 120.000 zł. Każ-
da szkoła ma do dyspozycji 30.000 zł na 
organizację zajęć dydaktycznych i zakup 
pomocy niezbędnych do ich realizacji.

Projekt będzie realizowany we wszyst-

kich szkołach z terenu Gminy Zembrzyce 
w okresie od 15.08.2012 do 28.06.2013 r.

W poszczególnych, zaplanowanych 
projektem zajęciach specjalistycznych 
wezmą udział ci uczniowie, u których 
zdiagnozowano określone problemy, a 
w zajęciach rozwijających zdolności i za-
interesowania wezmą udział uczniowie 
szczególnie uzdolnieni.

Oprac. Urząd Gminy Zembrzyce

ZEMBRZYCE



�

nr II /2012

W maju 2012 r. Wójt Gminy Zembrzyce 
ogłosił  Konkurs „Na najpiękniejszy ogród 
przydomowy, obejście w gospodarstwie 
rolnym”.

W dniu 12.06.2012 r. komisja konkurso-
wa  dokonała  oględzin wszystkich zgłoszo-
nych ogrodów.  Każdy z ogrodów miał swój 
niepowtarzalny urok, klimat, wszystkie wy-
magały ogromnej pracy i zaangażowania. 
Oceniane  ogrody cechowała doskonale 
dobrana i zadbana roślinność składająca się 
z krzewów, kwiatów jednorocznych, bylin i 
pięknych drzew. Roślinność uzupełniały 
inne elementy, takie jak: fontanny, studnie, 
altany, własnoręcznie zrobiona kuchnia po-

lowa, naturalne oczko wodne i wiele innych 
wspaniałych dodatków. 

Komisja konkursowa była pod wraże-
niem wszystkich odwiedzonych ogrodów i 
ich właścicieli, którzy z taką pasją i zaanga-
żowaniem realizują swoje zainteresowania. 
Wybór był bardzo trudny, komisja postano-
wiła nagrodzić I miejscem ogród należący 
do Pani Agnieszki Żmudki, pozostali uczest-
nicy konkursu otrzymali wyróżnienia. 

Ogród Pani Agnieszki zajmuje dużą, 
doskonale zaaranżowaną powierzchnię  
i wspaniale dobraną, urozmaiconą roślin-
ność, wzbogaconą ozdobnymi elemen-
tami. Serce włożone przez właścicielkę   

w pracę w ogrodzie widać w każdym naj-
drobniejszym szczególe. Ogród powstał 
kilka lat temu, dzięki czemu rośliny osią-
gnęły imponujący wygląd, można  oglądać 
je  w pełnej krasie. 

Wrażenie na komisji konkursowej wy-
warli wszyscy właściciele ogrodów, którzy 
kochają to co robią, potrafią godzinami 
opowiadać o pracy w ogrodzie, doborze ro-
ślinności i jej pielęgnacji. Dzięki takim oso-
bom nasza gmina z dnia na dzień staje się 
coraz piękniejsza. Z roku na rok przybywa 
pięknych i zadbanych ogrodów, które stają 
się naszą wizytówką. 

Oprac. Urząd Gminy Zembrzyce

Na podstawie obowiązujących przepi-
sów przedkładamy informację o wynikach 
przeprowadzonej zbiórki publicznej przez 
Orkiestrę Dętą „RYTM” Zembrzyce w dniu 
26.05.2012 r. Suma zebranych ofiar pie-
niężnych wyniosła 9 900,00 zł Środki te, 
Orkiestra wydatkowała w sposób następu-
jący: 3 870,70 zł – organizacja jubileuszu 
90-lecia Orkiestry „RYTM” w tym: usługa 
montażu dużego namiotu 1500 zł, obsługa 

jubileuszu 800 zł, wykonanie okoliczno-
ściowych „gwoździ” 1570,70 zł. 5000,00 zł 
– druk publikacji „W RYTMIE pokoleń…” 
Rys historyczny Orkiestry Dętej RYTM 
Zembrzyce. Projekt realizowany przy 
udziale środków unijnych w ramach PROW 
2007-2013 oś 4. 943,30 zł – Zakup instru-
mentów i akcesoriów muzycznych w for-
mie spłaty częściowej pożyczki zaciągniętej 
na w/w cel. Spłata nastąpi w III kwartale br. 

(Projekt realizowany przy udziale środków 
unijnych w ramach PROW 2007-2013 oś 
4). 86 zł – opłata skarbowa załączona do 
wniosku o wydanie pozwolenia na prze-
prowadzenie zbiórki publicznej.

Wszystkim ofiarodawcom składamy 
serdeczne podziękowanie za okazane 
wsparcie i życzliwość.

Zarząd Orkiestry Dętej RYTM Zembrzyce

Zarząd Orkiestry Dętej RYTm Zembrzyce informuje

Konkurs na najpiękniejszy ogród

KULTURA I SPORT W GmINIE ZEmBRZYCE

VI Przegląd Orkiestr Dętych OSP
26 maja 2012 r. Zembrzyce były miej-

scem rywalizacji 7 orkiestr dętych OSP 
biorących udział w VI Powiatowym Prze-
glądzie Orkiestr Dętych Powiatu Suskiego. 
Organizatorów imprezy reprezentowali: 
Starosta Suski Tadeusz Gancarz, Komen-
dant Państwowej Straży Pożarnej Piotr Ha-
rańczyk, Wójt Gminy Zembrzyce Eugeniusz 
Stypuła. Swoją obecnością uroczystość 
uświetnili także: Senator RP Andrzej Pająk, 
poseł Joanna Bobowska, burmistrz Suchej 
Beskidzkiej Stanisław Lichosyt, Wójt Gminy 
Budzów Jan Najdek, Wójt Gminy Stryszawa 
Rafał Lasek. 

Wyniki VI Przeglądu przedstawiają się 
następująco:
I miejsce - puchar Starosty Suskiego - otrzy-

mała Orkiestra OSP Gminy Stryszawa;
II miejsce - puchar Wójta Gminy Zembrzy-

ce - otrzymała Orkiestra OSP Zawoja;
III miejsce - puchar Prezesa Zarządu Od-

działu Powiatowego Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych RP - otrzymała Orkiestra 
OSP Bieńkówka;

Wyróżnienie: Orkiestra Dęta „Rytm” Ze-

mbrzyce
Ponadto jury przyznało I miejsce Or-

kiestrze Gminy Stryszawa za przemarsz i 
Puchar ufundowany przez Komendanta 
PSP w Suchej Beskidzkiej. W tej samej ka-
tegorii wyróżnienie otrzymała Orkiestra 
OSP Bieńkówka. 

