w numerze m.in. Inwestycje gminne, Budżet gminy na rok 2018, E-usługi w Urzędzie Gminy, 50-lecie pożycia małżeńskiego,
Statystyczne podsumowanie roku, Podsumowanie Turnieju Miast i Gmin, Koncert noworoczny, Przegląd kolędniczy
„Tymbarskie kolędowanie”, Gminny Dzień Edukacji Narodowej, Harmonogram zebrań wiejskich

kadencja 2014-2018

Tymbark

Podłopień
Zamieście
Piekiełko
Zawadka

Październik-Grudzień 2017/Styczeń 2018

Wójt do Mieszkańców w kilku słowach

zostało z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
(tzw. schetynówki).
Łącznie w roku 2017 zmodernizowanych
zostało 11 dróg gminnych, w tym droga koło
bloków ,,zakładowych”. Podsumowanie zadań
inwestycyjnych znajduje się na stronach 4-6
„Informatora”.

Szanowni Mieszkańcy,
Bieżące wydanie „Informatora Samorządowego” jest poświęcone w znacznej mierze
podsumowaniu minionego roku, a także
zaprezentowaniu planów na rok 2018.
Zapraszam do lektury.
Sytuacja finansowa Gminy Tymbark
Dochody budżetu gminy w 2017 r. wyniosły
27,74 mln zł, a wydatki 28,52 mln zł.
Analizując strukturę wydatków największe
nakłady finansowe są na oświatę (11,21 mln
zł) oraz pomoc społeczną i rodzinę (9,6 mln zł
w tym 500 plus).
Stan zadłużenia gminy z tytułu kredytów
zaciągniętych od 2008 r. do chwili obecnej
wynosi 6,49 mln zł i jest niższy od zadłużenia
z początku obecnej kadencji o kwotę 815 tys.
zł. Wskaźnik zadłużenia wynosi 23%, jest
więc na stabilnym i stosunkowo niskim
w stosunku do wysokości dochodów.
Inwestycje. Termomodernizacja szkoły
i przebudowa drogi obok Zakładu Tymbark
MWS
W zeszłym roku łączna wartość inwestycji
wyniosła 3,48 mln zł, w tym pozyskano 1,38
mln zł dotacji. Najważniejsza z punktu
widzenia całej gminy była modernizacja
energetyczna Szkoły Podstawowej w Tymbarku, zakończona w listopadzie.
Drugą istotną inwestycją była przebudowa
dróg od ulicy Armii Krajowej obok GS i firmy
Tymbark MWS do skrzyżowania koło stadionu
i szkoły muzycznej. Zadanie to sfinansowane
2
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Wdrażanie e-urzędu
W zeszłym roku zrealizowano również projekt
unijny polegający na wprowadzeniu pakietu
e-usług dla mieszkańców.
Wdrożono elektroniczny obieg dokumentów,
usługi finansowe, w tym płatności podatków
i opłat online, a także system powiadamiania sms
i aplikację mobilną.
Od 1 stycznia 2018 roku istnieje także
możliwość dokonywania opłat administracyjnych oraz podatków w formie bezgotówkowej
za pomocą karty płatniczej lub telefonu.
Ochrona środowiska
Coraz istotniejszą sprawą z punktu widzenia
naszej lokalnej społeczności stanowi ochrona
powietrza. Mając na uwadze ten problem,
w październiku ubiegłego roku, zamontowane
zostały dwa czujniki mierzące poziom
zanieczyszczenia. Ich wyniki można sprawdzić
na bieżąco na stronie internetowej: tymbark.pl lub
pobrać aplikację na telefon.
Zmniejszeniu zanieczyszczenia powietrza służy,
realizowana przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego, wymiana pieców węglowych na
gazowe i ekogroszek, jak również zrealizowana
inwestycja modernizacji energetycznej Szkoły
Podstawowej w Tymbarku.
Plany na 2018 rok
W nowym roku planowane są inwestycje łącznie
za ok. 6 mln zł. Do najważniejszych zadań na ten
rok należy: budowa chodnika w Tymbarku nad
stadionem w kierunku Kopanej Drogi, budowa
drogi do osiedla Kwaśniakówa w miejscowości
Tymbark i Podłopień.
W planie jest również modernizacja boisk
sportowych przy szkole w Tymbarku oraz
budowa placu zabaw koło boiska wielofunkcyjnego w Podłopieniu.

Wójt do Mieszkańców w kilku słowach

Ponadto planujemy również wdrożenie
e-dziennika w szkołach podstawowych
w Podłopieniu i Zawadce oraz doposażenie
pracowni komputerowych. Pełna lista zadań
inwestycyjnych znajduje się na stronie 15.
Chciałbym poinformować, iż w planie na ten
rok jest również budowa sieci wodociągowej
w Zamieściu z połączeniem z istniejącym
wodociągiem Podłopień - Tymbark Zamieście oraz modernizacja stacji uzdatniania wody, zasilającej większą część gminy.
Na zadania z zakresu gospodarki wodociągowej została zabezpieczona, we wrześniu
ubiegłego roku, przez Radę Gminy - na rok
2018 - w Wieloletniej Prognozie Finansowej
kwota w wysokości 1,5 mln zł. Na tej
podstawie, na początku grudnia, został
ogłoszony przetarg na dwa wyżej wymienione
zadania. W dniu 21 grudnia nastąpiło otwarcie
ofert, które są tańsze niż kosztorysowa wartość
robót. Na sesji budżetowej, 28 grudnia, Rada
Gminy zmniejszyła środki na te dwa zadania,
uniemożliwiając tym samym dokończenie
procedury przetargowej, podpisanie umów
z wykonawcą i realizację przedsięwzięcia
w opisanym wyżej zakresie. W tej sytuacji

zwróciłem się do Rady Gminy o zabezpieczenie
środków w wysokości umożliwiającej podpisanie
umów i realizację tych przedsięwzięć.
Podobnie wygląda sytuacja z zabezpieczeniem
środków na projekt chodnika przy drodze
krajowej w Tymbarku i Podłopieniu wraz
z uregulowaniem wody. Rada Gminy pierwotnie
zabezpieczyła środki w wysokości 100 tys. zł na
wykonanie projektu, a następnie już po
podpisaniu umowy z wykonawcą, na kwotę 88
tys. zł, ograniczyła środki na ten cel do kwoty 60
tys. zł, a więc poniżej wartości umowy.
Podsumowanie
Podsumowując miniony rok pragnę podziękować
za współpracę wszystkim tym, którzy służyli
wparciem, pomocą i czasem życzliwym, ale też
i krytycznym słowem. Dziękuję Radnym Rady
Gminy, pracownikom urzędu, kierownikom
i pracownikom jednostek.
Zapraszam na zebrania wiejskie, których
harmonogram znajduje się poniżej.
Paweł Ptaszek
Wójt Gminy Tymbark

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH
NAZWA SOŁECTWA

DATA, GODZINA ORAZ MIEJSCE ZEBRANIA

ZAWADKA

11.02.2018 r. godz.1230
Szkoła Podstawowa w Zawadce

PODŁOPIEŃ

11.02.2018 r. godz. 16 00
Szkoła Podstawowa w Podłopieniu

TYMBARK

18.02.2018 r. godz. 1000
Remiza OSP w Tymbarku

ZAMIEŚCIE

18.02.2018 r. godz. 16 00
Świetlica Wiejska w Zamieściu

PIEKIEŁKO

25.02.2018 r. godz. 1045
Szkoła Podstawowa w Piekiełku
www.tymbark.pl
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Inwestycje
Zakończenie przebudowy drogi gminnej
od GS do Szkoły Muzycznej

Komunalnej w Tymbarku, a wykonana inwestycja
w znacznym stopniu usprawniła dojazd do domów i pól
mieszkańcom osiedla Malarze.

9 października 2017 r. odbył się odbiór przebudowanej
drogi gminnej od GS-u do Szkoły Muzycznej. Ogólny
zakres prac obejmował m.in. roboty przygotowawcze,
rozbiórkowe i ziemne, odwodnienie, poszerzenie
drogi, utwardzenie pobocza, budowę chodnika,
przebudowę wlotu skrzyżowania z drogą powiatową,
regulację zjazdów, zatokę przystankową oraz
rozbudowę oświetlenia ulicznego.

