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Wójt do Mieszkańców w kilku słowach

[Wpisz cytat z dokmentu
albo podsumowanie
interesującej kwestii.
Pole tekstowe można
umieścić w dowolnym
miejscu w dokumencie.
Użyj karty Narzędzia pól
tekstowych, aby zmienić
formatowanie pola tekstowego cytatu.]

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Tymbark,

Przedstawiam Państwu kolejne, trzecie w tym roku, wydanie „Informatora
Samorządowego”. Okres wiosny i lata był nie tylko czasem wielu imprez kulturalnych i sportowych, lecz również czasem realizacji inwestycji zgodnie z przyjętymi w budżecie założeniami.
Dnia Tymbarku 2015. Za nami XXIV Dni Tymbarku, które odbyły się w nowym lipcowym terminie. Dopisała wysoka frekwencja, było bezpiecznie i bez
żadnych incydentów. Zmiana terminu okazała się trafna i najprawdopodobniej
przyszłe, jubileuszowe, XXV Dni Tymbarku odbędą się również w trzeci weekend lipca, od tej pory będzie to już stały termin. W tym miejscu pragnę podziękować osobom, które przyczyniły się do organizacji imprezy, w szczególności
przedsiębiorcom sponsorującym imprezę, strażakom oraz Paniom z KGW.
Inwestycje. Zakończone zostały trzy istotne inwestycje. Pierwszą z nich jest budowa zaplecza sportowego przy
boisku wielofunkcyjnym na Podłopieniu. Zakończona została przebudowa i wymiana kanalizacji w Tymbarku inwestycja ta współfinansowania w 75 % była ze środków unijnych pozyskanych w bieżącym roku.
Zrealizowano również odbudowę dróg po powodzi. Na bieżąco realizowane są naprawy i remonty dróg.
Obecnie przystępujemy do opracowania dokumentacji na budowę wodociągów w Zamieściu i Piekiełku. Łączna
długość projektowanej w tym roku sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wyniesie 25 km.
Ze środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego zmodernizowano drogę rolniczą na Podłopieniu. Planowane jest również opracowanie dokumentacji na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Tymbarku. Ogółem z 1,8 mln zł przeznaczonych na inwestycje wykonane oraz w trakcie realizacji są inwestycje za 1,3 mln
(stan na 1 lipiec br.) Szczegółowy wykaz prowadzonych inwestycji znajduje się w dalszej części „Informatora”.
Gospodarka śmieciowa. Ustalona w lutym 2013 r. opłata śmieciowa nie pokrywa w całości kosztów związanych z odbiorem śmieci z gospodarstw indywidualnych. Sytuacja ta ma związek z wyższą ceną za odbiór śmieci, jaka została ustalona w wyniku przetargu w listopadzie ubiegłego roku.
Ponadto zwracam się do Państwa o segregowanie śmieci zgodnie ze złożonymi deklaracjami oraz o bieżące
aktualizowanie deklaracji.
Drugim powodem jest większa ilość odbieranych śmieci. Ta druga okoliczność, chociaż sama w sobie pozytywna z punktu widzenia ochrony środowiska i utrzymania porządku w gminie, powoduje jednak wzrost kosztów odbioru śmieci. Sytuacja ta była sygnalizowana już na początku roku na forum Rady Gminy. Analiza odbioru śmieci za lata 2013-2014 oraz I połowę roku wskazuje na wzrost sortowanych i niesortowanych śmieci.
Plany na 2016. Wrzesień to czas planowania budżetu na przyszły roku. Plan ten naturalnie weryfikowany
będzie przez wiele czynników, w tym przede wszystkim przez harmonogram naboru środków unijnych.
Z przedsięwzięć do realizacji planowane jest, wspólnie z powiatem limanowskim, pozyskanie środków
z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych (tzw. schetynówki) na budowę chodników oraz oświetlenia
przy drodze powiatowej Tymbark – Podłopień – Zawadka.
Zapraszam Państwa do odwiedzania oficjalnej strony internetowej urzędu tymbark.pl. Zapraszam również na
nasz gminny profil na facebook’u, gdzie mogą Państwo na bieżąco zapoznać się z aktualnymi wydarzeniami
w naszej Gminie. Przede wszystkim zapraszam do dyskusji na tematy związane z Gminą Tymbark, do zadawania pytań, poprzez internet, ale także w bezpośrednich kontaktach.
Paweł Ptaszek
Wójt Gminy Tymbark
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BUDŻET GMINY TYMBARK

Budżet

ZA I PÓŁROCZE
Gmina osiągnęła w I półroczu dochody w wysokości
11.639.966 zł, co stanowi 53,54% planu, a wydatki
zostały wykonane w kwocie 9.966.793 zł, co stanowi
48,22% planu.
Łączna kwota długu na 30 czerwca 2015 roku wyniosła 6.786.000 zł, co stanowi 31,22% planowanych
dochodów. Za w/w okres nie wystąpiły zobowiązania
wymagalne.
Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 r. wynosi:
1 851 342 zł z czego w I półroczu wykonane oraz
realizowane są inwestycje na kwotę: 1 307 807,75 zł.
Tabela poniżej przedstawia realizację wydatków
z budżetu Gminy Tymbark za I półrocze 2015 roku
przez poszczególne jednostki organizacyjne:

Wójt Gminy Tymbark zgodnie z przepisami art. 226
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku,
w dniu 20 sierpnia 2015 roku przesłał do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Krakowie – Zespołu Zamiejscowego w Nowym Sączu, informację o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Tymbark za I półrocze
2015 roku. Informacja ta wraz z przesłanymi sprawozdaniami budżetowymi za I półrocze była przedmiotem analizy przez Skład Orzekający Kolegium
RIO. Efektem wykonanych czynności było podjęcie
Uchwały NR SO.XI/422/28/2015 Składu Orzekającego Kolegium RIO z dnia 31 sierpnia 2015 roku
w sprawie pozytywnej opinii o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.

oprac. Zofia Duda
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WYDATKI

DOCHODY
L.p

jednostka organizacyjna

PLAN

WYKONANIE

PLAN

WYKONANIE

1.

Urząd Gminy
w Tymbarku

21.495.318,09

11.487.574,48

9.655.433,21

4.273.793,78

2.

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

17.950,00

4.959,30

3.006.150,00

1.547.609,08

3.

Przedszkole
Samorządowe
w Tymbarku

104.700,00

57.426,79

971.000,00

515.738,70

4.

Szkoła Podstawowa
w Tymbarku

88.545,00

65.310,38

2.492.675,06

1.320.259,48

5.

Szkoła Podstawowa
w Podłopieniu

5.300,00

2.176,90

986.644,69

485.411,54

6.

Szkoła Podstawowa
w Zawadce

5. 300,00

2.045,17

1.015.653,62

542.215,96

7.

Gimnazjum
Samorządowe

9.500,00

7.790,88

2.123.282,51

1.019.661,76

8.

Gminny Zespół
EkonomicznoAdministracyjny Szkół

13.500,00

12.682,36

416.874,00

262.102,51

RAZEM

21.714.113,09

11.639.966,26

20.667.713,09

9.966.792,81
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Inwestycje

Inwestycje gminne w I półroczu 2015 roku
W I półroczu 2015 roku Gmina Tymbark zrealizowała szereg kluczowych inwestycji, które
częściowo były kontynuacją lat poprzednich.
[Wpisz cytat z dokumentu albo podsumowanie interesującej kwestii. Pole tekstowe
można umieścić w dowolnym miejscu w
dokumencie. Użyj karty Narzędzia pól
tekstowych, aby zmienić formatowanie
pola tekstowego cytatu.]
Zadanie pn. Budowa oraz wymiana kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Tymbark

Zakończono realizację zadania pn. Budowa
oraz wymiana kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tymbark, którego projekt zgłoszony został
do PROW w lutym br. Inwestycję zrealizowano
w ramach programu Urzędu Marszałkowskiego:
Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej (działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej). Koszt inwestycji to 210 585,89 zł (brutto)
z czego wartość pomocy uzyskanej z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach PROW to 126 906,00 zł (brutto),
[Wpisz cytat z dokumentu albo podsumowanie interesującej kwestii. Pole tekstowe
można umieścić w dowolnym miejscu w
dokumencie. Użyj karty Narzędzia pól
tekstowych, aby zmienić formatowanie
pola tekstowego cytatu.]
Odbudowana droga „Do noku”w Tymbarku