Poza konkursem uroczystość uświetniły 
występy 1. Stowarzyszenia Muzycznego 
ze Śleszowic i Orkiestry ze Stryszowa. 

Po zakończeniu konkursu odbyły się 
uroczystości związane z jubileuszem 90- 
lecia Orkiestry Dętej „Rytm” Zembrzyce. Z 
tej okazji specjalne gratulacje złożył Sta-
rosta Suski Tadeusz Gancarz i wręczył oko-
licznościowy upominek. Następnie pamiąt-
kowy okolicznościowy puchar dla orkiestry 
jubilatki wręczył senator Andrzej Pająk. 

Wójt Gminy Zembrzyce Eugeniusz Sty-
puła wręczył jubilatom flet poprzeczny 
będący symbolicznym podziękowaniem za 
długoletnią pracę orkiestry na rzecz Gminy 
Zembrzyce.

Ponadto przedstawiciele pozostałych or-
kiestr uczestniczących w konkursie wręczy-

li pamiątkowe listy gratulacyjne. 
O godzinie 20.00 rozpoczął się festyn 

zorganizowany przez orkiestrę „Rytm” Ze-
mbrzyce.

Impreza zorganizowana była przez Sta-
rostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, 
Urząd Gminy Zembrzyce, Państwową 
Straż Pożarną w Suchej Beskidzkiej, Gmin-
ne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Ze-
mbrzycach, OSP Zembrzyce i Orkiestrę 
Dętą „Rytm” Zembrzyce.

 Oprac. Urząd Gminy Zembrzyce

ZEMBRZYCE
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Szukałem Was...
Dnia 1 maja 2012 r. na boisku sportowym 

w Zembrzycach odbył się koncert w 2 roczni-
cę beatyfikacji Jana Pawła II zorganizowany 
przez B. Fluder i GCKiCz w Zembrzycach. 

„Szukałem Was a teraz Wy przyszliście do 
mnie...” - te słowa Ojca Świętego były mottem 
niecodziennego spotkania młodych ludzi. 
Na to właśnie wezwanie odpowiedziało wie-
lu młodych, którzy swoim talentem chcieli 
uczcić drugą rocznicę beatyfikacji papieża 
Polaka. Szkołę Podstawową w Zembrzycach 
reprezentowały uczennice z zespołu „Koloro-
we nutki”: A. Sobaniak, A. Prorok, P. Giza oraz 
W. Gunia, które przygotowała p. A. Kopacz. 

Piękną piosenkę G. Łobaszewskiej pt. „Brzyd-
cy” zaśpiewała  uczennica Gimnazjum w Ze-
mbrzycach A. Wydra. Zespół gitarowy „Feliczi-
ta”, działający przy Świetlicy Środowiskowej 
w Zembrzycach zaprezentował  piękną pieśń 
maryjną „Pozdrawiam Ciebie Matko..”.Cudne 
ballady przy akompaniamencie gitary wyko-
nała uczennica Szkoły Podstawowej w Tarna-
wie Dolnej N. Sitarz. Usłyszeliśmy także trzy 
utwory wykonane przez M. Wydrę. Swą grą na 
skrzypcach zachwyciła uczestników koncertu  
J. Pływacz. Na koniec koncertował zespół  „Fa-
raday” z Krzeszowa. Koncert poprowadzili: K. 
Jurzak  z Suchej Beskidzkiej oraz Ł. Madej z 

Mucharza, który także zaśpiewał piękną bal-
ladę  przy akompaniamencie gitary. Uśmiech 
Ojca Świętego zza chmur był na pewno wiel-
ka nagrodą dla młodych, którzy swój cenny 
czas poświęcili właśnie dla Niego.  Dziękuję 
szczególnie im. Podziękowania należą sie też 
księdzu proboszczowi Janowi Kapuście za 
wsparcie oraz s. Krystianie. Dziękuję chłop-
com, którzy pomagali przy organizacji kon-
certu: A. Pilchowi, P. Sałapatowi, W. Fickowi, 
M. Fickowi, P. Fortunie za pracę przy sprzęcie 
i M. Wojtuniowi. 

W imieniu organizatorów dziękujemy za 
obecność.                                                 Słonecznik

10 czerwca 2012 r. odbyła się coroczna 
impreza XVIII Powiatowy Przegląd Orkiestr 
Dętych „ECHO”, w której rywalizowały naj-
lepsze orkiestry dęte z powiatu suskiego 
(i nie tylko). Jej ranga, choć lokalna, jest 
bardzo duża. Wynika ona z tego, że po 
pierwsze stanowi eliminacje do etapu wo-
jewódzkiego konkursu „Echo Trombity”, 
który odbędzie się w Nowym Sączu, a po 
drugie stanowi  główną siłę napędzającą 
orkiestry dęte i motywującą je do ciągłego 
podnoszenia swojego poziomu artystycz-
nego. Należy zwrócić uwagę, iż nie jest 
to pusty slogan gdyż można już wskazać 
czołówkę stale zajmującą miejsca na po-
dium, jak i takie które do rywalizacji nawet 
nie przystępują.

Eliminacje w powiecie suskim zwycza-
jowo odbywają się w gminie Jordanów.  
W tym roku odbyły się w Osielcu, gdzie 
zespoły przywitali mieszkańcy, bogata 
oferta dań z grilla, domowe ciasta, a cało-
ści dopełniła pogoda, która poza kilkoma 
kroplami deszczu, również sprzyjała mu-
zykom. 

