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 70 lat razem!

Wójt Gminy życzył   Jubilatom kolejnych lat pełnych szczęścia i radości, 
uśmiechu na twarzy, wszelkiej pomyślności, miłości oraz kolejnych jubileuszy.

Państwo Krzemińscy sakramentalne „tak” wypowiedzieli 19 września 1943 
r. Do tej pory doczekali się 11 wnuków oraz 16 prawnuków. 70 lat wspólnego 
pożycia małżeńskiego to wspaniały staż, którego może pozazdrościć Jubila-
tom wiele par. To dowód miłości, szacunku i wzajemnego zrozumienia.

Serdecznie gratulujemy Państwu Krzemińskim wspaniałego Jubileuszu i ży-
czymy  kolejnych lat w zdrowiu i wzajemnej miłości.

UG

Z okazji Jubileuszu 70-lecia pożycia małżeńskiego wizytę u Jubila-
tów – Państwa Stanisławy i Gerarda Krzemińskich z Zembrzyc, z gratu-
lacjami, kwiatami i symbolicznym upominkiem złożyli przedstawiciele 
Gminy Zembrzyce.

Uroczystość 100-lecia kościoła w Zembrzycach
6 października 2013 roku odbyła się 

w Zembrzycach uroczystość związana z 
100 rocznicą wybudowania  murowane-
go kościoła. Niecodziennie nasza miej-
scowość może gościć wysokich dostoj-
ników kościelnych, nic więc dziwnego, 
że na przyjazd Jego Eminencji Księdza 
Kardynała  Stanisława Dziwisza czekało 
wielu parafian. Uroczystość była również 
okazją do zobaczenia księży, którzy na 
przestrzeni 2 dekad pracowali w naszej 
parafii. Eucharystii przewodniczył oraz 
wygłosił kazanie Jego Eminencja Ksiądz 
Kardynał Stanisław Dziwisz. Mszę Św. 
koncelebrowali: ks. inf. Bronisław Fide-
lus - wikariusz generalny archidiecezji  
krakowskiej, ks. proboszcz Jan Kapusta, 
ks. prałat Tadeusz Dziedzic – wieloletni 
proboszcz zembrzyckiej parafii oraz: byli 
Wikarzy: ks. Dariusz Pacula, ks. Tomek 
Plewa, ks. Marek Kudłacik, księża rodacy: 
ks. Andrzej Wciślak, ks. Zbigniew Fide-
lus. Ewangelię odczytał ks. dk. Jakub Wi-
śniewski (diakon). Ponadto w uroczysto-

ściach brało udział wielu innych księży 
z dekanatu, przedstawiciel władz pań-
stwowych Senator Andrzej Pająk, 
przedstawiciele władz gminy: Wójt 
Gminy Zembrzyce Eugeniusz Stypuła i 
Radni Gminy Zembrzyce. 

Plany budowy nowego murowane-
go kościoła powstały już w 1897 roku, 
wtedy też odbyła się pierwsza zbiórka 
pieniędzy na ten cel. Jednak dopiero za 
sprawą ostatniej dziedziczki Zembrzyc 
Teofilii Znamięckiej i kwoty 20  000 
koron ofiarowanych na rzecz kościoła 
inwestycja stała się bardziej realna. W 
1913 roku dzięki ogromnym wysiłkom 
mieszkańców i rodaków zza granicy 
nastąpiło poświęcenie nowej świątyni. 
Obecnie dzięki zabiegom księdza pro-
boszcza Jana Kapusty kościół parafial-
ny w Zembrzycach odzyskał swój daw-
ny blask. Uwspółcześnione wnętrze 
zaskakuje prostotą i elegancją. 

GCKiCz

Kościół parafialny w Zembrzycach widok ogólny ok 1900-1911r. Kościół parafialny dzisiaj, foto B. Dobisz
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Wójt Gminy Eugeniusz Stypuła wziął 
udział w uroczystych akademiach inau-
gurujących Nowy Rok Szkolny.

W okresie wakacyjnym przeprowa-
dzono w szkołach renowacje i remonty 
poprawiające standard warunków na-
uki. Na remont w ZS w Tarnawie Dol-
nej wydatkowano kwotę 31.475 zł a 
na remont w ZS w Zembrzycach kwotę 
21.377 zł. Nowy rok szkolny rozpoczęło 
w naszych szkołach 604 uczniów. Wła-
dze gminy podjęły decyzję o wprowa-
dzeniu w tym roku szkolnym po 
dwie dodatkowe lekcje matema-
tyki tygodniowo dla uczniów klas 
III gimnazjum. Na zajęciach tych, 
uczniowie będą przygotowywać 
się do egzaminu gimnazjalnego z 
matematyki - trudnego przedmio-
tu, ale jakże ważnego w dalszym 
rozwoju edukacyjnym uczniów. 

Ponadto od października ucznio-
wie oddziałów „0” będą uczęszczać 
na uruchamiane dodatkowe zaję-
cia z języka angielskiego.

Podjęte zostały decyzje doty-
czące zapewnienia odpowiednich 
warunków lokalowych dla przed-

szkola w Zembrzycach. Temat nowego 
przedszkola pojawiał się od wielu lat. 
Władze Gminy postanowiły nie budo-
wać nowego przedszkola, tylko stwo-
rzyć przedszkole na parterze budynku 
„starej” szkoły. Nie obniży to standardu 
nauki. Przedszkole będzie mieć 4 duże 
sale, oddzielne wyjście i specjalnie 
dostosowane zaplecze sanitarne. Na 
utworzenie przedszkola gmina zabez-
pieczyła 200.000 zł.

Również wygląd budynku „starej” 

szkoły w Zembrzycach ulegnie zmia-
nie. Obiekt odzyska swój blask dzięki 
realizowanemu przez Gminę projekto-
wi „Rewitalizacja części budynku Ze-
społu Szkół w Zembrzycach wpisanej 
do ewidencji zabytków, położonego na 
działce nr ewid. 2966/12 - poprzez wy-
konanie docieplenia ścian zewnętrz-
nych”. Aktualnie można było pozyskać 
środki tylko na część budynku szkoły 
uznaną za zabytek, w przyszłości gmi-
na będzie się starać pozyskać fundusze 

na pozostałą część szkoły.
W ramach prac planowane jest 

docieplenie ścian zewnętrznych 
budynku „starej” szkoły, z wykoń-
czeniem tynkiem akrylowym, wy-
mianę okuć blacharskich, pasów 
podrynnowych, parapetów i gzym-
sów, wymianę rynien i rur spusto-
wych. Projekt jest dofinansowany z 
UE w ramach środków z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2013-2014 w ramach działania 
„Odnowa i rozwój wsi”. Prace zosta-
ną wykonane w 2014 r. 

UG

Zmiany w Nowym Roku Szkolnym

Dzięki wielu staraniom i determi-
nacji Władz Gminy na terenie Zem-
brzyc powstaną wkrótce nowe drogi 
wraz z mostem.

Po żmudnych pertraktacjach w 
dniu 3.11.2011 roku Wójt Gminy Zem-
brzyce Eugeniusz Stypuła podpisał 
porozumienie między Gminą Zem-
brzyce, a Regionalnym Zarządem Go-
spodarki Wodnej w Krakowie (RZGW). 
Na mocy tego porozumienia w ra-
mach budowy Zbiornika Wodnego 
Świnna Poręba zostanie zrealizowana 
inwestycja polegająca na budowie 
drogi publicznej łączącej Zarębki Ska-
wieckie z Obwodnicą Zembrzyc. Dzię-
ki temu również zapewnione zostanie 
połączenie Stryszowa z Zembrzycami.

Inwestycja została po-
dzielona na 2 odcinki. Pierw-
szy od Zarębek Skawieckich, 
do Starego Mostu. Na tym 
etapie wybudowany zosta-
nie most na potoku Paleczka 
o długości 120 metrów oraz 
droga przebiegająca obok 
oczyszczalni ścieków do sta-
rodroża drogi wojewódzkiej 
956 (ul. Kolejowa). Na ten 
etap inwestycji przygotowa-
na jest już dokumentacja.

