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SPOŁECZEŃSTWO

Szanowni Państwo,
Przekazujemy Państwu kolejne wydanie ,,Informatora
Samorządowego”, które zawiera podsumowanie działalności Gminy
za okres od września 2022 roku do końca roku. Czas ten był pełen
wydarzeń kulturalnych i sportowych, a także realizacji inwestycji.
Niestety w tym czasie pożegnaliśmy Śp. Andrzeja Bugańskiego, 
a także Śp. Tadeusza Muchę. Odeszli od nas życzliwi i zaangażowani w
sprawy publiczne Radni. To wielka strata dla naszej lokalnej
społeczności. Cześć Ich Pamięci!

Inwestycje samorządowe
Zakończyła się budowa stacji uzdatniania wody wraz z wodociągiem
w Piekiełku. Inwestycja była współfinansowania ze środków PROW.
Zakończyła się także budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem
przy Szkole Podstawowej w Piekiełku. W ramach modernizacji dróg
rolniczych wykonano asfalt na drodze Twarde Łąki w Piekiełku oraz
Zagroda w Zawadce.  Trwa budowa chodnika przy drodze krajowej nr 

28 na odcinku Podłopień Podlas oraz rozpoczęto rewitalizację rynku. Łącznie budżet inwestycyjny zamknął
się rekordową kwotą 9 mln zł. Co więcej dzięki pozyskanym dotacjom, Gmina Tymbark zmniejszyła
zadłużenie poprzez nie zaciąganie nowego kredytu w 2023 oraz spłacając część zadłużenia z lat ubiegłych,
co zmniejszyło koszty obsługi długu. 

Edukacja to szansa na rozwój lokalny
W szkołach podstawowych zakończona została realizacja projektu ,,Laboratorium Przyszłości”, w ramach
którego zakupiono sprzęt dydaktyczny dla prowadzenia zajęć innowacyjnych. Również ze środków
Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej pozyskana została dotacja na prowadzenia dodatkowych lekcji: język
angielski, robotyka oraz wsparcie psychologiczne. 

Prace projektowe. Przygotowanie inwestycji na następne lata
Proces inwestycyjny trwa wiele lat, dlatego samorząd z wyprzedzeniem nowego okresu programowania
funduszy strukturalnych UE i środków krajowych przygotowuje projekty do realizacji. Obecnie
projektowany w ramach Programu Polski Ład jest wodociąg o długości ok. 5 km oraz kanalizacja o długości
ok. 15 km. Trwa także opracowanie projektu ścieżek rowerowych Tymbark - Podłopień oraz przebudowy
wnętrza budynku urzędu wraz z połączeniem z zakupionym sąsiednim budynkiem.

Wójt do Mieszkańców
Gminy w kilku słowach

SPORTKULTURA EDUKACJAINWESTYCJE
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CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!



środkom pozyskanym z rządowego
konkursu "Rosnąca odporność", 
środkom pozyskanym z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego, 
środkom Samorządu Gminy
Tymbark 
środkom własnym jednostki OSP
Tymbark.

W poniedziałek 29 sierpnia nastąpił
odbiór techniczny lekkiego pojazdu
ratowniczo-gaśniczego przez
jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej
w Tymbarku, zakupionego przez Urząd
Gminy od firmy Profis Fire Trucks.
Zakup był możliwy dzięki:
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TECHNICZNY ODBIÓR POJAZDU

Zakończyła się budowa sieci wodociągowej wraz ze zbiornikiem pojemnościowym w miejscowości Piekiełko 
w ramach programu: Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego w Gminie Tymbark.
W ramach zadania wykonano ok. 3,5 km sieci wodociągowej w miejscowości Piekiełko, a także wybudowano
zbiornik dwukomorowy na wodę o pojemności 100 m3 wraz z kontenerową stacją uzdatniania wody oraz
niezbędną infrastrukturą. Koszt zadania to ok. 2,9 mln zł. Wykonawcą zadania była firma HYDROTECH-PLUS
Karol Urbaniak z siedzibą w Pisarzowej 605, 34-654 Męcina. Zadanie zostało dofinansowane z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

ROZBUDOWA  SIECI WODOCIĄGOWEJ W PIEKIEŁKU



PRZED
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Zakończono modernizację dróg „Zagroda” w miejscowości Zawadka oraz "Twarde Łąki" w miejscowości Piekiełko.
Zakres robót pierwszej modernizacji obejmował roboty przygotowawcze i roboty ziemne, remont przepustów pod drogą,
udrożnienie oraz umocnienie rowów, remont podbudowy i poboczy z kruszywa naturalnego na odcinku ok. 430 m
 i szerokość 2,50 m . Koszt zadania to ok. 265 tys. zł.
Zakres robót drogi "Twarde Łąki" obejmował remont podbudowy oraz poboczy z kruszywa naturalnego, a także wykonanie
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na odcinku ok. 520 m. Koszt zadania wyniósł 205 tys. zł. Oba zadania
dofinansowano z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

ODBIÓR DROGI ZAGRODA      ORAZ TWARDE ŁĄKI
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BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 28 NA ODCINKU
PODŁOPIEŃ PODLAS

Jesienią rozpoczęto budowę chodnika przy drodze krajowej nr 28. Zakres robót obejmuje budowę chodnika wraz 
z zatokami autobusowymi. Zadanie jest realizowane i finansowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
w Krakowie. Dokumentację projektową do w/w zadania sfinansowała Gmina Tymbark.  To kolejny krok w kierunku
poprawy bezpieczeństwa przy drodze krajowej nr 28.

ODBIÓR CHODNIKA W ZAMIEŚCIU
5 września miał miejsce odbiór chodnika przy drodze powiatowej Zamieście – Słopnice – Zalesie. 
Wartość wykonanego zadania to ponad 1,5 miliona zł, w ramach którego wykonano m.in.: poszerzenie jezdni, budowę
chodnika z miejscowymi przewężeniami, umocnienie skarp, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę oświetlenia 
i sieci elektroenergetycznej, przebudowę ścianek czołowych przepustów oraz montaż barier.
Zadanie wykonano w ramach współpracy pomiędzy Gminą Tymbark a Powiatem Limanowskim.
To kolejna inwestycja zapewniająca bezpieczeństwo mieszkańcom naszej gminy. 