Rywalizacja muzyczna rozgrywała się 
w dwóch aspektach: oceny przemarszu 
oraz oceny występów scenicznych. Do 

rywalizacji stanęło 10 orkiestr (jedenasta 
nie dojechała). Pierwszą konkurencją był 
przemarsz. Bezkonkurencyjną okazała 
się orkiestra Myślenice, która zaprezen-
towała musztrę paradną. Podczas prze-
marszu doszła do połowy boiska gdzie 
się zatrzymała, a następnie wykonała 
figurę o nazwie „młynek”, czyli przejście 
rzędów złożonych z muzyków pomiędzy 
siebie, po czym wyruszyła w marszu w 
dalszą część trasy. Trzeba powiedzieć, iż 
jest to przyszłość marszu i w kolejnych 
latach należy spodziewać się większej 
ilości zespołów naśladujących ten styl. 
Jako ciekawostka prezentowany był on w 
zeszłym roku na nowosądeckim rynku, a 
w tym już zostało to zaimplementowane 
do konkursu rejonowego. Gratulujemy.  
W marszu odznaczyła się również Or-
kiestra Zembrzyce, która żartobliwie 
nawiązała do odbywających się w Pol-
sce i na Ukrainie Mistrzostw Europy w 
piłce nożnej grając na końcu swoje-
go marszu oficjalny, polski hymn mi-
strzostw pt. „Spoko Euro KOKO”,  na 
końcu którego muzycy podnieśli w górę 
instrumenty z okrzykiem „POLSKA!”  
W głównym konkursie rywalizacja była 

wyrównana i o wszystkim decydowały 
niuanse, takie jak zestrojenie instrumen-
tów, intonacja, dynamika, dobór utworów 
czy zachowanie dyscypliny na scenie. Doj-
ście do odpowiedniego poziomu wymaga 
kilku lat pracy dyrygenta z muzykami, któ-
rzy, co należy zaznaczyć, zwykle są całko-
witymi amatorami. 

Pierwsze miejsce zajęła Orkiestra 
Rytm z Zembrzyc prowadzona przez 
dyrygenta Kazimierza Gromadę. Osią-
gnięcie to stanowi uwieńczenie jego 
pracy z Rytmem od ponad dwóch lat. 
Forma Rytmu jest coraz lepsza,trofeum 
potwierdza dobry, stały poziom orkie-
stry (trzecie miejsce w zeszłym roku  
w Łętowni i trzecie w finale w Nowym 
Sączu!). Pierwsze miejsce to najlepszy 
prezent dla zespołu na 90-lecie Orkie-
stry obchodzone w tym roku. Drugie 
miejsce zajęła orkiestra ze Stryszawy 
prowadzona przez dyrygenta Krzysztofa 
Górskiego. W kontraście do Zembrzyc jest 
to bardzo młoda, bo tylko 7-letnia orkie-
stra, jednak bardzo dobre wyszkolenie jej 
muzyków stanowiło jej wielki atut. Trzecie 
miejsce zajęła Orkiestra z Łętowni.

Damian Bebak

Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze 2012
1 lipca 2012 r. odbyły się Gminne Zawo-

dy Sportowo-Pożarnicze gmin Zembrzyce 
i Budzów. Mimo ogromnego upału ochot-
nicy i ochotniczki wytrwale wykonywali 
wszystkie zadania. Uroczystego wręczenia 
pucharów i dyplomów dla zwycięskich 
drużyn z naszej gminy dokonali: Wójt 
Gminy Zembrzyce inż. Eugeniusz Stypuła, 
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP  
w Suchej Beskidzkiej st. kpt. mgr inż. Krzysz-
tof Okrzesik, Komendant Zarządu Gminne-
go OSP Gminy Zembrzyce Tadeusz Huber, 
Prezes Zarządu Gminnego OSP Gminy Ze-
mbrzyce Kazimierz Fortuna. Szczególnie 
istotnym wydaje się być zaangażowanie 
młodzieży i zdrowa rywalizacja między 

drużynami. Zachęcamy dziewczęta 
do startu w zawodach.

Wyniki dla Gminy Zembrzyce 
przedstawiają się następująco:
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze 
Gminy Zembrzyce:
I miejsce MDP OSP Śleszowice
II miejsce MDP OSP Tarnawa Dolna

Seniorzy:
I miejsce  OSP Śleszowice
II miejsce OSP Zembrzyce
III miejsce OSP Tarnawa Dolna
IV miejsce OSP Marcówka

KFW

Sukcesy orkiestry jubilatki

ZEMBRZYCE

Wręczenie pucharu za I miejsce  
w Konkursie Sportowo-Pożarniczym dla OSP Śleszowice
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Już wkrótce – 11 sierpnia - odbędzie się 
znany miłośnikom kolarstwa Memoriał im. 
Henryka Łasaka. Memoriał poświęcony 
jego pamięci jest obecnie najwyżej noto-
wanym klasycznym wyścigiem kolarskim 
w Polsce. Rozgrywany corocznie w sierp-
niu na rundach wokół Suchej Beskidzkiej 
oraz pobliskich miejscowości (Zembrzyce, 
Tarnawa Dolna, Krzeszów, Kuków, Strysza-
wa) jest prawdziwą gratką dla miłośników 
sportu. Inauguracja miała miejsce w 1999 
roku. Pisząc o memoriale nie sposób nie 
wspomnieć o samym Henryku Łasaku - le-
gendzie polskiego kolarstwa.

Urodzony w 1932 r. w  miejscowości 
Las koło Warszawy - zginął tragicznie 5 
stycznia 1973 r.  w wypadku samochodo-
wym  w Skomielnej Białej.

W młodości uprawiał kolarstwo w klubie 
Gwardia Warszawa. Pięciokrotnie sięgał 
po medale mistrzostw Polski. W 1956 zajął 
3 miejsce w wyścigu szosowym ze startu 

wspólnego oraz mistrzostwach Polski w 
przełajach. Z Gwardią sięgał dwukrotnie 
po srebrny (1952, 1953) i dwukrotnie brą-
zowy medal w drużynowym wyścigu na 
100 km. Po zakończeniu kariery sportowej 
pracował jako mechanik kolarski w Pol-
skim Związku Kolarskim.

W 1963 został asystentem trenera pol-
skiej kadry kolarzy szosowych Władysława 
Wandora, a w 1965 zastąpił go na tym sta-
nowisku. Wspierany przez Wojciecha Wal-
kiewicza i Zbigniewa Rusina, poprowadził 
polskich kolarzy do bezprecedensowych 
w historii tej dyscypliny w Polsce sukce-
sów, m. in. pierwszego medalu kolarzy 
szosowych na mistrzostwach świata (brąz 
w wyścigu drużynowym na 100 km 

w 1971) i pierwszego medalu w kolar-
stwie szosowym na Igrzyskach Olimpij-
skich (brąz w wyścigu drużynowym na 
100 km w 1971). Jak zauważył Krzysztof 
Kraśnicki „Henryk Łasak był dla kolarzy 

tym, kim był Feliks Stamm dla bokserów 
czy Kazimierz Górski dla piłkarzy”.

