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SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY ZEMBRZYCE
Z dniem 28 lipca 2011 roku
objąłem stanowisko Wójta
Gminy Zembrzyce. Mam nadzieję, że moja kadencja będzie owocna i przyniesie wiele
korzyści dla naszej gminy i jej
mieszkańców.
Czasy są trudne, zmieniają
się przepisy, zwiększa się ilość
zadań, za które samorząd jest
odpowiedzialny, a w ślad za tym
nie płyną pieniądze. Musimy
dołożyć wielu starań, by wykorzystać wszystkie możliwości
pozyskania środków zewnętrznych. Nie będzie to łatwe, ponieważ środki finansowe z Unii
Europejskiej na okres 2007-2013
w większości są już rozdysponowane.
Obejmując Urząd zleciłem
przeprowadzenie audytu w celu
uzyskania informacji na temat
prawidłowości funkcjonowania
Urzędu Gminy w Zembrzycach,
w tym oceny sposobu zarządzania w Urzędzie.
W wyniku audytu ustalono
między innymi, że Urząd nie
wywiązywał się ze swoich obowiązków w zakresie przestrzegania ustawy o ochronie informacji niejawnych, o ochronie
danych osobowych oraz rozporządzenia w sprawie instrukcji
kancelaryjnej.
Pracownicy Urzędu otrzymywali bezzasadnie dodatkowe
świadczenia pieniężne określane jako dodatek specjalny,
a faktycznie były to nagrody
w wysokości najczęściej 40 %
wynagrodzenia
zasadnicze-
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go i dodatku funkcyjnego.
Z ustaleń przeprowadzonych już
poza audytem wynika, że takie
świadczenia otrzymywali także
pracownicy Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej i Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej
Szkół. Stąd takie wysokie zarobki posiadały osoby zatrudnione
na kierowniczych stanowiskach.
Trzeba zaznaczyć, że pozostali
pracownicy posiadają znacznie
niższe wynagrodzenia.
Równocześnie Urząd nie
wywiązywał się właściwie ze
wszystkich swoich obowiązków
jako pracodawca, uregulowania
w Regulaminie Pracy dotyczące czasu pracy były niewłaściwe, nie rozliczano prawidłowo
pracowników z nadgodzin, nie
uregulowano zasad przyznawania odzieży i obuwia roboczego
oraz środków ochrony indywidualnej. Nie określono w Urzędzie Struktury Organizacyjnej,
a zapisy regulaminu organiza-

cyjnego były wewnętrznie
sprzeczne. Natomiast osoby
zatrudnione na samodzielnych stanowiskach w praktyce nie były samodzielne, ponieważ nie posiadały uprawnień do podpisywania dokumentów.
Mając
powyższe
na
uwadze koniecznym jest podjęcie szeregu działań mających na celu z jednej strony
doprowadzenie funkcjonowania Urzędu do wymogów
przepisów prawa, a z drugiej
strony do usprawnienia pracy.
Do tej pory przy współudziale i znacznym zaangażowaniu
wszystkich pracowników Urzędu opracowano nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu,
Regulamin Pracy i nowy Regulamin Wynagradzania. Będziemy
dążyć do zapewnienia lepszej
obsługi mieszkańców naszej
gminy.
Wysoka jakość świadczonych
usług, organizacyjny ład, sprawna obsługa a także zadowolenie
klientów to cechy, które powinny charakteryzować każdy organ
administracji samorządowej.
Będę wymagał od swoich
pracowników kompetencji i odpowiedzialności za podejmowane działania. Przed nami jeszcze
dużo do zrobienia.
Z poważaniem
Eugeniusz Stypuła
Wójt Gminy Zembrzyce
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NOWY SEKRETARZ GMINY ZEMBRZYCE
i kierowniczym stanowisku urzędniczym.

Od 1 listopada bieżącego roku
pełnię funkcję Sekretarza Gminy
Zembrzyce. Zgodnie z aktualnymi
wymogami koniecznym jest by Sekretarz spełniał określone w przepisach prawa warunki, między innymi
musi mieć wyższe wykształcenie
i posiadać określony w ustawie staż
pracy na stanowisku urzędniczym

Jestem absolwentką LO w Suchej
Beskidzkiej, ukończyłam studia na
Akademii Rolniczej, następnie Polsko Austriackie Studium Zarządzania prowadzone przez Ministerstwo
Gospodarki, Podyplomowe Studia
na Akademii Górniczo Hutniczej
w zakresie " Informatyka i Zarządzanie" oraz podyplomowe studia na
Uniwersytecie Ekonomicznym "Rachunkowość i Finanse". Po złożeniu
z wynikiem pozytywnym egzaminu
przed Komisją powołaną przez Ministra Finansów uzyskałam w 2005 r.
kwalifikacje audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów
publicznych.
Przez 6 lat pracowałam w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej jako audytor wewnętrzny
wspierając w realizacji celów i za-

dań Starostę Suskiego, naczelników wydziałów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
Współuczestniczyłam w wdrożeniu
w Starostwie Systemu Zarządzania
Jakością zgodnego z wymaganiami
normy ISO 9001:2008, posiadam certyfikat Pełnomocnika Zarządzania
Jakością. Jestem zamężna, mam troje dzieci.
Pełnienie funkcji Sekretarza jest
dla mnie wyróżnieniem i motywacją
do pracy na rzecz Gminy Zembrzyce.
Bardzo dziękuję za życzliwe przyjęcie. Mam nadzieję, że moja praca
będzie pozytywnie odbierana i będzie się przyczyniać do usprawniania działania Urzędu na rzecz mieszkańców Gminy.
Sekretarz Gminy
Danuta Smyrak

Z PRAC RADY GMINY
Na sesji Rady Gminy w dniu
26 sierpnia 2011r.
Przyjęto darowiznę nieruchomości.
Wyrażono zgodę na dokonanie zamiany
nieruchomości stanowiącej mienie gminy Zembrzyce na nieruchomość będącą
własnością osoby fizycznej.
Wyrażono zgodę na przedłużenie umowy najmu garażu.
Powołano przedstawicieli do reprezentowania Gminy we władzach Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich z siedzibą
w Zawoi
Odwołano i powołano Rady Społeczne
Samodzielnych Gminnych Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Gminie Zembrzyce.
Dokonano zmian w uchwale budżetowej
na rok 2011.

Na sesji w dniu 20 października 2011r.
Dokonano wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej.
Powołano przedstawiciela do reprezentowania Gminy we władzach Stowarzyszenia Samorządowego Centrum
Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej
Beskidzkiej.
Powołano przedstawiciela do reprezentowania we władzach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Podbabiogórze” z

siedzibą w Suchej Beskidzkiej.
Ustalono opłaty za świadczenia przekraczające wymiar zajęć przedszkolnych,
dla których organem prowadzącym jest
Gmina Zembrzyce.
Ustalono szczegółowe sposoby konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego gminy Zembrzyce w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy
Zembrzyce” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej - Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Dokonano zmian w uchwale budżetowej
na rok 2011.
Przyjęto informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011r.

Na sesji w dniu 28 listopada 2011r.
Określono wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
Określono wzory formularzy, informacji i
deklaracji podatkowych.
Określono wysokości stawek podatku od