PRZED
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DYSTRYBUCJA WĘGLA



UMOWA NA PROJEKT
PRZEBUDOWY BUDYNKU

Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek podpisał umowę
z Pracownią Projektową Izabela Filipek na
wykonanie projektu przebudowy wnętrza urzędu
wraz z adaptacją zakupionego sąsiedniego budynku
na cele usług publicznych. 
Projekt zostanie wykonany na podstawie koncepcji
architektonicznej, która przewiduje m.in.
utworzenie na parterze punktu obsługi klienta,
windę, dostosowanie dla potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami, poszerzenie korytarzy
oraz modernizację sali konferencyjnej.

JESIENNE REMONTY W GMINIE TYMBARK

INWESTYCJE6

Pod koniec października firma BOR-ARS z Krościenka nad Dunajcem wykonała nowe drewniane poszycie dachu turystycznej
tablicy informacyjnej obok stacji PKP oraz dokonała montażu stołu pod wiatą turystyczną na górze Paproć. 
W związku z rewitalizacją Rynku przeniesiono również dwie tablice turystyczno–informacyjne na teren miasteczka
rowerowego. Jesień jest porą kiedy korzystając z mniejszej aktywności turystów mamy czas na wykonanie zaplanowanych
remontów w naszej infrastrukturze turystycznej – podkreśla Paweł Ptaszek wójt Gminy Tymbark.



BUDOWA PARKINGU PRZY SZKOLE
POSTAWOWEJ W  TYMBARKU
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Zakończono budowę zatoki parkingowej przy drodze gminnej
„Polna” w miejscowości Tymbark wraz z przebudową drogi.
Ogólny zakres wykonanych robót obejmował:
roboty przygotowawcze, budowa kanału technologicznego,
roboty ziemne, odwodnienie, krawężniki, podbudowa pod
krawężnikami, obrzeża betonowe,  poszerzenie jezdni 
i nawierzchnia bitumiczna, nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej, roboty wykończeniowe, oznakowanie pionowe 
 poziome i instalacja ładowania pojazdów elektrycznych, 
Koszt zadania to około 440 000 zł. Wykonawcą zadania była
firma MK BUD. Zadanie zostało współfinansowane przez
Województwo Małopolskie.

KONIEC PRAC PRZY KAPLICZCE
Zakończyły się prace konserwatorsko-restauratorskie
kamiennej kapliczki domkowej z przełomu XVIII i XIX 
wieku zlokalizowanej na osiedlu Malarzówka w Tymbarku
przez Firmę: Konserwacja Zabytków Marta Kalata-Pawłowska 
z Nowego Sącza. Koszt pierwszego etapu prac wyniósł 25 tys.
złotych: finansowanych ze środków budżetu gminy 15 tys. 
i wsparcia finansowego w kwocie 10 tys. złotych ze środków
budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu
"kapliczki małopolski".
Zakres tegorocznych prac obejmował: rekonstrukcję
pierwotnego przykrycia dachu-gontu modrzewiowego wraz 
z szalunkami szczytów, podsibitek oraz ozdobnymi
wiatrownicami według wzorów historycznych, rekonstrukcję
drzwi wejściowych wraz z futryną według zachowanych
wzorów w drewnie dębowym, odkopanie i osuszenie
fundamentów kapliczki oraz niwelację terenu nad kapliczką.
Do całkowitego zakończenia prac konserwatorsko –
restauratorskich kamiennej kapliczki pozostała rekonstrukcja
tynków wykonana zaprawami konserwatorskimi
nawiązującymi do historycznych technologii, wątki kamienne
(czyszczenie, miejscowa wymiana osłabionych fug,
wzmocnienie fugowań) oraz wykucie starej betonowej
posadzki i wykonanie nowej posadzki kamiennej. 
Na realizację tych zadań w 2023 roku Gmina Tymbark złoży
wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, celem wsparcia
finansowego pozostałych prac konserwatorskich, aby
rezultatem podjętych przez nas działań było zatrzymanie
pogarszania się stanu zachowania obiektu i odnowienie,
unikatowej, wyjątkowo pięknej kapliczki – mówi Paweł
Ptaszek Wójt Gminy Tymbark.
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ROZPOCZĘCIE REWITALIZACJI RYNKU
7 listopada 2022 roku Wójt Gminy Tymbark, Paweł Ptaszek podpisał umowę na rewitalizację rynku. Prace obejmują m.in. 
w pierwszej kolejności przebudowę sanitariatów wraz zapleczem technicznym, przebudowę przystanku, wymianę
fontanny, wyznaczenie parkingu, czyszczenie murków i płyty oraz zagospodarowanie zieleni.
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Gmina Tymbark otrzymała dotację z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura
rekreacyjno–sportowa – MIRS w kwocie 93 040 zł na przebudowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Piekiełku. 
W ramach zadania dokonano przebudowy istniejącego boiska sportowego na boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę 
i piłkę siatkową. Wyremontowano nawierzchnię asfaltową na poliuretanową, zmodernizowano oświetlenie, zamontowano
kosze do gry w koszykówkę, słupki i siatkę do gry w siatkówkę, piłkochwyty i tablicę informacyjną.