Montaż piłkochwytów przy Szk. Podst. w Tymbarku
Obok boiska sportowego przy budynku Szkoły Podstawowej w Tymbarku zamontowano piłkochwyty. Ich głównym
zadaniem jest zatrzymywanie piłek wypadających poza
obręb boiska, co zwiększy poziom bezpieczeństwa
uczniów korzystających z tego obiektu sportowego oraz
Wykonane prace przyczyniły się w dużym stopniu osób poruszających się w jego okolicy. Pomoże to również
do poprawy infrastruktury i komunikacji drogowej, uchronić nową elewację budynku przed uszkodzeniami.
a także poprawy estetyki. Nowe chodniki, nawierzchnia asfaltowa, czy oświetlenie uliczne znacznie
podniosły bezpieczeństwo wszystkich użytkowników
dróg, co znacznie wpływa na poprawę komfortu
i jakości życia mieszkańców naszej gminy.
Wartość całej inwestycji wyniosła 874 tys. zł z czego
Gmina Tymbark pozyskała dotację celową z budżetu
państwa w wysokości 437 tys. zł, co stanowiło 50%
kosztów kwalifikowanych realizacji przedmiotowego
zadania. Pozostała część pochodziła ze środków
własnych gminy oraz od partnerów projektu (Firmy
Joniec, Firmy Tymbark, GS Tymbark, Powiatu
Limanowskiego) w łącznej kwocie ponad 67 tys. zł.
Modernizacja zrealizowana w ramach zadania współfinansowanego z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej Modernizacja drogi gminnej „Rysiówka” w Podłopieniu
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
Zakończono modernizację drogi gminnej „Rysiówka”

w Podłopieniu, której celem była poprawa nawierzchni.
W ramach zadania wykonano nawierzchnię mineralnobitumiczną na odcinku 220 mb. Inwestycja w całości
sfinansowana została ze środków Gminy Tymbark
w kwocie 47 tys. zł.

Modernizacja drogi gminnej „Zagroda”
Zakończone zostały prace modernizacyjne przy drodze
gminnej „Zagroda” w miejscowości Zawadka.
Na odcinku drogi położone zostały płyty drogowe
typu JOMB oraz ułożone korytka.
Wykonawcą zadania był Zakład Gospodarki
4
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Inwestycje
Zakończono prace przy kapliczce
30 listopada 2017 r. zakończono pierwszy etap prac przy
konserwacji kapliczki słupowej z 1904 położonej
w Zawadce. Kapliczka zakwalifikowana została do prac
remontowych ze względu na bardzo zły stan zachowania
(m.in. postępujący proces niszczenia kamienia, prowadzący
do zacieranie elementów rzeźbiarskich), co potwierdziła
opinia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.
W ramach zadania wykonano prace restauratorskie, mające
na celu przywrócenie pierwotnego kształtu zabytku.
Konserwacja sfinansowana została ze środków
pozyskanych z budżetu województwa małopolskiego
w ramach konkursu KAPLICZKI MAŁOPOLSKI_2017 5000 zł oraz ze środków Gminy Tymbark - 5000 zł.
II etap prac przy obiekcie zaplanowany jest na rok 2018,
przy czym Gmina Tymbark, podobnie jak w latach
ubiegłych, strać się będzie o pozyskanie środków
zewnętrznych na ten cel.

Nowe lampy przy drodze powiatowej
W ramach zadania zamontowano 9 lamp ledowych o mocy
72 W, na słupach stożkowych aluminiowych, wzdłuż drogi
powiatowej od przejazdu kolejowego - przy skrzyżowaniu
dróg Piekiełko-Tymbark do skrzyżowania dróg
prowadzących do ZS im. KEN i Firmy Joniec.
Wartość zadania to blisko 80 tys. zł w całości finansowane
z budżetu Gminy Tymbark.

W ramach zadania wykonano szereg robót mających
na celu poprawę infrastruktury drogowej: roboty
rozbiórkowe, remont kanalizacji i odwodnienia,
remont muru oporowego przy drodze, wymianę
chodnika oraz ułożenie nawierzchni asfaltowej.
Koszt całkowity modernizacji to blisko 150 tys. zł.

Odbudowano drogę gminną pn. „Jakubówka”
Wykonano szereg prac budowlanych, robót w zakresie
stabilizacji gruntu, profilowania i zagęszczania
podłoża pod warstwy konstrukcyjne, ułożenia warstw
podbudów, finalnie przygotowujących teren do
wykonania nawierzchni asfaltowej.
Koszt całkowity zadania to blisko 250 tys. zł z czego
196 666,00 zł pozyskano ze środków zewnętrznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w ramach tzw. powodziówek.

Zmodernizowano drogę k. bloków zakładowych
W ramach modernizacji i poprawy komunikacji drogowej
zakończono przebudowę drogi gminnej w Tymbarku, przy
blokach „zakładowych” zlokalizowanych na osiedlu pod
Górą Zęzów, obok ZS im. KEN.
www.tymbark.pl 5

Inwestycje / Informacje z urzędu
Modernizacja energetyczna Szkoły
Podstawowej w Tymbarku

W ramach zadania: docieplono ściany zewnętrzne,
wymieniono okna i drzwi starszego typu, ocieplono
kominy, ocieplono ściany piwnic, naprawiono schody
wejściowe, wykonano instalację odgromową
i instalację fotowoltaiczną, wymieniono stare grzejniki,
zamontowano ciepłomierz na układzie c.o., wymieniono
zasobnik c.w.u., ocieplono strop nad ostatnią
kondygnacją, odnowiono schody do kotłowni, ułożono
kostkę brukową przy bocznych wejściach do szkoły
Koszt całkowity zadania: 877 309,00 zł w tym:
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
432 038,00 zł,
- ze środków Gminy Tymbark: 445 271,00 zł.

Na terenie Gminy Tymbark zamontowano
sensory mierzenia jakości powietrza, za
pomocą których pobrać można następujące
dane pomiarowe: temperaturę powietrza,
wilgotność powietrza, ciśnienie powietrza,
stężenie pyłów zawieszonych PM1, PM2.5
oraz PM10.
Sensory zlokalizowane są w Tymbarku na
budynku Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola Samorządowego.
Dane pomiarowe dostępne są na stronie
internetowej Gminy Tymbark: www.tymbark.pl
oraz za pomocą aplikacji na telefon
komórkowy.
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Informacje z Urzędu
W roku 2017 dokonano 207 zameldowań na pobyt
stały, 217 na pobyt czasowy, natomiast z pobytu
Statystyczne
stałego wymeldowano 75 osób.
podsumowanie roku
Zestawienie kończy kolejny pozytywny akcent,
otóż w 2017 roku doczekano się kilku bardzo
szczególnych jubileuszy:
Za nami rok 2017, w związku z tym Urząd Stanu - w dniu 18 lipca 2017 r. 100 urodziny obchodziła Pani
Cywilnego Tymbark dokonał podsumowania Anna Palka,
- w dniu 10 grudnia 2017 Jubileuszu 50-lecia pożycia
minionych 12 miesięcy.
małżeńskiego obchodziły pary z terenu gminy;
w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
W roku 2017 urodziło się 87 dzieci:
medale Jubilatom wręczył Wójt Gminy Tymbark
- 38 dziewczynek,
dr Paweł Ptaszek.
- 49 chłopców.
Najpopularniejsze imiona nadawane chłopcom
to: Szymon, Mikołaj, Karol, Patryk, Franciszek.
Jeśli chodzi o dziewczynki to rodzice najczęściej
wybierali imiona: Zofia, Alicja, Gabriela, Julia,
Izabela.
Na terenie Gminy zawarto 38 małżeństw związek małżeński zawarło 85 osób z Gminy
Tymbark. Wszystkim małżonkom życzymy
odkrywania nowych uroków wspólnego życia.