Sponsorem premii lotnej jest właści-
cel firmy Kamień Naturalny Mucharz- 
Skawce Sp. z o.o.

KFW

O memoriale Łasaka słów kilka

Koncert poświęcony Janowi Pawłowi II
Tradycyjnie już nauczyciele z Zespołu Szkół w Zembrzycach  

i  pracownicy Caritasu na 2 kwietnia przygotowali program upamięt-
niający rocznicę śmierci Jana Pawła II. Niewiarygodnym wydaje się 
być fakt, że upłynęło już 7 lat od śmierci naszego wielkiego rodaka.

Hasłem tegorocznego koncertu były słowa „Miłość mi wszystko 
wyjaśniła”. Tematyka wierszy śpiewanych i recytowanych opierała 

się na wspomnianych słowach będących swoistym świadectwem  
i wyznaniem wiary Karola Wojtyły.

Licznie wypełniony kościół w Zembrzycach, był uwieńczeniem 
wysiłku, jaki zadali sobie uzdolnieni mieszkańcy Zembrzyc w hołdzie 
Janowi Pawłowi II.

KFW

Strażacka perełka
Niewielu mieszkańców wie o tym, że 

przed remizą w Zembrzycach stoi zabyt-
kowy wóz. 

Jest nim sikawka konna zakupiona w 
1914 r., wyprodukowana w Praha - Smi-
chov marki R. A. SMEKAL. 

- Był to wóz konny, który obsługiwał 
,,Gołda” Stanisław Kopacz. Konie, wozy 
były rejestrowane w straży. Gdy w Suchej 
na zamku wybuchł pożar, jako pierwsza 
przyjeżdżała straż pożarna Zembrzyce. 
– wspomina  najstarszy 100 - letni strażak 
Józef Sala. 

Jak wynika z książki Tadeusza Wojtanka 
sikawka konna kosztowała 3. 350 koron. 
Została ona zakupiona wraz z najpotrzeb-
niejszymi rekwizytami  i  uzbrojeniem dla  
ochotników.  Służyła nie tylko w pożarach, 
ale także w pochodach strażackich, przy-
strojona zielenią i kwiatami. Sponsorami 
jej byli m. in.: Książę biskup Sapieha, ar-
cyksiążę z Żywca, Bractwo Kawalerskie z 
Zembrzyc, baron Goetz Okocimski, straż z 
Suchej, gmina Tarnawa Dolna. 

- Straż została zarejestrowana 15 kwiet-
nia 1914 r. – mówi wieloletni naczelnik i 

komendant Jan Bole-
sław Karcz. 

Warto wymienić 
założycieli Straży Po-
żarnej z 1914 r.,  a byli 
to:  Szczepan Grygiel, 
Michał Bury, Walenty 
Grygiel, Julian Tala-
ga, Ludwik Wojtanek, 
Kazimierz Pieprzak, 
Wojciech Borawski, 
Szczepan Gruszecz-
ka, Józef Grygiel, Jan 
Ficek, Wawrzyniec Ta-
laga, Mikołaj Żmuda, 

Jan Fidelus, Karol Prorok, Szczepan Talaga, 
Jan Miklaszewski, Wincenty Danek. 

Wóz obecnie stoi przed remizą bu-
dząc duże zainteresowanie, jednocześnie  
będąc ozdobą remizy Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Zembrzyc. Ale to nie wszystkie 
zabytki jakie kryje zembrzycka remiza, bo-
wiem, jak podaje artysta ludowy Tadeusz 
Wojtanek:

W 1935 roku strażacy zakupili  mo-
topompę ,,zerówkę”, która jest do dziś 
sprawna i stanowi obiekt muzealny. 

Blisko 100- letnią zembrzycką  sikaw-
kę będzie można oglądać także podczas 
ważniejszych uroczystości.  

Joanna Stypuła

ZEMBRZYCE
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1 czerwca w Zembrzycach
Tegoroczny Dzień Dziecka zorga-

nizowany przy współpracy Świetli-
cy Środowiskowej w Zembrzycach 
i Gminnego Centrum Kultury i Czy-
telnictwa z powodu silnych opadów 
odbył się w pawilonie sportowym w 
Zembrzycach. Mimo niesprzyjającej 
pogody, dzieciom dopisał wspaniały 
humor. Z apetytem zjadły przygoto-
wany posiłek, aktywnie uczestniczyły 
w przygotowanych konkursach.

 Zwieńczeniem imprezy była wizyta 
Bajkowej Wróżki i pokaz baniek my-
dlanych. Kontynuacją święta wszyst-
kich dzieci była impreza zorganizo-

wana przez działaczy klubu spor-
towego LKS Garbarz Zembrzyce, 
która odbyła się 2 czerwca 2012 
r. Zadbano o różnorodne zajęcia 
na świeżym powietrzu, nie zabra-
kło pokazu sprzętu strażackiego, 
popisów crossowych, jak również 
przeprowadzono rozgrywki mło-
dzieżowych drużyn piłkarskich z 
terenu powiatu suskiego. 

KFW

Działalność Świetlicy Wiejskiej i Środowiskowej
 w Tarnawie Górnej

Jak mieliśmy okazję donosić w po-
przednim numerze „Naszej Gminy Ze-
mbrzyce” w kwietniu 2012 r. nastąpiło 
otwarcie Świetlic Wiejskiej i Środowi-
skowej w Tarnawie Górnej. Ponieważ 
we wspomnianej miejscowości nie 

funkcjonuje szkoła czy przedszkole 
dzieci mają utrudniony kontakt z ró-
wieśnikami. Dzięki utworzeniu wspo-
mnianych placówek maluchy mają 
okazję poznać rówieśników, miło 
spędzić czas pod okiem doświadczo-

nych pedagogów, a także zjeść posi-
łek. Ogromnie cieszy nas niesłabnące 
zainteresowanie nie tylko dzieci, ale i 
rodziców, którzy chętnie przyprowa-
dzają swoje pociechy do świetlicy.