Drugi etap inwestycji to budowa 
drogi publicznej wzdłuż obwałowania 
do nowego mostu. Na tym odcinku 
aktualnie są prace związane z budo-
wą wałów przeciwpowodziowych. Po 

odbiorze tych prac będzie możliwe 
uzyskanie pozwolenia na budowę 
drogi na tym odcinku. Planowany ter-
min budowy dróg wraz z mostem to 
2014 rok.

UG

Nowe drogi w Zembrzycach
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1. Wykonano modernizację następują-
cych dróg gminnych:

l	Trzecia Polana w Zembrzycach – droga 
gminna - koszt 69.337,35 zł

l	Dąbrowy w Marcówce – koszt: 4.746,55 zł
l	Jasioty w Marcówce - koszt: 11.019,96 zł
l	Makówka w Tarnawie Górnej - koszt: 

10.549,91 zł
l	Pod Las w Tarnawie Górnej - koszt: 

5.096,41 zł
l	Fidelus Kołata w Zembrzycach - koszt: 

11.400,72 zł
l	Do Szczygła w Tarnawie Dolnej - koszt: 

24.452,21 zł
l	Na Nizień w Tarnawie Dolnej - koszt: 

111.384,36 zł (dofinansowanie 51.833,00 
zł)

l	Kadelówka w Śleszowicach - koszt: 
33.949,14 zł

l	Biele –Pająki w Tarnawie Dolnej - koszt: 
1.045,04 zł

l	Zarębki Skawieckie w Zembrzycach - 
koszt: 6.829,61 zł

2. Przeprowadzono remont drogi rolniczej 
Do upadku w Marcówce. Koszt remontu: 
42.545,80 zł (dofinansowanie 21.272,90 zł)

3. Przeprowadzono modernizację mostku 
na potoku Palczyca w Marcówce, w zakre-
sie kładki dla pieszych. Koszt: 4.799,46 zł.

4. Ogłoszono przetarg i podpisano umo-
wy na wykonanie remontu budynków 
mienia komunalnego w Gminie Zem-
brzyce:

l OSP w Zembrzycach – w ramach realizacji 
programu „Małopolskie Remizy”.

l Klub rolnika w Tarnawie Górnej. 
l pomieszczenia Stowarzyszenia Muzycz-

nego w Śleszowicach.
Prace są na ukończeniu i trwa procedura 
związana z ich rozliczeniem.
5. Wykonano oświetlenie uliczne przy 

drodze wojewódzkiej nr 956 na odcin-
ku, od zjazdu do Marcówki, do zjazdu do 
centrum Zembrzyc (w rejonie piekarni). 
Wartość inwestycji: 30.060,00 zł.

6. Ponadto zostały ogłoszone przetargi 
na wykonanie poniższych zadań, prze-
targi te zostały unieważnione z powodu 
zbyt wysokich cen ofert w stosunku do 
zaplanowanych środków i szacowanej 
wartości zamówienia:

a) „MODERNIZACJA DRÓG NA TERENIE 
GMINY ZEMBRZYCE W 
ROKU 2013 – II ETAP”:

- Modernizacja drogi gmin-
nej Koźle w miejscowości 
Zembrzyce.

- Modernizacja drogi Do 
Borysa w miejscowości 
Tarnawa Dolna.

 - Modernizacja drogi dojaz-
dowej do placu zabaw w 
miejscowości Śleszowice.

b) Budowa zatoki autobu-
sowej przy DW 956 Bier-
towice - Zembrzyce w km 
od 4+161 do 4+326 w m. 
Zembrzyce.

7. Ogłoszono przetarg pn. „Roboty re-
montowe pomieszczeń klasowych i sa-
nitariatów oraz wykonanie pochylni dla 
niepełnosprawnych w Zespole Szkół w 
Zembrzycach”.

8. Ogłoszono przetarg na zimowe utrzy-
manie dróg gminnych na terenie Gmi-
ny Zembrzyce w sezonie zimowym 
2013/2014.

9. Ogłoszono przetarg i podpisano umo-
wy na zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej poprzez budowę oświetleń 
terenów usług sportu i rekreacji w miej-
scowościach: Marcówka, Tarnawa Dolna, 
Zembrzyce – inwestycje dofinansowane 
ze środków UE w ramach PROW.

10. W Szkole Podstawowej w Marcówce 
zaistniała potrzeba wymiany pieca cen-
tralnego ogrzewania, dotychczasowy zu-
żył się i nie było możliwości jego napra-
wy. Dostarczono i zamontowano kocioł 
z podajnikiem. Całkowity koszt wymiany 
wyniósł blisko 30.000,00 zł.

11. Podpisano umowę na zagospoda-
rowanie przestrzeni publicznej wokół 
placów zabaw w miejscowościach: Zem-
brzyce, Marcówka, Tarnawa Dolna, Śle-
szowice.

12. Złożono wnioski o dofinansowanie do 
PROW dla zadań:

l zagospodarowanie terenu rekreacyjnego 
z miejscem do gry w szachy w rejonie 
Przychodni Zdrowia w Śleszowicach,

l utworzenie placu szachowego w miejsco-
wości Śleszowice wraz z budową ścieżki 
edukacyjnej (chodnik na długości od 
krzyżówki do granicy z Tarnawą Dolną)

13. Gmina Zembrzyce przystąpiła do 
opracowania wraz z powiatem suskim 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Plan 
będąc dokumentem strategicznym kon-
centruje się na podniesieniu efektywno-
ści energetycznej, zwiększeniu wykorzy-
stania odnawialnych źródeł energii oraz 
redukcji gazów cieplarnianych. Istotą 
planu jest osiągnięcie korzyści ekono-
micznych, społecznych i środowisko-
wych z działań zmniejszających emisję 
gazów cieplarnianych. Działania obej-
mujące redukcję gazów cieplarnianych, 
podnoszenie efektywności energetycz-
nej oraz zwiększenie udziału energii po-

chodzącej z odnawianych źródeł energii 
mają być finansowane, między innymi, 
z budżetu państwa, z Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, ze środków Unii Europejskiej i 
pomocy udzielanej przez państwa człon-
kowskie EFTA. Warunkiem niezbędnym 
pozyskania środków pieniężnych jest 
posiadanie Planu Gospodarki Niskoemi-
syjnej dla Gminy Zembrzyce. Brak planu 
wyklucza możliwość ubiegania się o do-
finansowanie na działania inwestycyjne i 
projekty miękkie. Wdrożenie planu ułatwi 
adaptację Gminy Zembrzyce do gospo-
darki niskoemisyjnej.

 14. W zakresie gospodarki wodnej, wy-
konano opracowanie projektu robót 
geologicznych dla 5 studni wierconych, 
w tym jednej dla miejscowości Marców-
ka obok budynku Szkoły Podstawowej, 
dwóch dla osiedla Zarębki nad Skawcami 
oraz dwóch dla osiedla Koźle. Następnie 
ogłoszono przetarg i podpisano umowę 
na wykonanie dwóch studni: przy szkole 
w Marcówce i dla osiedla Zarębki. Stud-
nia wraz z przyłączem dla szkoły podst. w 
Marcówce jest na ukończeniu. Koniecz-
ność budowy związana była z zapew-
nieniem uczniom odpowiedniej jakości 
wody. 

         Mieszkańcy Zarębek Skawieckich 
wnioskowali wielokrotnie o zapewnienie 
im wody pitnej poprzez budowę wodo-
ciągu. Władze gminy zdecydowały się w 
pierwszym etapie na opracowanie pro-
jektu geologicznego. Następnie plano-
wano wybudowanie studni. To miał być 
pierwszy krok do budowy wodociągu na 
Zarębkach Skawieckich. Niestety wobec 
braku zgód mieszkańców na przejazd po 
ich działkach maszyn do budowy studni, 
gmina zawiesiła działania mające na celu 
w.w. budowę. 

15. Podpisano umowę o dofinansowanie 
ze środków UE w ramach PROW na za-
danie pn. „Rewitalizacja części budynku 
Zespołu Szkół w Zembrzycach wpisanej 
do ewidencji zabytków, położonego na 
działce nr ewid. 2966/12 - poprzez wyko-
nanie docieplenia ścian zewnętrznych.” 