UKOŃCZONO MODERNIZACJĘ BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIEKIEŁKU



INWESTYCJE

PRZETARG NA TERMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW GMINNYCH
W piątek 25 listopada został ogłoszony przetarg na kompleksową termomodernizację 7 budynków gminnych:
- Szkoły Podstawowej w Tymbarku (budynek gimnazjum, budynek hali obok biblioteki, remont sali 
i docieplenie korytarzy w budynku głównym),
- Szkoły Podstawowej w Podłopieniu,
- Szkoły Podstawowej w Zawadce,
- Szkoły Podstawowej w Piekiełku wraz z remontem sali gimnastycznej,
- świetlicy w Zamieściu.
Zakres prac obejmuje termomodernizację (ocieplenie elewacja), wymianę centralnego ogrzewania,
oświetlenia, stolarki okiennej oraz towarzyszące prace budowlane w zależności od potrzeb. Planowany
termin realizacji: 12 miesięcy od podpisania umowy. Z uwagi na wysokie ceny przetarg został unieważniony.
Kolejny przetarg zostanie ogłoszony wkrótce.
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ZAWADKA ŚWIETLICA WIEJSKA



RAJD SZLAKIEM WALK LEGIONÓW

KULTURA

RAJD PAMIĘCI 
KPT. TADEUSZA PAOLONE

W dniu 12 października 2022 roku grupa „Wędrowców z Mechanika” zajęła pierwsze miejsce w XXVIII Rajdzie Górskim
„Szlakiem Walk Legionów Polskich Na Ziemi Limanowskiej”. Drugie miejsce przypadło „Skrzydlańskim Biedronkom” ze
Szkoły Podstawowej w Skrzydlnej a trzecie „Legionowi Stróża” ze Szkoły Podstawowej w Stróży.
Młodzież pokonała trasę: Jurków – Chyszówki – Góra Łopień - Tymbark. O kolejności miejsc rajdowych decydował konkurs
kronik rajdowych przygotowanych przez startujące drużyny rajdowe.  Dla uczestników rajdu na strzelnicy sportowej 
w Zespole Szkół im. KEN zorganizowano zawody strzeleckie z broni pneumatycznej. W grupie szkół podstawowych pierwsze
miejsce zdobył Hubert Łazarczyk z SP Stróża, drugie miejsce zajęła Karolina Matykiewicz z SP w Skrzydlnej, trzecie
Franciszek Zelek z SP nr 4 w Limanowej. Wśród uczniów szkół średnich celnym okiem popisała się Aleksandra Gomólak 
z jednostki tymbarskiego Strzelca, drugie miejsce zajął Mikołaj Stefanik, klasy wojskowe ZS, a trzecie Wojciech Kościelniak,
Strzelec Tymbark.
Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali dyplomy i znaczki rajdowe, a zwycięzcy konkursu kronik rajdowych i zawodów
strzeleckich nagrody rzeczowe i puchary, których fundatorami byli: Urząd Gminy w Tymbarku, Oddział IPN Kraków oraz
MOT Kraków. W tegorocznym rajdzie udział wzięło 80 uczestników.
Organizatorami rajdu byli: Jednostka Strzelecka Nr. 2007 im. kpt Tadeusza Paolone ZS „ Strzelec” OSW w Tymbarku, Urząd
Gminy w Tymbarku i Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku. Patronat honorowy nad imprezą sprawował Pan Mariusz Błaszczak,
Wicepremier, Minister Obrony Narodowej oraz Oddział IPN Kraków i medialny portal Tymbark in.
- Rajd zorganizowany w Tymbarku był dla młodzieży doskonałą lekcją historii oraz uczczeniem pamięci poległych
legionistów w walkach na ziemi limanowskiej – mówi Józef Banach, kierownik Internatu Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku,
współorganizator imprezy. Wspaniała pogoda w trakcie trwania rajdu była również okazją do poznania piękna Beskidu
Wyspowego w tym góry Łopień – podsumowuje Józef Banach.
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Biblioteka Publiczna Gminy Tymbark,
Jednostka Strzelecka nr 2007 im. kpt.
Tadeusza Paolone ZS "Strzelec" OSW 
w Tymbarku, Urząd Gminy w Tymbarku
i Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku byli
organizatorami 5. rajdu górskiego pamięci
kpt. Tadeusza Paolone na trasie Tymbark –
Góra Zęzów – Tymbark. 
Po pokonaniu trasy tegorocznego rajdu 
w Bibliotece dokonano podsumowania
i wręczono nagrody w konkursie
plastycznym o kpt. Tadeuszu Paolone w 79
rocznicę Jego śmierci. Nagrody rzeczowe
laureatom ufundowane przez Oddział IPN
Kraków, Ministerstwo Sportu Turystyki oraz
Orlen wręczali Przewodnicząca Rady Gminy
Tymbark Stanisława Urbańska, Wójt Gminy
Paweł Ptaszek i dr hab. Przemysław Wywiał,
prof. Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie, por. 11 MBOT. Pan Przemysław
Wywiał wygłosił również okolicznościowy
wykład pt. "Jestem Polakiem i chcę żyć 
w Polsce…. Losy kpt. Tadeusza Paolone,
bohatera ziemi tymbarskiej", który cieszył
się  zainteresowaniem wśród młodzieży.
Honorowy patronat nad imprezą
sprawował: Instytut Pamięci Narodowej
Oddział w Krakowie. W tegorocznej edycji
rajdu uczestniczyło około 120 osób, w tym
najliczniej uczniowie i nauczyciele.



DZIEŃ SENIORA W GMINIE TYMBARK
W środę 5 października w Remizie OSP Tymbark odbyło się spotkanie z Seniorami z terenu Gminy Tymbark z okazji ich święta,
zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W uroczystość było zaangażowane m.in. Koło Gospodyń Wiejskich Tymbark oraz
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Podłopieniu.
Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek przywitał licznie przybyłych gości. Po nim głos zabrała Przewodnicząca Rady Gminy Stanisława
Urbańska oraz Ksiądz Prałat Franciszek Malarz. Po krótkim omówieniu przez pana Wójta działań podejmowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego, skierowanych do Seniorów z terenu Gminy Tymbark, dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Podłopieniu
zaprezentowali widzom ciekawy występ, nawiązujący tematycznie do naszych okolic. Chwilę po zakończeniu przedstawienia młodzież
rozdała Seniorom opaski odblaskowe w ramach edycji konkursu "Odblaskowa Szkoła".
Po części artystycznej panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Tymbarku podały do stołu specjał kulinarny - gołąbki pod leśną pierzynką.
Przygotowanie tego poczęstunku było możliwe dzięki środkom pozyskanym z projektu "Kulinarne Skarby naszych Lasów", organizowanego
przez Lasy Państwowe.
Po posiłku Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dorota Ogórek podziękowała Seniorom za obecność i życzyła gościom dużo
zdrowia.
Na koniec spotkania zespół "Słopniczanie" zaserwował gościom góralskie przyśpiewki.