środków transportowych.
Ustalono maksymalne opłaty za usuwanie i składowanie odpadów komunalnych stałych od mieszkańców Gminy
Zembrzyce.
Zatwierdzono taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy
Zembrzyce na okres od 01.01.2012 r. do
31.12.2012 r. oraz uchwalono dopłaty do
taryf dla I Grupy odbiorców- indywidualne gospodarstwa domowe.
Zatwierdzono taryfy opłat za opróżnianie
zbiorników bezodpływowych.
Wprowadzono zmianę nazwy zakładu
budżetowego i zmiany w statucie Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Zembrzycach.
Wyrażono zgody na dokonanie dwóch
zamian nieruchomości stanowiącej mienie gminy Zembrzyce na nieruchomość
będącą własnością osoby fizycznej.
Określono zasady gospodarowania nieruchomościami Gminy Zembrzyce.
Przyjęto Roczny Program Współpracy
Gminy Zembrzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Zembrzyce
na 2012 rok.
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REALIZACJA INWESTYCJI W GMINIE
I. Podpisano umowy oraz zrealizowano,
bądź są w trakcie realizacji następujące
inwestycje:
a) W celu wykonania remontu całego mostu
na rzece Skawie zawarto następujące umowy:
- dostosowanie istniejącego mostu przez rzekę Skawę w miejscowości Zembrzyce dla
możliwości przejazdu pojazdów do 3,5 [t] i
autobusów – etap II. 600.000 zł
- wykonanie robót uzupełniających dla zadania pn. „Dostosowanie istniejącego
mostu przez rzekę Skawę w miejscowości Zembrzyce dla możliwości przejazdu
pojazdów do 3,5 [t] i autobusów – etap I.”
230.167,44 zł
- wykonanie robót uzupełniających dla zadania pn. „Dostosowanie istniejącego
mostu przez rzekę Skawę w miejscowości Zembrzyce dla możliwości przejazdu
pojazdów do 3,5 [t] i autobusów – etap II.”
- 305.679,60 zł
Rada Gminy Zembrzyce widząc konieczność
wykonania kompleksowego remontu mostu podjęła decyzję o przesunięciu środków
z rozbudowy Urzędu Gminy i budowy sieci
wod-kan na terenie Gminy Zembrzyce na ten
cel. Łączny koszt robót remontowych wynosi 1.861.274,91 zł do tego dochodzą koszty
inspektora nadzoru i oznakowania mostu.
Dofinansowanie ze środków Województwa
Małopolskiego wynosi 1.350.000 zł.
b) Remont drogi gminnej „Do Piątkowskiego”
w Tarnawie Dolnej - 13.247,10 zł
c) Remont drogi „Zarąbki nad Skawcami” w
Zembrzycach - 29.254,85 zł
d) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
remont dróg: „Wójciki” w Tarnawie Dolnej
- 67.859,43 zł
e) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
remont dróg: „Franiki” w Tarnawie Dolnej
– 52.595,69 zł
f) Szereg bieżących napraw dróg i mostów
(zakup materiałów typu korytka, płyty,
przepusty, rury, kliniec, tłuczeń, piasek oraz
usługi transportowe i koparką) ok. 61.000
zł.
II. Zakończono rozpoczęte inwestycje:
- remont drogi Zarąbki - Pilchówka w Zembrzycach
- remont drogi Pindele w Marcówce
- remont drogi Nosale w Tarnawie Dolnej
- remont drogi Do Stypuły w Tarnawie Dolnej.
- dostosowanie istniejącego mostu przez rzekę Skawę w miejscowości Zembrzyce dla
możliwości przejazdu pojazdów do 3,5 [t] i
autobusów – etap I.
III Rozliczono dofinansowanie dla następujących inwestycji:
a) w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych pochodzących z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej oraz rezerwy celowej budżetu państwa:
- remont drogi Zarąbki - Pilchówka w Zembrzycach,
- remont drogi Pindele w Marcówce,
- remont drogi Nosale w Tarnawie Dolnej,

4

- remont drogi Wójciki w Tarnawie Dolnej,
- remont drogi Franiki w Tarnawie Dolnej,
b) współfinansowanych przez Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich:
- odnowa centrum wsi Zembrzyce poprzez
przebudowę i zagospodarowanie plantów
wraz z istniejącymi ciągami komunikacyjnymi,
- utworzenie nowoczesnego centrum kulturalno - rekreacyjnego dla mieszkańców i
turystów odwiedzających gminę, budowa
sceny do występów artystycznych z zadaszeniem w Zembrzycach na terenie boiska
sportowego,
c) w ramach środków województwa małopolskiego:
- remont drogi rolniczej Biele w Śleszowicach,
- budowa ogrodzenia budynku Ochotniczej
Straży Pożarnej w miejscowości Marcówka.
Planowany wpływ środków z dotacji wynosi:
391.740,18 zł.
W trakcie przygotowywania jest również rozliczenie dofinansowania remontu mostu na rzece Skawie którego planowana wartość wynosi
1.350.000 zł.
IV. Sprawy bieżące:
- podpisano porozumienie z Regionalnym
Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie
w sprawie rozwiązania przebiegu układu
komunikacyjnego od strony Stryszowa
– przedmiotem porozumienia jest określenie zasad współpracy Stron przy realizacji inwestycji polegającej na włączeniu
planowanej do budowy drogi publicznej
wzdłuż linii kolejowej na odcinku Stryszów
– Zembrzyce do drogi wojewódzkiej nr 956
w miejscowości Zembrzyce. Porozumienie przewiduje iż zadanie zostało ujęte w
przedsięwzięciu „Budowa Zbiornika Wodnego Świnna Poręba na rzece Skawie” i będzie z jego środków finansowane,
- uzgodniono projekt obwałowań Zembrzyc,
- uzgodniono projekt budowlany w zakresie
dotyczącym odcinka drogi Stryszów - Zembrzyce,
- złożono projekty w ramach „Osłona Przeciwosuwiskowa” dla osuwisk: Bace, Biele
i Zarąbki nad Skawcami – Gmina podjęła
starania mające na celu kompleksowe zabezpieczenie osuwisk bądź wykonanie co
najmniej alternatywnych dróg dojazdowych do budynków zlokalizowanych w
okolicy osuwisk,
- podpisano umowy na zimowe utrzymanie
dróg na terenie Gminy Zembrzyce.
V. Najważniejsze planowane przedsięwzięcia na 2012 rok:
a) przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
na terenie Gminy Zembrzyce, w ramach
inwestycji planuje się budowę sieci zapewniającej możliwość dostarczenia Internetu
do wszystkich sołectw na terenie Gminy
Zembrzyce oraz zakup sprzętu komputerowego dla gospodarstw domowych oraz
jednostek podległych Gminy Zembrzyce.
Przedsięwzięcie ma charakter rozwojowy
i jest podzielone na etapy w pierwszych
fazach planuje się dostarczenie Internetu

osobom wykluczonym cyfrowo z powodu
trudnej sytuacji materialnej, głównie rodzinom wielodzietnym, oraz osobom niepełnosprawnym. W kolejnych latach planuje
się zapewnienie uzyskania dostępu do
Internetu pozostałym gospodarstwom z
terenu naszej gminy. Projekt zakłada finansowanie ze środków własnych Gminy oraz
środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wnioskowany poziom
dofinansowania projektu wynosi 85%
kosztów. Obecnie został złożony wniosek
o dofinansowanie wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, przewidywany
termin oceny wniosku to II kwartał 2012
roku,
b) ograniczenie emisji gazów cieplarnianych
przez redukcję zużycia energii elektrycznej
koniecznych do oświetlenia ulic–przedsięwzięcie ma na celu zmniejszenie wydatków związanych z zużyciem energii
na oświetlenie uliczne dróg. Zadanie jest
w fazie przygotowań. Obecnie Gmina Zembrzyce wydaje corocznie ok. 140.000
złotych oraz ok. 45.000 złotych na konserwację oświetlenia. Przedsięwzięcie ma
na celu ograniczenie zużycia energii o ok.
35% oraz koszty konserwacji oświetlenia
o ok. 20%. Koszt inwestycji powinien się
zwrócić w ciągu 2 lat w wyniku powstałych oszczędności. Inwestycja będzie polegała na zmniejszeniu mocy części opraw
oświetleniowych, montażu zegarów CPA,
reduktorów mocy oraz likwidacji kilkunastu lamp nie związanych z oświetleniem
dróg, przewiduje się również aplikowanie
o środki z zewnątrz na przedmiotową inwestycję, przez co zwrot inwestycji może
ulec skróceniu,
c) utworzenie systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Zembrzyce
– operacja przewiduje zakup pojemników
do segregacji odpadów komunalnych dla
mieszkańców Gminy Zembrzyce. Projekt
planuje się realizować w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich,
d) budowa placów zabaw na terenie Gminy
Zembrzyce – operacja będzie realizowana
w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na którą gminą już podpisała wniosek o współfinansowanie,
e) budowa parkingu obok budynku Urzędu
Gminy w Zembrzycach - operacja będzie
realizowana w ramach środków Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich, na którą
gmina już podpisała wniosek o współfinansowanie,
f) rozwój oferty aktywnego spędzania wolnego czasu w szczególności dzieci i młodzieży poprzez budowę boiska do koszykówki przy Zespole Szkół w Zembrzycach
- operacje planuje się realizować w ramach
środków Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, obecnie wniosek jest w końcowej fazie oceny i czekamy na podpisanie
umowy.
Oprac. Urząd Gminy
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ODTWORZENIE BUDYNKÓW LUB LOKALI MIESZKALNYCH ZNISZCZONYCH W
WYNIKU ZDARZEŃ KLĘSKOWYCH MAJĄCYCH MIEJSCE W 2010 R.
POCZĄWSZY OD MAJA 2010 ROKU, W GMINIE ZEMBRZYCE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zembrzycach informuje, że w ramach
trybu II odbudowy domów zniszczonych
na skutek osuwiska w roku 2010 w trakcie
budowy znajdują się obecnie trzy budynki. Tutejszy Ośrodek wypłacił właścicielom wszystkich domów przysługującą im
pomoc w pełnej wysokości tj. łącznie 870
000 zł. Budynki są budowane z tych środków i z środków pochodzących z ubezpieczeń. Obecnie jedna rodzina rozliczyła się
już z kwoty przyznanego zasiłku, dwie natomiast przesunęły termin odbudowy na
wiosnę 2012 roku. Właściciele pozostałych

domów zniszczonych na skutek procesów
osuwiskowych wybrali tryb I odbudowy,
który realizowany jest przez Urząd Gminy
w Zembrzycach.
Oprac. GOPS
W roku 2011 Gmina Zembrzyce podjęła
się budowy budynków oraz zakupu nieruchomości dla osób poszkodowanych
przez osuwiska w ramach przedmiotowego programu.
W ramach programu wybudowano dwa
budynki mieszkalne, zakupiono jeden
dom oraz trzy lokale mieszkalne, w tym

jedno komunalne. Łączny koszt przedsięwzięcia 1.275.404 zł.
Gmina podjęła się starań i zrealizowała wszystkie czynności mające na celu
pomoc mieszkańcom poszkodowanym
w oparciu o obowiązujące przepisy i procedury. Obecnie jeden budynek mieszkalny
czeka na przekazanie osobom poszkodowanym, jedynym warunkiem jest złożenie
przez te osoby dokumentów wymaganych
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i
Administracji.
Oprac. Urząd Gminy