W lipcu br. dobiegły końca prace związane
z budową zaplecza sportowego przy boisku wielofunkcyjnym w Podłopieniu. W związku
z powyższym Gmina Tymbark wystąpiła do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
z wnioskiem w sprawie wydania pozwolenia na
użytkowanie obiektu. Otwarcie budynku planowane jest po uzyskaniu pozwolenia.
Również w miesiącu lipcu dobiegły końca roboty budowlane związane z odbudową dróg
gminnych zniszczonych podczas intensywnych
4 www.tymbark.pl
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opadów atmosferycznych. W wyniku procedury
konkursowej pozyskano dotację ‒ z rezerwy
celowej budżetu państwa ‒ na dofinansowanie
5 zadań związanych z usuwaniem skutków
klęski żywiołowej.
Odbudowano następujące drogi:
- Do Noku – Leśna (droga nr 2548262 ) w Tymbarku; ułożenie masy bitumicznej z utwardzeniem poboczy na odcinku 1340 m;
- Sołtystwo (droga nr 2548277) w Zamieściu;
ułożenie płyt betonowych z utwardzeniem poboczy na odcinku 600 m;
- Malarzówka (droga nr 2548292 ) w Zamieściu;
ułożenie płyt betonowych z utwardzeniem poboczy na odcinku 350 m;
[Wpisz cytat z dokumentu albo podsumowanie interesującej kwestii. Pole tekstowe
można umieścić w dowolnym miejscu w
dokumencie. Użyj karty Narzędzia pól
tekstowych, aby zmienić formatowanie
pola tekstowego cytatu.]
Odbudowana droga „Jakubówka”w Podłopieniu

- Jakubówka (droga nr 252548142) w Podłopieniu; ułożenie masy bitumicznej z utwardzeniem
poboczy na odcinku 340 m;
- Na Zęzów (droga nr 2548222 ) w Tymbarku;
ułożenie płyt betonowych z utwardzeniem poboczy na odcinku 370 m.
Łączna wartość wykonanych robót to
589 654,00 zł brutto. Kwota dofinansowania
z budżetu Państwa to 80% wartości inwestycji.
Wykonawcą była firma „CATBUD” Kazimierz
Dudzik z Mszany Dolnej wyłoniona w wyniku
przetargu.
[Wpisz cytat z dokumentu albo podsumowanie interesującej kwestii. Pole tekstowe
można umieścić w dowolnym miejscu w
dokumencie. Użyj karty Narzędzia pól
tekstowych, aby zmienić formatowanie
pola tekstowego cytatu.]
Odbudowana droga „Malarzówka”w Zamieściu

Inwestycje
okiennej i drzwiowej oraz ocieplenie części elewacji od strony północnej budynku.
We wrześniu br. zakończono prace przy
remoncie zjazdu z drogi krajowej na drogę
gminną nr 2548133 ‒ Sobczakówka w Podłopieniu. Wspomniany zjazd został prawidłowo wyprofilowany i utwardzony nawierzchnią z masy
bitumicznej. Po dokonanej inwentaryzacji zjazdów z drogi krajowej DK 28 stwierdzono, że
w naszej gminie jedenaście zjazdów wymaga
przebudowy. W miarę posiadanych przez Gminę
Tymbark środków finansowych zjazdy te będą
sukcesywnie przebudowywane.

[Wpisz cytat z dokumentu albo podsumowanie interesującej kwestii. Pole tekstowe
można umieścić w dowolnym miejscu w
dokumencie. Użyj karty Narzędzia pól tekstowych, aby zmienić formatowanie pola
tekstowego cytatu.]
Odbiór umowy na dofinansowanie remontu remizy

W początkach sierpnia Wójt Gminy Tymbark
‒ Paweł Ptaszek i Prezes OSP Tymbark ‒ Stanisław Przybylski odebrali umowę, gwarantującą
dofinansowanie, z budżetu województwa małopolskiego, remontu Domu Strażaka w Tymbarku
w ramach programu Małopolskie Remizy 2015.
Aby uzyskać wsparcie województwa małopolskiego środki finansowe musiała zabezpieczyć
OSP Tymbark i Samorząd Gminy Tymbark
w kwocie 40 756,07 zł . Pomoc województwa
małopolskiego w realizacji programu dla naszej
gminy wynosi 39 450 zł. Zakres robót obejmie m.in. bieżący remont instalacji wodnokanalizacyjnej i elektrycznej, wymianę stolarki

oprac. Tomasz Kuc
[Wpisz cytat z dokumentu albo podsumowanie interesującej kwestii. Pole tekstowe można umieścić w dowolnym
miejscu w dokumencie. Użyj karty Narzędzia pól tekstowych, aby zmienić formatowanie pola tekstowego cytatu.]
Remont zjazdu na „Sobczakówkę” w Podłopieniu

Szanowni Mieszkańcy Gminy Tymbark,
Informuję, iż pod obrady Rady Gminy Tymbark skierowany został wniosek o zwiększenie opłaty śmieciowej za
śmieci segregowane z 4 zł na 5,50 zł od mieszkańca oraz za śmieci niesegregowane z 6,50 zł na 9 zł. Konieczność
zwiększenia opłaty śmieciowej wynika z faktu wzrostu ilości śmieci na przestrzeni lat 2013-2015 (co ilustruje wykres
poniżej) oraz wzrostu ceny wywozu i utylizacji śmieci. Cena jaką płaci Gmina Tymbark za odbiór i utylizację śmieci
wynika z przetargu na odbiór śmieci w latach 2015-2016, który odbył się w listopadzie 2014 roku i jest wyższa od
ceny obowiązującej w latach 2013-2014.
Ponadto nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż obecnie obowiązująca stawka śmieci ustalona przez Radę Gminy
w lutym 2013 roku była niższa niż wynikająca z kalkulacji proponowanej przez wójta oraz jest jedną z niższych
w powiecie.
Reasumując, w obecnej sytuacji wysokość opłaty śmieciowej nie pokrywa kosztów związanych z odbiorem śmieci.
Jednocześnie dla rodzin o niskich dochodach oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej zaproponowałem
wprowadzenie programu osłonowego polegającego na dofinansowaniu w wysokości 50% opłaty śmieciowej.
80
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Sytuacja ZGK w Tymbarku Sp. z o.o.