Statystyka stałych mieszkańców wg miejscowości i płci:
M iejscowość
PIEKIEŁKO
PODŁOPIEŃ
TYMBARK
ZAM IEŚCIE

W minionym roku odnotowano 57 zgonów w tym:
- 25 zgonów mężczyzn,
- 32 zgony kobiet.

ZAWADKA
SUM A (M, K)

M ężczyźni (M ) Kobiety (K)
Liczba
Liczba
373
382
755
819
821
1640
1416

1463
2879

414

427
841

220

231
451

3242

3324

Wprowadzenie e-usług
w Urzędzie Gminy w Tymbarku

Z

• Elektroniczny obieg dokumentów, przyspieszy
załatwianie spraw, wymianę dokumentów, pozwoli na
szybkie wyszukanie sprawy, a także kontrolę
terminowości jej wykonania.
• E-usługi finansowe – obywatel będzie mógł m.in.
sprawdzić stan zobowiązań wobec gminy oraz
dokonać płatności.
• Platforma konsultacyjna – daje możliwość brania
udziału w konsultacjach społecznych i wyrażania
własnych opinii, stanowisk lub pomysłów odnośnie
proponowanych przez urząd działań.
• System ostrzegania i powiadamiania sms –
informuje o mogących wystąpić zagrożeniach, oraz
o zbliżających się imprezach i innych wydarzeniach.
• EZD elektroniczne zarządzanie dokumentacją
umożliwi współpracę z platformą ePUAP.
Wartość projektu: 350 427,00 zł
Dofinansowanie z RPO: 262 820,25 zł
www.tymbark.pl
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Z życia Gminy Tymbark
Płatność bezgotówka w urzędzie

Od 1 stycznia 2018 roku w Urzędzie Gminy
w Tymbarku istnieje możliwość dokonywania
opłat administracyjnych, skarbowych,
lokalnych m.in. podatków i innych, w formie
bezgotówkowej za pomocą terminalu
płatniczego przy użyciu karty płatniczej lub
telefonu.
Urządzenie dostępne jest w sekretariacie
Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu
tj. 7.30-15.30.

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

Podczas uroczystości obecni byli także: zaproszeni
goście: ks. dr Jan Banach – Proboszcz Parafii
Tymbark, Stanisława Kaptur – Sekretarz Gminy,
Zofia Duda – Skarbnik Gminy, Maria Pala –
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Tymbarku,
prowadząca całe wydarzenia oraz Irena WilczekSowa – Redaktor Naczelna portalu tymbark.in.
Najważniejszym momentem niedzielnego popołudnia było wręczenie Medali za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie nadanych Jubilatom przez Prezydenta RP
Andrzeja Dudę, którego dokonał Wójt Gminy
Tymbark – Paweł Ptaszek.

10 grudnia 2017 roku, odbyła się uroczystość
Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego par
z Gminy Tymbark. Świętowanie rozpoczęła Msza
Święta w intencji Jubilatów, którą w Kościele
Parafialnym w Tymbarku, odprawił Proboszcz
Parafii Tymbark – ks. dr Jan Banach. Podczas
nabożeństwa małżonkowie uroczyście odnowili
przysięgę małżeńską, a na zakończenie otrzymali
pamiątkowe krzyże.
Drugą część uroczystości rozpoczął występ
przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego
w Tymbarku, które wraz z opiekunami,
przygotowały na tę okazję piękny występ
połączony z życzeniami.
Następnie Gospodarz Gminy Tymbark – Wójt
Paweł Ptaszek złożył Jubilatom serdeczne
życzenia i gratulacje, podkreślając jak ważną rolę
w życiu człowieka odgrywa rodzina i małżeństwo.
Jako kolejny głos zabrał Starosta Limanowski Jan Puchała, który również dołączył się do
najserdeczniejszych życzeń.
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Tego roku swoje złote gody obchodzili Państwo
- Halina i Jan Frysowie,
- Józefa i Józef Kęska,
- Janina i Wiesław Petranowiczowie,
- Zofia i Władysław Smagowie,
- Maria i Jerzy Wątrobowie.
Spotkanie zakończył wspólny obiad. Podczas
uroczystości muzycznie czas umilała Strażacka
Orkiestra Dęta Tymbarski Ton.

Z życia Gminy Tymbark
Sekretarz Gminy - Pani Stanisława Kaptur, Proboszcz
Parafii - ks. Jan Banach oraz Przewodnicząca Rady Gminy
- Zofia Jeż.
Po życzeniach przyszedł czas na tradycyjny obiad
wigilijny, którym ugoszczono przybyłych, a następnie
rozpoczęło się wspólne kolędowanie w miłej i radosnej
atmosferze. W trakcie śpiewania, kierownik GOPS złożyła
życzenia wszystkim obecnym Gościom i Seniorom oraz
wręczyła pamiątkową gwiazdkę jako symbol światła
betlejemskiego.
Kierownik GOPS podziękowała prezesowi OSP
w Tymbarku Panu Stanisławowi Przybylskiemu za
udostępnienie lokalu na spotkanie, uczniom wraz
opiekunami Szkoły Podstawowej w Tymbarku za
wspaniały występ, Panu Grzegorzowi Urbańskiemu za
18 grudnia 2017 r., po raz drugi, odbyło się spotkanie nagłośnienie oraz firmie Tymbark za przekazane produkty.
opłatkowe Seniorów z terenu Gminy Tymbark. Zostało
Dorota Ogórek
ono zorganizowane z inicjatywy Wójta Gminy
Kierownik GOPS w Tymbarku
Tymbark - dra Pawła Ptaszka, Proboszcza Parafii
Tymbark - ks. dra Jana Banacha oraz Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Doroty
Ogórek. W spotkaniu uczestniczyło 120 osób.
Całe wyjątkowe wydarzenie rozpoczęło się Mszą
Świętą koncelebrowaną przez księdza proboszcza oraz
księży seniorów - ks. Franciszka Malarza i ks. Józefa
Leśniaka, w intencji Seniorów. Dalsza część spotkania
odbyła się już w budynku remizy tymbarskiej
Ochotniczej Straży Pożarnej. Spotkanie zostało
uświetnione występem okolicznościowym uczniów
klas drugich Szkoły Podstawowej w Tymbarku pod
opieką Pań Aliny Dziadoń i Bogusławy Naciszewskiej.
Podczas tej uroczystości nie mogło zabraknąć
tradycyjnego łamania się opłatkiem oraz z serca
płynących życzeń, które złożyli w imieniu
nieobecnego Wójta Gminy Pana Pawła Ptaszka,
Spotkanie opłatkowe Seniorów

Strażacy doposażeni

27 grudnia 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy w Tymbarku miało miejsce uroczyste
przekazanie zestawów ratownictwa medycznego PSP
R-1 wraz z deskami ortopedycznymi, strażakom
ochotnikom z jednostek OSP w Tymbarku
i Podłopieniu, zakupionych ze środków Funduszu
Sprawiedliwości - Ministerstwa Sprawiedliwości
i budżetu Gminy Tymbark na zapewnienie gotowości
bojowej jednostek OSP.