CO DALEJ Z BUDYNKIEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TARNAWIE GÓRNEJ?
W dniu 26.11.2011r. odbyło się w Tarnawie Górnej zebranie wiejskie. Tematem
spotkania było zagospodarowanie budynku po szkole podstawowej w Tarnawie
Górnej. Budynek niszczeje, by temu zapobiec władze gminy i sami mieszkańcy już
od dawna poszukiwali sposobu na jego
zagospodarowanie.
W tym celu na zebranie został zaproszony Ks. Arkadiusz Hornik Prezes
Chrześcijańskiego Stowarzyszenia „Wyobraźnia
Miłosierdzia”.
Stowarzysze-

nie chce wydzierżawić budynek szkoły
i zorganizować w nim ośrodek dla młodzieży skrzywdzonej i zaniedbywanej przez
dorosłych. Na terenie starej szkoły powstałaby szkoła gimnazjalna i zawodowa oraz
internat. Otwarcie ośrodka nastąpiłoby nie
wcześniej niż w 2014 r, ponieważ pomieszczenia wymagają gruntownego remontu i
dostosowania do potrzeb wychowanków.
Przewidziana grupa młodzieży to 30 osób.
Mieszkańcy sołectwa Tarnawa Górna przeprowadzili wstępne głosowanie na temat

akceptacji oddania budynku na cel przedstawiony przez Prezesa Stowarzyszenia.
Większością głosów 25 za i tylko 2 wstrzymujące się intencyjnie wyrażono zgodę
na przedstawiony pomysł.
Ogromnym plusem w/w projektu jest to
że budynek zostałby kompleksowo wyremontowany. Opuszczone mury szkoły, wybudowanej przy wielkim zaangażowaniu i
wysiłku mieszkańców Tarnawy Górnej znowu wypełniłby gwar młodzieży szkolnej.
Oprac. Urząd Gminy

Projekt systemowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach
„ Aktywność- mój atut”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zembrzycach informuje, że dobiega końca II etap realizacji Projektu Systemowego
„Aktywność – mój atut”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1.
W roku 2011 w Projekcie wzięło udział 11 kobiet, które uczestniczyły w 3 szkoleniach z zakresu: Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych, Trening Pracy, oraz szkolenie zawodowe „Kucharz”. Beneficjentki projektu miały okazję na pogłębienie ogólnych wiadomości na temat gastronomii oraz uczestniczenie w zajęciach praktycznych, w tym przygotowywanie potraw kuchni
świata. Zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.
W grudniu 2011 roku na zakończenie projektu zostały zaplanowane spotkania informacyjno promocyjne w poszczególnych
sołectwach, na które w imieniu beneficjentek oraz GOPS serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy, w terminach spotkań wigilijnych.
PAMIĘTAJ!!!
Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich.
Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc.
Prawo stoi po Twojej stronie!
Jeżeli doznajesz takich zachowań możesz zgłosić się do Gminnego Punktu Informacyjno Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy
w Zembrzycach, który czynny jest, co drugi tydzień we wtorki w godzinach od 15.00 do 17,00
nr telefonu (33) 874 63 09, obok Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach lub skontaktuj się telefonicznie
z pracownikiem pomocy społecznej, dostępnym w siedzibie ośrodka
lub telefonicznie (33) 874 64 00 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.
Oprac. GOPS
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WYDARZENIA KULTURALNE – GMINA ZEMBRZYCE
XI POWIATOWY KONKURS POTRAW
I PALM REGIONALNYCH
„O ZŁOTĄ WARZECHĘ”
12 listopada 2011 r. w remizie OSP Lachowice odbył się XI Powiatowy Konkurs
Potraw Regionalnych "O ZŁOTĄ WARZECHĘ" skierowany do kół gospodyń wiejskich, szkół o profilu gastronomicznym
i gospodarstw agroturystycznych z powiatu suskiego. Organizatorem konkursu jest
Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie, zaś
współorganizatorami Urząd Gminy Stryszawa, Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Suchej Beskidzkiej, OSP Stryszawa. Do
udziału zgłosiło się 17 grup, w tegorocznej
edycji gospodynie przygotowały potrawy
z ryby oraz nalewki oparte na starych, wyszukanych przez gospodynie recepturach.
Naszą Gminę reprezentowały aż trzy koła:
Stowarzyszenie Zembrzyckie Koło Gospodyń Mioduszyna – które otrzymały I miejsce w kategorii potraw regionalnych za
pstrąga suszonego, Stowarzyszenie KGW
Marcowianki oraz KGW Redz z Tarnawy Górnej, które otrzymały III miejsce w kategorii:
współczesne potrawy oparte na tradycjach
regionalnych za potrawę – karp w sosie koperkowo – cytrynowym. Najważniejszym
celem tych kulinarnych zmagań był powrót
do tradycyjnej kuchni, jej promocja, a także
kultywowanie bogatych tradycji kulinarnych Podbabiogórza.
POŻEGNIANIE LATA
W dniu 24 września 2011 roku gospodynie z KGW "Redz" zorganizowały spotkanie w budynku Domu Rolnika w Tarnawie
Górnej ( który jest siedzibą KGW ) z okazji
pożegnania lata. W spotkaniu uczestniczyli
zaproszeni goście: Wójt Gminy Zembrzyce - Eugeniusz Stypuła, 1.Stowarzyszenie
Muzyczne Śleszowice, Stowarzyszenie Zembrzyckie Koło Gospodyń "Mioduszyna",
Stowarzyszenie KGW Marcowianki, delegacja z Koło Gospodyń Wiejskich z Tarnawy Dolnej oraz przedstawiciele Gminnego
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach. Gospodynie z KGW "Redz" przygotowały dla przybyłych gości poczęstunek w
postaci pieczonego ziemniaka oraz innych
specjałów. Podczas wizyty w lokalu KGW
"Redz" goście mieli okazję zobaczyć Izbę
Pamięci, która prezentuje przeróżne pamiątki i antyki zgromadzone przez panie
z koła oraz ofiarowane przez mieszkańców
Tarnawy Górnej. Całe spotkanie przebiegło
w miłej atmosferze, imprezie przygrywała
Orkiestra Dęta ze Śleszowic.
INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA
POLSKI W TRIALU
W dniu 18 września 2011 roku w miejscowości Tarnawa Dolna w miejscu nieczynnego kamieniołomu odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Polski w konkurencji Trial
rowerowy oraz Międzynarodowe Otwarte

6

Zawody o Puchar Beskidów organizowane
na zlecenie Polskiego Związku Kolarskiego,
współfinansowane przez Gminę Zembrzyce.
/Oprac. G. C. K. i Cz/

DOŻYNKI W TARNAWIE DOLNEJ
Koło Gospodyń Wiejskich w Tarnawie
Dolnej w niedzielę 28 sierpnia b.r. zorganizowało Dożynki. Uroczystości Dożynkowe
rozpoczęły się mszą świętą o godz. 14-tej
w kościele św. Jana Kantego w Tarnawie
Dolnej. KGW Tarnawa Dolna wraz z KGW
Zembrzyce oraz KGW Tarnawa Górna w
pięknych ludowych strojach złożyły uroczyste dary w postaci chleba, owoców
i kwiatów. Po uroczystej mszy zebrani goście melodyjnym krokiem udali się do OSP
na skromny poczęstunek. Wśród gości zaszczycili swoją obecnością m.in.: Starosta
Powiatu Suskiego Pan Tadeusz Gancarz,
Wójt Gminy Zembrzyce Eugeniusz Stypuła, ksiądz proboszcz Zbigniew Piwowar,
sołtys Pani Barbara Kiepura oraz radni
Tarnawy Dolnej: Adam Łasak, Kazimierz
Kachnic i Antoni Wajdzik Przedstawiciel
OSP. Nie zabrakło również artysty ludowego pana Tadeusza Wojtanka, który uświetniał uroczystości grając na akordeonie.
/ Oprac. Joanna S./