16. Wykonano zdalne sterowanie ra-
diowe na stacji uzdatniania wody na 
Leskowcu Tarnawa Górna – Zembrzy-

ce. Dzięki niemu GZWiK 
ma możliwość bieżącego 
monitorowania poziomu 
wody w zbiorniku, a nie jak 
to miało miejsce dotych-
czas dopiero po otrzyma-
niu informacji od miesz-
kańców o jego całkowitym 
opróżnieniu.
17.Przeprowadzono re-
mont i malowanie Sta-
cji Uzdatniania Wody w 
Zembrzycach przy ujęciu 
Paleczka.

UG

Inwestycje i remonty 

Remiza OSP Zembrzyce po remoncie
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W dniu 02 sierpnia 2013 roku miała 
miejsce wizyta Premiera Polskiego Rzą-
du Donalda Tuska na zaporze Zbiornika 
Wodnego Świnna Poręba.

Pan Premier potwierdził, że planowa-
na data zakończenia inwestycji, to rok 
2015.  Nie można wcześniej zakończyć in-
westycji w związku z   uwarunkowaniami 
technologicznymi budowy mostu kolejo-
wego w Zembrzycach i przełożeniem linii 

kolejowej Stryszów – Zembrzyce. Zapora 
ma spełniać funkcję zbiornika retencyjne-
go, zabezpieczającego przed powodzią. 
Oprócz pełnienia funkcji przeciwpowo-
dziowych zbiornik będzie zasobem wod-
nym dla celów komunalnych i przemysło-
wych w Małopolsce i na Śląsku.

W spotkaniu z Panem Premierem 
uczestniczyli m.in. Poseł na Sejm RP i 
Rzecznik Rządu Pan Paweł Graś, Woje-

woda Małopolski Jerzy Miller, Marszałek 
Małopolski Marek Sowa, Dyrektorzy Re-
gionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Krakowie Joanna Ślusarczyk i Stefan Sa-
wicki, Starosta  Wadowicki Jacek Jończyk, 
Wójt Gminy Mucharz Wacław Wądolny, 
Wójt Gminy Zembrzyce Eugeniusz Stypu-
ła i Wójt Gminy Stryszów – Jan Wacławski.

UG

Premier Donald Tusk z wizytą na terenie zapory  
Świnna Poręba

W ramach realizacji 
projektu pn. „Podniesienie 
jakości usług publicznych 
wokół zbiornika Świnna 
Poręba” przedstawiciele 
Urzędu Gminy Zembrzyce 
uczestniczyli w wyjeździe 
studyjnym do Francji. Pro-
jekt jest dofinansowany ze 
środków UE i realizowany 
wraz z gminami Mucharz, 
Budzów, Stryszów i Lancko-
rona.

Wyjazd realizowany był 
w celu poznania różnych 
sposobów zagospodarowa-
nia terenów wokół zbiorni-
ków wodnych. To doświadczenie w 
przyszłości powinno  procentować 
wprowadzaniem równie dobrych 
pomysłów na zagospodarowanie 
terenów wokół zbiornika wodne-
go „Świnna Poręba”, nazwanego już 

przez Gminę Mucharz - 
Jeziorem Mucharskim. W 
wyjeździe wzięło udział 
po 5 osób z każdej z 
gmin. Uczestnicy mieli 
możliwość zapoznania 
się z atrakcjami krajobra-
zowo-turystycznymi, in-
frastrukturą i sposobem 
wykorzystania zbiorni-
ków wodnych na potrze-
by rozwoju lokalnych 
społeczności. Przebywali 
nad sztucznie stworzo-
nymi zbiornikami wod-
nymi: Jeziorem Madine i 
Jeziorem Lac de Settons. 

Ponadto zwiedzili Park Regional-
ny Troyes z trzema jeziorami oraz 
mieli możliwość podziwiać krajo-
brazy Jeziora Bodeńskiego. 

UG

Wyjazd studyjny do Francji

Premier Donald Tusk podczas spotkania na terenie zapory Świnna Poręba Stoją od lewej: Wójt Gminy Zembrzyce Eugeniusz Stypuła,  Starosta Wadowicki 
Jacek Jończyk,  Marszałek Małopolski Marek Sowa, Wójt Gminy Stryszów  

Jan Wacławski

Stoją od Lewej: Wójt Gminy Lanckorona Zofia Oszacka, Wójt Gminy Zembrzyce  
Eugeniusz Stypuła,przedstawiciel władz samorządowych (Francja), Wójt Gminy Stryszów 

Jan Wacławski, Wójt Gminy Mucharz Wacław Wądolny,  
Wójt Gminy Budzów Jan Najdek
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W Gminie Zembrzyce piłka nożna odgrywa bardzo istotną 
rolę. Na jej terenie działają 3 znane, kluby sportowe o wielolet-
niej tradycji: „Garbarz” w Zembrzycach, „Tarnawianka” w Tar-
nawie Dolnej i  „Błyskawica” w Marcówce. Kluby te wychowują 
pokolenia osób, dla których sport staje się pasją. 

Czas treningów, to zwykle okres wieczorny, po zajęciach 
szkolnych, po pracy.  By umożliwić sportowcom treningi na 
świeżym powietrzu także wieczorem, co jest szczególnie waż-
ne w okresie jesiennym i zimowym, Gmina Zembrzyce zdecy-
dowała się na budowę oświetlenia przy boiskach sportowych.

W ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 zostały przygoto-
wane projekty na „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 
poprzez budowę oświetlenia terenu usług sportu i rekreacji 
w miejscowości Marcówka, Tarnawa Dolna i Zembrzyce.”  Sto-
sowne umowy na realizację zostały podpisane i jeszcze w 
tym roku boiska sportowe Gminy Zembrzyce wzbogacone 
zostaną o oświetlenie. 

UG

Oświetlenie boisk sportowych w Gminie Zembrzyce

Władze Gminy Zembrzyce dostrzegając pozytywny 
wpływ pływania na prawidłowy rozwój  dzieci, a także w 
trosce o ich bezpieczeństwo na kąpieliskach, podjęły się 
realizacji szeregu projektów, dzięki którym uczniowie szkół 
gminnych uczą się pływać. W 2012 roku z nauki pływania 
skorzystało 43 uczniów ze SP w Marcówce i SP w Śleszowi-
cach. 

Następnie Gmina przystąpiła do konkursu organizowa-
nego przez Ministerstwo Sportu i 
Turystki. Tą drogą udało się pozyskać 
środki na program nauki pływania. 
W pierwszym półroczu 2013 roku w 
zajęciach uczestniczyło 111 dzieci  z 
wszystkich gminnych szkół. Pod fa-
chową opieką instruktorów zdoby-
wały one trudną, ale jakże potrzebną 
w życiu umiejętność pływania.

Z nowym rokiem szkolnym Gmi-
na Zembrzyce wraz z Samorządem 
Województwa Małopolskiego  roz-
poczęła realizację projektu „Już pły-
wam”.  Uczestniczy w nim 30 uczniów 
z klas I-III z ZS w Zembrzycach i ZS 
w Tarnawie Dolnej. Uczniowie mają 
możliwość zdobycia umiejętności 
pływania podczas 20 lekcji. 

Treningi odbywają się bezpo-
średnio po zajęciach szkolnych, 
uczestnicy mają zapewniony trans-
port i opiekę nauczycieli. Zajęcia od-
bywają się na Krytej Pływalni w Su-

chej Beskidzkiej, gdzie pływania uczą ich wykwalifikowani 
instruktorzy.

Wszyscy wiemy, że pływanie przynosi wiele korzyści 
zdrowotnych, koryguje wady postawy i jest ważnym ele-
mentem rekreacji ruchowej. Organizowane zajęcia wypo-
sażają uczniów w umiejętność, która będzie im przydatna 
przez całe życie. 

UG

Nauka pływania
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Otwarcie sieci podbabiogórskich kiosków it 

W dniu 30.07.2013 nastąpiło oficjalne otwarcie sieci pod-
babiogórskich infokiosków it. Na terenie powiatu suskiego roz-
lokowano 10 infokiosków: po jednym zewnętrznym w każdej 
gminie oraz 1 w budynku Starostwa Powiatowego w Suchej 
Beskidzkiej.