KULTURA 11



OBCHODY DNIA NIEPODLEGŁOŚCI

KULTURA

Mieszkańcy i Mieszkanki Gminy Tymbark ponownie spotkali się na rynku,
aby wspólnie uczcić obchody Święta Niepodległości. Była to już 104. rocznica
tego narodowego święta.
Po uroczystej mszy świętej za Ojczyznę z intencji Wójta, Rady Gminy
Tymbark, ZS "Strzelec" OSW w Tymbarku oraz Zarządu Oddziału Gminnego
Związku OSP RP w Tymbarku nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych na
tymbarski rynek i odśpiewanie hymnu narodowego przy akompaniamencie
Strażackiej Orkiestry "Tymbarski Ton". Następnie Wójt Gminy Tymbark wraz
z Przewodnicząca Rady Gminy Tymbark, Panią Stanisławą Urbańską, II Z-cą
Przewodniczącej Rady Gminy, Panią Iwoną Toporkiewicz oraz Radną Powiatu
Limanowskiego Panią Beatą Krzyściak złożył znicze przy pomniku "Orląt
Lwowskich". Potem włodarz gminy dr Paweł Ptaszek wygłosił przemówienie
do zebranych.
Po części oficjalnej odbył się program artystyczny, przygotowany przez dzieci
i młodzież z SP Podłopień. Artyści zostali nagrodzeni przez zebranych
gromkimi brawami. Dziękujemy Paniom: Annie Kęska, Jadwidze Majdze,
Małgorzacie Czernek oraz oraz pozostałym Paniom nauczycielkom 
z Dyrektor SP Podłopień na czele za przygotowanie wzruszającego
przedstawienia. Największe brawa i wyrazy uznania składamy na ręce dzieci
i młodzieży z SP Podłopień za przygotowanie części artystycznej obchodów
oraz Orkiestrze Dętej "Tymbarski Ton" za uświetnienie uroczystości.
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SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN 2022 NA STRZELNICY SPORTOWEJ
 

SPOTKANIE POLSKO-SŁOWACKIE

SPORT

W ramach Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2022 do
którego przystąpiła Gmina Tymbark odbył się „Turniej
Strzelecki o Puchar Prezesa LOK dla dzieci, młodzieży
oraz dorosłych” z okazji 83 rocznicy agresji sowieckiej
na Polskę i Dnia Sybiraka.
Turniej ten odbył się na sportowej, otwartej strzelnicy 
w Limanowej. Współorganizatorem turnieju był Urząd
Gminy Tymbark oraz Szkoła Podstawowa w Tymbarku.
Wzięło w nim udział ponad 65 osób.
Turniej został rozegrany w czterech kategoriach.
I kategoria – kl. IV-VI szkoła podstawowa:
I miejsce Anna Bubula, Piotr Kiełbasa
II miejsce Oliwia Trojanowska, Jakub kulig
III miejsce Laura wilczyńska, Antoni Krzyściak
II kategoria – klasy VII-VIII szkoła podstawowa:
I miejsce Kinga Wawrzyniak, Sebastian Papież
II miejsce Emilia Krzyściak, Wojciech Czyrnek
III miejsce Edyta Majda, Artur Kaim
III kategoria - szkoły średnie:
I miejsce Kinga Zajda, Strzelec Tymbark, Karol
Kapturkiewicz
II miejsce Oliwia Kokot, Mateusz Matląg
III miejsce Beata Hanusiak, Strzelec Tymbark, Patryk
Przeciszowski, Strzelec Tymbark.
Kategoria OPEN:
I miejsce Anna Kasperska, Wojciech Łazarczyk
II miejsce Maria Gawron, Paweł Krzyściak,
III miejsce Daria Kokot, Adam Wilczyński.
Nagrodzeni otrzymali puchary, medale oraz
pamiątkowe dyplomy, które wręczali: prezes LOK
Limanowa Leszek Lach, komendant Wojskowego
Centrum Rekrutacji w Nowym Sączu płk. Henryk
Kiełbasa oraz dowódca tymbarskiego Strzelca st. insp.
ZS Robert Nowak. Sponsorami turnieju był LOK
Limanowa ora Urząd Gminy w Tymbarku.
Nad bezpiecznym przebiegiem turnieju czuwali
sędziowie i instruktorzy LOK Limanowa: Maria Gawron,
Barbara Janczy, Leszek Lach, Bogdan Kita, Mirosław
Kowalik oraz Robert Nowak.
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najlepszym bramkarzem został Błażej Olejarz.
najlepszym zawodnikiem Leon Żmuda.
najlepszym strzelcem Kacper Bokowy.

W ramach partnerskiej współpracy jesienią odbyły się spotkania piłkarskie między piłkarzami ze Szkoły Podstawowej 
w Tymbarku oraz piłkarzami ze słowackiej Akademii Futbolowej. Tym razem tymbarscy młodzi piłkarze w piątek 07.10.2022
roku rozegrali mecz na Słowacji, na stadionie klubu sportowego „TATRAN” w trzech kategoriach, zdobywając :
I miejsce w kategorii „PUSINKY” U 7-8; wynik 6-1
II miejsce w kategorii U 9-10; wynik 3-4
I miejsce w kategorii U 11; wynik 6-5
Po stronie polskiej :
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Gmina Tymbark w Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich – XXVIII Sportowym
Turnieju Miast i Gmin 2022 w grupie od 5 do 7,5 tys. mieszkańców zajęła szóste
miejsce w kraju, a pierwsze miejsce w województwie małopolskim. Nasza Gmina
była jedynym przedstawicielem województwa małopolskiego w eliminacjach
krajowych tego turnieju.
Na ten wysoki wynik w Sportowym Turnieju Miast i Gmin zapracowała liczna grupa
nauczycieli i wychowawców szkół i przedszkoli, animatorów sportu oraz działaczy
organizacji proobronnej Strzelec w Tymbarku.
Koordynatorem gminnym turnieju już po raz kolejny była Pani Barbara Janczy,
nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Tymbarku, działacz
społeczny.
Wszystkim osobom, które włączyły się do organizacji bloku imprez sportowych 
w ramach ogólnopolskiego turnieju, składam serdeczne podziękowanie – podkreśla
Paweł Ptaszek, Wójt gminy Tymbark.

