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Złote Gody w Gminie Zembrzyce
Dnia 24 października 2013 roku dwanaście par z terenu 

Gminy Zembrzyce świętowało Jubileusz 50-lecia pożycia mał-
żeńskiego. Na uroczystość przybyli księża proboszczowie Jan 
Kapusta z Parafii Zembrzyce, Jacek Kaznowski z Parafii Śleszo-
wice, Wójt Gminy Zembrzyce Eugeniusz Stypuła, Przewod-
niczący Rady Gminy Zembrzyce Łukasz Palarski oraz przed-
stawiciele Urzędu Gminy. Wójt Gminy po okolicznościowym 
przemówieniu i gratulacjach odznaczył Jubilatów medalami 
przyznanymi przez Prezydenta RP za długoletnie pożycie mał-
żeńskie. Złote Gody obchodzili: Franciszka i Stanisław Garyc-
cy, Maria  i Florian Heldt, Zofia i Stanisław Kapłon, Wanda  
i Edward Kosman, Jadwiga  i Marian Kulak, Teresa i Stanisław 

Kuśnierz, Irena i Marian Matuszyk, Stanisława i Andrzej 
Michniak, Anna i Julian Pilarczyk, Irena i Edward Poręb-
scy, Stanisława i Józef Szczygieł, Maria i Franciszek Tokarz. 
Było dużo gratulacji i życzeń, Jubilaci otrzymali kwiaty i upo-
minki. Uroczystość Złotych Godów uświetnił   występ dzieci 
z Zespołu Szkół w Zembrzycach pod przewodnictwem Pani 
Barbary Cyganik oraz Pana Edwarda Stopy. Wszyscy odśpie-
wali jubilatom tradycyjne sto lat. Po oficjalnej ceremonii wrę-
czenia odznaczeń były wspomnienia minionych lat oraz kolej-
ne życzenia doczekania diamentowych godów.
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Gmina Zembrzyce pozyskała środki 
na realizację projektu „Wyposażenie 
obiektów użyteczności publicznej w 
instalacje solarne wraz z termo-
modernizacją i modernizacją 
kotłowni budynku LKS Garbarz w 
Zembrzycach”. 

Wartość projektu to 994.808 zł, 
z czego gmina finansuje 217 616 
zł, pozostałe środki finansowe w 
wysokości 777.192 zł zostały po-
zyskane z Małopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjne-
go na lata 2007-2013.

W ramach projektu planowane 
jest wykonanie termomoderniza-
cji budynku pawilonu sportowe-
go, zostanie zmieniony sposób 

ogrzewania budynku (planowane jest 
wprowadzenie ogrzewania gazowego) 
i montaż instalacji solarnej na tym bu-

dynku oraz wykonanie instalacji solar-
nych w Zespole Szkół w Zembrzycach i 
w Zespole Szkół w Tarnawie Dolnej.

Obecny stan budynku wy-
maga także wielu prac remon-
towych wewnątrz budynku, 
dzięki którym budynek zo-
stałby dostosowany do aktu-
alnych standardów. Na ten cel 
nie można było pozyskać środ-
ków z zewnątrz, więc te prace 
nie zostały ujęte w projekcie. 
Będą jednak czynione starania 
by budynek został w całości 
odnowiony, a następnie opty-
malnie wykorzystany. 
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Odnowienie Pawilonu Sportowego w Zembrzycach

1. Modernizacja dróg gminnych:
lRemont drogi na 3-cią Polanę w m. 

Zembrzyce – koszt 69.337,35 zł
lRemont drogi Dąbrowy w m. Mar-

cówka – koszt 4.746,55 zł
lRemont drogi Makówka w m. Tarna-

wa Górna – koszt 10.549,91 zł
lRemont drogi Pod Las w m. Tarnawa 

Górna – koszt 5.096,41 zł
lRemont drogi Fidelus-Kołata w m. 

Zembrzyce – koszt 11.400,72 zł
lRemont drogi Do Szczygła w m. Tar-

nawa Dolna – koszt 24.452,21 zł
lRemont drogi Kadelówka w m. Śle-

szowice – koszt 33.949,14 zł
lRemont drogi Biele Pająki w m. Tar-

nawa Dolna – koszt 1.045,04 zł
lRemont drogi Zarąbki Skawieckie w 

m. Zembrzyce – koszt 6.829,61 zł

2. Remont drogi transportu rolnego 
Do Upadku w m. Marcówka – koszt 
całkowity 42.545,80 zł (dofinanso-
wanie 21.272,90 zł)

3. Modernizacja mostku na potoku 
Palczyca w m. Marcówka w za-
kresie kładki dla pieszych – koszt 
4.799,46 zł

4. Modernizacja drogi dojazdowej do 
placu zabaw w m. Śleszowice – 
koszt całkowity 13.635,87 zł (fun-
dusz sołecki: 7.900,00 zł)

5. Remont i wykonanie nawierzch-
ni dróg poprzez powierzchnio-
we utrwalenie na terenie Gminy 
Zembrzyce – koszt 74.034,93 zł

Remont dróg gminnych w ramach 
usuwania skutków klęsk żywioło-
wych. 
lRemont drogi gminnej Na Nizień w 

m. Tarnawa Dolna – koszt całkowi-
ty 111.384,36 zł (dofinansowanie 
51.833,00 zł)
lRemont drogi gminnej Zarąbki Nad 

Skawcami w m. Zembrzyce – koszt 
całkowity 83.554,15 zł (dofinanso-
wanie 83.554.00 zł)
lRemont drogi gminnej Za Garbar-

nią w m. Zembrzyce – koszt całko-
wity 73.559,06 zł (dofinansowanie 
69.566,00 zł)

Łącznie na remonty dróg gmina 
wydatkowała 570.920,57zł z czego 
226.225,90 zł stanowią środki pozy-
skane z zewnątrz.