                                                       KFW

ZEMBRZYCE

Sukcesy Koła Gospodyń z Zembrzyc
Na tegorocznym VIII festiwalu Pie-

śni Maryjnej „Ave Maryja” w Osielcu 
(12-13 maj) licznie zgromadzonej 

publiczności zaprezentowało się 37 
podmiotów wykonawczych. Panie z 
zembrzyckiego Koła Gospodyń zdo-

były I miejsce. Pro-
wadzone przez pa-
nią Barbarę Cyganik 
gospodynie pięknie 
wykonały konkurso-
we pieśni. 13 maja 
członkinie  „Miodu-
szyny” wzięły udział 
w koncercie laure-
atów, który uświet-
nili swoją obecno-
ścią m. in.: poseł RP 
Joanna Bobowska, 
wicestarosta suski 
Jan Woźny, wójt 
Gminy Jordanów 
Stanisław Pudo.

W dniach 17 – 20 
maja 2012 r. w Po-
degrodziu odby-
ła się XXX edycja 

Konkursu Muzyk, Instrumentalistów, 
Śpiewaków Ludowych i Drużbów We-
selnych – DRUŻBACKA.

Panie z „Mioduszyny” startujące w 
kategorii dorosłych grup śpiewaczych 
jury nagrodziło wyróżnieniem.

Tegoroczny Powiatowy Konkurs 
Gawędziarzy, Śpiewaków i Instru-
mentalistów Ludowych - Babiogór-
skie Posiady odbył się 24 maja w Za-
woi. Członkini zembrzyckiego Koła 
Gospodyń - pani Maria Heldt zajęła 
I miejsce w kategorii gawędziarzy. 
Jury zachwyciło wykonanie przez pa-
nią Marię gawędy autorstwa Kazimie-
rza Surzyna pt. „Ło jedny kaplicce co 
w ni straszyło”. Członkiniom wszyst-
kich kół Gminy Zembrzyce należą się 
ogromne podziękowania za serce, 
gotowość do pomocy przy organiza-
cji imprez, dobrą radę i koloryt, który 
wprowadzają w codzienne życie!!!!

KFW
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Z żYCIA SZKÓŁ
mARCÓWKA

1. AKCJA „POLSKA BIEGA”
Dnia 19 maja 2012 r. już po raz szósty odbył 

się  BIEG LEŚNY koroną gór dookoła Marców-
ki w ramach akcji „POLSKA BIEGA”. Impreza 
sportowa została zorganizowana przez SP 
w Marcówce - opiekuna Katarzynę Targosz  
przy wsparciu GCKiCz w Zembrzycach, Nad-
leśnictwa Sucha, OSP w Marcówce i wielu 
sponsorów. Całą akcję obsługiwało 39 osób 
(nauczycieli, rodziców, strażaków i młodych 
wolontariuszy).

W  biegu wystartowało 92 biegaczy - dzie-
ci, rodzice i młodzież. Każdy biegacz otrzymał 
pamiątkowy medal. Natomiast poszczególni 

zwycięzcy - dyplomy oraz statuetki. Nagro-
dy wręczali: Małopolski Kurator Oświaty - p. 
Aleksander Palczewski, który  zaszczycił nas 
swoją obecnością - w ten sobotni majowy czas 
i  Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce - p. 
Łukasz Palarski, który godnie reprezentował 
władze gminy. Natomiast Sołtys Wsi Marców-
ka - p. Helena Porębska, osobiście częstowała 
wszystkich biegaczy ufundowanymi przez 
siebie słodyczami. Wszyscy uczestnicy bie-
gu zostali zaproszeni na poczęstunek z grilla 
przygotowanego przez Radę Rodziców SP 
Marcówka.

Zespół Nauczycieli z Marcówki

PODZIĘKOWANIA - Od kilku lat przewod-
niczącą Rady Rodziców jest Pani Dorota 
Mikołajczyk. Ten rok szkolny jest ostatnim 
rokiem owocnej pracy Pani Przewodniczącej. 
Za długoletnią współpracę dziękują Pani: Dy-
rektor Szkoły, Grono Pedagogiczne, Rodzice i 
przede wszystkim uczniowie, bo to o ich do-
bro zawsze dbała Pani Dorotka i mobilizowała 
innych rodziców  do pracy, z myślą o głównym 
celu: by dzieciom było w szkole dobrze.

Zespół Nauczycieli z Marcówki

2. PIERWSZA POMOC - ZAJĘCIA
„Gdyby co dziesiąty mieszkaniec Ziemi po-

trafił udzielać pierwszej pomocy, ocaliłoby to 
milion ludzi rocznie”.

Świadomość tego, jak ważna jest to umiejęt-
ność, skłoniła nas do przeprowadzenia szko-
lenia w tym zakresie wśród uczniów naszej 

szkoły.
Wszyscy uczniowie kl. 0-VI dowiedzieli się 

jak postępować w sytuacjach zagrożenia ży-
cia człowieka. Nabyli umiejętności w zakresie: 
wzywania pomocy, sprawdzenia przytomno-
ści osoby poszkodowanej, sprawdzenia od-
dechu, ułożenia poszkodowanego w pozycji 

bezpiecznej, wykonywania masażu serca, 
sztucznego oddychania.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowa-
niem ze strony uczniów Zajęcia prowadzili 
uczniowie klasy VI , pod czujnym okiem przy-
gotowującej ich – p. Beaty Bebak.

Zespół Nauczycieli z Marcówki

VI Dni Zembrzyc już za nami
Pierwszy dzień tegorocznych VI Dni Gminy 

Zembrzyce przebiegał pod hasłem sporto-
wej rywalizacji. Od godziny 9 młodzi piłka-
rze z terenu Gminy Zembrzyce brali udział 
w Turnieju Piłki Nożnej Juniorów o Puchar 
Rady Gminy Zembrzyce. Zawody odbyły się 
w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-
III, IV-VI i młodzież gimnazjalna. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili 
się do zorganizowania wspomnianej impre-
zy: trenerom i działaczom sportowym: panu 
Januszowi Suwadzie, Januszowi Fujakowi, 
Marianowi Michałkowi, nauczycielom wf-u: 
panu Piotrowi Taladze, Tadeuszowi Fideluso-
wi, dyrektorom szkół, nauczycielom i opieku-
nom, radnym Gminy Zembrzyce, wszystkim, 
którzy poświęcili swój wolny czas, by sprawić 
radość dzieciom.