Obiekty spełniać będą funkcję elektronicznych punktów in-
formacji turystycznej, zapewniających całodobową informację, 
również w wersjach językowych: angielskiej i słowackiej. Każdy 
zainteresowany znajdzie podstawowe wiadomości dotyczące 
naszego regionu, rozkłady jazdy, informacje o bazie noclego-
wej, zabytkach, szlakach turystycznych, itp.

Projekt stworzony przy współudziale Gminy Zembrzyce  

i pozostałych gmin powiatu suskie-
go jest również realizowany w part-
nerstwie ze słowackim Zdruzeniem 
Babia hora, a jego głównym celem 
jest powstanie transgranicznego 
systemu informacji turystycznej po 
polskiej i słowackiej stronie Babiej 
Góry. Zasoby zgromadzone na plat-
formie dostępne są również pod ad-
resem: http://visit.powiatsuski.pl/pl/.

KFW

Przy sprzyjającej zawodnikom pogo-
dzie, w sobotę 10 sierpnia odbył się XV 
Międzynarodowy Wyścig Kolarski: „Me-
moriał Henryka Łasaka”.

Gmina Zembrzyce była współor-
ganizatorem tej największej imprezy 
sportowej w powiecie suskim. Trasa 
tegorocznego wyścigu przebiega-
ła przez Suchą Beskidzką, Zembrzyce, 
Tarnawę Górną, Tarnawę Dolną, Śle-
szowice, Krzeszów, Kuków i Stryszawę.  
W rywalizacji wzięło udział aż 145 za-
wodników.

Zwyciężył Francuz Florian Senechal 

zawodnik ekipy Ettix-Ihned. Piątą pre-
mię lotną wyznaczoną w Zembrzycach 
wywalczył Leszek Pluciński z BDC Mar-
cpol Team.

„Memoriał Henryka Łasaka” 
jest  najwyżej notowanym klasycznym 
jednodniowym wyścigiem kolarskim 
w Polsce. Corocznie organizowany 
jest dla upamiętnienia Henryka Łasaka 
trenera  kolarskiej reprezentacji Polski, 
szkoleniowca medalistów olimpijskich 
i mistrzostw świata, który zginął w 
styczniu 1973 roku w wypadku samo-
chodowym w Skomielnej Białej.

UG

Przy pięk-
nej słonecznej 
pogodzie dnia 
2 4 . 0 8 . 2 0 1 3 r . 
barwny korowód 
p r o w a d z o n y 
przez starości-
nę dożynkową 
Zdzisławę Miko-
łajek i starostę 
Marka Wajdzika 

otworzył Dożynki Gminy Zembrzyce.
W korowodzie wzięły udział w regio-

nalnych strojach z wiązankami i wieńca-
mi wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich 
działające na terenie Gminy Zembrzyce, a 
także przedstawiciele Śleszowic. Następ-
nie miała miejsce plenerowa Msza Święta 
koncelebrowana  przez prałata Jana Mar-
cisza, Proboszcza z Tarnawy Dolnej - Zbi-
gniewa Piwowara oraz Księdza Roberta 
Janczara z Krzeszowa.

W uroczystościach dożynkowych 

wzięli udział: Andrzej Pająk - Senator RP, 
Małgorzata Giza - Przedstawiciel Biura 
Poselskiego Poseł RP-Joanny Bobowskiej, 
Ryszard Czaicki - Prezes Małpolskiej Izby 
Rolniczej, Eugeniusz Stypuła - Wójt Gminy 
Zembrzyce, Radni Gminy Zembrzyce, Soł-
tysi i  Dyrektorzy Szkół.

Po oficjalnych uro-
czystościach były śpiewy, 
tańce i biesiada przy gro-
chówce. Dzieci korzystały 
z licznych darmowych 
atrakcji.

Tegoroczne dożynki 
odbywały się w Tarnawie 
Górnej gdzie uprawia się 
jeszcze pola, a tradycje 
i dawne zwyczaje są na-
dal kultywowane. Dbają 
o to szczególnie Panie z 
Koła Gospodyń Wiejskich 
„Redz”. One też wzięły na 
swoje barki organizację 

całej uroczystości. Wspierali ich w tym m. 
in. Członkowie OSP w Śleszowicach oraz 
niezawodna orkiestra ze Śleszowic.

Ukłony i podziękowania kierujemy 
do wszystkich, którzy przyczynili się do 
uświetnienia Gminnych Dożynek.

UG

Memoriał Łasaka

Dożynki Gminne w Tarnawie Górnej

Wójt Gminy Zembrzyce ze zdobywcą 5 premii lotnej wyścigu - Leszkiem Plucińskim
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17 sierpnia 2013 r. miała miejsce VII Biesiada w Śle-
szowicach. Przy piękniej pogodzie zebrali się licznie 
mieszkańcy i goście by razem wspólnie biesiadować.  
W imprezie uczestniczył także Wójt Gminy, radni oraz soł-
tys Śleszowic.

Uczestnicy mieli możliwość wysłuchać koncertu ze-
społu muzycznego „Janczary”, obejrzeć Zespół Taneczny 
„Black Out” i skorzystać z atrakcji dla dzieci.

Głównym organizatorem imprezy, jak co roku było  
1. Stowarzyszenie Muzyczne Śleszowice. 

UG

Zbójnickie Święto „Rombanica” zostało zorga-
nizowane w tym roku 17 sierpnia. Licznie zebrani 
uczestnicy mogli podziwiać zbójnickie stroje, zwy-
czaje i posmakować specjałów przygotowanych 
przez Gaździny. Regionalny śpiew i muzyka roz-
brzmiewały do późnych godzin.

W „Rombanicy” wzięli udział  m. in. Senator An-
drzej Pająk, Wicestarosta Suski - Jan Woźny, Wójt 
Gminy Zembrzyce - Eugeniusz Stypuła i radni Gmi-
ny Zembrzyce.

UG

Świętowanie  
w Śleszowicach

Zbójnickie Święto 
„Rombanica”

Organizatorzy  Święta „Kubajki” na 
pogodę nie mogą narzekać. Miesz-
kańcy Marcówki zachęceni pamięcią 
o ubiegłorocznych atrakcjach licznie 
dopisali   11 sierpnia w niedzielę. Nie 
zabrakło konkursów "na ludowo", 
swojskiego jadła i dobrej zabawy. 
Wśród przygotowanych konkursów 
znalazły się widowiskowe: zawody 
przewożenia osób w taczce, ubija-
nia masła, młócenia zboża cepami, 
klepania kosy i koszenia trawy. Dla 
najmłodszych uczestników była to 
najprawdopodobniej pierwsza i jedy-
na okazja zobaczenia cepa i jego za-
stosowania. Imprezę uświetnili swoją 
obecnością znakomici goście senator 
Andrzej Pająk, Wójt Gminy Zembrzy-
ce - Eugeniusz Stypuła, prezes Mało-
polskiej Izby Rolniczej Ryszard Czaic-
ki oraz Przewodniczący Rady Gminy 
Zembrzyce Łukasz Palarski.

Tegoroczne Świę-
to było zorganizo-
wane z pomysłem i 
rozmachem. Główny 
organizator   KGW 
„Marcowianki” za-
prosił do współpracy 
OSP z Marcówki, Or-
kiestrę Dętą „Rytm” 
z Zembrzyc, Orkie-
stre Dętą z Budzo-
wa, Koło Gospodyń 
„Mioduszyna”, zespół 
dziecięcy „Kliszczaki” 
oraz Orkiestrę Dętą 
„Stryszów”.

 „Kubajka” jako impreza powia-
towa dofinansowana przez powiat 
suski  z roku na rok cieszy się coraz 
większą popularnością i przyciąga 
rzesze gości.

Dziękujemy wszystkim za przyby-

cie, kulturalną zabawę. Paniom z Koła 
Gospodyń Wiejskich "Marcowianki" 
za perfekcyjne, pełne poświęcenia 
przygotowanie imprezy. 