Inwestycje i remonty dróg gminnych w 2013 roku 

Zembrzyce w ostatnich latach stały 
się wielkim placem budowy. Budowane 
było obwałowanie Zembrzyc, prawo-
brzeżny wał przeciwpowodziowy rzeki 
Skawy przechodzący w lewobrzeżny wał 
przeciwpowodziowy Paleczki.

Inwestycja ta realizowana była w 
ramach budowy zbiornika wodnego 
„Świnna Poręba” i miała na celu zabez-
pieczenie Zembrzyc przed powodzią 
ze strony rzek, jak również zapewniała 
ochronę przed zwiększonym poziomem 
wody w budowanym zbiorniku wodnym 
„Świnna Poręba”. Wraz z budową wałów 

przeciwpowodziowych została wybudo-
wana niezbędna infrastruktura tj. obiek-
ty odwadniające zawale, pompownia 
wód deszczowych i przesiąkowych oraz 
zbiornik wyrównawczy o powierzchni 
1,5 ha.

W grudniu bieżącego roku został od-
dany do użytku zjazd z drogi krajowej 
28 w Tarnawie Dolnej. Również zlecono 
przygotowanie projektu 300 metrów 
bieżących drogi na Starczały II.

Aktualnie trwają prace mające na 
celu przygotowanie kolejnej ważnej 
inwestycji dla mieszkańców Zembrzyc 

jaką jest budowa ciągu komunikacyj-
nego łączącego Zembrzyce ze Stryszo-
wem.

Decyzja o potrzebie budowy nowej 
drogi z mostem na Paleczce została pod-
jęta końcem 2011 roku dzięki staraniom 
i determinacji Wójta Gminy. Zgodnie z 
zawartym porozumieniem Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie 
zobowiązał się do finansowania budowy 
drogi publicznej, która będzie przebie-
gać od Zarębek Skawieckich, aż do no-
wego mostu na obwodnicy Zembrzyc.

Inwestycja została podzielona na 2 

Inwestycje w Gminie Zembrzyce realizowane w ramach współpracy  
z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Zembrzycach zakończył pierwsza część 
projektu pod nazwą „Aktywność-mój atut”, 
w ramach Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integra-
cji Społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i 
upowszechnienie aktywnej integracji przez 
ośrodki pomocy społecznej, przewidzianą na 
lata 2013-2014.

Założeniem niniejszego projektu jest 
rozwój i podniesienie aktywności spo-
łecznej i zawodowej klientów GOPS.  
W bieżącym roku w projekcie wzięło udział 
20 osób, w tym 19 kobiet i 1 mężczyzna. W 
roku 2013 w ramach projektu odbyły się 

szkolenia skierowane do rodziców wycho-
wujących dzieci niepełnosprawne. Szkolenia 
poprzedzone były Indywidualną diagnozą w 
trakcie, której beneficjenci projektu przed-
stawili swoje potrzeby i oczekiwania.

Każdy uczestnik projektu został objęty mi-
nimum trzema instrumentami aktywnej inte-
gracji. W roku 2013 zgodnie z oczekiwaniami 
BO przeprowadzono następujące wsparcia:
1. Trening kompetencji i umiejętności spo-

łecznych z elementami kompetencji życio-
wych. 

2. Szkoła dla rodziców z elementami terapii 
rodzinnej i psychologicznej. Szkolenie od-
było się w formie warsztatów. 

3.Trening Pracy ze wsparciem informacyj-
nym w zakresie pracy w domu i telepracy.

Dzięki realizacji projektu 20 osób zdoby-
ło nowe umiejętności społeczne i zawodowe, 
pozwalające na odbudowanie swojej pozycji 
zarówno na płaszczyźnie społecznej, zawo-
dowej jak i życia rodzinnego. Końcowa diag-
noza wskazuje, że szkolenia w pełni spełniły 
oczekiwania uczestników projektu, nie tylko 
podnieśli swoje kwalifikacje ale również na 
nowo odbudowali wiarę we własne siły i 
możliwości. 

W styczniu 2014 r. odbędzie się kolejna 
rekrutacja spośród beneficjentów tutejszego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

„Aktywność –mój atut” w Gminie Zembrzyce

Srzyżowanie drogi krajowej 28 z drogą powiatową w Tarnawie Dolnej

etapy.
Pierwszy etap obejmuje budowę 

mostu na Paleczce i drogi od Zarębek 
Skawieckich do dawnej drogi woje-
wódzkiej 956 (ul.Kolejowa).W ramach 

realizacji tego odcinka wybudowany zo-
stanie most na Paleczce długości 122m 
oraz droga klasy L o długości 814 m z 
chodnikiem lewostronnym. Droga bę-
dzie przebiegać obok Zakładu Wodocią-

gów i Kanalizacji w Zembrzycach 
do starodroża drogi wojewódz-
kiej 956 (ul Kolejowa). Na ten od-
cinek zostało wydane już pozwo-
lenie na budowę.