Zestawy przekazał Gospodarz Gminy Tymbark - Paweł
Ptaszek, a sprzęt tak bardzo potrzebny do niesienia
pomocy poszkodowanym, odebrali druhowie: Stanisław
Przybylski i Zbigniew Kaptur z OSP Tymbark, Jacek Atłas
i Karol Czyrnek z OSP Podłopień.
Dzięki doposażeniu w zestawy PSP R-1 wraz z szynami
Kramera i deską ortopedyczną wg standardu 2013,
jednostki OSP Tymbark i Podłopień są w pełni
przygotowane do działań ratowniczych w przypadku
zagrożeń, co ma pozytywny wpływ na poprawę poziomu
bezpieczeństwa na terenie całej Gminy Tymbark.
Wójt podziękował Ministerstwu Sprawiedliwości za
przekazaną dotację dzięki, której zakupiono zestawy
ratownictwa medycznego i strażakom za zaangażowanie
i aktywność, podkreślając że zawsze można na nich liczyć .
Zakupiony sprzęt przyczyni się do pełniejszego
i skuteczniejszego udziału w akcjach ratowniczych,
w których liczą się pierwsze minuty w ratowaniu życia
ludzkiego.
Robert Nowak
Współfinansowano ze środków
Funduszu Sprawiedliwości, którego
dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości
www.tymbark.pl

9

POLSKA

nr 2 12/17

_______________________________________________________________________________________

Samorządowe Przedszkole im. H.Ch. Andersena w Tymbarku
34–650 Tymbark 495

gr. V Plastoludki

W numerze: wywiad z Panią Dyrektor Krystyną Kałużną

24 listopada 2017 roku. redaktor naczelna
przeprowadziła wywiad z Panią dyrektor
Krystyną Kałużną. Przedszkolaki znają
„ciocię” Krysię, ale chciały dowiedzieć się
więcej o jej marzeniach i pracy w przedszkolu.
NH: Jak długo jest Pani nauczycielką?
- Nauczycielką jestem już 35 lat.
NH: Kim Pani chciała zostać w dzieciństwie?
- W dzieciństwie chciałam zostać nauczycielką
lub piosenkarką 
NH: Czy praca dyrektora jest trudna?
- No cóż, praca dyrektora nie jest łatwa. Trzeba
podejmować trudne decyzje, nie zawsze
popularne, tzn. nie każdemu się podobają.
Dyrektor jest odpowiedzialny za wszystko, co
się dzieje w przedszkolu, przede wszystkim jest
odpowiedzialny za dzieci, za ich edukację, za
bezpieczeństwo. Jest tez odpowiedzialny za to,
czy przedszkole „spodoba się dzieciom” 
NH: Co Pani najbardziej lubi w swojej
pracy?
- W swojej pracy najbardziej lubię kontakt
z dziećmi – lubię dzieci, lubię opowiadać im

ciekawe rzeczy, cieszę się, gdy są
zaciekawione. Bardzo lubię śpiewać z nimi
piosenki, lubię tez z nimi tańczyć. W ogóle
lubię swoją pracę.
NH: Czy pamięta Pani wszystkie „swoje”
dzieci uczęszczające do przedszkola?
- Oczywiście, że pamiętam. Mam dobrą pamięć
wzrokową. Są dzieci, których nie zapomnę
nigdy. Najlepiej pamiętam dzieci, których
byłam wychowawcą. Bardzo przywiązuję się do
„swoich” dzieci i kiedy opuszczają przedszkole,
tęsknię za nimi, ale też przywiązuję się do
nowych dość szybko.
NH: Jakie jest Pani motto życiowe?
- Nie mam takiego jednego, ale jedno
z ważniejszych, to: „Nigdy nie zapominaj
najpiękniejszych dni twojego życia. Wracaj do
nich, ilekroć w twoim życiu zaczyna się walić”.
NH: Proszę dokończyć zdanie: „Moim
marzeniem jest…”
- Moim marzeniem jest... hmm… mam wiele
marzeń. Kiedy byłam dziewczynką, moja mama
mówiła mi, że marzenia się spełniają, tylko nie
od zaraz, trochę trzeba na to poczekać.
Wierzyłam, że mama ma zawsze rację. I miała!
Marzenia się spełniają, tylko nie od razu.
Dlatego mam wciąż nowe marzenia, one
motywują. Nie chcę ich zdradzać, by „nie
zapeszyć”.
rozmawiała: Nikola Hoffmann
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Przedszkolaki przepytały Pana Wójta dra Pawła Ptaszka
8 grudnia 2017 roku redaktor naczelna naszej
gazety przeprowadziła kolejny wywiad. Tym
razem w ogniu pytań znalazł się gospodarz naszej
gminy, Pan Paweł Ptaszek.
NH: Od jak dawna jest Pan Wójtem?
- Wójtem jestem od trzech lat, ale z samorządem
związany byłem wcześniej, bo byłem radnym
przez dwie kadencje, więc w sumie jestem
związany 11 lat.
NH: Jak Pan wspomina swoje lata przedszkolne?

- Było to trochę dawno temu, bo 32 lata.
Chodziłem
do
„zerówki”
przy
Szkole
Podstawowej w Tymbarku, wspominam to bardzo
ciepło, ale tak jak mówię, dużo czasu minęło,
w pamięci pozostają bardzo ciepłe i miłe
wspomnienia z tych lat. Chodziłem do „zerówki”
1 rok.
NH: Jakie wartości są dla Pana najważniejsze?
- Hmm… to trudne pytanie myślę, że
najważniejsza jest rodzina. Budowanie dobrych
relacji ze znajomymi, przyjaciółmi, taka pewna
solidność i uczciwość w życiu prywatnym
i w pracy. Ja myślę, że nie da się tych dwóch sfer
rozłączyć.
NH: Jakie ma Pan marzenia jako Wójt Gminy
Tymbark?
- …myślę, że te marzenia, jako Wójt Gminy
Tymbark pokrywają się i powinny się pokrywać
z celami i marzeniami mieszkańców gminy
Tymbark. Chciałbym, żeby Gmina Tymbark się
rozwijała, przede wszystkim żeby była dobra
współpraca w samorządzie, czyli w Radzie
Gminy, żeby mieszkańcy mieli poczucie, że
tworzymy dobre, wspólnotowe, sąsiedzkie więzi
i żeby się rozwijała infrastruktura i żeby
mieszkańcy mieli poczucie, że jakość życia na
terenie gminy się polepsza.
NH: Ma Pan na pewno dużo obowiązków, czy
znajduje Pan czas na swoje pasje?
- Staram się znajdować czas na swoje pasje, ale
obowiązków mam rzeczywiście bardzo dużo.
Praca wójta to nie tylko praca od 7:30 do 15:30
w urzędzie, to również wiele spotkań
popołudniami, wieczorami, również w weekendy.
Staram się kontynuować pasje, które miałem
jeszcze przed podjęciem mojej funkcji, a na nowe
pasje... to jest naprawdę ciężko.

NH: Jak spędza Pan wolny czas?
- Przede wszystkim staram się spędzać wolny czas
z rodziną. Mam dwójkę wspaniałych dzieci,
Piotra, który ma 9 lat i Zosię, która niedługo
pójdzie do przedszkola, więc pewnie będziecie
mieli się okazję spotkać. Natomiast staram się
spędzać czas aktywnie, uwielbiam góry i staram
się tą pasję kontynuować. Robimy też wycieczki
z rodziną np. do Krakowa i w inne ciekawe
miejsca, a jeśli jestem w domu, to wybieram
książkę.
NH: Z jakimi problemami styka się Pan
w swojej pracy?
- Powiem tak… tych problemów jest bardzo,
bardzo dużo. Wiele z nich wynika z formalności
i procedur administracyjnych, czyli z pewnych
wymagań, które musimy spełnić jako samorząd.
Są tez sytuacje konfliktowe z mieszkańcami
i pomiędzy nimi. Zawsze staram się podchodzić
do problemów konstruktywnie i szukać
satysfakcjonujących rozwiązań. A problemów nie
brakuje, powiem tak, że ta praca w dużej mierze
polega właśnie na rozwiązywaniu problemów.
NH: Cieszymy się, że przy różnych okazjach
odwiedza Pan nasze przedszkole. Jak ocenia
Pan funkcjonowanie naszej placówki?
- Tak, bywam u Was często i dziękuję za gościnę.
Bardzo dobrze oceniam funkcjonowanie Waszej
placówki, widzę, że jest bardzo dobra atmosfera,
dużo cennych inicjatyw edukacyjnych, czego
przykładem jest dzisiejszy wywiad. I z tego, co
wiem również opinia w środowisku Gminy
Tymbark jest bardzo pozytywna.
rozmawiała: Nikola Hoffmann
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WYJĄTKOWY WYWIAD Z WYJĄTKOWYM CZŁOWIEKIEM….