KFW

Kubajka
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Dożynki Powiatowe w Skawicy

W tegorocznym konkursie 
wieńców organizowanym na Do-
żynkach Powiatowych, wieniec 
przygotowany przez delegację z 
Gminy Zembrzyce zdobył II miej-
sce w kategorii współcze-
snych wieńców. Wieniec 
przygotowały panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich „Redz”. 
Podczas Dożynek zostały 
również wręczone nagrody 
dla zwycięzców Powiato-
wego Konkursu na najpięk-
niejszy ogród przydomo-
wy. Komisja konkursowa 
przyznała Pani Agnieszce 
Pilarczyk (zwycięzca etapu 
Gminnego z Gminy Zem-
brzyce) wyróżnienie. W 
konkursie Produkt Lokalny 
Podbabiogórza Pani Janina 
Benisz w kategorii Bibuł-

karstwo otrzymała wyróżnienie. W 
kategorii Hotele, motele, pensjona-
ty, schroniska młodzieżowe i inne 
obiekty turystyczne II miejsce zajął 
mieszkaniec Marcówki Pan Stani-

sław Sala, właściciel gospodarstwa 
agroturystycznego „Bacówka u 
Harnasia”. Prężnie działające Brac-
two Zbójników spod Babiej Góry 
zajęło II miejsce  w kategorii Usługi 

turystyczne z oryginal-
nym zwyczajem „Pa-
sowanie na zbójnika” 
prezentowanym na im-
prezach plenerowych.  
I miejsce  w kategorii 
Haft, Koronkarstwo za-
jęła Pani – Krystyna Ma-
tyszkowicz  z Marcówki.

Ponadto Pani Helena 
Porębska - sołtys Mar-
cówki -  została wyróż-
niona przez Małopolską 
Izbę Rolniczą w Krako-
wie dyplomem dla za-
służonego  rolnika.

UG

Zagospodarowanie terenów wokół placów zabaw

Place zabaw stały się atrakcyjnym miejscem dla 
najmłodszych. By polepszyć ich standard, teren wokół 
placów zabaw zostanie także dostosowany do potrzeb 
dzieci, przede wszystkim postanowiono, że wokół pla-
ców zabaw będzie rosła trawa, krzewy ozdobne oraz 
powstaną ścieżki spacerowe.

Aktualnie trwają prace z tym związane, dlatego do 
końca roku nie będzie można z nich korzystać. 

   UG

Jak co roku w paździer-
niku, członkowie zespołu 
Pokolenie przygotowali 
koncert poświęcony Jano-
wi Pawłowi II. Tym razem 
motywem spajającym 
teksty była poetyka dia-
logu. Błogosławiony Jan 
Paweł II przez cały okres 
pontyfikatu dążył do dia-
logu. Przykładem swojego 
życia pokazał, jak ważne 

jest zrozumienie drugiego 
człowieka. W natłoku co-
dziennych zajęć większość z 
nas zapomina o istocie bytu 
ludzkiego. Grupa Pokolenie 
dzięki doskonałemu powią-
zaniu słów Ojca Świętego 
z muzyką udowadnia, że 
przekaz Wielkiego Rodaka, 
to szansa na wartościowe 
życie.

KFW

Październikowy koncert zespołu Pokolenie
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W swojej karierze startował u boku 
Roberta Kubicy, nie boi się wyzwań. Na 
co dzień jest urzędnikiem w suskim sta-
rostwie. Skąd czerpie siłę? O czym ma-
rzy? Jakiego rajdu bał się najbardziej w 
całej swojej karierze? Michał Kuśnierz, 
pilot rajdowy, Mistrz Polski w klasie 
R2B w 2011 roku i wicemistrz w 2012r., 
mieszkaniec Śleszowic w rozmowie  z 
Joanną Stypułą o życiu, pasji, zawodzie 
i rajdach.

W przeciwieństwie do pilotowania 
twoja praca zawodowa nie dostarcza już 
takich doznań, czy to potrzeba adrena-
liny?

Każda praca ma swoje plusy i minusy po-
nieważ jestem człowiekiem, który w każdej 
sytuacji szuka dobrych aspektów również 
w  byciu urzędnikiem widzę  wiele plusów, 
i wbrew pozorom uważam że siedzenie za 
biurkiem i pracowanie z głową w papierkach 
lub gapiąc się w monitor komputera  wcale 
nie jest takie nudne. A tak naprawdę bycie 
Pilotem Rajdowym to w slangu Rajdowym 
bycie sekretarką kierowcy tylko biurko prze-
mieszcza się z zawrotnymi prędkościami 
więc obie moje prace maja coś wspólnego. 
(śmiech)

W swojej karierze masz również trzy 
starty u boku Roberta Kubicy. Jak to 
wspominasz?

Z Robertem Kubicą odbyłem bardzo dużo 
sesji treningowych tu w kraju jak również za 
granicą potem przyszły pierwsze starty na 
Sycylii we Włoszech i Francji dzięki tym star-
tom zdobyłem dużo doświadczenia i cennej 
wiedzy jaką Robert dzielił się ze mną. Teraz 
podczas Rajdu Polski przyszło nam rywali-
zować ze sobą, niestety Robert urwał koło i 
musiał wycofać się z Rajdu.

70. Rajd Polski był najdłuższą rundą 
tegorocznych Mistrzostw Polski. Trasa 
rajdu liczyła niemal 652 km.

Rajd Polski to nie tylko najdłuższy Rajd 
w Polsce ale również najważniejszy ponie-
waż jest on jedną z rund Mistrzostw Europy. 
Wszystkie zespoły fabryczne takie jak Ci-
troen, Peugeot, Skoda czy Ford wystawiają 
swoich zawodników aby wygrać właśnie te 
zawody. Warto również podkreślić, że Rajd 
Polski jest drugą najstarszą imprezą Rajdo-
wą w Europie zaraz za legendarnym Rajdem 
Monte Carlo.

Jakbyś opisał warunki panujące pod-
czas rajdu?

Niestety aura w tym roku nie tylko orga-
nizatorom ale również startującym załogom 
sprawiła psikusa, ponieważ trzy dni poprze-
dzające Rajd obfitowały w ulewne deszcze. 

Trasa rajdu była kompletnie rozmokła a nie-
które jej fragmenty praktycznie nieprzejezd-
ne. Podczas samego rajdu warunki pogodo-
we poprawiły się ale rozmokłe drogi sprawiły, 
że Rajd był ekstremalnie niebezpieczny a  
zawodnicy jak również serwisy  miały nie 
lada wyzwanie. Zapowiedz o ewentualnym 
wycofaniu się z Rajdu samego Roberta Ku-
bicy i całego zespołu Citroena świadczyły o 
powadze sytuacji .Moim zdaniem istniała re-
alna groźba o odwołaniu całej imprezy, dzię-
ki wysiłkom organizatora i chęci rywalizacji 
zawodników Rajd odbył się według wcześniej 
zaplanowanemu harmonogramowi.

To 70. Rajd Polski a który Twój z ko-
lei jako pilota?  Jak zaczęła się ta (twoja) 
pasja?

Moja regularne stary rozpocząłem w 
2000r. Wiec startuje już 14 sezon, w Rajdzie 
Polski startowałem już kilkakrotnie. W 2005 
r. właśnie podczas tego rajdu wygrałem mar-
kową klasę Pucharu Peugeota, a właśnie 
wtedy drugie miejsce w tej rywalizacji zajął 
aktualny zwycięzca całego Rajdu Kajetan 
Kajetanowicz.

Jakie kolejne starty planujesz w 
przyszłości?

W tym roku staruje w pełnym cyklu Raj-
dowych Samochodowych Mistrzostwach 
Polski więc za trzy tygodnie startujemy w 
ostatniej rundzie tego cyklu w Rajdzie Dol-
nośląskim rozgrywanym w okolicach Kłodz-
ka. Oczywiście nie zabraknie nas również w 
Barbórce Warszawskiej. 

A co na to wszystko twoja rodzina?
Moja cała rodzina bardzo mnie wspiera, 

podczas Rajdu Polski w tych ekstremalnych 

warunkach w gumowcach i pelerynach prze-
ciwdeszczowych mocno mi kibicowali za co 
im bardzo dziękuje.

Jaki był Twój najważniejszy,  a zara-
zem najtrudniejszy rajd w życiu?