GMINA TYMBARK Z SZÓSTYM MIEJSCEM W KRAJU

TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO
Z okazji Święta Niepodległości 2022 roku, na kortach
tenisowych w Tymbarku, już po raz piąty, odbył się Turniej
Tenisa Ziemnego. W tym roku rywalizacje rozgrywano 
w dwóch kategoriach - Open i Deble. Zaplanowane na 11
listopada turnieje ze względu na słoneczną jesienną pogodę,
odbyły się we wcześniejszym terminie 22 i 29 października
2022 r.
Wyniki kategorii OPEN amator - 22.10.2022 r.
I miejsce – Jakub Gliński - Grybów
II miejsce – Jacek Lis – Laskowa,
III miejsce – Piotr Petryla – Grybów
IV miejsce – Kamil Wasiek - Tuchów
V miejsce – Michał Jasica– Słopnice
VI miejsce – Jakub Wiśniowski – Tymbark
VII miejsce – Krzysztof Szczecina – Słopnice
VIII miejsce – Dariusz Szczecina – Słopnice
IX miejsce – Tomasz Kucharczyk – Jodłownik
X miejsce – Marek Zborowski – Tymbark
XI miejsce – Wojciech Kęska – Słopnice

Wyniki kategoria DEBLE- 29.10.2022r.
I miejsce – Jacek Bartosz (Limanowa) - Krzysztof
Wiśniowski(Tymbark)
II miejsce – Janusz Kaleta (Tymbark) – Marcin Łabuz (Mszana
Dolna)
III miejsce – Piotr Limanówka – Konrad Limanówka
(Podłopień)
IV miejsce – Jarosław Wiśniowski – Jakub Wiśniowski
(Tymbark)
Zawody zostały przeprowadzone przez Stowarzyszenie
Sportowe Tymbark Tennis -Club. Sędziował - Krzysztof
Wiśniowski. Turniej odbył się pod patronatem Wójta Gminy
Tymbark dr Pawła Ptaszka.



MISTRZOSTWA W KRĘGLE FIŃSKIE
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W sobotę 22 października o godzinie 10:00 na tymbarskim Orliku odbył się turniej kręgli fińskich o Puchar Wójta Gminy
Tymbark - Pawła Ptaszka.
Po zaciętej rywalizacji tak prezentują się wyniki rozgrywek:
I miejsce - Michał Nowak, II miejsce - Marcin Smoleń, III miejsce - Maciej Bieda, IV miejsce - Janusz Krzyściak, V miejsce -
Henryk Stokłosa, VI miejsce - Wiesław Majda, VII miejsce - Paweł Krzyściak, VIII miejsce - Marcin Bieda, XIX miejsce - Artur
Bugajski, X miejsce - Małgorzata Wojtasiewicz, XI miejsce - Marek Stokłosa, XII miejsce - Wojciech Smoleń, XIII miejsce -
Michał Wojtasiewicz. Konkurs na Najdalszy celny rzut wygrał Maciej Bieda. Kręgiel, który został strącony był na odległości 
9 metrów. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

TURNIEJ SIATKARSKI STRAŻY POŻARNYCH
W sobotę 3 grudnia 2022 roku w Hali Sportowej w Tymbarku odbył się Gminny Turniej Siatkówki. W rozgrywkach wzięły udział
jednostki z Tymbarku, Podłopienia i Zawadki. Gościnnie w rywalizacji wzięła udział drużyna z KP PSP w Limanowej. Mecze grano
systemem „każdy z każdym”
Wszystkie drużyny zaprezentowały swoje siatkarskie umiejętności. Osiągnięto następujące wyniki:
I miejsce - PSP Limanowa w składzie: Marcin Mrózek, Dariusz Molek, Szymon Miśkowiec, Marcin Bukowiec, Michał Pietrzyk oraz
Karol Jasica.
II miejsce - OSP Tymbark w składzie: Tomasz Kaptur, Łukasz Cygal, Rafał Cygal, Marek Kulig, Małgorzata Giza oraz Joanna Giza.
III miejsce - OSP Podłopień w składzie: Karol Czyrnek, Hubert Czyrnek, Piotr Czyrnek, Dominik Jamróz, Maksymilian Puchała,
Marcin Dziadoń oraz Dawid Pach.
IV miejsce - OSP Zawadka w składzie: Janusz Krzyściak, Zbigniew Kordeczka, Andrzej Bokowy, Marzena Krzyściak, Krystyna Rybka,
Mateusz Malarz oraz Paweł Bokowy. Wszystkim serdecznie gratulujemy!
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ĆWICZENIA  JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
Taktyka działań ratowniczo – gaśniczych podczas pożarów lasów. Udzielanie pomocy poszkodowanym podczas wypadków
przy prowadzeniu wycinki drzew - to temat ćwiczeń gminnych jednostek ratowniczych Gminy Tymbark w ramach
zarządzania kryzysowego przeprowadzonych na osiedlu Zarąbki w miejscowości Zawadka w dniu 1 października 2022 roku.
Pierwszym założeniem ćwiczeń było zabezpieczenie miejsca zdarzenia, lokalizacja poszkodowanych oraz określenie sposobu
ich ewakuacji przy pomocy dostępnego na miejscu zdarzenia sprzętu. Kolejnym etapem ćwiczeń była obrona pobliskich
zabudowań oraz lokalizacja pożaru.
W działaniach udział wzięło sześć zastępów ratowniczych z OSP Tymbark, Podłopień, Piekiełko i Zawadka W ćwiczeniu udział
wzięli również przedstawiciele Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Założenia i schemat ćwiczeń opracował mł. bryg. Tomasz Kaptur, naczelnik OSP Tymbark, który pełnił również funkcję
kierownika ćwiczeń i obserwatora z ramienia Komendanta Powiatowego PSP w Limanowej. Pomoc w organizacji epizodów
ćwiczeń udzieliła jednostka OSP w Zawadce.
Ćwiczenia zorganizowane w Tymbarku potwierdziły profesjonalne działanie druhów strażaków oraz bardzo dobre
współdziałanie służb podczas prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych.
W trakcie omawiania ćwiczeń wynikła potrzeba pilnego wybudowania zbiornika przeciw – pożarowego na tym osiedlu.
Wszystkim organizatorom i uczestnikom ćwiczenia za wkład i zaangażowanie oraz społeczną służbę na rzecz naszej lokalnej
społeczności, serdeczne podziękowania złożył wójt gminy Paweł Ptaszek, przewodniczący Gminnego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego.