Wyniki rywalizacji przedstawiają się nastę-
pująco:
Klasy I-III

I miejsce Marcówka
II miejsce Zembrzyce
III miejsce Śleszowice

Klasy IV-VI
I miejsce Zembrzyce zespół nr 2
II miejsce Śleszowice
III miejsce Tarnawa Dolna
Zembrzyce zespół nr 1

Młodzież gimnazjalna
I miejsce Zembrzyce
II miejsce Marcówka
III miejsce Tarnawa Dolna

Po wręczeniu przez Pana Wójta Eugeniu-
sza Stypułę, Przewodniczącego Rady Gminy 
Zembrzyce Łukasza Palarskiego, i radnego 
Gminy Zembrzyce Zdzisława Pływacza pa-
miątkowych pucharów, dyplomów i upomin-
ków wszyscy uczestnicy uwiecznieni zostali 
na pamiątkowych fotografiach. 

Od godziny 17 świętowano jubileusz 90 – 
lecia powstania klubu LKS Garbarz Zembrzy-
ce. Z pewnością miłą wiadomością dla zasłu-
żonego zembrzyckiego klubu była decyzja 
Prezydium Zarządu Małopolskiego Związku 
Piłki Nożnej o powiększeniu IV ligi krakow-
sko-wadowickiej do siedemnastu zespołów. 
Oznacza to, że Garbarz Zembrzyce będzie w 
przyszłym sezonie nadal występował w IV li-
dze. Najważniejszym wydarzeniem pierwsze-
go dnia obchodów „Dni Gminy Zembrzyce” 
było spotkanie towarzyskie oldbojów: Wisła 
Kraków VS LKS Garbarz Zembrzyce. Spotka-
nie, mimo dzielnej postawy oldbojów z Gar-
barza zakończyło się wynikiem 5:4 dla oldbo-
jów z Wisły Kraków. Po meczu odznaczono 
zasłużonych działaczy Garbarza, panów:

Mieczysława Talagę, Karola Glińskiego, 
Edwarda Fidelusa, Adama Pilszaka, Stanisła-
wa Łuczaka i zasłużonych zawodników: Ma-
riana Godawę, Mariana Wronę, Mariana Ta-
lagę, Stanisława Zemlika, Tadeusza Tokarza, 
Stanisława Suwadę, Eugeniusza Wysmołka, 
Jana Kopacza, Jana Talagę. Sobotnie święto-
wanie zakończono festynem.

Niedzielne uroczystości otworzył wy-

stęp pań z Zembrzyckiego Koła Gospo-
dyń „Mioduszyna”, następnie zgodnie  
z planem sceną zawładnęli „Klauni z Centrum 
Europy” prezentujący 2- godzinny program dla 
dzieci, bogaty w liczne atrakcje. Tradycyjnie 
już konferansjerką zajął się Pan Józef Krzak. Nie 
bacząc na temperaturę poprowadził imprezę  
w stroju kliszczackim. Zgodnie z zapowie-
dziami dokonano wręczenia nagród w roz-
strzygniętym niedawno konkursie „Na naj-
piękniejszy ogród przydomowy, obejście w 
gospodarstwie rolnym”. Dalsze atrakcje, to 
występy naszych perełek – Orkiestry Dętej 
„Rytm” i I. Stowarzyszenia Muzycznego ze 
Śleszowic. Występ Hanny Wójciak - artystki 
folkowej samodzielnie piszącej teksty dosko-
nale zgrane z muzyką budził skrajne emocje. 
Na zakończenie festynu wystąpił zespół Fara-
day, prezentując przeboje polskiego rocka. 

Serdecznie dziękujemy paniom z Koła 
Gospodyń „Mioduszyna” za przygotowanie 
poczęstunku, paniom z KGW „Marcowianki” 
i KGW „Redz” za barwne stoiska i jak zwykle 
bezinteresowną pomoc w zorganizowa-
ni święta naszej gminy. Panu Krzakowi za 
piękne, bezpłatne poprowadzenie imprezy i 
ufundowanie nagród, orkiestrom za wspar-
cie muzyczne oraz wszystkim społecznikom, 
którzy pomagali przy składaniu ławek i na-
miotów i zapewnieniu bezpieczeństwa.

Dni Gminy Zembrzyce współorganizo-
wane były przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Zembrzycach realizujący  Pro-
jekt Systemowy w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 pt. 
„Aktywność - mój atut” współfinansowany  
ze środków Unii Europejskiej w ramach Euro-

pejskiego Funduszu Społecznego. 
Celem projektu jest podwyższenie statu-

su społecznego i zawodowego 33 klientów 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach 
poprzez przygotowanie ich do wejścia lub 
powrotu na rynek pracy. 

W bieżącym roku w projekcie bierze udział 

8 kobiet i 3 mężczyzn. Dzięki dotacji z Unii 
Europejskiej dzieci mogły za darmo skorzy-
stać z dmuchanych atrakcji, darmowego 
poczęstunku oraz wzięły udział w zabawie z 
gumowymi kulami.                                       GOPS

ZEMBRZYCE
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZEmBRZYCACH

Udział zespołu Szkoły Podstawowej 
w Zembrzycach w turnieju „Danone Na-
tions Cup – Puchar Dzieci”

W eliminacjach wojewódzkich między-
narodowego turnieju „Danone Nations 
Cup – Puchar Dzieci” bardzo dobrze spi-
sali się uczniowie Szkoły Podstawowej w 
Zembrzycach, którzy zajęli miejsca 5-8. 

Drużynę, której opiekunem był Tade-

usz Fidelus, tworzyli: Adamik Mateusz, 
Talaga Jakub, Gaździcki Patryk, Kamil 
Miśkowiec, Włoch Jan, Dobosz Kacper, 
Motejadded Daniel, Raczek Tomasz, 
Pławny Grzegorz, Fidelus Szymon, Koła-
ta Józef, Dobosz Michał, Lenik Szymon. 
Zespół odpadł z rywalizacji po porażce 
ćwierćfinale 0:3 z zespołem MOSiR Boch-
nia.

Rozgrywki  „Danone Nations Cup” od-
bywają się co roku, już od trzynastu lat. 

W czterdziestu państwach rywalizują 
ze sobą 11-12-letni chłopcy. Ambasado-
rem zmagań jest wybitny piłkarz i wie-
lokrotny reprezentant Francji, Zinedine 
Zidane.