DOŻYNKI POWIATOWE
W dniu 04 września br. (niedziela)
w Bieńkówce odbyły się Dożynki Powiatowe, organizowane przez Urząd Gminy
Budzów, Bibliotekę i Ośrodek Animacji
Kultury Gminy Budzów oraz Starostwo
Powiatowe w Suchej Beskidzkiej. Jednym
z głównych punktów imprezy był Powiatowy Konkurs Wieńca Dożynkowego.
Gminę Zambrzycę reprezentowało Stowarzyszenie Zembrzyckie Koło Gospodyń
„Mioduszyna” oraz Stowarzyszenie KGW
Marcowianki. Komisja Konkursowa, po
obejrzeniu wieńców, przygotowanych
przez 12 grup wieńcowych, oraz ich prezentacji na scenie przyznała w kategorii
wieńca tradycyjnego: II miejsce Stowarzyszeniu KGW Marcowianki oraz III miejsce
Stowarzyszeniu Zembrzyckie KG Mioduszyna.
W trakcie Dożynek wręczono nagrody
wyróżniającym się rolnikom z poszczególnych gmin z terenu powiatu, ufundowane
przez MIR i Starostwo Powiatowe. Z naszej
gminy wyróżniono Panią Zdzisławę Mikołajek - sołtys Tarnawy Górnej. Ogłoszone
zostały również wyniki i rozdane nagrody
w konkursach: „Na najpiękniejszy ogród
przydomowy, obejście w gospodarstwie
rolnym”, organizowany przez Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego. Wyróżnienie w tym konkursie w kategorii ogród
przydomowy otrzymali Państwo Anna
oraz Kazimierz Fortuna z miejscowości Ze-

mbrzyce. Pod koniec części oficjalnej Jan
Najdek, Wójt Gminy Budzów, przekazał
symboliczną wiązankę kłosów Rafałowi
Laskowi, Wójtowi Gminy Stryszawa, która
będzie gospodarzem przyszłorocznych
Powiatowych Dożynek.
KGW MIODUSZYNA NA DOŻYNKACH
WOJEWÓDZKICH
W niedzielę 21 sierpnia panie ze Stowarzyszenia Zembrzyckie Koło Gospodyń
"Mioduszyna" reprezentowały gminę Zembrzyce jak i powiat suski na XIII Dożynkach Województwa Małopolskiego, organizowanych w Kamienicy koło Limanowej.
Członkinie zembrzyckiego koła stworzyły
na tę okazję wieniec dożynkowy, który
odzwierciedlał tradycję naszego regionu i
lokalnych zwyczajów.
IZBA PAMIĘCI W SIEDZIBIE KGW
„REDZ” W TARNAWIE GÓRNEJ
Koło Gospodyń Wiejskich „Redz” z Tarnawy Górnej w dawnym Klubie Rolnika,
gdzie teraz mają siedzibę postanowiły
stworzyć Izbę Pamięci. Panie z KGW pragną by zebrane przez nich pamiątki posłużyły do uwiecznienia tradycji oraz pokazały młodym jak kiedyś wyglądały dawne
sprzęty domowe, którymi się posługiwali
nasi dziadkowie, pradziadkowie. Sprzęty,
które udało im się zgromadzić to m.in.
heble, strugi, cepy, prawie 200 – letnia stępa do kaszy, jak również kolorowy ekran
na biało – czarny telewizor, magnetofon
szpulowy, prenumerata „Przyjaciółki”
z lat 70 – tych oraz wiele innych ciekawych
przedmiotów wartych zobaczenia. Panie
powyższe pamiątki i antyki zgromadziły z
własnych domostw jak również otrzymały
od mieszkańców Tarnawy Górnej.
FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ
11 listopada 2011 r., w sali rycerskiej
zamku w Suchej Beskidzkiej odbył się koncert finałowy IV Festiwalu Piosenki Patriotycznej. W koncercie udział wzięli laureaci,
wyłonieni dwa dni wcześniej podczas
przesłuchań konkursowych. Występy konkursowe oceniane były w trzech kategoriach: dzieci, młodzież i dorośli. Łącznie
w Festiwalu udział wzięło ok. 120 osób.
Z terenu gminy Zembrzyce w kategorii
dzieci: I miejsce jako solistka zajęła Angelica Sobaniak z Z.S. w Zembrzycach;
natomiast w tej samej kategorii – zespół
„Kolorowe nutki” z Z.S. w Zembrzycach
zajął III miejsce. W kategorii młodzież, zarówno Anna Wajdzik z Z.S. w Tarnawie Dolnej jako solistka oraz Zespół „Duecento”
z Z.S. z Zembrzyc zajęli II miejsca.
Organizatorami Festiwalu byli: Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka oraz Miejski Ośrodek Kultury - Zamek w Suchej
Beskidzkiej, a partnerami - Starostwo
Powiatowe w Suchej Beskidzkiej i Województwo Małopolskie.
/Oprac. G.C. K. i Cz/
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PIĘKNY JUBILEUSZ I PIĘKNE WSPOMNIENIA
W miesiącu listopadzie w naszej parafii obchodziliśmy piękny jubileusz 60-lecia
sakramentu kapłaństwa, który obchodził
nasz długoletni proboszcz ks. prałat Józef Ptak. W niedzielę o godź. 11.30 odbyła
się uroczysta Msza Święta z Jego udziałem oraz z udziałem wielu księży - pochodzących z Zembrzyc, pracujących kiedyś
w naszej parafii i wielu księży z sąsiednich
parafii. Na początku delegacje dzieci, młodzieży, mieszkańców Marcówki i Zembrzyc,
przedstawicielki Koła Gospodyń " Mioduszyna", grup modlitewnych działających
przy naszej parafii złożyły księdzu prałatowi
życzenia oraz kwiaty. Słowo Boże wygłosił
ks. infułat Władysław Fidelus. Po Mszy Świętej dla księdza Józefa zagrała zembrzycka
orkiestra dęta "Rytm ".
Składamy jeszcze raz jubilatowi życzenia zdrowia, błogosławieństwa Bożego na
każdy dzień, wiele jeszcze sił w posłudze kapłańskiej . Wsparciem dla szanownego jubilata niech będzie nasza obietnica modlitwy
w Jego intencji. W związku z jubileuszem na
łamach "Kwartalnika" pragniemy zamieścić
wspomnienia z życia ks. Józefa Ptaka, które
w formie wywiadu opisał mieszkaniec naszej parafii Michał Kopeć. Za Jego zgodą
zamieszczamy 1 część wspomnień.
- Proszę ks. prałata, aby opowiedział
nam o swoim dzieciństwie.
- Urodziłem się 22. 07.1921 r. w Śleszowicach. Byłem najmłodszy z rodzeństwa.
Miałem czterech braci i siostrę. W pierwszym roku życia straciłem ojca. Wychowywała nas matka, która była uosobieniem
dobroci i pobożności. Pracowaliśmy wspólnie na 4 hektarowym gospodarstwie. Mimo
trudności z opłatą za szkołę, poszedłem do

Ksiądz J. Ptak przed plebanią, rok 1959

Gimnazjum w Wadowicach. Ucząc się pilnie, korzystałem często ze zniżki za wyniki
w nauce od dyr. Królikiewicza. Przed wojną
skończyłem cztery klasy gimnazjalne, a po
okupacji zdałem maturę.
- Co robił ksiądz jako młody człowiek
ze swoimi przyjaciółmi podczas wojny?
- W 1941 r. Niemcy nas wysiedlili na
Lubelszczyznę. Przedtem dokonali spisu
ludności, inwentarza i innych rzeczy. Było
to przygotowanie do wysiedlenia. 4 stycznia 1941 r. przy – 20 stopniowym mrozie
o godź. 6.00 w pobliże naszego domu zajechało mnóstwo samochodów. Żołnierze
rozeszli się po domach, by zabierać ludzi.
Ja jednak czułem, że nastąpi wysiedlenie,
więc z siostrą i mamą uciekliśmy do cioci
do Tarnawy Górnej, bo ta wioska nie była
przewidziana do wysiedlenia. Na miejsce
Polaków Niemcy sprowadzili swoich osiedleńców. Po pewnym czasie odwiedziłem
niemieckiego gospodarza Gosmullera,
który zaproponował mi pracę u siebie. Trzej
moi bracia byli na wojnie. Chcąc być blisko

rodziny, wybrałem pracę u Niemca. Inni
mężczyźni byli wysyłani na roboty do Niemiec. Gosmuler był protestantem, ale traktował mnie dobrze. Wykonywałem wszystkie prace rolne. Kiedy dowiedziano się, że
znam język niemiecki przywódca rolników
Echele oświadczył, że nie będę pracował na
roli, ale pójdę do spółdzielni gospodarczej
w charakterze księgowego. Posłano mnie
do Wisły na specjalny kurs. W spółdzielni tej
pracowałem 5 lat. Przyjmując mnie Echele
powiedział: " Jedną nogą jest Pan w Oświęcimiu". Kiedy się wahałem, co zrobić Echele uderzył mnie w twarz i powiedział " Jak
nie będziesz pracować u Gosmulera, pojedziesz do Niemiec ".
Tak więc pozostałem w Mucharzu.
W pracy radziłem sobie dobrze. Często
przyjeżdżał do spółdzielni z Wrocławia pan
Wolko. Był bardzo życzliwy, zawsze z okazji zakończenia rachunków przyznawał mi
premię. Wspomniany Wolko często namawiał mnie do zmiany obywatelstwa. Na te
propozycje odpowiadałem:" Jakiż to byłby
Niemiec o nazwisku Ptak? ". Czas wojny to
nieustanny strach, o to, co będzie jutro ?
Jeszcze przed wysiedleniem, pewnego
dnia, zauważyłem dwóch Niemców, którzy
stali na drodze i wskazywali na nasz dom.
Zauważyli antenę radiową, którą sam zrobiłem i umocowałem. Zorientowawszy się,
pobiegłem do domu, zerwałem urządzenie,
aby wyglądało na nieużywane i zniszczone.
Gdyby zauważyli, że jest w dobrym stanie
na pewno nie uniknąłbym Auschwitz.
Ciąg dalszy wspomnień w kolejnym wydaniu "Kwartalnika ".
(oprac. Słonecznik, M. Kopeć
-zdjęcie ze zbiorów T. Wojtanka)