W drugim etapie będzie bu-
dowany odcinek drogi od daw-
nej drogi wojewódzkiej 956 do 
nowego mostu na obwodnicy 
Zembrzyc. Na tym odcinku pra-
ce związane z budową wałów 
powodziowych dobiegają właś-
nie końca. Po odbiorze tych 
prac możliwe będzie uzyskanie 
stosownego pozwolenia na re-
alizację inwestycji drogowej. 

Planowany termin budowy dróg wraz z 
mostem to 2014 rok.
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Gmina Zembrzyce w 2013 r. złożyła dwa 
wnioski o przyznanie pomocy w ramach dzia-
łania 413-Wdrażanie lokalnych strategii roz-
woju PROW 2007 – 2013 dla operacji, które 
odpowiadają warunkom przyznania pomocy 
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” 
oraz jeden wniosek w ramach działania „Małe 
projekty”.

Pierwszy z nich to zadanie pn. „Budowa 
i odnowa chodnika w miejscowości Tarna-
wa Dolna”. Wartość projektu: 708  608,70 zł, 
wnioskowana kwota pomocy 209 475,00 zł. 

Operacja będzie polegała na budowie i 
odnowie chodnika w Tarnawie Dolnej przy 
drodze powiatowej nr K 1702 Kuków – Krze-
szów – Tarnawa i w ciągu drogi gminnej nr 
K-0050 „Sitarzówka II” wraz z kanalizacją desz-
czową. 

Drugi wniosek złożony w ramach tego 
samego działania to zadanie pn „Utworze-
nie placu szachowego w miejscowości 
Śleszowice wraz z budową ścieżki eduka-
cyjnej” . Założeniem projektu jest powstanie 
placu szachowego w miejscowości Śleszowi-
ce obok „Kółka Rolniczego” wraz z budową 
chodnika prawo i lewostronnego z odwod-
nieniem w m. Śleszowice i Tarnawa Dolna 
przy drodze powiatowej nr K 1702 o długości 
1013,0 m. Wartość projektu: 947  241,62 zł, 
wnioskowana kwota pomocy 500  000,00 
zł. Projektowane chodniki przyczynią się do 
znacznej poprawy bezpieczeństwa na terenie 
tych dwóch miejscowości. Poprawią estetykę 
gminy i uatrakcyjnią turystycznie nasz region. 

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach 
działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju PROW 2007 – 2013 z zakresu „Małe 
projekty” nosi nazwę „Zagospodarowanie 
terenu rekreacyjnego z miejscem do gry 
w szachy w rejonie przychodni zdrowia w 
Śleszowicach”.Wartość projektu: 49  020,21 
zł, wnioskowana kwota pomocy 24 950,00 zł . 

W ramach operacji powstanie miejsce 
do aktywnego wypoczynku na świeżym 
powietrzu oraz zostanie zagospodaro-
wany dotąd nie wykorzystany teren wo-
kół Przychodni Zdrowia w Śleszowicach. 
Planowany jest montaż elementów ma-
łej architektury w postaci stolików do gry  
w szachy tradycyjne i trójdzielne oraz tablic 
informacyjnych zawierających instruktarz gry 
w szachy. 

UG

Nowe projekty planowane do realizacji  
w Gminie Zembrzyce w 2014 roku

GOPS
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Za zgodą mieszkańców Tarnawy Gór-
nej i Rady Gminy Zembrzyce w grudniu 
2013 r. Wójt Gminy Zembrzyce oddał w 
dzierżawę budynek szkoły w Tarnawie 
Górnej na okres 25 lat. 

Dzierżawcą jest Polskie Stowarzysze-
nie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Zawoi. 

Stowarzyszenie to od 2006 r. prowa-
dzi Ośrodek Rehabilitacyjno – Eduka-
cyjno – Wychowawczy w Juszczynie. 
Jest to niepubliczna, specjalistyczna 
placówka oświatowa. Przeznaczona jest 
dla dzieci w wieku od 3 do 25 lat, które 

potrzebują kompleksowej, wielodyscy-
plinarnej pomocy rehabilitacyjno – te-
rapeutyczno – edukacyjno – rewalida-
cyjnej świadczonej w odpowiednich 
warunkach i z opieką dostosowaną do 
stanu wychowanków.

Głównym zadaniem placówki jest 
kompleksowa i specjalistyczna reha-
bilitacja dzieci i młodzieży tj. praca 
nad poprawą ich rozwoju ruchowego, 
społecznego oraz intelektualnego, na-
uka umiejętności komunikacyjnych, 
pomoc w zdobywaniu niezależności w 
życiu. Placówka zapewnia dostęp do 

wykwalifikowanych specjalistów. Na 
terenie Ośrodka prowadzone jest rów-
nież Wczesne Wspomaganie Rozwoju 
Dziecka.