Na zakończenie lata mieszkańcy Tymbarku aktywnie
spędzali czas na terenie Beskidu Niskiego. Dobra
pogoda sprzyjała odkrywaniu najpiękniejszych miejsc
Bieszczad.
Miasto Sanok było pierwszym punktem wycieczki, 
w tamtejszym renesansowym zamku zachwyciła
wszystkich kolekcja sztuki cerkiewnej z terenu
Podkarpacia. Na uwagę zasługiwała również Galeria
Zbigniewa Beksińskiego, która zgromadziła największą
kolekcję prac artysty. Spacerując przez miasto można
było odpocząć na ławeczce wojaka Szwejka.
Kierując się w kierunku Soliny warto było zobaczyć
Leski kamień - wysoki ułom skalny o długości 220
metrów. Największą atrakcją tego dnia był przejazd
kolejką gondolową ponad solińską zaporą i podziwianie
z wieży widokowej pięknych górskich panoram.
Przyjemnym relaksem był również rejs statkiem po
Jeziorze Solińskim oraz spacer po zaporze.
Drugiego dnia zwiedzanie rozpoczęło się od cerkwi 
w Równi, pochodzącej z XVIII w., zbudowanej w stylu
bojkowskim. Kalwaria Pacławska była ostatnią atrakcją
wyjazdu. Zwiedzając bazylikę wycieczkowicze mieli
okazję uczestniczyć w pierwszych ślubach zakonnych
nowicjuszy Braci Mniejszych Franciszkanów.
Organizatorem wyjazdu był tymbarska biblioteka. Rejs
statkiem dla uczestników ufundowała Komisja ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy
Tymbark.
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WYCIECZKA W BIESZCZADY
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JUBILEUSZ 50-LECIA PAR MAŁŻEŃSKICH
18 września odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, nadanych przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej parom z terenu Gminy Tymbark.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji Jubilatów w Kościele Parafialnym pw. Narodzenia NMP w Tymbarku.
Następnie pary małżeńskie wraz z zaproszonymi gośćmi i przedstawicielami władz samorządowych udali się do restauracji,
gdzie miała miejsce dalsza część ceremonii.
Na wstępie pani Maria Pala - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego przywitała zacnych gości. Następnie dzieci z Przedszkola
Samorządowego w Tymbarku zaprezentowały program artystyczny, który został nagrodzony gromkimi brawami.
Kolejnym punktem programu było wystąpienie Wójta Gminy Tymbark – Pawła Ptaszka, który w kilku słowach pogratulował
dostojnym parom Jubileuszu 50-lecia małżeństwa. Następnie głos zabrali ks. proboszcz Wiesław Orwat, Przewodnicząca
Rady Gminy -Stanisława Urbańska oraz Radny Powiatu Limanowskiego – Czesław Kawalec.
Po przemówieniach nastąpiło oficjalne wręczenie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, nadanych przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, a po nim wykonano pamiątkowe zdjęcie parom małżeńskim oraz gościom.
Następnie wzniesiono toast za Jubilatów i odśpiewano „sto lat” przy akompaniamencie członków Strażackiej Orkiestry Dętej
„Tymbarski Ton”. Po oficjalnej części uroczystości zaproszono wszystkich do stołu na poczęstunek.
Dziękujemy przedstawicielom Rady Powiatu Limanowskiego – panu Czesławowi Kawalcowi i pani Beacie Krzyściak za
obecność podczas uroczystości, księżom za odprawienie mszy, dzieciom z Przedszkola Samorządowego oraz członkom
orkiestry „Tymbarski Ton” za uświetnienie ceremonii Jubileuszu.
Pary małżeńskie, które obchodziły „Złote Gody” 50-lecia w 2022 roku: Krystyna i Michał Grzegorzek, Helena i Alojzy Kurek,
Maria i Zbigniew Marcisz, Maria i Tadeusz Molek, Eugenia i Stanisław Pachowicz, Zofia i Wojciech Pala, Teresa i Józef Piętoń,
Anna i Eugeniusz Ptaszek, Czesława i Mieczysław Woźniak oraz Józefa i Jan Atłas.
Serdecznie gratulujemy i życzymy, abyście dostojni Jubilaci następnego Jubileuszu doczekali w zdrowiu!
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ŚWIĘTO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 
W GMINIE TYMBARK

Jak co roku uczniowie i uczennice z placówek szkolnych 
i przedszkolnych z terenu Gminy Tymbark odwiedzili cmentarze 
i miejsca pamięci przed Świętami Listopadowymi. Msza Święta na
cmentarzu zgromadziła tłumnie rodziny zmarłych. Miejsce
wiecznego spoczynku rozświetliło wieczór i noc blaskiem tysiąca
zniczy.

WIGILIA NA TYMBARSKIM
RYNKU

W niedzielne popołudnie 18 grudnia z inicjatywy Pań 
z Koła Gospodyń Wiejskich w Tymbarku odbyła się
"Tymbarska Wigilia". Nie zabrakło wspólnego
kolędowania, wigilijnych potraw i rękodzielniczych
ozdób świątecznych. Mieszkańcy mogli wysłuchać kolęd
w wykonaniu Strażackiej Orkiestry, Chórów
Parafialnych oraz dzieci ze szkół i przedszkoli. Potrawy
przygotowały Panie z Kół Gospodyń Wiejskich 
w Tymbarku, Zawadce i Podłopieniu.