UDANA ZABAWA ANDRZEJKOWA !
W dniu 24 listopada 2011r. w Domu Weselnym Tequila w Zembrzycach odbyła
się zabawa andrzejkowa dla uczniów klas
gimnazjum i starszych klas szkoły podstawowej. Głównym organizatorem zabawy,
zresztą już nie pierwszej, był ksiądz Tomasz
Plewa wraz z nauczycielami : Barbarą Rusin, Moniką Bączek, Barbarą Fluder, Izabelą
Maciążka oraz Anną Urbańczyk. Uczestniczyło w niej 80 uczniów, wliczając gości z
Krakowa z parafii Dobrego Pasterza, gdzie

obecnie pracuje ks. Marek Kudłacik. Bardzo
się cieszymy, że władze lokalne: Pan Wójt
Eugeniusz Stypuła, GOPS w Zembrzycach
wspomogli tę inicjatywę sponsorując wynajem sali. Dziękujemy ks. proboszczowi
za wsparcie finansowe. Chcielibyśmy podziękować pani Janinie Sikora za ofiarowanie pieczywa. Młodzież ze smakiem pałaszowała kanapki przygotowane przez p. S.
Grygiel i H. Pilszak, za co im wielkie dzięki.
Zabawa była przednia. W reflektorach ko-

lorowych świateł powiewały wieczorne
kreacje dziewczyn i chłopców. Nie zabrakło
też chwil na modlitwę i uwielbienie Tego,
który zsyła na nas radość życia i cieszy się
razem z nami. Zabawy by nie było, gdyby
nie wspaniała młodzież!!! Dzięki Wam za
obecność i pomoc w przygotowaniach, Na
koniec apel do mieszkańców: Popierajcie
takie inicjatywy !!!
(Słonecznik)

SIŁA Z GÓR !
Warto pisać o tym, co dobre. A dzieje
się wiele dobrego z udziałem naszego
księdza wikariusza Tomka Plewy(górala
zresztą, stąd tyle sił i determinacji). Jest
w parafii dopiero drugi rok, a udało mu się
zorganizować wiele przedsięwzięć, o których warto wspomnieć. Motto działań to
piękne słowa "Mamy jedno, jedyne życie...
i albo je wygramy, albo przegramy...I Jezus
wskazuje, co robić, żeby je wygrać".
Oto niektóre z owych przedsięwzięć:

prowadzenie rekolekcji w Kasince z udziałem gimnazjalistów, wyjazd z młodzieżą
z Zembrzyc do Koninek, udział w Rejonowym Turnieju Piłki Nożnej, organizacja
z nauczycielami Balu Ostatkowego na
Willach, wyjazd na Misterium Męki Pańskiej, udział z s. Bertą w pielgrzymce z
Tarnwa do Tuchowa, wyjazd z młodzieżą
na spotkanie do Lednicy, udział w rekolekcjach sportowych grup apostolskich oraz
w pielgrzymce na Jasną Górę. Ponadto

ma czas dla chłopaków i zabiera ich systematycznie na halę sportową. W każdy
piątek młodzież z Jego udziałem spotyka się wspinając się coraz wyżej i wyżej
w drodze na Górę Błogosławieństw. Często
obdarowuje prezentami, ale nie jest Świętym Mikołajem, bo brody się jeszcze nie dorobił. Życzymy wielu sił w realizacji dalszych
przedsięwzięć!!!
(Słonecznik)

7

nr IV/2/2011

WYDARZENIA W ZESPOLE SZKÓŁ W ZEMBRZYCACH
W dniu 14.09.2011 r. drużyna Szkoły Podstawowej w Zembrzycach wzięła
udział w II Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska w kategorii trampkarzy
młodszych rocznik 2000 i młodsi. Drużynę,
której opiekunem był nauczyciel wychowania fizycznego Tadeusz Fidelus, tworzyli:
Adamik Mateusz, Fidelus Szymon, Gołąbek
Jakub, Łach Krzysztof, Miśkowiec Kamil,
Talaga Franciszek, Talaga Jakub, Raczek
Tomasz, Włoch Jan. Zespół naszej szkoły
DRUGIE miejsce w całym turnieju.(tf )
W dniu 15.09.2011 r. odbyły się zawody w kolarstwie górskim w ramach Igrzysk
Młodzieży Szkolnej. Wyśmienicie spisała
się skromna reprezentacja uczniów Zespołu Szkół w Zembrzycach, których pasją jest
jazda na rowerach. Uczeń PIOTR ŻUREK
wywalczył tytuł mistrza powiatu suskiego w kolarstwie górskim wśród chłopców
– opiekun Tadeusz Fidelus. Uczennica NATALIA MACIĄŻKA zajęła bardzo wysokie
PIĄTE miejsce wśród dziewcząt( opiekun
Tadeusz Fidelus), natomiast RAFAŁ MACIĄŻKA zajął 9 miejsce wśród uczniów
gimnazjum( opiekun Piotr Talaga) – cała
trójka awansowała do zawodów wojewódzkich.(tf )
Uczniowie gimnazjum w Zembrzycach
wzięli udział w powiatowej Gimnazjadzie
Młodzieży Szkolnej w lekkiej atletyce, która odbyła się 21.09.20 r. w Suchej Beskidzkiej.
Mistrzynią powiatu suskiego w biegu na 100 m została STOKŁOSA JUSTYNA
– opiekun Tadeusz Fidelus. Trzecie miejsce
w skoku w dal zajął Mateusz Łopata – opiekun Piotr Talaga (tf )
W dniu 27.09.2011 r. na stadionie w
Suchej Beskidzkiej odbyły się powiatowe
Igrzyska i Gimnazjada Młodzieży Szkolnej
w biegach przełajowych. Bardzo dobrze
spisała się reprezentacja naszej szkoły,
której opiekunem był nauczyciel wychowania fizycznego Tadeusz Fidelus. Uczennice: POLAK KATARZYNA – kl.4, FIDELUS
WERONIKA – kl.5 i HARAŃCZYK MARTYNA – kl.II b gimnazjum, zajęły 5 miejsca
w swoich biegach i uzyskały awans do zawodów wojewódzkich. (tf )
30.09.2011 r. na trasach rowerowych

w Myślenicach odbyły się Wojewódzkie
Igrzyska Młodzieży Szkolnej, podczas których tytuł wicemistrza województwa
małopolskiego wywalczył PIOTR ŻUREK,
uczeń Zespołu Szkół w Zembrzycach. (tf )
5.10.2011 r. na lotnisku w Nowym Targu odbyły się Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w biegach przełajowych
– najlepiej z uczniów reprezentujących
naszą szkołę i gminę zaprezentowała się
WERONIKA FIDELUS zajmując 25 miejsce
na 96 startujących.(tf )
Uczennica Maciążka Anna zdobyła tytuł wicemistrza powiatu suskiego
w tenisie stołowym, podczas zawodów
PIMS, które odbyły się 14.11.2011 r. w Lachowicach i uzyskała awans do zawodów
rejonowych w Nowym Targu- opiekun Tadeusz Fidelus.(tf )
Osiągnięcia Muzyczne:
Październik
Uczennice gimnazjum Anna Fidelus,
Maria Fidelus otrzymały wyróżnienie w Festiwalu Piosenki Religijnej i Liturgicznej w
Sosnowcu – opiekun Barbara Cyganik
Listopad
Duet AMA otrzymał wyróżnienie w kategorii młodzieżowej zespoły w IV Festiwalu
Pieśni Patriotycznej „ To Polska – Moja Ojczyzna” opiekun Barbara Cyganik.
Angelika Sobaniak uczennica kl. III SP zajęła I miejsce w kategorii dziecięcej soliści
w IV Festiwalu Pieśni Patriotycznej „ To Polska – Moja Ojczyzna” opiekun Aleksandra
Kopacz.
Zespół Kolorowe Nutki III miejsce w kategorii dziecięcej – zespoły w IV Festiwalu
Pieśni Patriotycznej „ To Polska – Moja Ojczyzna” opiekun Aleksandra Kopacz
Osiągnięcia w konkursach
przedmiotowych i tematycznych
Październik
Uczniowie gimnazjum brali udział
w Ogólnopolskim Konkursie poetyckim
i Literackim im. Ks. Kanonika Józefa Jamroza – Kapłana i Męczennika „ O autentyczną
wiarę” i „ O ludzkie serce człowieka”.
I nagroda – Katarzyna Kuligowska,
II nagroda Agnieszka Wydra oraz Sylwia
Basiura, III nagroda Aleksandra Mikołajczyk oraz wyróżnienia: Alicja Bartkow-