W związku z rosnącym zapotrzebo-
waniem na usługi oferowane przez 
placówkę Stowarzyszenie planuje 
utworzyć od września 2014 roku filię 
Ośrodka w wydzierżawionym budynku 
szkoły w Tarnawie Górnej.

Do tego czasu Stowarzyszenie ma za-
miar przeprowadzić prace remontowo 
– adaptacyjne dostosowujące budynek 
do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Budynek szkoły w Tarnawie Górnej znów będzie tętnił życiem

Z dniem 2 grudnia 2013 r. pracę w 
zembrzyckiej przychodni rozpoczęła 
pani doktor Marta Willak – Matoga, 
doświadczony lekarz rodzinny z kil-
kunastoletnim stażem pracy. Posiada 
specjalizację z zakresu medycyny ro-
dzinnej. Pracowała jako lekarz rodzin-
ny w Miejskiej Przychodni w Suchej 
Beskidzkiej, jest zatrudniona również 
w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 
w Suchej Beskidzkiej. 

Odchodząca na emeryturę pani 
doktor Marta Błaszkowska przez 34 
lata opiekowała się mieszkańcami 
Zembrzyc, Marcówki i Tarnawy Dolnej. 
Zawsze ciepła i uśmiechnięta, potra-
fiła poświęcić pacjentom dużo czasu, 
z uwagą ich wysłuchać, nieść pomoc. 
Serdecznie dziękujemy za lata pracy 
dla mieszkańców gminy w naszej przy-
chodni.

Kierownik GZOZ

Zmiany w Przychodni Zdrowia  
w Zembrzycach

W dniu 11 listopada mieszkańcy 
Zembrzyc uroczyście świętowali 95 
Rocznicę Odzyskania przez Polskę Nie-
podległości. 

Uroczystość rozpoczęła Msza Święta 
w intencji ojczyzny celebrowana przez 
Ks. Proboszcza Jana Kapustę. Ucznio-
wie Zespołu Szkół w Zembrzycach i 
Zembrzyckie Koło Gospodyń „Miodu-
szyna” zaprezentowali montaż słowno 
muzyczny mówiący o czasach zaborów, 
walk niepodległościowych i odzyskaniu 
upragnionej wolności przez Polaków.  

Uczestnicy nagradzali wykonawców 
gromkimi brawami. Przedstawiciele 
władz samorządowych, młodzieży i lo-
kalnych organizacji złożyli hołd pole-

głym o wolność składając   kwiaty i zni-
cze pod pomnikiem. W imieniu Gminy 
Zembrzyce pamięć poległych walczą-
cych na różnych frontach I Wojny Świa-
towej uczcił Wójt Gminy Zembrzyce Eu-
geniusz Stypuła składając symboliczny 
wieniec. Uroczystość uświetniła swoim 
występem orkiestra „Rytm”, która przed-
stawiła repertuar   z pieśniami legioni-
stów.

 Składamy serdeczne podziękowania 
wszystkim przybyłym i organizatorom 
uroczystości,  w szczególności Pani Dy-
rektor, Nauczycielom i uczniom Zespołu 
Szkół w Zembrzycach, członkom orkie-
stry „Rytm” i paniom z KG „Mioduszyna”.

UG

Uroczyste Obchody 
Narodowego Święta Niepodległości 

doktor Marta Błaszkowska
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Podbabiogórska Wigilia 

7 grudnia odbył się III Powiatowy Konkurs kulinarny „Pod-
babiogórska Wigilia”. Gospodarzem i głównym organizatorem 
było Sołectwo Kojszówka Gminy Maków Podhalański. Z całe-
go powiatu przyjechały  panie z Koła Gospodyń Wiejsich, by 
zaprezentować stoły wigilijne z regionalnymi potrawami. Ko-
misja konkursowa oceniała całą oprawę, wystrój stołu i przede 
wszystkim przygotowane potrawy. Naszą Gminę reprezento-
wały 3 koła Gaździny z Marcówki, KGW „Marcowianki” i KGW 

”Redz” . Tym razem do grona zwycięzców zaliczyły się Panie z 
KGW „Redz” z Tarnawy Górnej, otrzymały II miejsce w konkursie 
i wyróżnienie od Bractwa Zbójników spod Babiej Góry. 

Imprezę uświetnił występ zespołu regionalnego. Uczest-
nicy degustowali przygotowane potrawy, podziwiali wystrój 
stołów wigilijnych oraz wspólnie kolędowali przy dźwiękach 
akordeonu. 

GCKiCZ

W tym roku minęły 54 lata Jego pracy duszpasterskiej w Zembrzycach. 
Jest to wielka strata dla naszej parafii. Zmarły Ksiądz Prałat był wzorem ka-
płana gorliwie i z oddaniem wypełniającym duszpasterskie obowiązki i inte-
grującym całą społeczność Zembrzyc. Nawet w ostatnich latach, będąc sam 
chory i niesprawny, służył swą posługą w konfesjonale. Zawsze można Go było 
widzieć na długo przed Mszą św. dyżurującego w swym konfesjonale po lewej 
stronie nawy. Będzie nam Go bardzo brakowało.