Szanowni Państwo, chcę się podzielić z Państwem kilkoma refleksjami dotyczącymi Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Tymbarku Sp. z o.o. Pierwsze tygodnie mojej pracy były dla mnie swoistego rodzaju zdziwieniem.
Do dzisiaj jestem pod wrażeniem, że takim sprzętem w takich warunkach i taką robotę, pracownicy potrafią wykonywać na
przyzwoitym poziomie.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Tymbarku, o czym być może nie wszyscy wiedzą, obsługuje: sieci wodociągowe (jest
ich kilka), ujęcia wody w tym studnie głębinowe, stacje uzdatniania wody, przepompownie, zbiorniki na wodę, sieć kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków na osiedlu Podwisiołki. Oprócz tego prowadzimy na bieżąco odczyty liczników w domach mieszkańców korzystających z gminnych wodociągów, rozliczamy płatności za wodę i ścieki, wykonujemy czynności
związane z nowymi podłączeniami, dokonujemy remontów bieżących i napraw. Naszym zadaniem jest również utrzymanie
zieleni w obrębie centrum Tymbarku. Obsługujemy również myjnię samochodową, wykonujemy prace zlecone przez Urząd
Gminy i poszczególne sołectwa. Świadczymy również usługi dla osób prywatnych. Naszym zadaniem jest również zbiórka
i transport odpadów komunalnych z terenu całej gminy oraz wiele innych nie wymienionych tutaj prac.
Stan budynków naszego zakładu przypomina typowy „G.S.” z lat 50-tych poprzedniego wieku, pomieszczenia nie były
remontowane od lat. Sprzęt techniczny, jaki posiadamy jest w podobnym stanie. To, że Zakład ten jeszcze funkcjonuje jest
zasługą ludzi tu pracujących. Gdyby nie tak zwane „złote rączki” nie bylibyśmy w stanie tym obowiązkom podołać.
Moglibyśmy naprawdę wykonywać więcej prac (oprócz wymienionych), od robót hydrauliczno-sanitarnych, instalacyjnych, budowlanych, rolniczych, skończywszy na pracach remontowo-mechanicznych. Jednak zasadniczy problem w tym, że
do takich prac potrzebne są odpowiednie narzędzia, warunki i specjalistyczny sprzęt na zakup, którego niestety nie możemy
sobie pozwolić. Pieniędzy pochodzących z opłat za wodę i ścieki nie wystarcza nawet na bieżącą obsługę, konieczne remonty przepompowni, stacji uzdatniania wody i usuwanie skutków awarii. Zarobione pieniądze pochodzące z wykonywanych
zleceń idą na pokrycie niedoborów i spłatę kredytu. Uważam, że dużym błędem ze strony organu założycielskiego w chwili
przekształcania Zakładu w spółkę był brak doinwestowania Naszego Zakładu w sprzęt. Ten, który mamy pamięta czasy
wczesnych rządów byłego wójta Pana Stanisława Pachowicza oraz byłego dyrektora śp. Józefa Krzyżaka.
Wójt i Rada Gminy wielokrotnie we wcześniejszych latach wspomagała policję i inne instytucje państwowe i społeczne,
a swój macierzysty zakład nie. W poprzedniej kadencji mój poprzednik zgłaszał co prawda potrzebę zakupu, a to zwyżki,
a to WUKO, ciągnika czy samochodu-śmieciarki. Jednak ostatecznie uległ naciskom i zafundowano nam myjnię samochodową, która niestety przynosi straty. Są osoby, które z uporem maniaka twierdzą jakie to było zyskowne przedsięwzięcie,
opierając swe opinie na pierwszych miesiącach po jej otwarciu. Cały czas jako Zakład balansujemy na granicy
płynności finansowej.
W ostatnim okresie podjąłem kilka decyzji, które moim zdaniem pozwolą trochę zaoszczędzić, między innymi wypowiedziałem umowę na dzierżawę placu. Płaciliśmy kilkaset złotych miesięcznie za teren, na którym zrobiono rumowisko. Zdecydowałem również o dokonaniu wyceny, przez uprawnionego rzeczoznawcę, niektórych składników środków trwałych
celem ich likwidacji i późniejszej sprzedaży. Uważam, że w tej chwili najpilniejszą potrzebą jest zakup samochodu terenowego z napędem na cztery koła. Do bieżącej obsługi codziennej, urządzeń sieci wodociągowych wykorzystywany jest typowy samochód dostawczy, a po jakich drogach jeździmy to wiedzą ci, którzy znają miejsca naszych ujęć, studni głębinowych,
przepompowni i zbiorników. Całe szczęście, że mamy ładną pogodę. Oczywiście stać nas będzie tylko na samochód używany i to pod warunkiem, że uda się dobrze sprzedać te środki trwałe, o których wyżej pisałem.
Zdaję sobie sprawę, że niejednokrotnie możemy być oceniani negatywnie, zdarzają się sytuacje kuriozalne, takie jak np.
wyjazd koparką po śmieci. Ostatnio taka sytuacja miała miejsce, prawie przez dwa tygodnie mieliśmy wyłączoną z ruchu
śmieciarkę, „padł” mechanizm wywracający kontenery na śmieci. Nie jest możliwe wysypanie załadowanego po brzegi
kontenera ręcznie, musieliśmy do tego celu używać zarówno koparki, jak i samochodu.
W chwili obecnej brak możliwości skorzystania z jakichkolwiek dotacji zewnętrznych na zakup środków trwałych w postaci maszyn np. ciągników, koparek, i innego sprzętu czy wyposażenia. Dotacje na te cele były możliwe do końca 2014
roku. Niestety nie skorzystano z tej szansy.
Z całą odpowiedzialnością mogę również powiedzieć, że przespano ostatnich kilka lat. Zamiast odnowić park maszynowy
zdecydowano się na myjnię.
Nawet nie możemy teraz skorzystać z preferencyjnych kredytów, ponieważ mamy do spłacenia już zaciągnięty na budowę
myjni, kredyt ten nie dosyć, że był wzięty na komercyjnych zasadach, to jeszcze pod hipoteczny zastaw Zakładu.
Na koniec wrócę do naszych pracowników, korzystając z tej okazji chciałem wyróżnić niektórych z nich. Te „złote rączki”, o których wspominałem wcześniej to Panowie: Jacek Kurek, Andrzej Żurek i Staszek Malarz. To dzięki Jackowi Kurkowi mamy wodę i to o przyzwoitej jakości (odpukać oby tak było dalej) zaangażowanie Jacka jest naprawdę godne uznania. Andrzej Żurek jest jak przedsiębiorstwo wielobranżowe potrafi zrobić, może nie wszystko, ale naprawdę dużo. Natomiast Staszek Malarz to spec od koparki, nie boi się też innych prac, jak zajdzie taka potrzeba to nawet w czasie wolnym.
Z kolei to, że w tym roku mamy tak ładnie ukwiecony rynek jest zasługą naszej koleżanki Agnieszki Sobczak i Józefa
Kurczaba, w których obowiązki wpisane jest m.in. to zadanie. Na wyróżnienie zasługuje również Pan Bronisław Piętoń,
wzór pracowitości i zaangażowania.
Mam nadzieję, że pozostali pracownicy nie obrażą się, że o nich nie wspomniałem, stanowią bardzo ważne ogniwa
w strukturze Naszego Zakładu.
Chcę wszystkim podziękować za dobrą atmosferę w pracy, za wzajemne zrozumienie, mam również nadzieję, że wspólnie
uda nam się jeszcze wiele rzeczy zrobić dla zadowolenia mieszkańców i nas samych.
Marek Golonka
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Referendum/Wybory do Sejmu i Senatu
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Dnia 6 września br. w godzinach 6.00‒22.00 odbyło się w Polsce referendum ogólnokrajowe. Głosujący odpowiedzieli w nim na trzy pytania, dotyczące:
wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu RP, stosunku do dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa oraz interpretacji zasad
prawa podatkowego w razie wątpliwości na korzyść
podatnika.
W naszej gminie liczba wyborców uprawnionych
do głosowania w referendum wyniosła 4975 do urn
poszło 426 wyborców tj. 8,56% uprawnionych, natomiast w kraju frekwencja wyniosła 7,80% uprawnionych. Szczegółowe wyniki referendum dostępne
są na stronie internetowej Gminy Tymbark:
www.tymbark.pl.
W dniu 25 października br.
w godzinach
7.00‒21.00 odbędą się wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej.

W wyborach do Sejmu karta do głosowania
będzie kartą wielokartkową, zawierającą listy kandydatów na posłów. Na karcie tej głosować będzie
można tylko na jedną listę stawiając znak „X”
w kratce obok nazwiska jednego z kandydatów z tej
listy. W wyborach do Senatu karta do głosowania
będzie jednokartkowa, zawierająca kandydatów na
senatora. Głosować będzie można tyko na jednego
kandydata stawiając znak „X” w kratce obok nazwiska kandydata, na którego chcemy głosować.
Głosowania w naszej gminie przeprowadzone zostaną w granicach obwodów i lokalach obwodowych
komisji wyborczych, które obowiązywały przy ostatnich wyborach prezydenckich.
Więcej informacji w sprawie referendum oraz wyborów do Sejmu i Senatu RP znajdziecie Państwo na
stronie BIP Urzędu Gminy w Tymbarku
(www.tymbark.pl) oraz Krajowego Biura Wyborczego (www.nsaczkbw.internetdsl.pl).