ska, Weronika Zawiła, Kołata Małgorzata, Anna Fidelus, Magdalena Paleczny,
Katarzyna Kos, Sylwia Miś, Magdalena
Kaźmierczak, Joanna Stanaszek, Kamil
Pilch, Adrian Harańczyk, Mateusz Garycki – opiekun Kazimierz Surzyn
Inne ważne wydarzenia
Październik
W dniu 22 października w kościele parafialnym w Zembrzycach odbył się koncert - Wspomnienie o Błogosławionym JP
II w modlitwie i pieśni. To już tradycja że
od dnia śmierci Jana Pawła II w zembrzyckim kościele dwa razy w roku - koncertami słowno-muzycznymi czcimy tą Wielką
Postać. Koncerty organizowane są już od
sześciu lat przez nauczycieli z Zespołu
Szkół w Zembrzycach i instruktorów WTZ
Zembrzyce.
Listopad
Tradycyjnie w listopadzie uczniowie
Zespołu Szkół w Zembrzycach zaprezentowali mieszkańcom wsi Zembrzyce wieczornicę upamiętniającą Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wieczornica odbyła się 10.11.2011 r. o godz.
17. 00 Mszą Świętą za Ojczyznę po mszy
św. W wieczornicy oprócz mieszkańców i
uczniów wzięli udział zaproszeni goście:
Wójt Gminy Zembrzyce inż. Eugeniusz
Stypuła, Radni Gminy Zembrzyce, sekretarz gminy Danuta Smyrak, Koło Gospodyń „Mioduszyna”, Orkiestra Dęta „ Rytm”.
Uroczystość pod pomnikiem rozpoczęła
orkiestra dęta Rytm odegraniem Hymnu
Państwowego, następnie głos zabrał wójt
gminy Zembrzyce inż. Eugeniusz Stypuła w swoim przemówieniu przedstawił krótki
rys historyczny drogi do wolności, zwrócił również uwagę na udział w walkach
o wolność naszych mieszkańców. Występ
słowno muzyczny przedstawiła młodzież
Zespołu Szkół w Zembrzycach uczniowie
zostali przygotowani przez mgr Elżbietę
Kiepura, mgr Kazimierza Surzyna, pieśni
patriotyczne śpiewał zespół wokalny pod
kierunkiem mgr Edwarda Stopy.
Oprac. Dyrektor
Zespołu Szkół w Zembrzycach
Elżbieta Fidelus

INTERBLOK W GIMNAZJUM W TARNAWIE DOLNEJ
Gimnazjum w Zespole Szkół w Tarnawie
Dolnej należy do grona 95 szkół z całej Polski w których jest testowany program Interblok. W programie uczestniczą wszyscy
uczniowie gimnazjum. Zajęcia wystartowały 19 września 2011 roku. Odbywają się
w każdy poniedziałek i wtorek w 90-minutowych blokach jako zajęcia pozalekcyjne.
Zajęcia prowadzą nauczyciele specjalnie
przeszkoleni w tym zakresie. Podczas szko-
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leń, które odbywały się od maja do lipca,
sami testowali niektóre scenariusze zajęć.
Projekt Interblok czyli Interdyscyplinarny
Program Nauczania Blokowego, powstał
na zlecenie MEN i jest finansowany z funduszy unijnych. Za realizację projektu odpowiedzialne jest Samodzielne Koło Terenowe nr. 64 Społecznego Towarzystwa
Oświatowego w Krakowie. Głównym celem
programu jest zwiększenie zainteresowa-

nia uczniów przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi. Zadania, które uczniowie realizują podczas zajęć są praktyczne
i dotyczą treści z takich przedmiotów jak:
matematyka, fizyka, chemia, geografia
i biologia. Uczniowie klasy pierwszej pracują ściśle według instrukcji. Zrealizowali
już następujące tematy zajęć: „Jak wyznaczyć kierunek północny”, „Jakie substancje
przewodzą prąd elektryczny”, „Doświad-
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czalne sprawdzanie jednorodności budowy
różnych materiałów”, „Jak wykonać mapę
hipsometryczną”, „Badanie odczynu różnych substancji za pomocą wskaźników
kwasowo – zasadowych”, „Życie w kropli
wody i proste przyrządy optyczne”, „ Waga
Leonardo da Vinci”. Uczniowie klasy drugiej
mają już pewne zadania do wykonania, i
tu wymaga się od nich pomysłowych rozwiązań różnych problemów. Dotychczas
zrealizowano już następujące tematy: „Gaśnica Mc Gyver’ea”, „Jak zbudować model
wulkanu z którego wypływa lawa”, Od
jakich czynników zależy wielkość kropli”,
Model wywierzyska”, „Jak zmienia się opór
elektryczny roztworów soli w zależności

od ich stężenia”, „Z wielokątów foremnych,
różnych kształtów zaprojektuj wzory posadzek”, Jakie czynniki mogą wpływać na
energię i zdolność kiełkowania nasion”,
W jaki sposób można przedstawić deformacje skalne za pomocą modelu”, „Falownica”.
Klasa trzecia buduje prototypy i modele i to
zadanie wymaga od nich ogromnej inwencji twórczej. Zrealizowano już takie tematy
jak: „Oaza”, „Zbuduj urządzenie umożliwiające szybsze niż normalnie sączenie zawiesin, dzięki zastosowaniu podciśnienia”, „
Soczewka gałki ocznej”, „Zbuduj urządzenie
do domowej uprawy ziół przyprawowych”.
Program, który jest testowany w naszym
gimnazjum, wymaga od nauczycieli ogrom-

nego zaangażowania i wkładu pracy. Po zrealizowaniu programu u uczniów powinien
nastąpić wzrost zainteresowania przedmiotami ścisłymi jak również ekonomicznymi,
ponieważ po każdych zajęciach jedno z zadań dotyczy przeliczania kosztów zużytych
materiałów oraz wykonanej pracy. Wszyscy
uczestniczący w projekcie mają dostęp do
interplatformy, na której umieszczają opinie
o zajęciach, zdjęcia, uczestniczą w konkursach i quizach. Interplatforma stworzyła
również możliwość uczestniczenia w grze
ekonomicznej. Zakończenie programu
przewidziano na kwiecień 2012r.
Oprac. Dyrektor ZS w Tarnawie Dolnej,
Ewa Dębińska

INFORMACJE ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MARCÓWCE
Aktualnie działa w Polsce 1800 Szkolnych Kas Oszczędności, w tym około
1650 w szkołach podstawowych, ponad
150 w gimnazjach i w szkołach średnich.
Zrzeszają one ponad 140 tys. członków.
Głównym celem prowadzenia Szkolnych
Kas Oszczędności jest edukacja ekonomiczna. Taką rolę ma spełniać organizowany dla szkół od ponad 40 lat konkurs.
Bierze w nim udział blisko 800 SKO z całej
Polski. Szkoła Podstawowa w Marcówce
zdobyła nagrodę I stopnia, co przełożyło się na nagrodę finansową dla szkoły
w kwocie 2.000 złotych. Goście z oddziału
PKO, którzy gościli w szkole przekazali na
ręce pani dyrektor - RENATY KRZYSTOŃ
i opiekunki SKO pani Barbary Rusin - pamiątkowy dyplom i nagrody indywidualne dla dzieci. SKO w Marcówce już prawie
od ponad 20 lat działa prężnie uczestnicząc co roku w organizowanych konkursach, angażując uczniów do oszczędzania
nie tylko pieniędzy, włączając uczniów
do działań charytatywnych i to procentuje wysokimi lokatami w regionalnych
i krajowych etapach konkursów PKO BP.
SP Marcówka - Szkołą Odkrywców
Talentów
Misją każdej szkoły jest pomoc wszystkim dzieciom w rozwoju ich talentów
i umiejętności. Jak czytamy w liście Pani
Minister " umieszczenie SP Marcówka na
polskiej mapie Szkół Odkrywców Talentów przyczyni się do promocji Państwa
szkoły w regionie i środowisku lokalnym,
a także przyniesie satysfakcję z pomocy
uczniom w osiąganiu przez nich sukcesu
na własną miarę ". Gratulujemy.
Nasz kolejny powód do dumy
Minister Edukacji Narodowej ogłosiła
konkurs : " Szkoła obywateli" o nagrodę
im. Anny Radziwił. Konkurs przeznaczony był dla dyrektorów szkół za działania
na rzecz społeczeństwa obywatelskiego
i tworzenie tradycji szkoły w oparciu
o wartości patriotyczne oraz za aktywny udział szkoły w lokalnym życiu spo-