Do każdego rajdu przygotowuje się za-
wsze z taką samą starannością i nie ma tu 
znaczenie ranga Rajdu natomiast już same 
zawody mają duże znaczenie. Najtrudniejszy 
Rajd jaki jechałem to Rajd du Var rozgrywany 
na południu Francji. Startowałem tam dwu-
krotnie za pierwszym razem jechałem z Ro-
bertem Kubica za czasów gdy Robert jeździł 
w F1 samochodem Renault, wiec naturalnie 
dostaliśmy Rajdowe Renault Clio. Tempo Ro-
bert oraz ekstremalne warunki pogodowe 
połączone z niezwykle trudnymi odcinkami 
specjalnymi przebiegającymi przez góry 
sprawiły, że Rajd był nie lada wyzwaniem. 
Dwa lata później wygrałem w Polsce wraz z 
Tomaszem Grycem tytuł  Mistrza Polski ja-
dąc Citroenem C2 i otrzymałem od Citroen 
Polska nagrodę w postaci startu w również 
w tym rajdzie, ponieważ był on podsumo-
waniem całego Europejskiego cyklu Citroen 
Trophy. Doświadczenie które zdobyłem pod-
czas wcześniejszego startu pomogło nam w 
zdobyciu piątego miejsca wśród wszystkich 
załóg jadących Citroenami z całej Europy. 
Mimo dwukrotnego ukończenia tego Rajdu 
nadal czuje do niego duży respekt i uważam, 
że jest bardzo trudny.

Wspominałeś kiedyś, że po rajdzie 
wracasz do domu skrajnie wykończony 
ale po kilku dniach regeneracji znów 
masz chęć powrotu do samochodu i ry-
walizacji. Skąd czerpiesz siłę?

Zespół w którym teraz startuję czyli Inter 
Cars Castrol TRW Rally Team zapewnia mi 
osobę, która jest odpowiedzialna za przygo-
towanie kondycyjne załogi wiec jest mi teraz 
łatwiej znosić trudy Rajdów. Chwile przed 
udzielaniem Ci wywiadu czytałem regula-
min kolejnej rundy Mistrzostw Polski Rajdu 
Dolnośląskiego wiec przyłapałaś mnie na 
tym, że myślami jestem już na kolejnych za-
wodach.

Wraz z kolegą z załogi Tomaszem 
Grycem w 2011 roku zostałeś mistrzem 
Polski w klasie R2B, w 2012 roku wicemi-
strzem. Czego można Ci jeszcze życzyć? 
Czego życzy się pilotowi czy kierowcy 
przed rajdem?

Każdy zawodnik, który startuje w Mi-
strzostwach Polski stara się zdobyć tytuł nie 
tylko w klasie samochodów w  których star-
tuje ale również w klasyfikacji generalnej, ja 
również o tym myślę i jest to cel do którego 
dążę.

js

Licencja na sukces
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Za sprawą posłanki Joanny Bobowskiej 
i stowarzyszenia BE-20 – raciechowic-
kiej organizacji pozarządowej, która jako 
pierwsza zaczęła promować i edukować 
mieszkańców w kierunku ekonomii spo-
łecznej i kształcić w konkretnych zawodach, 
takich jak catering z wykorzystaniem tra-
dycyjnej kuchni, bukieciarstwo, zdobnic-
two - grupa mieszkańców z terenu Gminy 
Zembrzyce mogła wziąć udział w zaję-
ciach organizowanych w ramach projektu 
ASOS pn. Jesień  życia - zdrowo, aktywnie.  
W ramach zajęć aktywizacyjnych odbyły się:

- warsztaty rękodzielnicze,
- warsztaty kulinarne,
- zajęcia komputerowe,
- gimnastyka dla seniora,
- wycieczka - spływ Dunajcem

Zadanie jest współfinansowa-
ne ze środków otrzymanych od  
Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
łecznej w ramach Rządowego 
Programu na rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych na 
lata 2012 -2013.

KFW

Operacja pn. Promocja Gminy Zembrzyce poprzez wydanie folderu turystycznego, mająca na celu rozwijanie turystyki i rekreacji  
na terenie Gminy Zembrzyce poprzez ukazanie walorów naszego regionu współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach 
działania „Małe Projekty”- Oś IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Panie z Zembrzyckiego Koła Gospodyń „Mioduszyna” zdą-
żyły już przyzwyczaić nas do częstych sukcesów. Tym ra-
zem możemy być dumni z występu i zajęcia III miejsca  
w konkursie „Kultura i folklor Podbabiogórza” zorganizowanym 

przez Stowarzyszenie LGD Podbabiogórze z okazji Babiogórskiej Je-
sieni. Zespoły Zaprezentowały folklor ludowy śpiew, taniec, obrzędy 
charakterystyczne dla regionu Podbabiogórza. 

KFW

Sukces Zembrzyckiego Koła Gospodyń
na „Babiogórskiej Jesieni”

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach 
informuje o realizacji nowych projektów

Działalność Stowarzyszenia BE20

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn. Promocja wydarzeń kulturalnych w Gminie Zembrzyce poprzez zakup hali namiotowej służącej do obsługi cyklicznych imprez 
gminnych, mająca na celu rozwijanie aktywności społeczności lokalnej i poprawę jakości  życia mieszkańców Gminy Zembrzyce poprzez 
zwiększenie dostępu do wydarzeń kulturalnych, sportowych, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Małe 
Projekty”- Oś IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Przedstawicielki Gminy Zembrzyce biorące udział 
w projekcie Jesień życia - zdrowo aktywnie na zamku w Niedzicy
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Tegoroczna jesień jest czasem, który działacze klubu z Marcówki przeznaczają na wykonanie remontu wokół budynku klu-
bu. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu nowy wygląd uzyskają schody wejściowe, niebawem rozpocznie się również remont 
ogrodzenia. Dzięki staraniom Urzędu Gminy rozpoczęto realizację projektu Zagospodarowanie przestrzeni publicznej po-
przez budowę oświetleń terenów usług sportu i rekreacji w miejscowości Marcówka. Do końca 2013 roku obiekt sportowy w 
Marcówce, podobnie jak reszta obiektów tego typu z terenu naszej gminy wyposażony zostanie w oświetlenie umożliwiające 
piłkarzom treningi bez względu na porę dnia. 

Niezmiernie cieszy nas fakt, że w marcowskim klubie w 2 drużynach dziecięco- młodzieżowych gra aż 33 zawodników 
(wśród nich 4 przedstawicielki płci pięknej). Jak zapewnia trener młodzieży, Pan Janusz Suwada, w Marcówce znajdzie się 
miejsce dla każdego, bez względu na umiejętności. Piłka nożna traktowana jest przez klub z Marcówki jako doskonała alter-
natywa dla spędzania czasu przed telewizorem.

KFW

LKS „Błyskawica” Marcówka

LKS GARBARZ ZEMBEZYCE rozpo-
czął kolejny sezon swojej działalno-
ści. W obecnym sezonie 2013/2014 
oprócz drużyny seniorów (obecnie 
grają na poziomie IV ligi Małopolski 
Zachodniej) w rozgrywkach ligowych 
grają również dwie drużyny młodzie-
żowe - juniorzy starsi oraz drużyna 
trampkarzy. 

Drużynę seniorów trenuje nie-
zmiennie od kilku lat Pan Zdzi-
sław Janik, były zawodnik Wi-
sły Kraków oraz reprezentacji 
Polski. Trenerem młodzieży Zem-
brzyc jest Pan Marek Mirocha.  
Drużyna seniorów gra obecnie na 
miarę swoich możliwości, zajmuje 
okolice środka tabeli IV ligi, gdzie róż-
nice punktowe są na tyle niewielkie, 
że każdy mecz, to zmiana pozycji  o 
kilka miejsc w tabeli.  

Drużyna juniorów star-
szych, to zespół który naj-
bardziej zaskoczył wszyst-
kich kibiców. Obecnie 
zajmują czołowe miejsce 
w tabeli, nie mając sobie 
równych (poza drużyną Ba-
bia Góra Sucha Beskidzka, 
z którą przegrali 1-4). Dru-
żyna trampkarzy, to zespół 
złożony z najmłodszych za-
wodników LKS GARBARZ. 
Przed tymi zawodnikami 
jeszcze sporo nauki piłkar-
skiego rzemiosła, zważyw-
szy na to, że to jedna z naj-
młodszych drużyn w całej 
lidze trampkarzy. Między 
innymi dla tej grupy pił-
karzy GARBARZ Zembrzy-

ce przystąpił do realizacji  projektu 
współfinansowanego z funduszu 
Unii Europejskiej pod nazwą „Jestem 
aktywny – warsztaty sportowo-tre-
ningowe piłki nożnej”,  którego ce-
lem jest podniesienie kompetencji i 
umiejętności sportowych przez naj-
młodszych uczestników warsztatów. 