 W trwających dwa dni uroczystościach pogrzebowych wzięło udział wie-
lu kapłanów i tłumy wiernych. W pożegnaniu wzięli udział przedstawiciele 
Archidiecezji Krakowskiej w osobach księdza Kardynała Stanisława Dziwisza 
i Biskupa Jana Szkodonia, który odprawił Mszę pogrzebową. Pożegnali go 
księża współpracownicy m.in. księża Infułaci Ks. Bronisław Fidelus i Władysław 
Fidelus. Cześć zmarłemu oddali również przedstawiciele samorządu, oświa-
ty, instytucji i stowarzyszeń działających na terenie Gminy Zembrzyce, tłumy 
mieszkańców i przyjezdnych. W ostatniej drodze towarzyszyła mu również Or-
kiestra Dęta „Rytm” Zembrzyce.

Czcigodny Księże Prałacie, nie zapomnimy! 
MK

W niedzielę 17 listopada w godzinach popołudniowych  
odszedł do Pana Ksiądz Prałat JÓZEF PTAK

Przedstawiciele naszej Gminy wzię-
li udział w IV edycji Festiwalu Pieśni 
Patriotycznych „ To Polska moja ojczy-
zna”. W dniu 4 listopada komisja kon-
kursowa przy MOK Sucha Beskidzka 
dokonała oceny wykonawców biorą-
cych udział w Festiwalu Pieśni Patrio-
tycznej. W dniu 11 listopada 2013 roku 
na Zamku w Suchej Beskidzkiej odbył 
się koncert finalistów konkursów. Fe-
stiwal odbywa się pod patronatem 

Starosty Suskiego, Burmistrza Suchej 
Beskidzkiej oraz Dyrektora MDK w Su-

chej Beskidzkiej. Przedstawiciele na-
szej gminy zaprezentowali się wspa-
niale i uzyskali bardzo wysokie noty. 
I miejsce w kategorii dziecięcej – 

soliści - zajęła Angelika Sobaniak z 
Zespołu Szkół w Zembrzycach;

II miejsce w kategorii dziecięcej - 

zespoły - zajęły Jagódki ze Szkoły 
Podstawowej w Marcówce;

III miejsce   w kategorii dziecięcej 
- zespoły - Zespół "Fantazja" z Ze-
społu Szkół w Zembrzycach;

I miejsce w kategorii dorosłych za-
jęło Zembrzyckie Koło Gospodyń 
"Mioduszyna". 
Dziękujemy wszystkim za uczest-

nictwo w festiwalu i serdecznie gratu-
lujemy!!!

Festiwal pieśni patriotycznych „To Polska moja ojczyzna”

foto:  J. Kociołk

UG
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Wycieczki dydaktyczne to jedna z 
atrakcji przewidzianych dla uczniów 
biorących udział w Projekcie EDUSCIEN-
CE. Na taką wycieczkę wyjechała grupa 
piątoklasistów ze Szkoły Podstawowej 
w Śleszowicach. Uczniowie mieli możli-
wość odwiedzenia obserwatorium na-
ukowego, poznania pracujących tam na-
ukowców, zapoznania się z działalnością 
zarówno historycznej, jak i nowoczesnej 
aparatury rejestrującej. 

Programu wycieczki można poza-
zdrościć. Uczniowie uczestniczyli w za-
jęciach w Ośrodku Żeglarskim Akademii 
Morskiej w Gdyni, gdzie poznali budowę 

i typy współczes-
nych jachtów mo-
torowych i żaglo-
wych, przeszli kurs 
wprowadzający do 
żeglarstwa morskie-
go (podstawy nawi-
gacji, zagrożenia), 
by później uczest-
niczyć w rejsie jach-
tem żaglowym po 
Zatoce Gdańskiej.

Ciekawe okaza-
ły się wykłady na 
b a d awc zo - t ra n s -

portowym statku szko-
leniowym Horyzont II. 
Tu uczestnicy wycieczki 
mieli możliwość zagłę-
bienia się w historii że-
glugi morskiej w Polsce, 
poznali meteorologię 
morską, a także uzyskali 
odpowiedź na pytanie: 
Jak zostać kapitanem 
statku pełnomorskiego?

Niemało emocji do-
starczyło zwiedzanie 
statku Horyzont II.

Na zakończenie naukowej wyprawy 
odbyły się warsztaty morskie „Błękitnej 
Szkoły” na półwyspie Hel przy Stacji Mor-
skiej Instytutu Oceanografii Uniwersyte-
tu Gdańskiego. Uczniowie uczestniczyli 
w prelekcjach, pogadankach z zakresu 
problematyki ekologicznej morza i jego 
strefy przybrzeżnej. Atrakcją okazały się 
filmy tematyczne uzupełnione zajęciami 
terenowymi.