ks. dr Janem Banachem – proboszczem Parafii Tymbark

18 grudnia 2017 roku redaktor działu z Tymbarku, ksiądz Andrzej Kurek. I na pewno
aktualności Antoni Atłas miał zaszczyt na drodze powołania była to dla mnie ważna
przeprowadzić wywiad z Księdzem Proboszczem. osoba, myślę, że gdzieś w szkole podstawowej
pod wpływem tego księdza i jeszcze jednego,
zacząłem myśleć o tym, czy przypadkiem nie
powinienem iść tą drogą. I tak się gdzieś zaczęło.
AA: Ma Ksiądz Proboszcz pewnie dużo
obowiązków, czy trudno jest kierować parafią?
- No jest to pewne wyzwanie. Tak jak jest trudno
pewnie na początku wejść do przedszkola, trudno
jest przejść do szkoły podstawowej, szkoły
średniej, tak trudno jest na początku dla
proboszcza, trzeba się uczyć. Są różne wyzwania
i zadania staram się słuchać moich poprzedników,
z którymi mieszkam na plebanii, księży
AA: Miejsce, gdzie wszystko się zaczęło, wikariuszy, z którymi współpracuję, ludzi, którzy
miejsce Chrztu Św., miejsce Komunii Św. przychodzą do kościoła, no i staram się dawać
jednym słowem, rodzinna parafia Księdza jakoś radę, pewnie raz lepiej raz gorzej, proszę
Proboszcza to…
wszystkich przedszkolaków, żeby się modliły za
- No tak…rodzinna parafia to Lipnica Murowana, proboszcza, żeby był dobrym proboszczem.
taka miejscowość, która leży od Tymbarku gdzieś AA: Jak wygląda typowy dzień Księdza
30 km, a przez górę znacznie mniej i z której Proboszcza?
pochodzą wielcy, sławni ludzie: św. Szymon - No, ksiądz proboszcz musi wstawać o 5:30
z Lipnicy, św. Urszula Leduchowska i bł. Maria czasem wcześniej, żeby przygotować się do
Teresa Leduchowska.
całego dnia, żeby się trochę pomodlić, później
AA: Jakim, Ksiądz Proboszcz był dzieckiem rano jest Msza Św., dyżur w konfesjonale i po
i jakie ksiądz proboszcz ma wspomnienia śniadaniu mam dyżur w kancelarii każdego ranka
z dzieciństwa?
od 8.00 do 9.00. Później są różne zajęcia,
- (śmiech)… nie wiem, co mogę powiedzieć do obowiązki, spotkania z ludźmi, zazwyczaj są też
przedszkolaków. Starałem się być grzecznym, ale takie sprawy, że trzeba gdzieś wyjechać, często
to pewnie, tak jak w Waszym przypadku różnie bywam w Tarnowie ze względu na obowiązki.
bywało. Jakie mam wspomnienia? Bardzo piękne, Popołudniu chwila odpoczynku, jeżeli jestem na
dobre wspomnienia, między innymi teraz miejscu i znowu o godz. 16:30 konfesjonał, Msza
niedawno cieszyliście się pewnie wszyscy tym, że Św. no i wieczorem jakieś spotkania z księżmi
przyszedł do was św. Mikołaj… no ja też i przyjmowanie miłych gości – przedszkolaków,
pamiętam, jak do mnie przychodził św. Mikołaj którzy przychodzą na wywiad i tak mija dzień za
i różne prezenty przynosił, pamiętam śnieżne dniem, oczywiście są dni, gdzie jest więcej pracy.
zimy i jak jeździłem na sankach z tatą, takie Często kładę się… nie mogę tego mówić przy
rzeczy pamiętam, ale z pamięcią coraz gorzej, dzieciach…, ale zdradzę Wam tajemnicę, że kładę
więc może na tym skończmy (śmiech).
się bardzo późno, kiedy Wy już śpicie, po 23.00.
AA: Kiedy u Księdza Proboszcza pojawiła się AA. Czy zdarza się, że Ksiądz Proboszcz np.
pierwsza myśl o kapłaństwie?
w niedzielę, chce poleżeć troszkę dłużej w łóżku?
- Hm… tak przypominam sobie, że tak świadomie - Zdarzają się takie momenty lenistwa, ale trzeba
to w szkole podstawowej, w drugiej klasie. wstawać, teraz jest o 6.00 Msza Św., a zazwyczaj
Bardzo mi się podobał katecheta, który mnie o 7.00, wcześniej są godzinki, wspominki
uczył, imponował mi, to był człowiek wielkiej i bardzo często ks. Stanisław Senior wyznacza mi
wiary, kultury, wiedzy, to był ksiądz, pochodzący dyżur rano i muszę wstawać, ale przyznam się tak
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po cichu, że czasem chce mi się pospać jeszcze
dłużej.
AA: Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia,
czego Ksiądz Proboszcz życzyłby wszystkim
dzieciom?
- Oj…czego mogę życzyć dzieciom w Święta
Bożego Narodzenia… no tego, żebyście miały
blisko do żłobka, do Pana Jezusa, żebyście
zobaczyły, że Pan Jezus urodził się jako małe
dziecko w stajence betlejemskiej i przyszedł do
wszystkich, a w szczególny sposób przyszedł do
dzieci. I życzę Wam takiej radości, ciepła
rodzinnego, tego, żebyście byli z rodzicami,
pobawili się z nimi, porozmawiali. Zazwyczaj to
rodzice są zabiegani, pracują, pewnie nie mają
zbyt wiele czasu, ale starają się Wam go dawać,
a w Święta, żeby był to taki szczególny luksus,
szczególny czas, no i takich darów ziemskich,
żeby było pięknie na stole i żeby były pyszności
i żeby jeszcze jakieś prezenty się znalazły pod
choinką. Pięknych i radosnych Świąt chcę Wam
życzyć.
rozmawiał: Antoni Atłas

SUKCESY NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW

Konkurs kolęd Gore gwiazda Jezusowi
I miejsce – Ania Papież i Grzesiu Krzyżak
z zespołem „Jaśki i Hanusie” (przyg. Krystyna
Kałużna), IV miejsca – Marcin Kaim (przyg.
M. Staniec, A. Majeran), Klaudia Piętoń (przyg.
M. Dudzik), „Słoneczka” (przyg. A. Boczoń)

gr. IV „Plastoludki”

fot. Wojtek Szewczyk

W Nowym Roku życzymy wszystkiego
najlepszego, spełnienia wszystkich marzeń,
wytrwałości w dążeniu do celu.
Redakcja gazety „KLEKS”
Gazeta „KLEKS” jest dostępna do poczytania
w Bibliotece Publicznej w Tymbarku oraz
w Przedszkolu Samorządowym w oddziale
„Plastoludki”. Zapraszamy!!!!

INNOWACJE PEDAGOGICZNE

Nasze przedszkole zostało odznaczone tytułem
Szkoła ćwiczeń Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie, cały czas się rozwijamy i poszukujemy nowatorskich rozwiązań, obecnie są
realizowane cztery innowacje: Europa bliżej nas
– przedszkolaki poznają kraje europejskie (aut.
Gminny Konkurs Recytatorski
mgr K. Kałużna, mgr A. Leśniak, mgr
I miejsce – Lena Zborowska, III miejsce – P. Surdziel), Razem możemy więcej – edukacja
Zuzanna Tajduś (przyg. M. Staniec)
włączająca (aut. mgr A. Leśniak), Jak
GRATULUJEMY !!!
w przedszkolu pracujemy–rodzicom pokazujemy
(aut. mgr K. Kałużna, mgr A. Leśniak, mgr
Gminny Konkurs Plastyczny Willa dla Ptaków P. Surdziel) oraz Dziennikarski zakątek, której
I miejsce – Przedszkole Samorządowe
efektem jest gazeta „KLEKS” (aut. mgr
koordynatorzy: mgr A. Boczoń, mgr M. Staniec M. Staniec).
Redakcja gazety „KLEKS”: redaktor naczelna: Nikola Hoffmann, z-ca redaktor naczelnej:
Zuzanna Tajduś, Dział aktualności: redaktor naczelny: Antoni Atłas, Wojciech Kordeczka, Lena
Zborowska, Dział sport: redaktor naczelny: Maks Wojtas, Marcin Kaim, Wojciech Szewczyk,
Thomas Kęska, Krzysztof Kurek, Patryk Mróz, Łukasz Kordeczka, Jakub Kapturkiewicz, Dział
zdrowie: redaktor naczelna: Zuzanna Łabuz, Zuzanna Żmuda, Joanna Malarz, Gabrysia Górka,
Dział moda i uroda: redaktor naczelna: Marika Bulanda, Marlena Łękawa, Karolina Baran,
Weronika Obrzud, Magdalena Matras; opiekun grupy: mgr Małgorzata Staniec