NARODOWE CZYTANIE 
W GMINIE TYMBARK

EDUKACJA

W piątek 2 września w Bibliotece Publicznej 
w Tymbarku odbyło się Narodowe Czytanie "Ballad 
i Romansów" Adama Mickiewicza. W wydarzeniu wzięli
udział uczniowie ze wszystkich szkół z terenu Gminy
Tymbark, z czego ogromnie się cieszymy. 
Wśród utworów przeczytanych przez uczestników
wydarzenia należy wymienić: "Romantyczność",
"Pierwiosnek", "Świtezianka", "Lilije", "Pani
Twardowska" oraz "Powrót taty".
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PRÓBNE EWAKUACJE W GMINIE TYMBARK
W ośmiu placówkach oświatowych na terenie gminy Tymbark w dniu 13 września 2022 r. w ramach realizacji zadań obrony
cywilnej i zarządzania kryzysowego przeprowadzono próbne ewakuacje uczniów i przedszkolaków. W ewakuacjach udział
również wzięli wychowawcy i personel poszczególnych szkół i przedszkoli. Łączna liczba ewakuowanych osób wynosiła
ponad 1100 osób. Czas trwania ewakuacji wynosił od 2 do 3 minut.
Celem próbnych ewakuacji było przygotowanie uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły do sprawnego działania 
i szybkiego, bezpiecznego opuszczenia budynku szkoły w razie zagrożenia. Podczas treningu wszyscy jego uczestnicy
wiedzieli co mają robić oraz znali swoje obowiązki, zasady postępowania, współpracy ze sobą. Dyrektorzy zapoznali
wszystkich członków społeczności szkolnej z procedurą przeprowadzania treningu i zasadami postępowania w trakcie jego
trwania – podkreśla Robert Nowak.



STYPENDIA MOTYWACYJNE DLA UCZNIÓW

NAUCZYCIELKI ZE STOPNIEM 
AWANSU
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Podobnie jak w latach ubiegłych, również w tym roku Wójt Gminy Tymbark
przyznał stypendia motywacyjne w ramach Gminnego programu wspierania
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Tymbark. Program
został opracowany z inicjatywy Wójta Gminy Pana dr Pawła Ptaszka 
i przyjęty przez Radę Gminy Tymbark. Stypendia motywacyjne przyznawane
są w czterech kategoriach: za wyniki w nauce, za osiągnięcia naukowe,
indywidualne osiągnięcia artystyczne oraz za wyniki egzaminu
ósmoklasisty.

W czwartek 1 września Wójt Gminy Tymbark Paweł
Ptaszek wręczył akty nadania stopnia awansu
zawodowego nauczyciela mianowanego:
Pani Annie Kokoszce - Szkoła Podstawowa im.
Józefa Marka w Tymbarku,
Pani Katarzynie Nowak - Szkoła Podstawowa im.
Tadeusza Kościuszki w Zawadce.
Obu Paniom Dyrektor składamy gratulacje 
i życzymy wielu sukcesów i wytrwałości w pracy.

Na limanowskim rynku w dniu                           
 1 października 2022 roku odbyła się
uroczysta przysięga żołnierzy 11 Małopolskiej
Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej.
Wśród żołnierzy i licznie zgromadzonych
gości nie zabrakło również młodzieży klas
wojskowych tymbarskiego Zespołu Szkół im.
Komisji Edukacji Narodowej w tym członków
Jednostki Strzeleckiej nr 2007 im. kpt.
Tadeusza Paolone ZS "Strzelec" OSW 
w Tymbarku.
Za zaproszenie do udziału w tej bardzo
ważnej uroczystości młodzież w zielonych
mundurach, składa organizatorom serdeczne
podziękowanie.

MŁODZIEŻ Z ZESPOŁU SZKÓŁ
Z TYMBARKU NA PRZYSIĘDZE 

WOT-U W LIMANOWEJ

https://www.facebook.com/sptymbark?__cft__[0]=AZVT9LFQySM04iYTlJIyEV_WnldjD3qdxXB1ppf5rJhUWuD1aDLwDlbSsf7yU4zuafaxphAPV2euqE-6-G3fVTlfQ7dgPbJ6zXVHvv83CabxPlkxQcJ06K95ZMEFvqn2_VI&__tn__=-]K-R
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DOFINANSOWANIA DLA SZKÓŁ

W poniedziałek 28 listopada  pani Agnieszka Kądziołka - kierownik ZEAS odebrała promesę na wielowymiarowe wsparcie edukacyjne
i psychologiczne uczniów z terenu powiatu limanowskiego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tymbark. Koszt
dofinansowania wynosi 118 463,99 zł 