Stanisława Kaptur

Gmina Tymbark. Natura, tradycja, przedsiębiorczość to nowe
hasło promocyjne naszej gminy, wybrane spośród tych nadesłanych
drogą mailową przez Mieszkańców Gminy Tymbark i nie tylko.
W związku z dużą aktywnością internautów i wieloma pomysłami
wybór był bardzo trudny. Ostatecznie wspomniane hasło wybrane
zostało przez wzgląd na lapidarność, a zarazem trafność trzech słów,
które w pełni oddają charakter i zalety naszego regionu.
Autorem hasła, a zarazem zwycięzcą konkursu jest Pan Bartosz Jan
Ludkiewicz, co ciekawe mieszkaniec Żnina :). W rozmowie
telefonicznej przyznał, iż wielokrotnie bywał w naszych okolicach
i urzekły go piękne tereny Beskidu Wyspowego, stąd jego udział
w konkursie. Dodać trzeba, że Pan Bartosz nadesłał kilka różnych
haseł reklamowych, które także były brane pod uwagę przy
ostatecznym rozstrzygnięciu.
Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które podzieliły się z nami
swoimi pomysłami na hasło promocyjne Gminy Tymbark, były one
dla nas inspiracją i wskazówką, co cenicie Państwo w naszej małej
ojczyźnie.
Wójt Gminy Tymbark
Paweł Ptaszek
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19 czerwca w Tymbarku odbyła się uroczystość,
której głównym celem było upamiętnienie zasłużonej
dla Tymbarku właścicielki dóbr ziemskich –
Zofii Turskiej.
Historyczne wydarzenie rozpoczęła Msza Święta
w intencji zmarłych członków Rodziny Turskich
i Myszkowskich oraz żyjących potomków rodzin,
podczas której kazanie, przedstawiające historię
rodów, wygłosił ks. dr Andrzej Jedynak. Po Mszy
Świętej, w której oprawę włączyli się tymbarscy
chórzyści, Strzelcy i Strażacka Orkiestra Dęta Tymbarski Ton, wszyscy zgromadzeni w kościele
udali się na cmentarz parafialny, by tam oddać hołd
i złożyć kwiaty na grobie Zofii Turskiej, a potem
w uroczystym pochodzie udać się do Parku Zofii
Turskiej, gdzie rozpoczęto najważniejszą część
uroczystości.
Po krótkim wprowadzeniu i zapoznaniu przybyłych gości z dalszym programem uroczystości Prezes
OSP – Pan Stanisław Przybylski poprosił Gospodarza Gminy – Wójta Pawła Ptaszka o przywitanie
zgromadzonych w parku Gości i Mieszkańców Gminy Tymbark, a w szczególności Rodziny Turskich –
z dr Barbarą Zych – wnuczką Zofii Turskiej na czele.
Wójt przedstawił także w kilku słowach rolę
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pamięci historycznej. Następnie głos zabrali przybyli goście: Wiesław Janczyk – Poseł na Sejm RP,
Starosta Limanowski – Jan Puchała, Przewodnicząca
Rady Gminy ‒ Zofia Jeż oraz Maria Kulpa ‒ Mieszkanka Tymbarku.
Punktem kulminacyjnym tej części uroczystości
było odsłonięcie obelisku, upamiętniającego Zofię
Turską, na którym umieszczono napis:
W hołdzie
Zofii Turskiej
1894-1975
z Myszkowskich, herbu Jastrzębiec,
ostatniej właścicielce tymbarskiego dworu,
bohaterskiej i mądrej kobiecie,
żołnierzowi Armii Krajowej,
wypędzonej z rodzinnego domu przez
władze Polski Ludowej.
Ku pamięci przyszłych pokoleń
tablicę tę Wójt i Rada Gminy Tymbark
oraz OSP w Tymbarku ufundowali.
19 czerwca 2015 roku
Ostatnim punktem uroczystości była konferencja
poświęcona kulturze i tradycji Gminy Tymbark na
przestrzeni wieków, która rozpoczęła się referatem
Pana Przemysława Bukowca, historyka, przedstawiciela Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej
1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej, który wraz z innymi członkami Stowarzyszenia
zaprezentował rys historyczny życia i działalności
Zofii Turskiej ze szczególnym uwzględnieniem działalności konspiracyjnej w gajówkach oraz leśniczówkach, znajdujących się w dobrach Rodziny Turskich w rejonie Góry Mogielica wraz z prezentacją
umundurowania wyposażenia oraz broni żołnierzy
Armii Krajowej walczących z niemieckim okupantem na obszarze Beskidu Wyspowego w latach
1939–1945.
Referat poprzedziło podziękowanie, które Organizatorzy skierowali do Pana Stanisława Wcisło ‒
autora publikacji, wydanej w ramach uroczystości,
przedstawiającej życie Zofii Turskiej, która przekazana została uczestnikom wydarzenia. To dzięki jego
wiedzy, którą zechciał się podzielić, możliwe było
utrwalenie historii życia i działalności Zofii Turskiej
oraz kontakt z Rodziną Turskich i Myszkowskich,
dzięki udostępnieniu adresów członków rodzin.

Z życia Gminy Tymbark

Wspomnieniami z życia swojej babci podzieliła się
również wnuczka Zofii Turskiej ‒ dr Barbra Zych,
która ze wzruszeniem opowiedziała jak bardzo Pani
Turska kochała Tymbark i tęskniła do tymbarskich
krajobrazów, które uważała za najpiękniejsze na
świecie.
Konferencje uświetnił występ artystyczny uczniów
z Gimnazjum Samorządowego w Tymbarku, którzy
pod okiem dyrektora Tomasza Zielińskiego przygotowali piękny i wzruszający montaż słownomuzyczny, nawiązujący tematycznie do uroczystości.
Ostatnim punktem programu uroczystości była
prezentacja multimedialna przedstawiająca historię
najstarszego stowarzyszenia działającego na terenie
naszej gminy – OSP w Tymbarku, którą przygotował
Prezes Stanisław Przybylski.
Konferencji towarzyszyła wystawa prac lokalnych
artystów, prezentująca różnorodną twórczość począwszy od malarstwa, poprzez haft i rękodzieło
artystyczne, grafikę po rzeźbę. Swoje prace wystawiali: Marta Piętoń – pastele, Maria Palka – haft,
Łucja Kulpa – haft, Jan Plata – grafika, Mieczysław
Kordeczka – malarstwo, Antoni Filipiak – rzeźba
oraz rękodzieło artystyczne Pań z KGW z: Zamieścia, Podłopienia, Zawadki. W małej sali obejrzeć
można było także wystawę zdjęć pn. Tymbark
w starej fotografii, a na parterze budynku Izbę

Pamięci Narodowej, gdzie zgromadzono pamiątki
historyczne związane z regionem.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli
się w organizację tej jakże ważnej uroczystości: Prezesowi OSP Stanisławowi Przybylskiemu, który
wcielił się w role konferansjera, ks. Edwardowi Nylcowi i innym księżom – za odprawienie Mszy Świętej, Panom: Janowi Placie i Klemensowi Wasilewskiemu ‒ za pomoc w organizacji, lokalnym artystom
– za udostępnieni prac na wystawę, pracownikom
Biblioteki Publicznej w Tymbarku z Panią Ewą
Skrzekut na czele ‒ za przygotowanie wystawy
i poczęstunku, Paniom kucharkom z Przedszkola
Samorządowego ‒ za przygotowanie pysznego
poczęstunku dla gości, dzieciom z Przedszkola
Samorządowego w Tymbarku: Ali i Arturowi za
uświetnienie odsłonięcia obelisku, młodzieży

z Gimnazjum Samorządowego ‒ za piękny występ,
tymbarskiemu Strzelcowi z Panem Robertem Nowakiem na czele ‒ za oprawę Mszy Świętej oraz ceremonii odsłonięcia obelisku i złożenia kwiatów, Strażackiej Orkiestrze Dętej Tymbarski Ton za uświetnienie całej uroczystości.
Organizatorem wydarzenia byli: Wójt Gminy
Tymbark oraz OSP Tymbark, przy współfinansowaniu Województwa Małopolskiego w ramach projektu
pn. Tradycje narodowe Gminy Tymbark na przestrzeni wieków – organizacja konferencji poświęconej historii i kulturze Gminy Tymbark, połączonej
z odsłonięciem postumentu, upamiętniającego zasłużoną dla Tymbarku właścicielkę dóbr ziemskich –
Zofię Turską.
Kinga Urbańska
www.tymbark.pl 9
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25 czerwca br., w Bibliotece Publicznej w Tymbarku odbyło się gminne podsumowanie roku szkolnego dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Tymbark.
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fot. Michał Rybka

W dniach 18-19 lipca Gmina Tymbark obchodziła
swoje coroczne święto ‒ Dni Tymbarku, organizowane wspólnie z Powiatem Limanowskim. Dzięki
sprzyjającej pogodzie zarówno pierwszego jak i drugiego dnia nie zabrakło atrakcji, z których skorzystali
zarówno starsi jak i młodsi uczestnicy imprezy.
Pierwszy dzień gminnego święta rozpoczęliśmy od
pokazu iluzji i zabaw z animatorem dla dzieci. Najmłodsi uczestnicy mogli także skorzystać z wizyty
u „manikiurzystki”, zapleść kolorowe warkocze czy
zrobić sobie kolorowy „tatuaż”.
Następnie zaprezentował się Ludowy Klub Sportowy Taekwondo w Tymbarku, którego członkowie
osiągają bardzo wysokie wyniki sportowe, nie tylko
na arenie krajowej, ale także międzynarodowej.
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Podczas uroczystości Wójt Gminy Tymbark ‒
Paweł Ptaszek wraz ze Starostą Limanowskim ‒
Janem Puchałą oraz Starszym Wizytatorem Kuratorium Oświaty w Krakowie – Panem Józefem Wojasem, wręczyli wyróżnionym uczniom oraz ich rodzicom listy gratulacyjne i pamiątkowe książki. Gratulacje otrzymali także nauczyciele przygotowujący
uczniów do konkursów i olimpiad szkolnych oraz
wychowawcy klas i dyrektorzy szkół.
Imprezę uświetnił występ zespołu tanecznego Dance Little Stars z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Piekiełku, zespołu wokalnego z Gimnazjum Samorządowego w Tymbarku oraz solistek:
Klary Rokosz ze Szkoły Podstawowej w Tymbarku
oraz Anety Puchały ze Szkoły Podstawowej
w Podłopieniu.
Wszystkim wyróżnionym uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów na dalszym etapie
edukacji szkolnej.
Kinga Urbańska