W miesiącu wrześniu przygoto-
waliśmy również miłą niespodziankę 
dla najmłodszych zawodników LKS 
GARBARZ. W dniu 24.09.2013, nasi 
zawodnicy uczestniczyli w eskorcie 
(wyprowadzenie zawodników na 
płytę główną  Stadionu Miejskiego 
w Krakowie im. H. Reymana), pod-
czas meczu 9 kolejki  T-Mobile Eks-
traklasy – w meczu rozgrywanym 
pomiędzy drużynami: Wisła Kraków 
– Lechia Gdańsk. Wydarzenie to „od-

biło się wielkim echem” w lokalnych 
mediach prezentujących wydarzenia 
z naszego  i nie tylko terenu.  Atmos-
fera, emocje dla tych młodych ludzi 
….nie do opisania. Oprócz naszych 
młodych 22 zawodników, na meczu, 
ale już na trybunach byli również ich 
koledzy i koleżanki, którzy niestety 
nie mogli skorzystać z takiej atrakcji. 
Mamy jednak nadzieję, że już wiosną 
2014 zorganizujemy kolejny wyjazd 
na mecz do Krakowa i kolejni zawod-
nicy będą mogli uczestniczyć w takiej 
eskorcie. Zdjęcia z opisywanego wy-
darzenia dostępne są między innymi 
na naszej stronie: https://www.face-
book.com/garbarz.zembrzyce.

Wojciech Lichański

Garbarz Zembrzyce
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Drużyna seniorów z klubu LKS Tarnawianka od 2 sezonów dzielnie walczy w B - klasie. Obecnie ze stratą 3 punktów do 
lidera, tarnawski klub plasuje się na 3 miejscu w tabeli. Drużyna trampkarzy, mimo młodego stażu, zaczyna odnosić coraz 
większe sukcesy. W derbowych zmaganiach z drużyną Garbarza Zembrzyce poszczycić się mogą zwycięstwem 4:3. Działaczy 
klubu cieszy również niedawne zwycięstwo młodych piłkarzy z drużyną trampkarzy z Krzeszowa z wynikiem 2:0. Najbliższe 
miesiące pokażą, czy inwestycje związane z poprawą warunków gry na stadionach (oświetlenie) Gminy Zembrzyce, pomogą 
drużynie seniorów z Tarnawy Dolnej w wymarzonym awansie do A-klasy.

KFW

LKS Tarnawianka

W tym roku Warsztat Terapii Za-
jęciowej w Zembrzycach zwiększył 
swoją liczebność o pięciu nowych 
uczestników z powiatu suskiego, 
co daje już 40 osób i nową pracow-
nię multimedialną. Pracownia ta jest 
miejscem, w którym uczestnicy WTZ 
uczą się podstaw obsługi komputera, 
sprzętu biurowego, aparatu fotogra-
ficznego i kamery oraz korzystania z 
Internetu. Celem pracowni jest wyko-
rzystywanie dostępnych form prze-
kazu informacji i przygotowywanie 
pokazów zdjęć, prezentacji, krótkich 
filmów oraz gazetki warsztatowej.

Od kilku miesięcy męska część 
uczestników i nie tylko, jako drużyna 
„Orły Zembrzyckie” ostro trenowała 
piłkę nożną, co umożliwiło wzięcie 
udziału w II Integracyjnym Turnieju 
Piłki Nożnej „INTEGRA FUTSAL CUP 
2013”- zajęto 6. miejsce oraz w tur-
nieju „Na zielonej murawie”- 7. miej-
sce na 17 drużyn!

Natomiast płeć piękna w tym cza-
sie dbała o swoja figurę wykorzystu-
jąc Nordic Walking.

Istotną misją WTZ jest integracja 
i uspołecznianie, dlatego też uczest-
nicy często wyjeżdżali na różne im-
prezy i wycieczki tj. „Zawoja Pełna 
Niespodzianek”, XIV Tydzień Osób 
Niepełnosprawnych „Kocham Kraków 
z Wzajemnością”, plener malarski w 
Kukowie, dożynki w WTZ w Zebrzy-
dowicach, piknik w Jordanowie i To-
porzysku.

Brali udział w wycieczkach do 
Lanckorony i Kalwarii Zebrzydow-

skiej oraz pielgrzymce do Częstocho-
wy.

WTZ jest bardzo otwarty i lubi 
zapraszać do siebie inne ośrodki. W 
tym roku zorganizowano „Karuzelę 
Twórczości”, rozgrywki sportowe „O 
pietruchę” 2013, zabawę i ognisko z 
ŚDS Wola Filipowska.

Warsztat odwiedzają również 
uczniowie z Zespołu Szkół w Zem-
brzycach, wystawiając bardzo cieka-
we przedstawienia oraz uczestnicy 
turnusów rehabilitacyjnych, którzy 
chcą zobaczyć dwór oraz prace osób 
niepełnosprawnych i nabyć pamiątkę 
wykonaną przez nich.

Podopieczni wzięli udział w kon-
kursie plastycznym zorganizowanym 
przez Straż Pożarną i otrzymali wy-
różnienia za wykonane prace.

Od września tego roku uczest-
nicy mają możliwość korzystania z 
bezpłatnych praktyk, co wpływa na 
ich rozwój osobisty i zawodowy, a 
w przyszłości na ich zatrudnienie. 
Obecnie wdrażane są nowe techniki 
pracy, planowane są imprezy integra-
cyjne, kiermasze ozdób świątecznych 
itd.

Jak widać pomysłów, kreatyw-
ności i energii nie brakuje! Wiele się 
działo, wiele się dzieje i będzie dziać. 
Warto odwiedzać WTZ Zembrzyce 
oraz śledzić nowe działania na stro-
nie internetowej www.zembrzyce.
caritas.pl

Elżbieta Ćwiękała

AKTUALNOŚCI Z WTZ ZEMBRZYCE
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W poprzednich okresach by pozyskać środki z Funduszu 
Spójności należało stworzyć aglomerację powyżej 10 tys. 
RLM.

RLM tj. Równoważna Liczba Mieszkańców jest  to liczba 
wyrażająca wielokrotność ładunku zanieczyszczeń w ście-
kach odprowadzanych z obiektów przemysłowych i usługo-
wych w stosunku do jednostkowego ładunku zanieczyszczeń 
w ściekach z gospodarstw domowych, odprowadzanych w 
ciągu doby od jednego mieszkańca.

W 2005 roku, kiedy tworzona była aglomeracja Zembrzy-
ce wskaźnik RLM był wysoki z uwagi na działające na terenie 
Gminy zakłady garbarskie,  wtedy ten wskaźnik był powyżej 
10 tys. RLM. 

Z czasem większość tych zakładów zaprzestała swojej 
działalności. W efekcie faktyczny wskaźnik RLM dla aglo-
meracji Gminy Zembrzyce znacznie się obniżył i faktycznie 
był poniżej 10 tys. RLM. W tym czasie by pozyskać środki na 
kanalizację większość gmin wyznaczała odpowiednio duże 
aglomeracje. Potwierdza to w swojej wypowiedzi Pan wi-
ceminister środowiska Stanisław Gawłowski: Wyznaczano 
aglomeracje na zapas, żeby móc potem ubiegać się o środki 
unijne i krajowe. Co ciekawe było to przeświadczenie słusz-
ne. Żeby ubiegać się ośrodki unijne, trzeba było wyznaczyć 
obszar aglomeracji./Wspólnota nr 20, 28 września 2013 r./.

Mając tego świadomość jako Wójt Gminy Zembrzyce roz-
począłem starania o utworzenie aglomeracji powyżej 10 tys. 
RLM z Gminą Budzów.