PROMESA NA DODATOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE



EDUKACJA22

ZMIANA PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA ZDOLNEJ MŁODZIEŻY
Na sesji Rady Gminy Tymbark w dniu 15 grudnia podjęto uchwałę dotycząca zmiany
lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży.
Uchylono dotychczasowe założenia, wprowadzając na ich miejsce nowe zasady.
Główne zmiany dotyczą: 
- wprowadzenia wymaganej proporcji uczniów klas VII – VIII w stosunku do uczniów
klas V-VI otrzymujących stypendium za wyniki w nauce (8:7), 
- podniesiono kwotę tego stypendium o 20 zł (ze 100 zł na 120 zł miesięcznie)
- doprecyzowano zapisy dotyczące uczniów uprawnionych do uzyskania stypendium za
osiągnięcia naukowe (tylko konkursy wiedzy organizowane lub zatwierdzone przez
Kuratora Oświaty) oraz podniesiono i zróżnicowano jego stawki,
- podniesiono stawkę stypendium za wyniki egzaminu ósmoklasisty z 800 zł na 1000 zł
(jednorazowo)
- utworzono stypendium za pracę społeczną na rzecz klasy, szkoły i środowiska
lokalnego w wysokości 1000 zł jednorazowo, na koniec VIII klasy – stypendium może
otrzymać max. 4 uczniów z Gminy i wymaga wcześniejszej pozytywnej opinii Rady
Pedagogicznej szkoły.
Główne założenia:
1. Stypendium za wyniki w nauce otrzymuje 15 uczniów uczęszczających do szkół
podstawowych prowadzonych/dotowanych przez Gminę Tymbark (w tym 8 uczniów
klas VII-VIII oraz 7 uczniów klas V-VI), którzy otrzymają najwyższe wyniki w nauce. 
Wysokość stypendium: 120 zł miesięcznie na okres 12 miesięcy.
2. Stypendium za osiągnięcia naukowe (konkursy wiedzy) może uzyskać uczeń
uczęszczający do szkoły prowadzonej/dotowanej przez Gminę Tymbark, który uzyskał
tytuł laureata lub finalisty w konkursie przedmiotowym lub tematycznym
organizowanym przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub laureata konkursów
tematycznych pod patronatem Kuratorium Oświaty.
Wysokość stypendium:
1)     dla laureatów konkursów przedmiotowych: 1500 zł
2) dla finalistów konkursów przedmiotowych oraz laureatów konkursów
tematycznych: 1000 zł
3)     dla finalistów konkursów tematycznych: 800 zł
3. Stypendium za indywidualne osiągnięcia artystyczne (muzyczne) może uzyskać
uczeń, który uzyskał co najmniej dobrą ocenę z zachowania oraz został laureatem
międzynarodowych, krajowych i wojewódzkich konkursów.
Wysokość stypendium: 1000 zł jednorazowo
4. Stypendium za wyniki egzaminu ósmoklasisty otrzymuje 5 uczniów klas VIII, którzy
otrzymają najwyższą średnią procentową z egzaminu, nie mniejszą niż 85%.
Wysokość stypendium: 1000 zł jednorazowo
5. Stypendium za pracę społeczną na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego
otrzymuje maksymalnie 4 uczniów klas VIII, którzy w okresie uczęszczania do klas V-
VIII wykazali się szczególnym zaangażowaniem w życie szkoły i społeczności Gminy
Tymbark. Wysokość stypendium: 1000 zł jednorazowo

REMONT SAL I ZAKUP SPRZĘTU W RAMACH PROGRAMU 
"LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"

Gmina Tymbark w 2022 roku pozyskała środki z programu Laboratoria Przyszłości. To inicjatywa edukacyjna realizowana
przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Łącznie otrzymane przez Gminę środki wynoszą 196.500,00 zł, w tym: 106.500 zł dla Szkoły Podstawowej w Tymbarku,
60.000 zł dla Szkoły Podstawowej w Zawadce oraz 30.000 zł dla Szkoły Podstawowej w Podłopieniu.
Wysokość przyznanych poszczególnym szkołom środków zależała od ilości uczniów w placówkach
Na chwilę przed rozpoczęciem roku ukończono remont 4 sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Józefa Marka 
w Tymbarku. 
Sala nr 21 w ramach projektu została wyposażona w najnowsze urządzenia, m.in. drukarkę 3D, mikrokontrolery, roboty,
sprzęt do nagrań, aparat fotograficzny oraz kamery.

https://www.facebook.com/sptymbark?__cft__[0]=AZXpVSoiJBFoN5qVqkaZzSntNMdM-5hO9rb_douUlUAxQXhT9cDrYMfvyd1NwG8OAg5LBQdYefnlKTrxuzjmynXiUBkJAd_pWlScIS58NA6K1IxSb9H5oS1u285FjdGh0XI&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/sptymbark?__cft__[0]=AZXpVSoiJBFoN5qVqkaZzSntNMdM-5hO9rb_douUlUAxQXhT9cDrYMfvyd1NwG8OAg5LBQdYefnlKTrxuzjmynXiUBkJAd_pWlScIS58NA6K1IxSb9H5oS1u285FjdGh0XI&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/sptymbark?__cft__[0]=AZXpVSoiJBFoN5qVqkaZzSntNMdM-5hO9rb_douUlUAxQXhT9cDrYMfvyd1NwG8OAg5LBQdYefnlKTrxuzjmynXiUBkJAd_pWlScIS58NA6K1IxSb9H5oS1u285FjdGh0XI&__tn__=-]K-R
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... w Tymbarku przy dk nr 28 znajduje się pomnik zamordowanych w czasie
II wojny światowej? Symboliczny postument powstał w 1952 roku 
i upamiętnia czterech Mieszkańców Gminy Tymbark zamordowanych przez
wkraczające oddziały Wermachtu 5 września 1939 roku.

... w 1914 roku ppor. Jan Kordeczka wraz z grupą strzelców (drużyniaków)
z Tymbarku wyruszył do Krakowskich Oleandrów, aby walczyć 
o Niepodległość Ojczyzny? 
Część drużyniaków krwią i życiem przypłaciła bijąc się o los Polski.

... powyższe zdjęcie to pierwsza fotografia członków KS "Harnaś"
jako III-ligowca? W czerwcu pod koniec sezonu piłkarskiego
1993/1994 zawodnicy "Harnasia" wywalczyli awans do III-ej ligi, 
w 45-tą rocznicę istnienia klubu.

... prekursorem hokeja w Tymbarku był pan Andrzej Sipak, człowiek,
który w dużej mierze przyczynił się do rozwoju kultury sportowej na
terenie naszej gminy? To dzięki jego inicjatywie na tymbarskim lodowisku
miały miejsce  wydarzenia hokejowe, a Mieszkańcy Gminy mogli
doskonalić swoje umiejętności w tym niełatwym sporcie zimowym.

... tak prezentowało się wnętrze tymbarskiego kościoła w latach
20.-30. XX wieku? Współczesna świątynia posiada 3 ołtarze:
 neobarokowy główny z 1888 roku, 2 ołtarze boczne, a nie 5 (!)  jak to
było w I połowie XX wieku. 

W edukacyjnym tonie przypominamy ciekawostki
historyczne, związane z Gminą Tymbark.
Źródła: 
"Gmina Tymbark dawniej i dziś", aut. Roland Mielnicki,
Tymbark 2019.
Zdjęcia z Kronik Krzysztofa Wiśniowskiego.
Rejestr Miejsc Pamięci Narodowej 1988 r.