Dyr.SP Sl 

Wycieczka dydaktyczna do Gdyni 
w ramach ogólnopolskiego projektu EDUSCIENCE +

16 listopada 2013 r. w Remizie OSP 
Lachowice odbył się XIII Powiatowy 
Konkurs Potraw Regionalnych „O Złotą 
Warzechę”, organizowany przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Stry-
szawie, a współorganizowany 
przez Starostwo Powiatowe w 
Suchej Beskidzkiej, Urząd Gminy 
w Stryszawie i Ochotniczą Straż 
Pożarną w Lachowicach. Partne-
rem konkursu było Województwo 
Małopolskie. Tym razem podsta-
wowymi produktami ocenianymi 
przez komisje konkursowe były 
potrawy z jarzyn. W konkursie 
udział wzięło 16 grup z terenu 
powiatu suskiego. Naszą Gminę 

reprezentowały Zembrzyckie Koło Go-
spodyń MIODUSZYNA oraz KGW MAR-
COWIANKI. Danie regionalne przygoto-

wane przez panie z Zembrzyc „Kwacanka 
na dróbkach z gęsi”, okazało się potra-
wą zasługującą na „Złotą Warzechę”. Na 

konkursowym stole znalazły się 
również: smalec z grochu, śledzie 
w buraczkach, rolada brokułowa 
i kapuściana oraz ciasta: sernik z 
dyni, rolada fasolowa z masą cze-
koladową, placek z buraczków. 
Wyróżnienia otrzymały także  pa-
nie KGW MARCOWIANKI, których 
potrawy i nalewki były wyśmieni-
te. Dziękujemy Paniom, za popu-
laryzację potraw regionalnych i 
Naszej Gminy.

GCKiCZ

Złota warzecha dla Pań z „MIODUSZYNY” 
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Za piłkarzami LKS Tarnawianka pierwsza 
runda sezonu 2013/14, zawodnicy odpo-
czywają, a następny mecz dopiero w kwiet-
niu przyszłego roku. Drużyna seniorów po 
rundzie jesiennej zajmuje trzecie miejsce w 
tabeli B-klasy, ciągle jeszcze nie tracąc szans 
na zajecie miejsca premiowanego awansem 
do A-klasy. Kibice liczą, iż po kilku nieuda-
nych występach z końcówki rundy, zespół 

na wiosnę przystąpi do gry w znacznie lep-
szej formie. Drużyna młodzieżowa – tramp-
karzy, która istnieje zaledwie trzy miesiące, 
radzi sobie całkiem nieźle i choć nie zajmuje 
czołowego miejsca w tabeli to sprawia wie-
le radości zarówno samym graczom jak i ich 
rodzicom, którzy licznie zjawiają się na me-
czach. Drużyna „młodych” i ich liczna obec-
ność na treningach cieszy również zarząd, 

bo niektórzy z tych młodych chłopców, 
miejmy nadzieję, będą stanowić o przyszło-
ści Tarnawianki. 

LKS Tarnawianka życzy wszystkim dzia-
łaczom, zawodnikom i kibicom z okazji 
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
spokoju, zdrowia i wszystkiego najlepszego 
oraz samych sukcesów w nowym nadcho-
dzącym 2014 roku.                 LM

Z inicjatywy nauczycieli przy współpracy rodziców w Szkole 
Podstawowej w Marcówce powstał teatrzyk kukiełkowy. Zadebiu-
tował po raz pierwszy z okazji Dnia Matki spektaklem „Kopciuszek”. 
Spektakl bardzo się podobał. Wystawiano go wielokrotnie, również 
w szkołach spoza terenu Gminy Zembrzyce. W listopadzie pomi-
mo, że aktorzy są już uczniami gimnazjalnymi wystawiono sztukę 
dla uczniów szkół ze Śleszowic i Tarnawy Dolnej . Wyjazd i przewóz 

uczniów zorganizowało Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w 
Zembrzycach. Przedstawienia teatralne zachwycały widzów. Dzięki 
spotkaniom teatralnym dzieci ćwiczą pamięć, wymowę, wzbogaca-
ją wrażliwość i zdolności poznawcze.  Wspaniale byłoby gdyby war-
sztaty teatralne były kontynuowane.

GCKICz

Sezon na półmetku

Teatrzyk kukiełkowy

Działający od kilku lat na terenie daw-
nego Ośrodka Wypoczynkowego PKP 
Ośrodek Wypoczynkowo-Rekolekcyjny 
Totus Tuus im. Ks. Kardynała Karola Woj-
tyły zapewnia licznie przybywającym do 
Zembrzyc turystom coraz bogatszą ofer-
tę. Pięknie usytuowany kompleks bu-
dynków rozlokowanych na 3. polanach 
zapewnia wypoczynek w ciszy i bliskości 
natury. W ośrodku odbywają się rekolekcje  
o różnorakiej tematyce, szkolenia, kon-

ferencje oraz przyjęcia okolicznościowe. 
Przyjmowane są głównie grupy zorgani-
zowane. Dla indywidualnych osób oferuje 
się domki na trzeciej polanie, wyposażone 
w aneks kuchenny, kominek, trzy sypialnie  
i pokój dzienny.

 Dużą popularnością cieszą się obecnie 
rekolekcje z postem Daniela z możliwością 
częściowego współfinansowania przez PE-
FRON. Na terenie ośrodka znajduje się rów-
nież kaplica z relikwiami błogosławionego 

Jana Pawła II. W kaplicy tej odbywają się 
nabożeństwa o uzdrowienia. 

W roku 2014 w ośrodku odbędą się 
dwa niezwykłe wydarzenia: w maju spot-
kanie z Marią Vadia, charyzmatyczką  
z USA, obdarzoną darem uzdrawiania, 
 w czerwcu spotkanie z ojcem Antonello Ca-
deddu z Brazylii. 