łecznym. Spośród kilkuset zgłoszeń do
finału konkursu zakwalifikowano 43
dyrektorów szkół z 16 województw.
Z województwa małopolskiego jedynym
finalistą konkursu w kategorii: Szkoła
Podstawowa została mgr Renata Krzystoń , dyrektor SP Marcówka. Gratulujemy nominacji i finału.
IX Małopolski Przegląd Pieśni
Patriotycznej
Dnia 5 listopada 2011 r. w Krakowie
odbył się IX Małopolski Przegląd Pieśni
Patriotycznej pod honorowym patronatem kardynała St. Dziwisza oraz małopolskiego kuratora oświaty p. Aleksandra Palczewskiego. SP Marcówka
reprezentował chór " Jagódki" pod kierunkiem p. J. Fidelus. Zespół dziękuje za
wsparcie w organizacji wyjazdu GCKi CZ
w Zembrzycach, p. dyr R. Krzystoń oraz
opiekunom.
Polska Prezydencja w Unii
- realizacja programu
SP Marcówka przystąpiła do programu: "Polska prezydencja w Unii ". Cele
programu to: podejmowanie przedsięwzięć , których celem jest pogłębianie
wiedzy na temat UE i promowanie swojej miejscowości i regionu wykorzystując
szanse , jakie stwarza przewodnictwo w
UE. Koordynatorem programu jest p. J.
Fidelus , M. Bączek.
Mamy Order Świętego Mikołaja!
Dnia 4.12.2011r. przedstawiciele społeczności szkolnej wraz z p. dyrektor
odebrali z rak kanclerza Orderu Świętego Mikołaja ks. G. Łomzika i wójta Gminy Jabłonka A. Karlaka " Order Świętego
Mikołaja" za działalność charytatywną,
wrażliwość i otwarcie na potrzeby drugiego człowieka.
II Turniej Orlików o Puchar
Premiera Donalda Tuska
Młodzi zawodnicy ze SP Marcówka
przez 2 dni uczestniczyli w Turnieju Orlików, który odbył się w Suchej Besk.
Uczniowie naszej szkoły zajęli 2 miejsce

w regionie w kategorii drużyna męska,
natomiast dziewczynki zajęły 4 miejsce.
Ogółem w turnieju uczestniczyło 50
uczniów szkoły i 6 absolwentów. Dzieci
pozostawały pod opieką p. K. Targosz i p.
J. Suwady. Warto nadmienić, iż w rodzice
chętnie włączyli się w organizację akcji
zapewniając bezpieczny przywóz dzieci.
Młodzi wolontariusze z naszej
szkoły poznają Naturę 2000 !
Rok 2011 został ustanowiony przez
UNESCO „ Międzynarodowym Rokiem
Lasów” Młodzież ze Szkoły Podstawowej
w Marcówce wzięła udział w unijnym
projekcie „Bliżej Natury”. Jego realizacja
trwała od lutego do września 2011r . Jak
na animatorów przystało otrzymali oni
„mundurki” czyli koszulki z przepięknymi skrzydłami i napisem przewodnim
„Rozwiń skrzydła”. I rozwinęli swoje
skrzydła . Mimo młodego wieku (kl. 46) wykazali się umiejętnością realizacji
wielu przedsięwzięć tj. organizacja: wycieczek przyrodniczych , stoiska promocyjnego czy prelekcji. Wszystko to po to,
by przybliżyć mieszkańcom i kolegom
z okolicznych szkół ideę dyrektywy unijnej Natura 2000.
Łączna ilość odbiorców projektu to
ponad 500 uczestników, w samych wycieczkach przyrodniczych wzięło udział
190 –ciu pasjonatów natury. Rozdano
mieszkańcom okolicznych wsi ponad
160 materiałów edukacyjnych przysłanych przez OTOP. Udało się to wszystko
pod przewodnictwem animatora przyrody K. Targosz i współpracy dyrektora
szkoły, wszystkich nauczycieli a także
wielu sponsorów. Pozostało im jeszcze
przypieczętować wszystkie działania
postawieniem tablicy edukacyjnej ale to
już zależne jest od OTOP-u w Warszawie
głównego organizatora projektu i autora tablicy.
Oprac. Zespół Nauczycieli w Marcówce
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„AKTYWNIE PO ZDROWIE” W ŚLESZOWICKIEJ PODSTAWÓWCE

20 września 2011 roku w Auli Kryształowej
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie podsumowano realizację programu „Aktywnie po zdrowie” oraz wręczono nagrody uczestnikom Konkursu, którego
celem było podniesienie poziomu wiedzy
dzieci z klas 1 - 3, oraz ich rodziców na temat
zależności pomiędzy sposobem odżywiania,
a stanem zdrowia. W pierwszej edycji Konkursu wzięło udział 1099 zespołów z całej Polski,
w tym trzy ze Szkoły Podstawowej w Śleszowicach.
1. Udział w programie „Aktywnie po zdrowie” był wielkim wyzwaniem! Należało wyko-

nać szereg zadań rozłożonych na trzy etapy
odpowiadające porom roku. W ramach każdego z etapów realizowane były lekcje tematyczne, zajęcia pozalekcyjne, akcje promujące
zdrowie, konkursy oraz wywiadówki- szkoły
zdrowia dla rodziców.
Dziesięć miesięcy pracy uczniów, nauczycieli i rodziców zaowocowały wysoką lokatą
śleszowickich zespołów w Ogólnopolskim
Konkursie „Aktywnie po zdrowie”:
23 miejsce - klasa II (obecna III) – wychowawca Jolanta Pływacz
33 miejsce - klasa III (obecna IV) – wychowawca Agata Kosek

61 miejsce - klasa I (obecna II) – wychowawca Danuta Targosz
PROGRAM „AKTYWNIE PO ZDROWIE” traktował całościowo problematykę zdrowia,
żywienia i aktywności fizycznej, wskazywał
konieczność uświadamiania sobie potrzeby
prowadzenia zdrowego stylu życia. Obejmował wiele aspektów życia dziecka: tryb nauki
i formy spędzania wolnego czasu, nawyki żywieniowe, aktywność fizyczną. W roku szkolnym 2011/2012 ruszyła druga edycja Programu. Polecamy!

ZNOWU UDANY WYSTĘP W TURNIEJU
Sukcesem zawodników ze Szkoły
Podstawowej w Śleszowicach zakończył się jesienny udział w Gminnym
Turnieju Tenisa Stołowego. W występach indywidualnych chłopcy zajęli
wszystkie miejsca na podium: I – Tri-

stan Targosz, II – Jakub Makówka, III – Dawid Pilarczyk; dziewczynki
uklasyfikowały się na II Dominika Gałuszka i III – Patrycja Bojęś.
W deblu nie mieli sobie równych- zarówno dziewczynki jak i chłopcy zdobyli mistrzostwo Gminy Zembrzyce.

„CZYTAJĄCE SZKOŁY - CZYTAJĄCE PRZEDSZKOLA”
Szkoła Podstawowa w Śleszowicach przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu „Czytające Szkoły”, „Czytające Przedszkola”. Koordynatorami
działań są: wychowawca oddziału „0”- Barbara Zadora oraz nauczyciel – bibliotekarz Agata Kosek. Programem została objęta cała społeczność
uczniowska. Codzienne głośne czytanie, zajęcia w bibliotece, cykl spotkań z ciekawymi ludźmi, udział w spektaklach, zajęciach teatralnych to
tylko część zaplanowanych działań. Mimo, iż Program wdrożono niedawno, już cieszy się dużym zainteresowaniem.

NA SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM
Uczniowie klas 0-III Szkoły Podstawowej
w Śleszowicach złożyli wizytę Mikołajowi.
6 grudnia dzieci wyjechały do Parku Św.
Mikołaja w Zatorze. Tam wzięły udział w
warsztatach tematycznych, efektem których
były pięknie wymalowane bombki. Wszyscy

spisali się na medal, zdobywając „Certyfikat
pomocnika Mikołaja”. Po pracy przyszedł czas
na relaks, uczniowie obejrzeli widowiskową
paradę bajkowych postaci, a następnie zwiedzili park bajkową ścieżką.
Zakończeniem grudniowej wycieczki

była wizyta w domu św. Mikołaja, gdzie czekała miła niespodzianka – prezenty, dużo
prezentów! Spotkanie uwieczniono wspólną fotografią. Z zadowolonymi minami
i prezentami w ręku dzieci wróciły do szkoły.

„WYPADKI NA DROGACH - POROZMAWIAJMY”

Szkoła Podstawowa w Śleszowicach przyłączyła się do Ogólnopolskiej Akcji „Wypadki na
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drogach – porozmawiajmy”, której tematem
przewodnim było „Bezpieczeństwo w pojeździe – pasy bezpieczeństwa”. Akcję przeprowadzono w dniach od 16 do 21 listopada.
Realizacja objęła różnorodne działania, m.in.
zorganizowano apel upamiętniający ofiary
wypadków na drodze, przygotowano prezentację multimedialną o potrzebie używania
pasów bezpieczeństwa w samochodzie i kasku ochronnego na motorowerze.