Kultura
Świąteczny konkurs recytatorski

16 grudnia 2017 r. w Bibliotece Publicznej odbyła się
druga edycja gminnego konkursu recytatorskiego
Polscy poeci dzieciom, dzieci poetom.
Tegoroczna edycja tematycznie wprowadziła
wszystkich zebranych w klimat zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia.
Konkurs adresowany był do przedszkolaków
i uczniów klas od O-III szkół podstawowych z terenu
gminy. Miał on na celu: ukazanie piękna języka
polskiego, popularyzację poezji o tematyce bożonarodzeniowej, a także odkrywanie autorskich talentów.
Po przeprowadzeniu eliminacji przedszkolnych
i szkolnych do konkursu zgłoszono ogółem 26
uczestników.
Występy młodych recytatorów oceniało Jury
w składzie: Paulina Ablewicz – dyrektor Biblioteki
Pedagogicznej w Limanowej, Kinga Urbańska –
pracownik działu promocji Urzędu Gminy, Anna
Sadkiewicz – bibliotekarz Szkoły Podstawowej
w Tymbarku. Komisja brała pod uwagę przede
wszystkim: poprawną wymowę, intonacje, barwę
i modulację głosu, przestrzeganie znaków interpunkcyjnych, oryginalną interpretacje, dostosowanie tempa
recytacji do treści i nastroju oraz pamięciowe
opanowanie tekstu.

W przerwie konkursu publiczność obejrzała przedstawienie teatralne przygotowane przez Irenę Zwierczyk
wraz z dziećmi z Klubu Moli Książkowych ze Szkoły
Podstawowej w Tymbarku pt. Kraina Lodu. O scenografię
do teatrzyku zadbała Maria Gniecka. Młodym aktorom
dziękujemy za wspaniały występ.
Po burzliwych obradach Jury wyłoniło zwycięzców
i wręczyło wszystkim uczestnikom nagrody rzeczowe oraz
pamiątkowe dyplomy. W podsumowaniu Komisja
stwierdziła, że poziom konkursy był wysoki, niezwykle
wyrównany, dzieci wykazały się świetną interpretacją
prezentowanych tekstów. Fundatorami nagród byli: Urząd
Gminy w Tymbarku, Biblioteka Publiczna w Tymbarku
oraz Firma Tymbark. Nagrodzeni:
Kategoria wiekowa – klasy 0
1 Lena Zborowska – Przedszkole Samorządowe
w Tymbarku ex aequo Julia Kulig – Przedszkole „U cioci
Agatki”
2 Laura Orzeł – Parafialne Przedszkole w Tymbarku ex
aequo Oliwia Kulpa – Szkoła Podstawowa w Podłopieniu
3 Zuzanna Tajduś – Przedszkole Samorządowe
w Tymbarku
Kategoria wiekowa – klasy I
1 Kinga Juszczak – SP w Tymbarku ex aequo Szymon
Szelec – NSP w Piekiełku
2 Alicja Duda – SP w Tymbarku ex aequo Magdalena
Kordeczka – SP w Zawadce
3 Anastasiia Tkachenko – SP w Podłopieniu ex aequo
Patryk Matląg – SP w Tymbarku
Kategoria wiekowa – klasy II i III
1 Julia Gąsior – SP w Zawadce ex aequo Emilia Śmiech –
SP w Tymbarku
2 Edyta Majda – SP w Podłopieniu ex aequo Katarzyna
Rząsa – NSP w Piekiełku
3 Aneta Kęska – SP w Podłopieniu ex aequo Zuzanna
Staśko – SP w Tymbarku

Kolorowy korowód wyruszył spod Biblioteki Publicznej
w Tymbarku w kierunku Kościoła Parafialnego, gdzie
wszyscy uczestnicy wzięli udział w uroczystej Mszy
Świętej. Po Mszy na tymbarskim rynku Trzej Królowie
(w których role wcielili się: Pan Paweł Ptaszek - Wójt
Gminy Tymbark, Pan Andrzej Ligas - Radny Gminy
Tymbark oraz Pan Józef Wańczyk), rozdali dzieciom
upominki ufundowane przez Urząd Gminy w Tymbarku
i Parafię Tymbark.
Inicjatorem tegorocznego Orszaku Trzech Króli był
Proboszcz Parafii Tymbark - ks. dr Jan Banach przy
współpracy z Wójtem Gminy Tymbark Pawłem Ptaszkiem.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział
w wydarzeniu i już dziś zapraszamy do udziału za rok.
Podziękowania kierujemy także do druhów strażaków
z OSP Tymbark, którzy czuwali nad bezpieczeństwem
6 stycznia przez Tymbark przemaszerował I Orszak uczestników.
Trzech Króli.
Orszak Trzech Króli w Tymbarku
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Kultura
Noworoczne kolędowanie

Stało się już tradycją, że w okresie noworocznym,
pełnym radości i nadziei, społeczność gminy spotyka
się na wspólnym kolędowaniu. W tym roku, 14
stycznia (niedziela), w tymbarskiej bibliotece odbył się
Koncert Noworoczny, wypełniony najpiękniejszymi
kolędami i pastorałkami w wykonaniu rodzimych
artystów.
Patronat nad imprezą objął Wójt Paweł Ptaszek.
Rozpoczął koncert od powitania wszystkich zebranych
zarówno artystów jak i publiczność. W swoim
wystąpieniu nawiązał do tradycji wspólnego
kolędowania, która buduje więzi międzypokoleniowe.
Kolejno zabrał głos Starosta Jan Puchała, podziękował
za wspólne kolędowanie i życzył miłego słuchania
i wszystkiego najlepszego w Nowym Roku. Natomiast

Tymbarski Ton na Jasnej Górze

7 stycznia 2018 roku Strażacka Orkiestra Dęta
Tymbarski Ton udała się z kolędą do Częstochowy.
Kolędowanie rozpoczęto w dwóch częstochowskich
kościołach - pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej i św. Wojciecha, by o godzinie 17.00 udać się
do Bazyliki na Jasnej Górze.

ks. Witold Warzecha podkreśli istotę i znaczenie
społeczności lokalnej, która przez wspólne kolędowanie
tworzy jedną rodzinę.
Po części oficjalnej, jako pierwszy na scenie
zaprezentował się debiutujący Zespół Muzyczny Św. Józef
z Piekiełka, którego skład tworzy grupa ponad 20 młodych
muzyków, pełnych pasji i radości ze wspólnego
muzykowania. Powstał z inicjatywy ks. Witolda, a działa
pod kierunkiem Lucyny Wodniak. Premierowy występ
został bardzo dobrze przyjęty przez publiczność o czym
świadczyły gromkie brawa.
Jako kolejny wystąpił Chór Parafialny Iskra Miłosierdzia
z Podłopienia pod batutą Lucjana Bożka. Jest to chór
wielopokoleniowy, którego pasja jest wspólne śpiewanie
podczas uroczystości kościelnych. Zaprezentował swój
repertuar po raz kolejny w naszej bibliotece i został bardzo
ciepło przyjęty przez widownię.
Na zakończenie wystąpił Chór Parafialny z Tymbarku,
pod kierownictwem Piotra Taczanowskiego. Posiada
bogatą historię, już od 19 lat uświetnia swoimi występami
uroczystości kościelne, patriotyczne i środowiskowe.
Zrzesza ludzi różnych profesji, których łączy wspólna
pasja: śpiew i muzyka. W swoim dorobku ma występy na
Jasnej Górze w Częstochowie, w Ludźmierzu, a także
podczas corocznych Zagórzańskich spotkań chórów
w Mszanie Dolnej. Widownia z przyjemnością wysłuchała
mistrzowskiej interpretacji prezentowanych utworów.
Serdecznie dziękujemy wszystkim artystom za występ,
a publiczności za liczne przybycie i mile spędzony czas
w rodzinnej i świątecznej atmosferze.