Zapraszamy do skorzystania z oferty i 
 odwiedzenia naszego ośrodka. 

Dyrektor Ośrodka

Działalność Totus Tuus w Zembrzycach

LKS Błyskawica zimą nie próżnuje
Chociaż oficjalnie okres zimowy jest czasem odpoczynku od roz-

grywek ligowych, zawodnicy klubu LKS Błyskawica w Marcówce nie 
próżnują. Okres zimowy to szansa na opracowanie nowej strategii 
gry i podtrzymanie formy wypracowanej w okresie letnim. Dlatego 
też, przez całą zimę najmłodsi zawodnicy trenować będą na orliku 

oraz na hali. Obecny sezon drużyna seniorów zakończyła na 12 po-
zycji rozgrywek A-klasy. Na podsumowanie sezonu działacze klubu 
zorganizowali spotkanie przy grillu. Najmłodsi zawodnicy na zachę-
tę i w ramach symbolicznego podziękowania otrzymali słodycze.

 GCKiCz

I w tym roku św. Mikołaj nie zawiódł uczniów naszej szkoły. Gdy tylko 
przyjechał na wozie strażackim na buziach dzieci pojawiło się zdziwie-
nie, zaskoczenie, ale przede wszystkim widoczny był uśmiech. Jak się 
okazało Mikołaj nie był sam, przybył z Nim na to spotkanie diabeł i anio-
łek, który pomagał Mu wręczać dzieciom paczki. Na zakończenie każda 
klasa skorzystała z możliwości zrobienia sobie zdjęcia z Mikołajem.

Dyrektor SP Marcówka

Mikołaj w Marcówce
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Obowiązki właścicieli psów

Urząd Gminy Zembrzyce przypomi-
na, że do obowiązków właścicieli psów 
należy:
- wyposażenie psa w obrożę, a w przy-

padku rasy uznanej za agresywną w 
kaganiec,

- prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy 

agresywnej w kagańcu,
- systematyczne szczepienie prze-
ciw wściekliźnie,
- przetrzymywanie na odpowied-
nio ogrodzonym terenie lub na 
uwięzi,

Zabrania się wypuszczania psa na te-
ren publiczny bez dozoru właściciela!. 

Zgodnie z aktualnymi przepisami 
prawa, właściciele psów są zobowiązani 
do zachowania bezpieczeństwa i podej-
mowania środków ostrożności zapew-
niających ochronę przed zagrożeniem 

ze strony psów lub ich uciążliwością dla 
ludzi. 

Właściciele psów ponoszą pełną od-
powiedzialność za zachowanie zwierząt 
domowych. 

Osoby, które nie zachowują zwy-
kłych lub nakazanych środków ostroż-
ności przy trzymaniu zwierzęcia, pod-
legają karze grzywny do 250 zł albo 
karze nagany. (Kodeks wykroczeń Dz. 
U. 1971 Nr 12 poz. 114 z późn. zm.)

UG

Kalendarz zbiórek odpadów komunalnych na rok 2014 
w GMINIE ZEMBRZYCE

31.03.2014 r., 20.10.2014 r. – zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzę-
tu elektrycznego i elektronicznego

Gminny Punkt Odpadów Problemowych – Zembrzyce, ul. Kolejowej 131 (Baza Wizan)
Godziny otwarcia punktu: poniedziałek – piątek 8.00 – 9.00 oraz w każdą drugą i czwartą 

sobotę miesiąca od godz. 9.00 - 12.00
Do Gminnego Punktu Odpadów Problemowych można oddać przeterminowane leki, 

zużyte baterie i akumulatory, chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady 
wielkogabarytowe, odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone. Odpady budowlane  
i remontowe pochodzące z drobnych remontów. 

Zachęcamy do oddawania odpadów do Gminnego Punktu Odpadów Problemowych, 
nie wyrzucajmy starych lodówek, pralek i innych odpadów w lasach i do wąwozów. Każdy 
mieszkaniec całkowicie bezpłatnie może oddać do gminnego punktu odpadów wszystkie 
niepotrzebne i zużyte sprzęty codziennego użytku. Wyrzucanie śmieci gdzie popadnie 
zwyczajnie się nie opłaca. Nie warto tworzyć dzikie wysypiska, niszczyć przyrodę, narażać 
się na kary finansowe skoro każdy z nas i tak płaci za gospodarowanie odpadami. 

   UG

Styczeń; 13, 27
Luty: 10,24
Marzec: 10, 24, 
Kwiecień: 14, 28
Maj: 12, 26
Czerwiec: 09, 23
Lipiec: 14, 28
Sierpień: 11, 25
Wrzesień: 08, 22
Październik: 13, 27
Listopad: 10, 24
Grudzień: 08, 22

Worki na odpady komunalne będzie można odebrać:  
w Zembrzycach ul. Kolejowa (Baza Wizan) od poniedziałku do piątku 
w godz. od 8.00 – do 12.00oraz w każdą drugą i czwartą sobotę mie-
siąca od godz. 9.00 - 12.00.

Sołectwo Tarnawa Górna – 01.03.2014, 07.06.2014, 06.09.2014, 
06.12.2014 w godz. od 8.00 do 11.00 Klub Rolnika w Tarnawie Gór-
nej.