Młodzi taekwondziści przedstawili wspaniały pokaz
sztuk walki.
Koncertowy wieczór zapoczątkował akustyczny
występ Joanny Leśniak z Zespołem, którzy poprzez
własne aranżacje znanych utworów z różnych gatunków muzycznych, wprowadzili licznie zgromadzoną
publiczność w imprezowy nastrój.
Jako kolejna zaprezentowała się kielecka grupa Tacy Sami – Lady Pank Show, która podczas koncertu wspaniale oddała klimat panujący na koncertach kultowej formacji pod dowództwem Janusza
Panasewicza i Jana Borysewicza i porwała do zabawy takimi przebojami jak Kryzysowa Narzeczona, Zawsze tam, gdzie Ty czy Zamki na piasku.
O godzinie 21.00 nastąpiło oficjalne otwarcie
XXIV Dni Tymbarku, którego dokonał Gospodarz
Gminy – Wójt Paweł Ptaszek wraz ze

fot. Michał Rybka

Z życia Gminy Tymbark

fot. Michał Rybka

zgromadzonymi na scenie gośćmi: Panem Tomaszem Krupińskim – Przewodniczącym Rady Powiatu, Panem Dariuszem Czechem – Prezesem Zakładu
Tymbark MWS ‒ głównym sponsorem imprezy oraz
delegacjami miast partnerskich Gminy Tymbark na
czele z przedstawicielami: Robertem Łozą – Wójtem
Gminy Gizałki oraz Grzegorzem Wieczorkiem ‒
Przewodniczącym Rady Gminy Stawiguda.
Po części oficjalnej nastąpiło losowanie głównych
nagród w Loterii fantowej Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Niepełnosprawnością PRZYSTAŃ im. Jana
Pawła II w Tymbarku, w której nagrodą główną był
skuter.
Punktem kulminacyjnym sobotniego wieczoru był
występ gwiazdy wieczoru – przebojowego duetu
muzycznego polskiej sceny muzycznej – Libera
i Natalii Szroeder, którzy zaprezentowali nie tylko
wspólnie nagrane utwory, takie jak: Wszystkiego na
raz, Teraz Ty, Porównania czy Nie patrzę w dół, ale
także produkcje Libera nagrane z innymi wokalistami, jak np. Nowe szanse (S. Grzeszczak), Katrina (R.
Brzozowski), Winny (M. Mijal) czy Czyste szaleństwo (InoROS). Ponadto publiczność mogła usłyszeć
kompozycje śpiewane wcześniej solowo przez Natalię (Jane, Tęczowy), nie zabrakło także coverów
z zakresu światowej muzyki rozrywkowej.

fot. Michał Rybka

Po koncercie odbył się widowiskowy pokaz ogni
sztucznych.
Drugi dzień XXIV Dni Tymbarku rozpoczął
się Turniejem Sołectw. Do sportowej rywalizacji
przystąpiły trzy sołectwa: Tymbark, Zamieście
i Podłopień. Wśród 10 konkurencji, do najbardziej
„wymagających” zaliczyć należy: sztafetę wahadłową na czas z prowadzeniem piłki miotłą slalomem,
rzut jajkami sadzonymi na patelnię czy „sadzenie”
ziemniaków na czas. Po zaciętej rywalizacji zwyciężyła drużyna z Podłopienia, drugie miejsce zajęło
Sołectwo Tymbark, a trzecie Sołectwo Zamieście.
O godzinie 16.30 nastąpiło podsumowanie gminnego konkursu Piękno wokół nas.
Niedzielną atrakcją dla dzieci był występ zespołu TULINKI – unikalnych pluszowych gwiazd z tęczowej krainy Tut Tut Tuli, znanych m.in. z telewizji
TVS, Polo TV, Mini Mini oraz portali społecznościowych. Ciaputek, Tulinka i Czaruś jeżdżą

po świecie, aby tulić się do dzieci i śpiewać razem
z nimi tulinkowe nutki. Tulinki mają nadzwyczajną
moc: Legenda głosi, że kto przytuli się do Tulinek
będzie szczęśliwy przez cały rok :)
Stałym punktem niedzielnego programu Dni Tymbarku jest występ laureatów Wiosennego Przeglądu
Młodych Solistów oraz Strażackiej Orkiestry Dętej Tymbarski Ton, do której w tym roku dołączyły
Panie z Kół Gospodyń Wiejskich, prezentując miejscowe przyśpiewki. Podczas tej części imprezy
nastąpiło także przekazanie Orkiestrze saksofonu,
zakupionego w ramach dotacji Gminy Tymbark,
którego dokonał Wójt – Paweł Ptaszek.
Koncertową część wieczoru rozpoczął coverowy
zespół Boney Fame, który porwał publiczność
w rytm szlagierowych przebojów Boney M takich
jak Rasputin, Daddy cool, Rivers of Babylon, One
way ticket, Sunny czy Gotta go Home.
www.tymbark.pl 11
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Tymbark, Drodzy Goście,
Dziękuję Państwu za udział w XXIV Dniach Tymbarku i wspólnie spędzony czas. Podziękowania należą się
tym wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji
tegorocznych Dni Tymbarku, w tym miejscu zwracam
się do sponsorów, których listę prezentujemy poniżej,
w szczególności firmy Tymbark MWS ‒ sponsora straNiemniej żywioły występ, ale już w bardziej skocznych rytmach, zaprezentowały kapele Góralsi i Roy,
które to oprócz muzyki folkowej zagrały również,
odpowiednio zaaranżowane, covery utworów popularnych artystów, czym porwały do tańca publiczność zgromadzoną na stadionie rezerwowym
w Tymbarku.
W programie tegorocznych XXIV Dni Tymbarku
nie zabrakło także licznych imprez towarzyszących
i zawodów sportowych.
Kinga Urbańska

tegicznego Dni Tymbarku.
Podziękowania kieruję również do policji, ochotniczych straży pożarnych Gminy Tymbark, służb porządkowych, pracowników Urzędu Gminy, pracowników
ZGK Sp. z o.o. oraz jednostek organizacyjnych Urzędu
Gminy, a także Pań z Kół Gospodyń Wiejskich.
Paweł Ptaszek
Wójt Gminy Tymbark

SPONSORZY XXIV DNI TYMBARKU:













Tymbark MWS Sp.z o.o. Sp.K.
Firma Joniec
Firma Galicja Teresa i Marian Ścianek
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska
w Tymbarku
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
Oddział w Tymbarku
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
w Limanowej
Bank Spółdzielczy w Limanowej
Międzynarodowy Transport Drogowy
Bogdan Drzyzga
Małopolska Organizacja Turystyczna
Firma Gold-Drop
Firma Trans Mlecz
Firma Mirex
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Firma Usługowo-Transportowa Esteta,
Janusz Piętoń
Firma Łomzik
Skład Budowlany GAMA
Firma SOMEX
Firma Agro-Bud Kryspin Duda,
Krzysztof Duda
Firma Florad
Firma ALL KOMP
Firma UCHACZ Marek Uchacz,
Rafał Uchacz
Firma ELJOT Maksymilian Liszka
Firma KARPOL Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe Józef Kurek
Firma MEGASPED Roman Pasyk
GAMA Ubezpieczenia Anna Miśkowiec

Z życia Gminy Tymbark
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, jako partner
Stowarzyszenia „Przystań” w Tymbarku w okresie
od 6 do 24 lipca br., współorganizował półkolonię
integracyjną dla 60 uczniów ze szkół Gminy
Tymbark.
I turnus połączony z nauką i doskonaleniem umiejętności pływania przeznaczony był dla uczniów klas
V‒VI szkół podstawowych i I‒III gimnazjum.
Zajęcia nauki pływania prowadzone były przez
instruktorów na limanowskiej pływalni. Oprócz tego
uczestnicy półkolonii brali czynny udział w zajęciach
na kręgielni, strzelnicy sportowej, w kompleksie
boisk sportowych oraz hali sportowej, a także
w zajęciach tańca nowoczesnego.
Niewątpliwie największą atrakcją dla uczestników
tego turnusu była wycieczka nad akwen Stawy Stary
Sącz, gdzie pod okiem ratowników WOPR Nowy
Sącz pływali łódkami i rowerkami wodnymi.
Na zakończenie turnusu każdy z uczestników
otrzymał certyfikat, pamiątkowy gadżet, a zwycięscy
rozgrywanych zawodów sportowych w strzelaniu,
gry w kręgle, pływaniu oraz w pokonywaniu toru
przeszkód otrzymali pamiątkowe medale.
II turnus zorganizowany był dla dzieci z klas I‒V
szkół podstawowych, a jego motto przewodnie
brzmiało: Ja nie jestem głupim chłystkiem,
Wiem – kultura przede wszystkim (Jan Brzechwa).
Tegorocznej półkolonii przyświecały zatem następujące cele: podnoszenie kultury osobistej, wpajanie
zasad kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach, rozwijanie umiejętności społecznych, wyrabianie wrażliwości społecznej, emocjonalnej i estetycznej dzieci, kształtowanie otwartości na świat
i wrażliwości na kulturę.
W trakcie codziennych spotkań uczestnicy zapoznawali się z pojęciami bon ton, savoir-vivre, kultura
osobista i z zasadami dobrego wychowania.