17 listopada uczniowie klas IV-VI wzięli
udział w panelu dyskusyjnym na temat przewodni. Powstała gazetka ścienna, rozdano
ulotki informacyjne dla uczniów i ich rodziców. Zwieńczeniem działań było przeprowadzenie Konkursu Literackiego. Akcja cieszyła
się dużym zainteresowaniem – udział w niej
wzięło 98% uczniów klas 0-VI, zaangażowali
się wszyscy nauczyciele.

nr IV/2/2011

nr 1/2009

REFORMA GOSPODARKI ODPADAMI
– tzw. „ŚMIECIOWA REWOLUCJA”

Ustawa z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 152, poz. 897), zakłada przejęcie przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości związanych z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi. Czekają Nas w związku z tym rewolucyjne zmiany w prawie regulującym gospodarkę odpadów. W związku
z wprowadzanymi zmianami od dn. 1 stycznia 2012 r. odpady przestaną być własnością mieszkańców i od tego dnia gminy mają 18
miesięcy do lipca 2013 r. na stworzenie nowoczesnego systemu gospodarki odpadami. Do tej pory Gmina dopłacała z budżetu do usuwania odpadów.
Tak wyglądała sytuacja w poprzednich latach:
zbiórki.
Informujemy że zgodnie z
zapisami nowelizacji z 1 lipca
2008 108.468 200.400
91.932
2011r. gminy mają obowiązek osiągnąć do 31 grudnia
2009 145.240 285.958
140.718
2020r. :
2010 189.036 290.707
101.671
poziom recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia następujących frakcji
Z chwilą wprowadzeniu nowego systemu
odpadów komunalnych: papieru, metali,
gospodarowania odpadami gmina nie będzie
tworzyw sztucznych, i szkła w wysokości co
mogła dotować tych działań. Teraz to właścinajmniej 50% wagowo.
ciel nieruchomości będzie wnosił na rzecz
poziom recyklingu i przygotowania do pogminy opłatę za gospodarowanie odpadami.
nownego użycia i odzysku innymi metoRada Gminy w drodze uchwały określi stawdami innych niż niebezpieczne odpadów
ki opłat ponoszonych przez właścicieli niekomunalnych i rozbiórkowych w wysokości
ruchomości za usługi odbierania odpadów
co najmniej 70% wagowo.
komunalnych. Rada, określając stawki opłat,
zastosuje niższe stawki, jeżeli odpady komu- Gmina ma również obowiązek ograniczyć
masę odpadów komunalnych ulegających
nalne będą zbierane w sposób selektywny.
biodegradacji przekazywanych do składoPobrane opłaty będą dochodem budżetu
wania do:
gminy, do opłat tych będą stosowane przepisy działu III Ordynacji podatkowej, z tym,
16 lipca 2013r. do nie więcej niż 50% waze uprawnienia organów podatkowych będą
gowo całkowitej masy odpadów komunalprzysługiwały wójtowi.
nych ulegających biodegradacji przekazyZ opłat za gospodarowanie odpadami kowanych do składowania.
munalnymi pokrywane będą koszty odbiera16 lipca 2020r. do nie więcej niż 35% wania, transportu, zbierania oraz unieszkodliwiagowo całkowitej masy odpadów komunalnia, w tym odzysku i recyklingu, a także koszty
nych ulegających biodegradacji przekazyutworzenia i prowadzenia punktów selektywwanych do składowania
nego zbierania odpadów oraz kosztu obsługi
Nie wywiązywanie się przez gminę z poadministracyjnej systemu.
wyższych założeń i terminów będzie się wiąW związku z przygotowywaniem się gminy zać z nakładaniem na gminę ogromnych kar.
do wdrażania nowego systemu została rozpo- W wyniku czego gmina będzie zmuszona
częta akcja proedukacyjno - informacyjna na obciążać mieszkańców swoimi zobowiązanaszym terenie.
niami. We wspólnym interesie mieszkańców
Produkcja odpadów komunalnych jest i Urzędu jest dążenie do jak najdokładniejubocznym aspektem naszego codziennego szej selektywnej segregacji, której wynikiem
życia. Duża ilość odpadów powoduje ko- będzie uzyskany wysoki poziom recyklingu i
nieczność ciągłego zwiększania powierzchni odzysku.
składowisk, na których są one składowane, co
W ramach tej akcji informacyjnej Urząd
z kolei przyczynia się do znacznego pogor- chce powiadomić, że od dnia 01.01.2012r. nie
szenia estetyki naszego otoczenia. Aby temu będą odbierane worki z odpadami komunalzapobiec, w gminie prowadzona jest selek- nymi, które nie zostały posegregowane zgodtywna zbiórka odpadów, która obok znacz- nie z ich przeznaczeniem oraz wystawione po
nych korzyści ekologicznych, niesie za sobą godzinach zbiórki.
również oszczędności ekonomiczne. OgraniInformujemy również, że każdy worek zoczona zostaje ilość odpadów trafiających na stanie oznaczony nr domu celem identyfikacji
składowisko komunalne, natomiast zwiększa właściciela odpadów komunalnych.
się odzysk surowców wtórnych i ich ponowne
Zwracamy się także z prośbą do mieszkańwykorzystanie. Z odpadów powstających w ców gminy o zgłaszanie się do tut. Urzędu
naszych mieszkaniach możemy wyselekcjo- pok. Nr 13 w celu ustalenia indywidualnych
nować: papier, plastik, szkło i metal
miejsc zbiórki odpadów komunalnych.
W tym celu gmina rozpoczęła pilotażowy
Gmina będzie starać się stopniowo, przygoprogram polegający na zakupie 10 komple- towywać mieszkańców do wdrożenia nowetów pojemników na odpady komunalne. Po- go systemu. Systematycznie będą pojawiać
jemniki zostały rozdane grupie mieszkańców, się nowe informacje i wytyczne dotyczące
którzy będą selektywnie segregować odpady selektywnej segregacji i odbierania odpadów
wytwarzane w ich gospodarstwach. Celem komunalnych.
programu jest sprawdzenie w praktyce funkOprac. UG
cjonowania nowego systemu selektywnej
Rok

Dochód

Koszty

Dopłata z budżetu gminy
i budżetu GZWiK

Stawki i opłaty w 2012r.
Zgodnie z uchwalonymi na sesji Rady Gminy Zembrzyce uchwałami Rady Gminy z dnia
28 listopada 2011r., Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach przedstawia
następujące ceny i stawki na rok 2012:
opłata ponoszona przez właścicieli nieruchomości za ścieki pochodzące z opróżniania zbiorników bezodpływowych i dowożonych do oczyszczalni w Zembrzycach
wynosi – brutto 17,28 zł/m3 ścieków
opłaty za usuwanie i składowanie odpadów
komunalnych stałych od mieszkańców
Gminy Zembrzyce wynoszą:
1) od gospodarstw domowych w wysokości
3,20 zł od osoby pełnoletniej oraz po 1,60 zł
od dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia, przy czym trzecie i kolejne dziecko jest
zwolnione z opłat, zameldowanych (na pobyt stały lub czasowy) miesięcznie brutto,
2) za sprzedaż worków kolorowych na odpady – 1,00 zł brutto za szt.
3) za sprzedaż worków czarnych– 1,50 zł brutto za szt.
4) za sprzedaż worków na popiół – 1,50 zł
brutto za szt.
5) od budynków letniskowych w wysokości
85,00 zł rocznie brutto,
6) od obiektów użyteczności publicznej w
wysokości 75,60 zł rocznie brutto.
Ceny i stawki za dostarczoną wodę i odprowadzenie ścieków wynoszą:
1) gospodarstwa domowe
woda – 3,35 zł/m3 brutto
ścieki – 4,43 zł/m3 brutto
opłata abonamentowa – 3,35 zł brutto
2) pozostali odbiorcy
woda – 4,75 zł/m3 brutto
ścieki – 4,86 zł/m3 brutto
opłata abonamentowa – 3,35 zł brutto
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach przedstawia następujące informacje dotyczące terminów zbiórek
odpadów komunalnych i wielkogabarytowych na rok 2012:
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

– wielkogabarytowe,

– wielkogabarytowe,
Oprac. GZWiK
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nr IV/2/2011

Inwestycje realizowane w związku z zniszczeniem budynków

Remont mostu na Rzece Skawie

i lokali mieszkalnych na skutek osuwiska
Dożynki Powiatowe

Pożegnanie lata
Dożynki w Tarnawie Dolnej

Konkurs o złotą Warzechę

Dożynki w Tarnawie Dolnej

Dzień Kubajki

Zabawa Andrzejkowa w Zembrzycach

Memoriał Łasaka

Chłopcy z Marcówki na turnieju Orlików

SP Zembrzyce - Turniej Orlika

Anna Maciążka - wicemistrz powiatu
i mistrz gminy w tenisie stołowym

Wydawca: GMINA ZEMBRZYCE
tel. 033/8746002, fax: 33/8770700, 33/8746040, 033/8746102
e-mail: gminazembrzyce@interia.pl strona: www.zembrzyce.pl
Piotr Żurek - mistrz województwa
i powiatu w kolarstwie górskim
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