Sołectwo Śleszowice - 01.03.2014, 07.06.2014, 06.09.2014, 
06.12.2014 w godz. od 11.15 do 14.15 plac przy Kółku Rolniczym  
w Śleszowicach. 

Sołectwo Tarnawa Dolna 01.03.2014, 07.06.2014, 06.09.2014, 
06.12.2014 w godz. od 8.00 do 11.00 plac przy Straży Pożarnej  
w Tarnawie Dolnej.

Sołectwo Marcówka 01.03.2014, 07.06.2014, 06.09.2014, 
06.12.2014 w godz. od 11.15 do 14.15 plac Szkole Podstawowej  
w Marcówce. 

Przypominamy o naklejaniu naklejek z kodami kreskowymi, któ-
re jednoznacznie identyfikują właściciela odpadów komunalnych. 
Prosimy o wykorzystywanie worków wyłącznie do gromadzenia  
i oddawania odpadów. Wykonawca sprawdza stany worków otrzy-
manych i oddanych przez mieszkańców. Bardzo ważne jest by worki 
przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
służyły wyłącznie do tego celu i nie były wykorzystywane w inny 
sposób. 

UG

Harmonogram rozdawania worków na odpady komunalne



10

nr IV /2013 ZEMBRZYCE

Spotkania opłatkowe 
w naszej gminie to już 
tradycja. Od ponad 20 lat 
mieszkańcy poszczegól-
nych sołectw spotykają 
się, aby wspólnie rozpo-
cząć świętowanie Bożego 
Narodzenia. Na spotkania 
opłatkowe zapraszani są 
emeryci, renciści, a tak-
że osoby samotne.  Dla 
wielu osób, z grona go-
ści, to jedyna taka okazja, 
by wspólnie połamać się 
opłatkiem, pokolędować, 
powspominać   i poroz-
mawiać z innymi. W wigi-
lijnych spotkaniach biorą 
udział przedstawiciele 
władz samorządowych i 
księża z miejscowych pa-
rafii.

W każdej miejscowo-
ści spotkania wygląda-
ją inaczej. Animatorem 
tych spotkań są głównie 
szkoły. Dzieci i młodzież 
szkolna na wiele miesię-
cy wcześniej wspólnie z 
nauczycielami przygoto-
wują  oprawę artystyczną 
tych spotkań. Osoby za-
proszone mają możliwość 
obejrzenia od bardzo roz-
budowanych „Jasełek” po oryginalnie aranżowane 
inscenizacje o tematyce bożonarodzeniowej. Przy-

gotowanie przez dzie-
ci części artystycznej 
spotkań opłatkowych 
jest dla nich wielkim 
przeżyciem, a równo-
cześnie  lekcją naszych 
tradycji i zwyczajów. 
Przedstawiane insceni-
zacje świąteczne wzbu-
dzają zachwyt i podziw 
wśród widowni.  

Następnie uczest-
nicy wigilii łamiąc się 
opłatkiem, składają 
sobie życzenia, a to-
warzyszy temu ciepły, 
serdeczny i świąteczny 
nastrój. Goście zasia-
dają do wspólnego po-
częstunku, po którym 
rozpoczyna się wspólne 
kolędowanie.

Oprócz tradycyjnych 
kolęd rozbrzmiewają  
przepiękne, znane tylko 
nielicznym, pastorałki. 

Goście z zadowole-
niem    i uznaniem wy-
rażają się o potrzebie 
tego typu spotkań, 
dzięki czemu Władze 
Gminy Zembrzyce uwa-

żają, że tradycja spotkań 
wigilijno - opłatkowych 

powinna być kontynuowana w następnych latach.

Wspólne kolędowanie

Opłatek w Zembrzycach Opłatek w Śleszowicch

Opłatek w Tarnawie Dolnej

Opłatek w Zembrzycach
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Droga na Nizień w Tarnawie Dolnej

Droga w Śleszowicach

Obwałowanie  Zembrzyce

Zbiornik wyrównawczy

Ośrodek Totus Tuus w Zembrzycach 

Ośrodek Totus Tuus w Zembrzycach 

Ośrodek Totus Tuus w Zembrzycach 

Obwałowanie  Zembrzyce



Opłatek w Tarnawie Górnej

Opłatek w Zembrzycach

Wigilia w Kojszówce, Gaździny z Marcówki

Wigilia w Kojszówce KGW RedzWarzecha KGW Marcowianki

Święty Mikołaj w Marcówce

Opłatek w Zembrzycach Opłatek w Tarnawie Dolnej

Opłatek w Tarnawie Dolnej Opłatek w Marcówce

Wydawca: GMINA ZEMBRZYCE
tel. 033/8746002, fax: 33/8770700, 33/8746040, 033/8746102 e-mail: gmina@zembrzyce.pl 
strona: www.zembrzyce.pl
Redaktor Naczelny: Danuta Smyrak   Druk: Drukarnia Grafikon, 34-100 Wadowice, Jaroszowice 324, 
tel. 33/873 46 20,  fax: 33/873 46 22    www.grafikon.pl

ZEMBRZYCE

Dziękujemy wszystkim, których zdjęcia wykorzystaliśmy w NGZ