Przez cały czas półkolonii trwał konkurs: MISTRZ
DOBRYCH MANIER, którego celem było uświadomienie celowości dobrych zachowań w interakcjach
społecznych, stosowanie zwrotów grzecznościowych
w danej sytuacji, umiejętność współpracy w grupie oraz
uświadomienie, co to znaczy być kulturalnym.
Aby możliwie jak najbardziej uatrakcyjnić naszym
milusińskim wypoczynek, zorganizowane zostały dwie
wycieczki do Limanowej (projekcja w kinie 3D, pobyt
na pływalni) i do Krakowa (zwiedzania teatru Groteska,
warsztaty z Grupą Aktywni pt. Piękno dalekiej Japonii,
spacer po Krakowie szlakiem starych teatrów z przewodnikiem Muzeum Historycznego).
Ukoronowaniem mile i bardzo intensywnie spędzonych przez najmłodszych tygodni było pożegnalne
spotkanie w auli Biblioteki Publicznej w Tymbarku.
Specjalnie dla zaproszonych gości oraz rodziców dzieci
przygotowały krótki, ale treściwy program artystyczny,
w którym znalazły się m.in. wiersze Jana Brzechwy
nawiązujące do zasad savoir vivre'u. „Koloniści” z dużą
swobodą, humorem i pełnym zaangażowaniem przedstawili najważniejsze prawa, zasady i normy dobrego
wychowania.
Każdy z uczestników półkolonii otrzymał pamiątkowy
certyfikat uczestnictwa i gadżety. Wykonane własnoręcznie przez dzieci podkładki na stół otrzymali również
zaproszeni goście, którzy przyczynili się do zorganizowania tego wypoczynku oraz rodzice. Całość zamknęła
multimedialna prezentacja dokumentująca sposoby
spędzania czasu w trakcie turnusu.
W czasie trwania Półkolonii uczestnicy brali udział
w prelekcjach na temat uzależnień. Półkolonia była
finansowana ze środków Gminy Tymbark – Gminnej
Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii oraz Małopolskiego Kuratorium Oświaty
w Krakowie i wkładu rodziców. Dziękujemy wszystkim
osobom i instytucjom, dzięki którym możliwa była
realizacja Półkolonii.
Dorota Ogórek
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17 lipca w galerii biblioteki otwarto wystawę
malarstwa i fotografii, której towarzyszył koncert uczniów Publicznej Społecznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku. Wernisaż malarstwa Marty
Sobczak-Piętoń i fotografii Jürgena Buchau
i Bernda Franke wpisał się w program tegorocznych XXIV Dni Tymbarku.
Wieczór rozpoczął się w miłej atmosferze,
przy muzyce kapeli Tymbarski Ton. Po krótkim
wprowadzeniu i powitaniu gości dokonano prezentacji poszczególnych artystów. Następnie
głos zabrała Marta Sobczak-Piętoń, która przybliżyła zebranym swoje pasje i inspiracje twórcze. Niezwykły klimat prezentowanych akwareli
przyciągał wzrok zwiedzających, o czym było
słychać podczas rozmów w kuluarach. Na uwagę
zasługuje również prezentowana na wystawie
kolekcja zdjęć, która przenosi widza w świat
owadów, ptaków i zwierząt.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy – Paweł Ptaszek, powitał gości oraz pogratulował talentu naszym artystom i młodym muzykom. Na zakończenie wysłuchaliśmy koncertu Jakuba Sporka
i Michała Majerana. Mistrzowska gra młodych
wirtuozów była nagradzana gromkimi brawami.
Marta Sobczak-Piętoń artystka młodego
pokolenia, wraz z mężem i synem mieszka
w Podłopieniu. Ukończyła Liceum Plastyczne
w Nowym Wiśniczu. Jest absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w zakresie
sztuk plastycznych. Pracuje jako nauczyciel
w Zespole Szkół w Pisarzowej. Oprócz malarstwa, projektuje i wykonuje biżuterię artystyczną, ponadto przygotowuje dekoracje na różne
uroczystości. W ostatnim czasie z powodzeniem
odnajduje się w akwareli – technice trudnej, ale
bardzo wdzięcznej. Inspiracją w jej twórczości
jest piękno otaczającej przyrody.
Jürgen Büchau z zawodu mistrz komunikacji
samochodowej, obecnie przebywa na emeryturze
i mieszka w Merserburgu. Od 25 lat pasjonuje
się fotografią, aktywnie działa w klubach fotograficznych. Jego zdjęcia były prezentowane na
licznych wystawach między innymi w Merserburgu, Halle i Saalekres.
Bernd Franke z zawodu nauczyciel biologii
i wychowania fizycznego. Pracował również
jako kierownik Związku Sportowego. Obecnie
jest na emeryturze i mieszka w Lochau. Poświęca swój wolny czas pasji fotografowania przyrody w szczególności zwierząt i ptaków.
Ewa Skrzekut
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Gmina Tymbark w Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich – XXI Sportowym Turnieju Miast
i Gmin 2015 zajęła II miejsce w województwie małopolskim tuż za Gminą Bystra Sidzina.
Zajmując 18. miejsce w kraju w grupie od 5 do 7,5 tys. mieszkańców otrzymała nagrodę finansową
w wysokości 3 000 zł na zakup sprzętu sportowego.
Na sukces gminy w Sportowym Turnieju Miast i Gmin zapracowała liczna grupa nauczycieli, działaczy Uczniowskich Klubów Sportowych: Zryw, Olimpijczyk, Ogniwo, Tymbark, Klubu Sportowego Tymbark, animatorów sportu oraz organizacji pozarządowych. W akcję aktywnie włączyły się również wszystkie placówki oświatowe (szkoły, przedszkola), organizując liczne zawody sportowe, turnieje, zabawy i wycieczki dla wszystkich grup wiekowych. Koordynatorem gminnym turnieju była Pani
Barbara Janczy z Gimnazjum Samorządowego w Tymbarku.
Wszystkim osobom, które przyczyniły się do sukcesu naszej gminy w rywalizacji sportowej ogólnopolskiego turnieju, składam serdeczne podziękowanie – mówi Paweł Ptaszek, Wójt Gminy Tymbark.
Robert Nowak
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11 czerwca 2015 r. na stadionie rezerwowym
w Tymbarku odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Obronne p.k. Harnaś 2015, które otworzyła Pani
Jolanta Dunikowska-Wszołek ‒ Dyrektor Zespołu
Szkół im. KEN w Tymbarku wraz ze Starostą Limanowskim ‒ Panem Janem Puchałą i Wójtem Gminy
Tymbark – Panem Pawłem Ptaszkiem.
W zawodach uczestniczyły drużyny 3-osobowe
w dwóch kategoriach: dziewcząt i chłopców, reprezentujące gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Rywalizacja odbywała się na 4-kilometrowym torze
przeszkód, w czasie pokonywania którego zawodnicy
musieli wykazać się umiejętnościami udzielenia pomocy przedmedycznej, sprawnym posługiwaniem się
środkami chemicznej ochrony osobistej, celnymi
rzutami granatem. Część toru należało pokonać czołgając się oraz wspinając po linie. Należało również
rozwinąć i nawiązać łączność oraz wykazać się „celnym okiem” na strzelnicy. Na koniec uczestnicy
musieli przeprawić się przez rzekę za pomocą pontonu. By dotrzeć do mety, uczestnicy musieli jeszcze
pokonać tzw. „pajęczynę”. Łącznie na starcie stanęło
22 zespoły.
Wyniki końcowe w kategorii dziewcząt:
I miejsce: Gimnazjum Tymbark
II miejsce: Gimnazjum Tymbark II drużyna
III miejsce: Gimnazjum w Słopnicach
IV miejsce: Gimnazjum w Starej Wsi
V miejsce: Gimnazjum w Starej Wsi II drużyna
Kategoria gimnazjalna chłopców:
I miejsce: Gimnazjum w Starej Wsi
II miejsce: Gimnazjum w Słopnicach
III miejsce: Gimnazjum Tymbark
VI miejsce: Gimnazjum Tymbark Drużyna
V miejsce: Gimnazjum w Starej Wsi II drużyna
VI miejsce: Gimnazjum Skrzydlna