Jak podkreślają członkowie Orkiestry tegoroczna
pielgrzymka ma wyjątkowy charakter przez wzgląd na
przypadające w 2018 roku jubileusze: 25-lecia istnienia
Strażackiej Orkiestry Dętej Tymbarski Ton, 140-lecia OSP
Tymbark oraz 70-lecia działalności Koła Gospodyń
Wiejskich w Podłopieniu, którego członkinie także wzięły
udział w wyjeździe. Orkiestrze tradycyjnie towarzyszył
także Gospodarz Gminy Tymbark – Wójt Paweł Ptaszek.
Organizatorem pielgrzymki był kierownik Orkiestry
Ryszard Gawron, który: składa serdeczne podziękowania
wszystkim osobom, które przyczyniły się, że wizyta u stóp
Jasnej Pani Częstochowskiej mogła dojść do skutku.
Szczególne podziękowania dla sponsorów oraz siostry
Krystyny, która przez te lata była organizatorem pobytu
i opiekunem w Częstochowie dla tymbarskich
pielgrzymów.
www.tymbark.pl
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Kultura
Przegląd kolędniczy „Tymbarskie kolędowanie”

NAGRODZENI
W kategorii wiekowej - przedszkola (soliści):
1 - Aleksandra Garbacz – Przedszkole „U cioci Agatki”
2 - Dawid Kapera – Przedszkole Sam. w Tymbarku
3 - Joanna Garbacz – Przedszkole „U cioci Agatki”
W kategorii wiekowej - przedszkola (zespoły):
1 - „Gwiazdki” – Przedszkole Sam. w Tymbarku.
2 -„Jaśki i Hanusie” – Przedszkole Sam. w Tymbarku
3 - „Skrzatki cioci Agatki” – Przedszkole „U cioci Agatki”
4 - Chór: Grand Prix – Przedszkole Sam. w Tymbarku
Wyróżnienia: dla skrzypaczki – Kingi Juszczak i Ani
Papież z Zespołu „Jaśki i Hanusie”

27-28 stycznia upłynął w Tymbarku w świątecznej
atmosferze, przy dźwiękach najpiękniejszych kolęd
i pastorałek, w wykonaniu dzieci z przedszkoli,
uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz
młodzieży ze szkoły średniej. Przegląd Kolędniczy
zorganizowany został przez: Parafię Rzymskokatolicką w Tymbarku i Bibliotekę Publiczną
w Tymbarku. Patronat nad imprezą objął Wójt Gminy
Tymbark - Paweł Ptaszek.
Celem konkursu jest popularyzacja wspólnego
śpiewania kolęd, tym samym kultywowanie polskich
tradycji, a także przygotowanie dzieci i młodzieży do
aktywnego uczestnictwa w kulturze - podkreślają
W kategorii wiekowej – klasy I-III (soliści):
organizatorzy.
1 - Michał Duda – SP w Tymbarku
2 - Zuzanna Olejarz – SP w Tymbarku
W kategorii wiekowej – klasy I-III (zespoły):
1 - „Mały Tymbark” – SP w Tymbarku
2 - „Piekielcoki” – NSP w Piekiełku
3 - „Gwiazdeczki” – SP w Podłopieniu
Wyróżnienie dla solistek z Zespołu „Mały Tymbark”
W kategorii wiekowej - klasy IV-VI (soliści):
1 - Ex aequo: Anna Leśniak – NSP w Piekiełku i Wiktoria
Fiejtek – SP w Tymbarku
2 - Ex aequo: Magdalena Dziadoń – SP w Zawadce
i Weronika Śliwa – NSP w Piekiełku
Wspólne kolędowanie rozpoczęło się w sobotę 3 - Ex aequo: Julia Chudy – SP w Tymbarku i Wiktoria
w tymbarskiej bibliotece, gdzie odbyły się Jarosz – SP w Tymbarku
przesłuchania ponad 200 uczestników, w pięciu Wyróżnienie dla Anny Leśniak za dykcję
kategoriach wiekowych. Widzowie wysłuchali
najpiękniejszych kolęd w wykonaniu solistów,
zespołów i chóru we własnych interpretacjach. Poziom
konkursu był wysoki i bardzo wyrównany, co
podkreślili członkowie Jury. W Komisji zasiedli
nauczyciele muzyki oraz muzycy: Marta Błasińska
(Przewodnicząca), Dorota Jędrzejek i Marek Michalik.
Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji, zostali
wyłonieni zwycięzcy, którzy zakwalifikowali się do
niedzielnego koncertu w Kościele Parafialnym
w Tymbarku, podczas którego nastąpiło podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i pamiątkowych
dyplomów solistom, zespołom i chórowi, a także
koncert laureatów.
12
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Kultura/Sport
W kategorii wiekowej – klasy IV-VI (zespoły):
2 - „Kolędnicy z Zawadki” – SP w Zawadce
3 - „Świąteczne Wiolinki” – SP w Zawadce
W kategorii wiekowej – gimnazja i klasy VII (soliści):
1 - Alicja Szarłowicz – SP w Tymbarku
2 - Julia Dziadoń – Gimnazjum w Tymbarku
3 - Katarzyna Kaim – SP w Zawadce
W kategorii wiekowej – gimnazja i klasy VII (soliści):
1 - „Zespół Kolędniczy” – Gimnazjum w Tymbarku
2 - „Piaskowy Trio”
3 - „Zespół Wokalny” – SP w Zawadce

Grand prix całego festiwalu przyznano dla „Zespołu
z Internatu” – ZS w Tymbarku. Uczennice zachwyciły
publiczność głosem i występem a’cappella.
Sponsorami tegorocznego konkursu kolęd byli: Urząd
Gminy w Tymbarku, Parafia Rzymskokatolicka
w Tymbarku, Firma Tymbark, Marek Waktor i Rafał
Uchacz. O słodki poczęstunek w sobotę zatroszczyły się
mamy dzieci z Zespołu Gloria Mariae, niezwykłą
niespodzianką dla wszystkich był okolicznościowy tort
przygotowany przez Karola Ziębę z Piekiełka. Obsługa
techniczna: Sebastian Staśko (sobota) i Grzegorz Urbański
(niedziela).
Serdecznie dziękujemy!

W kategorii wiekowej – szkoły średnie (soliści):
1 – Weronika Łukaszczyk – ZS w Tymbarku

Podsumowanie XXIII Sportowego
Turnieju Miast i Gmin 2017
27 października 2017 roku odbyło się podsumowanie
Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2017, na uroczystej
gali pod patronatem honorowym Jacka Krupy
Marszałka Województwa Małopolskiego. Gala ta
miała miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury
i Czytelnictwa w Mucharzu (powiat wadowicki).
Uroczystość uświetniły swoimi występami zespoły
artystyczne z Gminy Mucharz. Zwycięskie drużyny
młodzieżowe otrzymały wyróżnienia zespołowe
i indywidualne zdobyte podczas „Gminnego Młodzieżowego Turnieju Piłki Nożnej ”.