 (tf )

UDZIAŁ ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZEMBRZYCACH W TURNIEJU 
 „DANONE NATIONS CUP – PUCHAR DZIECI”

ŚLESZOWICE

Rada Rodziców przystąpiła do Konkursu 
Mam 6 lat zgłaszając projekt pt.: „SZKOŁA 
– drugi dom naszego dziecka”. W sprawoz-
daniu opisano działania podjęte przez ro-
dziców, nauczycieli i dyrektora w ramach 
przygotowania placówki na przyjęcie sze-
ściolatków do pierwszej klasy. Projekt zo-
stał doceniony przez Kapitułę Konkursu, 
dzięki czemu SZKOŁA ZOSTAŁA FINALISTĄ 
ETAPU WOJEWÓDZKIEGO.

21 maja 2012 r. przedstawiciele ro-
dziców, dyrektor oraz pierwszoklasiści z 
wychowawczynią uczestniczyli w GALI, 
która odbyła się w teatrze „Groteska" w 
Krakowie. Gospodarzem uroczystości był 
Małopolski Kurator Oświaty Aleksander 
Palczewski, który razem z Podsekretarzem 
Stanu w MEN Mirosławem Sielatyckim, 
wręczył przedstawicielom szkół wyróżnie-
nia i nominacje. Dzieci obejrzały spektakl 
lalkowy „Szewczyk Dratewka", przewod-

nicząca RR Sławomira Szczygieł odebrała 
dyplom i nagrodę, dyrektor Katarzyna Tar-
gosz przedstawiła zebranym prezentację 
multimedialną. 

Szkoła Podstawowa w Śleszowicach zna-
lazła się w gronie placówek nominowanych 
do udziału w Ogólnopolskiej 
Gali Finałowej, która odbyła się 
4 czerwca 2012 r. w Warszawie. 
Minister Edukacji Narodowej 
Krystyna Szumilas i przedstawi-
ciel Kapituły prof. Jan Łaszczyk, 
wręczyli laureatom tytuły oraz 
nagrody rzeczowe. Do konkur-
su zgłosiło się 266 przedszkoli i 
412 szkół z całej Polski. Wybra-
no 97 finalistów, a spośród nich 
- 32 laureatów. NASZA SZKOŁA 
ZNALAZŁA SIĘ W GRONIE NAJ-
LEPSZYCH!

Rada Rodziców otrzyma-

ła pamiątkowy dyplom, placówka tytuł: 
„SZKOŁA PRZYJAZNA DLA DZIECKA SZE-
ŚCIOLETNIEGO", dzieci prezent w postaci 
zestawu piankowych klocków.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Śleszowicach

RADA  RODZICÓW   PRZY  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  W ŚLESZOWICACH  - LAUREATEM  KONKURSU  
MINISTRA  EDUKACJI  NARODOWEJ  „MAM 6 LAT”

1  czerwca 2012 r. odbyła się inauguracja 
Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzie-
ciom. Uczniowie klas 0-III wzięli udział w pa-
radzie baśniowych postaci. Wspólne odczy-
tanie wiersza Juliana Tuwima „Lokomotywa” 

rozpoczęło zabawę przy muzyce. Po pląsach 
przyszedł czas na literackie zmagania. Dzieci 
miały możliwość wykazania się wiedzą przy-
stępując do konkursu czytelniczego. 

Stałym punktem akcji jest  głośne czytanie 

dzieciom. Do szkoły zapraszani są emeryto-
wani nauczyciele, rodzice, osoby znaczące w 
środowisku.  Śmiało możemy stwierdzić, iż 
czytanie łączy pokolenia.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Śleszowicach

„CZYTANIE  ŁĄCZY  POKOLENIA”

ZEMBRZYCE

Kolektory słoneczne - inwestycja na lata
W czerwcu 2012 r. w Gminie Zembrzy-

ce odbyły się spotkania informacyjne or-
ganizowane wspólnie przez Wójta Gmi-
ny Zembrzyce Pana Eugeniusza Stypułę 
oraz Europejskie Stowarzyszenie Inicja-
tyw Społecznych dotyczące pozyskiwa-
nia energii z odnawialnych źródeł oraz 
możliwości pozyskania dofinansowania 
takiego rodzaju inwestycji dla osób fi-
zycznych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej uruchomił dla 
osób indywidualnych i wspólnot miesz-
kaniowych program częściowych dopłat 

do spłaty kapitału kredytów bankowych 
przeznaczonych na zakup i montaż ko-
lektorów słonecznych. 

Dofinansowanie wynosi 45% kosztów 
zakupu i montażu kolektorów słonecz-
nych i są to obecnie jedyne dostępne 
dopłaty w Polsce dla osób fizycznych. 
NFOŚIGW przekazuje dofinansowanie za 
pośrednictwem banków spółdzielczych. 

Należy zauważyć, że realna dotacja na 
kolektory będzie wynosić nieco mniej, 
niż wynikające z ogólnych założeń bu-
dżetowych programu 45% kosztów 
kwalifikowanych. Wynika to z obowiąz-

ku uiszczenia podatku dochodowego 
od otrzymanej dotacji na kolektory 
(odpowiednio do skali podatkowej w 
wysokości 18 lub 32 %) oraz doliczenia 
kosztów obsługi kredytu. Tak, więc real-
na dotacja wyniesie ok. 35% .

Pamiętajmy – instalacja kolektorów 
słonecznych, to inwestycja na lata, więc 
przede wszystkim jakość całej instalacji 
ma tutaj kluczowe znaczenie. Zastoso-
wanie wysokiej jakości kolektorów sło-
necznych wpłynie na ograniczenie kosz-
tów użytkowania budynku. 