Wśród dziewcząt zwyciężyły:
I miejsce: ZS nr 1 w Mszanie Dolnej
II miejsce: ZS im. KEN w Tymbarku
III miejsce: ZS im. KEN w Tymbarku
Najlepszymi wśród chłopców okazali się:
I miejsce: „II A” z ZS im. KEN w Tymbarku
II miejsce: „I A” z ZS w Tymbarku
III miejsce: „ I B” z ZS w Tymbarku
IV miejsce: II Dryżyna i „B”
V miejsce: ZSTiO w Limanowej
VI miejsce: ZSOiZ „Ekonomik” Limanowa
VII miejsce: ZSTiO w Limanowej II drużyna
VIII miejsce: II drużyna I „A” z ZS w Tymbarku
Dla trzech najlepszych drużyn w poszczególnych
kategoriach przygotowano puchary oraz nagrody
rzeczowe i książkowe, a dla pozostałych uczestników
dyplomy i drobne upominki. Ich fundatorami byli:
Starostwo Powiatowe w Limanowej, Urząd Gminy
Tymbark oraz Firma Tymbark MWS która przekazała
soczki dla wszystkich uczestników.
Nagrody zwycięzcom wręczali: Jolanta Dunikowska-Wszołek – Dyrektor Zespołu Szkół im. KEN
w Tymbarku wraz ze Starostą Powiatu Limanowskiego – Janem Puchałą i Wójtem Gminy Tymbark –
Pawłem Ptaszkiem. Gośćmi zawodów byli również:
Dyrektor Gimnazjum w Tymbarku – Tomasz Zieliński oraz Komendant ZS Strzelec nr 2007 OSW
w Tymbarku ‒ Robert Nowak.
Po zakończeniu zawodów wszystkich uczestników,
opiekunów i zaproszonych gości organizatorzy
zawodów poczęstowali tradycyjną żołnierską
grochówką.
Zawody przygotowali i przeprowadzili: Leszek
Lach ‒ sędzia główny zawodów oraz sędziowie pomocniczy: płk Jan Dominik, Grzegorz Dziadoń, Stanisław Opach, Barbara Rakoczy, Krzysztof Przechrzta, a także nauczyciele i uczniowie ZS im. KEN.
Grzegorz Dziadoń

[Wpisz cytat z dokumentu albo podsumowanie interesującej kwestii. Pole tekstowe
można umieścić w dowolnym miejscu w
dokumencie. Użyj karty Narzędzia pól tekstowych, aby zmienić formatowanie pola
tekstowego cytatu.]
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Firmy Tymbark, a Stowarzyszenie Błękitni z Gruszowca przeprowadziło konkurs rzutu „pantoflem
teściowej”. Prowadzący turystyczne spotkanie Stanisław Przybylski przeprowadził również kilka konkursów, w których laureatami zostali:
NAJMŁODSZY UCZESTNIK ZŁAZU: Fabian Murzyn ‒ 6 miesięcy (Pogorzany)
NAJSTARSZY UCZESTNIK ZŁAZU: Roman Duda
‒ 85 lat (Podłopień)
UCZESTNIK Z NAJDALSZEGO ZAKĄTKA
POLSKI: Katarzyna Jaworska (Gdańsk)

W niedzielę 16 sierpnia, tysiąc turystów spotkało
się na Górze Łopień w ramach akcji Odkryj Beskid
Wyspowy. Wielu turystów na szczyt Łopienia przywędrowało szlakiem zielonym z Dobrej, a po złazie
zeszło do Tymbarku szlakiem czarnym pod opieką
przewodnika Mirosława Sipaka. Imprezę wspólnie
zorganizowały Gminy Tymbark i Dobra, a współfinansowało Starostwo Powiatowe w Limanowej.
Przybyłych na polanę turystów witali gospodarze
gmin: Tymbark ‒ Paweł Ptaszek i Dobra ‒ Benedykt
Węgrzyn. W spotkaniu uczestniczyli również: Poseł
na Sejm RP ‒ Wiesław Janczyk, Starosta Limanowski ‒ Jan Puchała, , Radny Powiatu Limanowskiego ‒
Czesław Kawalec, Radni Gminy Tymbark i Gminy
Dobra. Nie zabrakło również pomysłodawcy akcji
Odkryj Beskid Wyspowy ‒ Czesława Szynalika.
Kilka minut po godz. 11.00 rozpoczęła się Msza
Święta, której przewodniczył ks. dr Tadeusz Piwowarski – Proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jurkowie. We Mszy Świętej uczestniczyli również: ojciec salwatorianin ‒ Jakub Trzupek z Campeche w Meksyku oraz kleryk ‒ Żeni
Żukowski ze Stowarzyszenia Błękitawa na Białorusi.
Po zakończeniu Mszy zrobiono pamiątkowe zdjęcie,
druhowie z jednostek OSP w Dobrej i Tymbarku
częstowali turystów kiełbaskami i soczkami
[Wpisz cytat z dokumentu albo podsumowanie interesującej kwestii. Pole tekstowe
można umieścić w dowolnym miejscu w
dokumencie. Użyj karty Narzędzia pól tekstowych, aby zmienić formatowanie pola
tekstowego cytatu.]

UCZESTNIK Z NAJDALSZEGO ZAKĄTKA
ŚWIATA: ojciec Jakub Trzupek, Campeche na Półwyspie
Jukatan w Meksyku (14 tys. km); w spotkaniu uczestniczyli także turyści z Anglii, Austrii i Białorusi
NAJMILSZA: Małgorzata Giza (Tymbark)
NAJMILSZY: Krzysztof Michałek (Dobra)

[Wpisz cytat z dokumentu albo podsumowanie interesującej kwestii. Pole tekstowe
można umieścić w dowolnym miejscu w
dokumencie. Użyj karty Narzędzia pól tekstowych, aby zmienić formatowanie pola
tekstowego cytatu.]

KONKURS WIEDZY O BESKIDZIE WYSPOWYM
I GMINACH ‒ GOSPODARZACH SPOTKANIA:
I miejsce: Bartosz Puto (Kasina Wielka)
II miejsce: Mirosław Pasoń (Żeleżnikowa Wielka)
III miejsce: Teresa Palacz (Limanowa)
KONKURS RZUTU PANTOFLEM TEŚCIOWEJ:
I miejsce: Anna Surdziel (Podłopień)
II miejsce: Tadeusz Gronkiewicz (Rabka)
III miejsce: Mateusz Michalski (Chorągwica)

Za pomoc w organizacji spotkania składamy
podziękowanie: Panu Ryszardowi Saryszowi ‒ Sołtysowi Wsi Chyszówki, druhom strażakom z jednostek OSP w Tymbarku i Dobrej, GOK w Dobrej,
Panu Czesławowi Czernek z Zamieścia, Marii Przybylskiej z Tymbarku, Stowarzyszeniu Błękitni z Gruszowca oraz tymbarskim Strzelcom i Młodzieżowym
Drużynom Pożarniczym OSP Tymbark i Dobra.
Robert Nowak
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Za nami kolejny, czwarty już Gminny Dzień
Języków Obcych. Obchody miały miejsce
18 czerwca 2015 r. w Bibliotece Publicznej
w Tymbarku, a nasze gimnazjum ‒ jak co roku ‒
było ich organizatorem.
Ideą tego dnia jest promowanie nauki języków
obcych, a zwłaszcza języka angielskiego i niemieckiego. W tegorocznych obchodach wzięli
udział uczniowie ze szkół podstawowych
w Tymbarku, Podłopieniu i Zawadce oraz
uczniowie naszej szkoły. Nie zapominamy również o najmłodszych ‒ swoje umiejętności językowe zaprezentowały wszystkim przedszkolaki
z przedszkola U Cioci Agatki. Po ich występie
rozpoczęła się część konkursowa.
W tym roku uczniowie startowali w dwóch
konkursach: językowym ‒ Poliglotek i artystycznym ‒Tymbark’s Got Talent. W pierwszym
z nich uczniowie rozwiązywali test z języka

angielskiego i niemieckiego, w drugim ‒ prezentowali swoje zdolności wokalne, taneczne oraz
gry na instrumentach muzycznych.
Głosami publiczności, która pełniła w tym
konkursie rolę jury, pierwsze miejsce w konkursie artystycznym zdobyła Anna Sowa (SP Tymbark), drugie Emilia Grochmal (SP Tymbark),
a trzecie (po dogrywce) Aleksandra Trojanowska z kl. 1A.
W konkursie Poliglotek miejsca zdobywali
- w kategorii szkół podstawowych: Ewa Garbień miejsce I, Artur Kapera miejsce II, Julia
Kumórkiewicz miejsce III ‒ wszyscy ze Szkoły
Podstawowej w Tymbarku;
- w kategorii gimnazjów: Aleksander Turkiewicz miejsce I (kl. 3B), Joanna Czernek miejsce II (kl. 3A), Mateusz Kęska miejsce
III (kl. 3B).
Cała impreza nie mogłaby się udać bez sponsorów, zwłaszcza Wójta Gminy Tymbark ‒ Pawła Ptaszka i Rady Gminy Tymbark, Gminnej
Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Dyrekcji naszego
gimnazjum. Jak co roku wsparły nas również
Wydawnictwo Pearson oraz Wydawnictwo MM
Publications. DZIĘKUJEMY!
Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim pozostałym uczestnikom, dziękujemy opiekunom
uczniów za obecność i pomoc, a wszystkim mówimy: Warto uczyć się języków obcych!
Danuta Sołtys