W Gminie Tymbark w roku 2017 zorganizowano 47
imprez o charakterze turystyczno-sportowym; wzięło
udział w sumie 2807 mieszkańców; 171 osób wykonało
test Coopera. To wszystko pozwoliło na zdobycie przez
Gminę 4 miejsca w klasyfikacji wojewódzkiej oraz 13
miejsca w klasyfikacji ogólnopolskiej.
Wyróżnienie dla Gminy Tymbark odebrał Wójt Paweł
Ptaszek wraz z koordynatorem turnieju Barbarą Janczy.
Jest to wyróżnienie dla wszystkich, którzy wzięli udział
w gminnych obchodach IX Europejskiego Tygodnia
Sportu dla Wszystkich w ramach, którego odbył się XXIII
Sportowy Turniej Miast i Gmin 2017. Bardzo serdecznie
dziękujemy organizatorom wszystkich imprez.

www.tymbark.pl
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Oświata
samorządowym, tak by były najmniej odczuwalne
zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów. Podziękował
również pracownikom Urzędu, Pani Sekretarz,
pracownikom ZEAS-u, radnym, kuratorium oświaty na
ręce obecnego starszego wizytatora Józefa Wojasa, nie
zapomniał też o emerytach.
Kolejno słowa uznania do wszystkich nauczycieli
skierował Pan Józef Wojas, dziękując za wkład pracy
i poświęcenie. Zaznaczył on, iż w świetle nowych zmian
w oświacie kuratorium ma być organem wspierającym
placówki oświatowe. Instytucje te wspierać mają się
w wymianie doświadczeń, dla jak najpełniejszego
rozpoznawania potrzeb wszystkich uczniów, stąd też liczy
Stało się już tradycją, iż w okolicy 14 października na pełną współpracę.
obchodzimy uroczyście Gminny Dzień Edukacji
Narodowej. W 2017 roku uroczystość ta odbyła się 16
października w Bibliotece Publicznej w Tymbarku.
Wśród zgromadzonych gości znaleźli się: Wójt Gminy
Tymbark dr Paweł Ptaszek, starszy wizytator Józef
Wojas, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Jeż,
pracownicy administracji, czynni oraz emerytowani
nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi
wszystkich jednostek oświatowych z terenu gminy.
Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Tymbark

Jako pierwszy głos zabrał gospodarz uroczystości
Wójt Paweł Ptaszek, który złożył wszystkim
przybyłym serdeczne życzenia oraz podziękowania za
zaangażowanie i pasję. Następnie omówił wyzwania
gminnej oświaty oraz wspomniał o trwających
inwestycjach m.in.
termomodernizacji budynku
Szkoły Podstawowej w Tymbarku, planowanej
modernizacji boisk sportowych oraz realizowanych
innych pracach w placówkach oświatowych gminy.
Szczególne uznanie skierował w stronę Dyrektorów
placówek oświatowych, którym dziękował za
pogodzenie trudnej roli menadżera i nauczyciela.

Przy okazji głos zabrała także Przewodnicząca Rady
Gminy Pani Zofia Jeż. Życzyła ona wszystkim
nauczycielom sukcesów na gruncie zawodowym.
Zaznaczyła, iż w ramach dobrej współpracy z kuratorium
liczy na wsparcie w pozyskiwaniu dodatkowych funduszy
na rozwój oświaty w naszej gminie.
Po wystąpieniach gości, głos zabrali dyrektorzy
z poszczególnych szkół i przedszkola, którzy wręczyli
nagrody najbardziej zasłużonym pracownikom swoich
placówek. Na koniec wręczone zostały nagrody Wójta dla
szczególnie wyróżniających się w środowisku lokalnym
nauczycieli oraz wszystkich Dyrektorów, jak również list
gratulacyjny dla nauczyciela dyplomowanego.

Szczególne podziękowania z wręczeniem symbolicznej
róży skierowano do obecnych emerytowanych nauczycieli
i pracowników szkół. Na zakończenie uroczystości Pani
Maria Juszczyk
odczytała wiersz pod tytułem
„Biblioteka”.
Imprezę Dnia Edukacji Narodowej prowadziła Pani
Dorota Wilk, a całą uroczystość uświetnił występ uczennic
Wskazywał on na kierunki zmian, jakie nastąpiły ze Szkoły Podstawowej w Tymbarku: Alicji Szarłowicz,
w ostatnim czasie w oświacie. Podkreślił również, jak Weroniki Moskal, sióstr Juli i Magdaleny Dziadoń oraz
trudnym było przeprowadzenie reform na gruncie grupy wokalnej ze Szkoły Podstawowej w Podłopieniu.
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Budżet Gminy Tymbark

Informacja o budżecie Gminy Tymbark na rok 2018
28 grudnia 2017 roku Rada Gminy Tymbark uchwaliła Budżet Gminy Tymbark na rok 2018. Uchwała ustala:
- dochody budżetu w wysokości 29.830.956,00 zł w tym:
1) dochody bieżące: 27.120.282,00 zł
2) dochody majątkowe: 2.710.674,00 zł w tym z dotacji: 1.705.740 zł
- wydatki budżetu w wysokości 31.332.956,00 zł w tym:
1) Wydatki bieżące w łącznej kwocie 25.326.862,00 zł,
2) Wydatki majątkowe w łącznej kwocie: 6.006.094,00 zł.

Ważniejsze inwestycje gminne zaplanowane na rok 2018:
ź Przebudowa boisk sportowych wraz z kompleksem rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

w Tymbarku,
Zakup i montaż instalacji z odnawialnych źródeł energii,
Budowa wodociągu w Zamieściu,
Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 28 w miejscowości Tymbark oraz Podłopień,
Budowa chodnika wraz z zatokami autobusowymi przy drodze powiatowej Piekiełko-Tymbark
od drogi gminnej „Na Stoku” do drogi gminnej „Kopana droga”,
Budowa drogi gminnej „Kwaśniakówka” w miejscowości Podłopień i Tymbark,
Wykonanie placu zabaw przy boisku wielofunkcyjnym w Podłopieniu (inwestycja dofinansowana ze środków zewnętrznych),
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodników w Piekiełku,
Zakup działki pod budowę sali gimnastycznej w Zawadce,
Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 28 w miejscowości Tymbark oraz Podłopień,
Wykonanie przebudowy Szkoły Podstawowej w Piekiełku w zakresie dostosowania pomieszczeń
do celów dydaktycznych,
Oświetlenie uliczne przy drodze „Jackówka” w Piekiełku (4 słupy oświetleniowe).

www.tymbark.pl
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W listopadzie wybory samorządowe, sprawdź
czy jesteś w rejestrze wyborców!

Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz
na kanałach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego
Biura Wyborczego w serwisach społecznościowych.

KONTAKT DO SOŁTYSÓW GMINY TYMBARK
KONTAKT DO RADNYCH GMINY TYMBARK
ZOFIA JEŻ
Przewodnicząca Rady Gminy, tel. 661 436 917
RADNI Z TYMBARKU:
DANUTA DAWIEC – tel. 661 718 758
PIOTR JUSZCZAK – tel. 726 123 659
ANDRZEJ LIGAS – tel. 661 440 720
JAROSŁAW OLEKSY – tel. 661 894 565
DANIEL SMOTER – tel. 728 348 631
KRZYSZTOF WIŚNIOWSKI – tel. 661 828 264
MARIAN ZIMIRSKI – tel. 661 510 059

ANDRZEJ LIGAS
Sołtys Tymbarku, tel. 661 440 720
STANISŁAW PUCHAŁA
Sołtys Podłopienia, tel. 661 439 427
MARIAN RYBKA
Sołtys Zamieścia, tel. 661 439 137
MARIA ŁABUZ
Sołtys Zawadki, tel. 661 436 427
ZOFIA JEŻ
Sołtys Piekiełka, tel. 661 436 917

RADNI Z PODŁOPIENIA:
STANISŁAW CZERNEK – tel. 726 230 182
BOGDAN KORDECZKA – tel. 661 937 065
CZESŁAW KUC – tel. 605 232 270
RADNI Z ZAMIEŚCIA:
DARIUSZ MOLEK – tel. 661 949 468
ZBIGNIEW PAPIEŻ – tel. 605 231 965

Informator Samorządowy Gminy Tymbark
34-650 Tymbark 49, tel. 18 33 25 637
e-mail: k.urbanska@tymbark.pl
Gazeta jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej
w kraju i za granicą z siedzibą w Krakowie.
DRUK: Drukarnia MM, 34-600 Limanowa, ul. Leśna 4, nakład
1000 egzemplarzy

RADNI Z ZAWADKI:
STANISŁAW MALARZ – tel. 606 489 981
RADNI Z PIEKIEŁKA:
RYSZARD LEŚNIAK – tel. 726 125 948

URZĄD GMINY W TYMBARKU
34-650 Tymbark 49
tel./faks 18 33 25 637/18 33 25 632
e-mail: ug.tymbark@tymbark.pl
www.facebook.com/GminaTymbark/

W „Informatorze” wykorzystano zdjęcia autorstwa: Ewy Skrzekut, Roberta Zająca, Kingi Urbańskiej, Rolanda Mielnickiego
oraz Przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego w Tymbarku.