Gmina Budzów nie wyraziła zgody na utworzenie wspól-
nej aglomeracji. Następnie rozpocząłem rozmowy z Wójtami 
i Burmistrzami sąsiednich gmin dotyczące utworzenia  aglo-
meracji Świnna Poręba. Działania te były kontynuowane i 
stosowna uchwała została podjęta przez Radę Gminy Zem-
brzyce w 2007r (Uchwała NR X/81/07) i Zarząd Wojewódz-
twa Małopolskiego (Uchwała Nr 973/07). Aglomeracja ta nie 
została jednak ostatecznie utworzona. W tym okresie nie 
pełniłem funkcji Wójta i nie znam przyczyn nie utworzenia 
aglomeracji Świnna Poręba.

Moje działania mające na celu utworzenie w obszarze 
Gminy Zembrzyce aglomeracji o wysokim wskaźniku RLM 

były spowodowane tym, że w końcu 2006 r. podpisałem umo-
wę z dyrekcją  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej na 
realizację inwestycji wodno – kanalizacyjnej na kwotę około 
15 mln. zł. Środki te były zainwestowane po 2007r.  i można 
je było wykorzystać w dalszym etapie jako wkład własny, by 
pozyskać środki z UE w ramach Funduszu Spójności. Tylko 
Fundusz Spójności gwarantował, że środki zainwestowane 
po 2007 r. mogły być traktowane jako wkład własny przy 
nowych inwestycjach. Równocześnie Fundusz Spójności był 
przeznaczony dla aglomeracji powyżej 10 tys. RLM. Dlatego 
tak usilne były moje starania o utworzenie takiej aglomeracji.

 Gdyby Gmina pozyskała z Funduszu Spójności fundusze 
w wysokości 15 mln zł, drugie 15 mln zł miałaby zapewnione 
jako wkład własny gminy. Wtedy dysponowalibyśmy kwotą 
30 mln, co pozwoliłoby zakończyć inwestycje wodno – kana-
lizacyjne w Gminie Zembrzyce. 

Aktualnie zmieniły się przepisy jak również kryteria de-
cydujące o możliwości pozyskania środków z funduszy ze-
wnętrznych. 

Dlatego obecnie podjęte zostały działania mające na celu 
weryfikację obszaru i granic aglomeracji w myśl obowiązują-
cych obecnie przepisów prawa. 

Równocześnie w ramach wspólnego zadania „Wykonanie 
opracowania - Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
na terenie gmin Mucharz, Stryszów, Zembrzyce, Budzów i 
Lanckorona” wykonywana jest analiza stanu bieżącego, przy-
szłych potrzeb i możliwych rozwiązań z uwzględnieniem 
spełniania wymagań Dyrektywy ściekowej 91.271.EWG. 

Zadanie to jest dofinansowane z funduszy UE w ramach 
realizacji projektu pn. „Podniesienie jakości usług publicz-
nych wokół zbiornika wodnego Świnna Poręba”.

Celem powyższej weryfikacji jest zidentyfikowanie opty-
malnej aglomeracji z punktu widzenia nie tylko wypełnienia 
zobowiązań w ramach wymogów przepisów prawa, ale także 
możliwości zapłaty za usługę przez mieszkańców oraz moż-
liwości sfinansowania efektywnych zadań inwestycyjnych w 
obszarze budowy systemu kanalizacji zbiorczej.

Eugeniusz Stypuła
Wójt Gminy Zembrzyce

Gospodarka wodno-ściekowa gminy
W związku z nieprecyzyjnymi informacjami w mediach dotyczącymi dalszych działań Gminy Zembrzyce związanych 
z gospodarką wodno – ściekową uważam, że koniecznym jest przybliżenie tego tematu mieszkańcom.

Informacje o zbiórkach publicznych
Stowarzyszenie KGW Marcowianki w Marcówce, informuje że 

w publicznej zbiórce pieniędzy w dniu 11.08.2013 r. na imprezie 
plenerowej Dzień Kubajki zebrano kwotę 724,48 zł. 

Zarząd KGW 

Stowarzyszenie Bractwo Zbójników spod Babiej Góry, informu-
je że w publicznej zbiórce pieniędzy w dniach 17-18 sierpnia 2013 
r. zebrano kwotę 820,00 zł. 

BZsBG
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Młodzi Zawodnicy LKS Garbarz Zembrzyce eskortujący piłkarzy Wisły Kraków podczas meczu 9 kolejki T-Mobile Ekstraklasy z Lechią Gdańsk  24 września 2013 r.

Pamiątkowe zdjęcie z Księdzem Kardynałem Stanisławem Dziwiszem 
podczas uroczystości 100- lecia murowanego kościoła w Zembrzycach.

Orkiestra Dęta "Rytm" Zembrzyce na uroczystościach 100-lecia kościoła 
w Zembrzycach

Laureaci konkursu Produkt Lokalny Podbabiogórza z terenu naszej gminy 
- Panie Janina Bebisz i Krystyna Matyszkiewicz

Śleszowickie 1. Stowarzyszenie Muzyczne podczas tegorocznych Dożynek Gminnych  
w Tarnawie Górnej.



Dzień Matki w Marcówce

W Dniu Edukacji Narodowej w 
szkołach Gminy Zembrzyce odbyły 
się uroczyste akademie. Uczniowie 
przygotowali z okazji tego święta 
przedstawienia, piosenki, wiersze 
i kwiaty dla swoich nauczycieli. W 
uroczystym świętowaniu wzięli 
udział także przedstawiciele Gminy 
Zembrzyce. Wójt Gminy wręczając 

dyrektorom szkół sym-
boliczny bukiet kwiatów 
dziękował wszystkim 
nauczycielom za dotych-
czasową pracę i życzył 
dalszych sukcesów w 
pracy z dziećmi i mło-
dzieżą.

UG

Święto nauczycieli

Z okazji Dnia Nauczyciela 17 paździer-
nika w Zespole Szkół w Tarnawie Dolnej 
zorganizowane zostało spotkanie nauczy-
cieli emerytów z terenu Gminy Zembrzyce. 
Przygotowany program artystyczny po-
zwolił  zasłużonym belfrom powspominać 
czasy dawnej aktywności. Przewodnicząca 
Związku – Pani Zofia Talaga – zasłużony i 
kochany przez uczniów nauczyciel mate-
matyki – z okazji spotkania przyjęła sym-
boliczny bukiet kwiatów będący podzię-
kowaniem za wkład w rozwój społeczności 
lokalnej. Uroczystego wręczenia dokonał 
Wójt Gminy Zembrzyce wraz z Dyrektor-
kami szkół z terenu Gminy Zembrzyce. Jak 
zauważa Pani Zofia Talaga współpraca 
emerytów ze szkołami Gminy Zembrzyce i 
Panem Wójtem jest bardzo owocna. Dzięki 
zaangażowaniu dyrektorów, szczególnie 
Pani Elżbiety Fidelus, emeryci mogą zawsze 
liczyć na udostępnienie lokalu i pomoc w 
urządzeniu spotkania. 

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z 

tego, jak aktywne życie pro-
wadzą nasi nauczyciele se-
niorzy. Sekcja Emerytów i 
Rencistów Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego zrzesza 53 
członków na terenie naszej 
gminy. Dzięki ścisłej współ-
pracy z innymi sekcjami, tj. 
bielską wadowicką, krakow-
ską i sekcją w Jodłownikach, 
łatwiej zorganizować turnusy 
rehabilitacyjne dla emerytów 
w potrzebie, czy wczasy nad 
morzem. W działalność sekcji 
wpisuje się również organi-
zacja wycieczek, m.in. rocz-
nie przewiduje się 4 wyjazdy 
do teatru. Dla osób przez lata 
będących elitą intelektualną swojej miej-
scowości, przejście na emeryturę wiąże się 
z ograniczeniem kontaktów, problemami 
z przyzwyczajeniem się do nowej sytuacji. 
Dzięki działalności m.in. pań Zofii Kuśnierz 

na terenie Śleszowic i Tarnawy Górnej, Zofii 
Targosz na terenie Zembrzyc, Ireny Lenart 
na terenie Tarnawy Dolnej i Zofii Miśkowiec 
w Marcówce, życie emerytowanego na-
uczyciela staje się bardziej godne i radosne. 

KFW

Emerytowani nauczyciele również  świętują
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