KOMUNIKAT
Przypominamy Mieszkańcom Gminy Tymbark, że 31 lipca br.
minął termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za trzeci kwartał 2015 r.
Informujemy, że obsługę kasową Urzędu Gminy przejął Bank Spółdzielczy Rzemiosła
w Krakowie Oddział w Tymbarku. Opłaty należy dokonać przelewem na indywidualny
numer rachunku bankowego lub w punkcie kasowym banku znajdującym się obok poczty.
Uprzejmie prosi się o terminowe regulowanie płatności celem uniknięcia
postępowania egzekucyjnego.
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Jak co roku, 1 września uczniowie i nauczyciele
szkół z terenu Gminy Tymbark rozpoczęli kolejny
rok szkolny. Przed uroczystymi akademiami w szkołach uczniowie uczestniczyli we Mszach Świętych
w kościołach parafialnych.
W tym roku naukę w szkołach podstawowych:
Tymbarku, Zawadce, Podłopieniu i Piekiełku rozpoczęło łącznie 523 uczniów oraz 240 uczniów
gimnazjum w Tymbarku i Piekiełku. Do przedszkoli
funkcjonujących na terenie Gminy Tymbark uczęszczać będzie około 240 dzieci.

[Wpisz cytat z dokumentu albo podsumowanie interesującej kwestii. Pole tekstowe
można umieścić w dowolnym miejscu w
dokumencie. Użyj karty Narzędzia pól tekstowych, aby zmienić formatowanie pola
tekstowego cytatu.]
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cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz chorąży
ZS - Tadeusz Rybka, zastępca dowódcy jednostki ds.
wyszkolenia.
Strzelcy w ramach szkolenia wojskowego uczestniczyli w zajęciach taktycznych, których celem była
nauka maskowania się na współczesnym polu walki,
doskonalenie marszu ubezpieczonego oraz wyćwiczenie umiejętności reagowania na Broń Masowego
Rażenia przy użyciu BST.
Organizatorzy zajęć szczególną uwagę położyli na
umiejętność czytania mapy, nanoszenia znaków taktycznych na mapach, przybliżenia zagadnień z zakresu obrony cywilnej (powszechnej samoobrony) oraz
przeprowadzili musztrę indywidualną i zespołową.
Patrolami biorącymi udział w ćwiczeniach dowodzili: sekcyjny ZS - Maciej Banach i starszy Strzelec
ZS - Jakub Wawrzyniak.
Grę terenową zakończyło ognisko z pieczeniem
kiełbasek, ufundowanych przez Urząd Gminy
w Tymbarku.
Robert Nowak

W ostatnim dniu tegorocznych wakacji młodzież
z Jednostki Strzeleckiej nr 2007 im. kpt. Tadeusza
Paolone ZS Strzelec OSW w Tymbarku uczestniczyła w grze terenowej z elementami Obrony Terytorialnej oraz Obrony Cywilnej.
Założenia do ćwiczeń opracował zespół w składzie:
instruktor obrony cywilnej Gminy Tymbark - Robert
Nowak, inspektor UG ds. obronności, obrony
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Wójt Gminy - Paweł Ptaszek powitał nowy rok
szkolny razem z uczniami i gronem pedagogicznym
Szkoły Podstawowej w Zawadce. Uroczystość była
również okazją do wręczenia nauczycielce tej szkoły
aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz nagrody jubileuszowej dla
Pani Dyrektor Haliny Dudzik z okazji 25-lecia pracy
zawodowej. Wszystkim uczniom życzymy wiele
zapału oraz bardzo dobrych wyników w nauce,
a nauczycielom wytrwałości i sukcesów wychowawczych.
Agnieszka Kądziołka

www.tymbark.pl
12

Przemoc

PPR
RZ
ZE
EM
MO
OC
CD
DO
OM
MO
OW
WA
A
T
TO
O PPR
RZ
ZE
ESST
TĘ
ĘPPSST
TW
WO
O!!

w których krzywdzi się bliskich, przyswajają
sobie zachowania dorosłych, których są świadkami lub ofiarami. Uczą się, że przemoc to
najlepszy i najbardziej skuteczny sposób rozwiązywania konfliktów.
PAMIĘTAJ!
Nic nie usprawiedliwia aktów przemocy!

Przemoc domowa, zwana też przemocą w rodzinie, to zamierzone i wykorzystujące przewagę
sił działanie skierowane przeciw członkowi
rodziny, które narusza prawa i dobra osobiste,
powodując cierpienie i szkody.
Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym,
że: jest intencjonalna – jest zamierzonym celowym działaniem człowieka, jest nakierowana na
kontrolowanie i podporządkowanie ofiary,
odbywa się w warunkach nierównowagi sił –
sprawca ma i wykorzystuje przewagę (fizyczną,
psychiczną lub ekonomiczną) nad ofiarą, prowadzi do naruszenia podstawowych praw
i wolności ofiary, powoduje cierpienie
oraz naraża zdrowie i życie ofiary na poważne
szkody.
Głównym celem osób stosujących przemoc
domową jest wywarcie określonego wpływu na
członków swojej rodziny, podporządkowanie ich
i uzyskanie nad nimi kontroli. Bardzo często
sprawcy wykorzystują przemoc fizyczną, ale
nierzadko dochodzi również do przemocy psychicznej, seksualnej czy ekonomicznej.
Przemoc bywa przekazywana z pokolenia na
pokolenie. Dzieci wychowujące się w rodzinach,

 W sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia powiadom Policję – 997, 112,
183379401 (komisariat – Limanowa).
 W razie doznania obrażeń ciała zgłoś się
do lekarza w celu udzielenia Ci pomocy
medycznej; możesz zażądać wystawienia
bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego
o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała
związanych z użyciem przemocy.
 Jeśli potrzebujesz rozmowy, bezpłatnej
porady prawnej, wsparcia psychologicznego w związku z przemocą w rodzinie
zadzwoń pod nr tel.: Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w
Limanowej
18 3337912
 W celu uzyskania kompleksowej pomocy
możesz zgłosić się do właściwej instytucji np.
-OPS-u 18 33 25 322
-Zesp. Interdys. ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie 693 590 113
- Gm. Kom. ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 18 33 25 637 (wew.
33) lub 18 33 25 322

Jeśli jesteś świadkiem
przemocy w rodzinie:
ZAREAGUJ!
NIE BĄDŹ OBOJĘTNY!
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Tymbark,
Mamy zamiar przystąpić do opracowania publikacji prezentującej Gminę Tymbark. Naszym celem jest stworzenia
albumu przedstawiającego najważniejsze i najpiękniejsze zakątki i obiekty naszej gminy ‒ dawniej i dziś. Publikacja
ma w założeniu obrazować wybrane miejsce naszej małej ojczyzny z perspektywy historycznej i czasów współczesnych. Celem albumu będzie nie tylko pokazanie zmian, jakie dokonały się na naszym terenie za sprawą upływającego czasu, ale także utrwalenie piękna naszego otoczenia.
Aby stworzyć album, mający charakter porównawczy, niezbędne jest pozyskanie zdjęć archiwalnych przedstawiających naszą gminę. W gminnym zasobach posiadamy fotografie, które w części mogłyby znaleźć się we wspomnianej publikacji, ale niestety nie przedstawiają one całej gminy.
Ponawiamy zatem naszą gorącą prośbę o pomoc w realizacji przedsięwzięcia poprzez nieodpłatne udostępnienie
‒ do zeskanowania ‒ fotografii, przedstawiających zakątki naszej gminy, które z pewnością posiadacie Państwo
w swoich prywatnych archiwach.
Materiały bardzo prosimy dostarczyć do Urzędu Gminy w Tymbarku ‒ pokój numer 11, natomiast wszelkich
dodatkowych informacji udzieli Państwu Pani Kinga Urbańska ‒ pracownik działu promocji ‒ pod numerem telefonu: 18 33 25 637 w. 28 lub mailowo: k.urbanska@tymbark.pl. Informujemy, iż wszystkie materiały po zeskanowaniu
zostaną Państwu zwrócone.
Z góry dziękujemy Państwu za przychylność.
Wójt Gminy Tymbark
Paweł Ptaszek

Gminna Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii:
Jadwiga Franczak – przewodnicząca komisji
Anna Gawron – pełnomocnik
Jarosław Oleksy – członek
ks. Bogdan Stelmach – członek
Piotr Frys – członek
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