                   ESIS
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NAZWA IMPREZY TERMIN MIEJSCE

Dzień Kubajki 11 sierpień Marcówka

Wyścig Kolarski Memoriał Łasaka 11 sierpień Teren gminy

Biesiada w Śleszowicach 18 sierpień Śleszowice

Biesiada u Zbójników 25 sierpień Marcówka

Dożynki Gminne 26 sierpień Tarnawa Dolna

Pożegnanie lata  8 wrzesień Tarnawa Górna

Mistrzostwa Polski w Trialu 1 wrzesień Tarnawa Dolna

Spotkanie opłatkowe emerytów i rencistów grudzień Cała Gmina

ZEMBRZYCE

Zapraszamy na najbliższe imprezy 



1�

nr II /2012 ZEMBRZYCE

Gmina Zembrzyce samodzielnie 
wprowadza nowy system 

gospodarki odpadami komunalnymi

Na Sesji Rady Gminy Zembrzyce  
w dniu 28 czerwca 2012 r. zosta-
ła podjęta uchwała o wystąpie-
niu Gminy Zembrzyce ze Związ-
ku Gmin Dorzecza Górnej Skawy 
Świnna Poręba. Od 1 stycznia 
2013 r. Małopolska zostanie po-
dzielona na 4 regiony, prowadząc 
swoją gospodarkę odpadami. 
Powiat Suski przynależeć bę-
dzie do regionu południowego  
z wysypiskiem w Myślenicach. 
Uchwalony 2 lipca  2012 r. Woje-
wódzki Plan Gospodarki Odpada-
mi zakłada, że sortownia w Suchej 
Beskidzkiej po przeprowadzonej 
modernizacji linii mechaniczno-
biologicznego przetwarzania bę-
dzie instalacją regionalną. Zwią-
zek Gmin Dorzecza Górnej Skawy 
Świnna Poręba wyliczył, że ta mo-
dernizacja może kosztować 10 ml 
zł. Gmina Zembrzyce jako członek 
Związku musiałaby uczestniczyć 
w tych kosztach. Podana kwota 
modernizacji 10 ml zł nie zosta-
ła poparta żadnymi stosownymi 
wyliczeniami i nie mamy gwaran-
cji, że nie będzie wyższa. Budzi 
wątpliwość również fakt złożenia 
wniosku o dofinansowanie do 
Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska, ponieważ nabór 
wniosków trwa od 4 czerwca do 
20 sierpnia. Z naszej wiedzy wyni-
ka, że Związek nie ma opracowa-
nych stosownych dokumentów 
niezbędnych do złożenia w/w 
wniosku. Natomiast jeżeli chodzi 
o składowisko odpadów komu-
nalnych, to jest to instalacja za-
stępcza. Jasno wynika z tego, że 
składowisko w Suchej Beskidzkiej 
zostało przewidziane do zapeł-
nienia i zamknięcia, a regionalną 
instalacją dla naszego obszaru 
jest składowisko w Myślenicach. 

Odpady komunalne zmieszane 
będą mogły trafiać do instalacji 
zastępczej w Suchej Beskidzkiej 
wyłącznie wtedy, gdy Myślenice 
odmówią przyjęcia naszych od-
padów. 

W związku z powyższym dalsze 
inwestowanie w sortownię i skła-
dowisko odpadów w Suchej Be-
skidzkiej nie jest dla naszej gminy 
opłacalne. 

Wójt Gminy odnosząc się do 
niektórych stwierdzeń i wątpli-
wości Radnych zamieszczonych 
na łamach „Małopolskiej Kroniki 
Beskidzkiej” informuję, że Radni 
przed podjęciem decyzji o wystą-
pieniu otrzymali szereg wyliczeń 
i symulacji z których jasno wyni-
kało, że nasze członkowstwo w 
Związku Gmin Dorzecza Górnej 
Skawy Świnna Poręba nie było 
opłacalne. Natomiast na dzień 
dzisiejszy nie jesteśmy w sta-
nie podać dokładnych wyliczeń 
dot. przyszłości, żadna Gmina w 
Polsce nie jest tego wstanie te-
raz określić. System gospodarki 
odpadami uległ zupełnym zmia-
nom. Gminy otrzymały szereg no-
wych obowiązków i zadań, które 
również będą wiązać się z dodat-
kowymi kosztami. Jeżeli chodzi o 
kwestie, ustalania cen odpadów 
komunalnych przez Związek, to 
sytuacja wcale nie jest taka pro-
sta. Ceny określa rynek i ekono-
mia, a Związek jedynie podejmu-
je uchwałę, w której określa ceny 
podyktowane tymi elementami. 

Zgodnie z nową ustawą o 
utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminie, Wójt jest odpowie-
dzialny za realizacje zapisów tej 
ustawy, dlatego najlepszym wyj-
ściem jest samodzielne wdraża-
nie nowych rozwiązań. Gmina 

Zembrzyce poczyniła już w tym 
kierunku stosowne działania. Wy-
stąpiliśmy do PROW z wnioskiem  
o przyznanie pomocy finansowej 
i otrzymaliśmy dofinansowanie 
na zakup 1000 pojemników i sto-
jaków do selektywnej zbiórki od-
padów. Związek nie podjął żad-
nych tego typu działań, nie zrobił 
nic aby zachęcić Gminy należące 
do Związku by wystąpiły o pozy-
skanie tych środków. Natomiast 
wątpliwości Pana Przewodniczą-
cego Rady Gminy tym bardziej 
dziwią, że nigdy wcześniej na 
Komisjach i Sesjach Rady Gminy 
poświeconych tematyce Związ-
ku Gmin Dorzecza Górnej Skawy 
Świnna Poręba nie dzielił się swo-
imi spostrzeżeniami. Nie pierwszy 
raz w sytuacji gdy jest dyskusja, 
rzeczowa rozmowa, wymienianie 
poglądów Pan Przewodniczący 
pozostaje bierny. Woli rozmawiać 
z prasą, niż prowadzić rzeczowe 
rozmowy z Radą, Wójtem i przed-
stawicielami Urzędu. 

              Wójt Gminy Zembrzyce
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Polska Biega 
 - najmłodszy uczestnik 

Występ zespołu Feliczita

Orkiestra Rytm Zembrzyce

Koncert w Kościele

VI Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych OSP 2012

Dzień Dziecka 2012Zajęcia w świetlicy w Tarnawie Dolnej

1. Stowarzyszenie Muzyczne ze Śleszowic
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ZEMBRZYCE

Dni Gminy Zembrzyce

Klauni z Centrum Europy

Przedstawiciele Bractwa Zbójników Spod Babiej Góry

I miejsce w konkursie na najpiękniejszy ogród Pani Agnieszka  Żumdka

Turniej sportowy piłki nożnej juniorów   -  grupa wiekowa IV-VI

Za udostępnienie zdjąć sedecznie dziękujemy: 
Pani Edycie Łepkowskiej, Panu Wojciechowi Ciomborowskiemu,  Pani Joannie Stypule i Panu Grzegorzowi Wojtasowi

I miesce w turnieju piłki nożnej - klasy I-III

Energia Anny Pituły rozproszyła chmury

I miesce w turnieju piłki nożnej 
- młodzież gimnazjalna


