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Szanowni Mieszkańcy! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozpoczęliśmy ostatni rok kadencji obecnej 
Rady Gminy i Wójta. Rada Gminy w grud-
niu 2013 roku przyjęła budżet Gminy na rok 
2014, który już wszedł w fazę realizacji. Na 
bieżąco prowadzimy obsługę administracyj-
ną i finansową wszystkich jednostek podle-
głych Gminie jak i samego Urzędu, nie wy-
łączając zaplanowanych inwestycji.    
     Po podsumowaniu roku ubiegłego i za-
mknięciu ksiąg okazało się, iż na skutek 
wyższych wpływów do budżetu, większej 
ilości zdobytych środków z zewnątrz oraz 
dzięki oszczędnościom możemy zwiększyć 
jeszcze nakłady na inwestycje w 2014 roku  
o ponad 600 tys. zł. Niestety, część Radnych 
na ostatniej sesji w dniu 28 marca nie była  
w stanie zaakceptować proponowanych do-
datkowych zadań i zdecydowała się zablo-
kować proponowane przeze mnie zmiany  
w budżecie. Dotyczyło to pomysłu budowy 
lodowiska, budowy świetlicy w Podłopieniu, 
budowy myjni samochodowej, budowy wie-
ży widokowej na górze Paproć, budowy 
chodnika przy drodze powiatowej w Piekieł-
ku, remontu w Szkole Podstawowej  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

w Piekiełku, wykonania dokumentacji projektowej 
kanalizacji w Piekiełku i Zamieściu oraz wsparcia 
dla Policji.  
   Przykre jest w tym wszystkim to, że na posiedzeniu 
komisji przed sesją nie zgłaszano żadnych uwag do 
proponowanych przeze mnie zmian i nie wnoszono 
żadnych innych propozycji, natomiast na Sesji grupa 
Radnych zagłosowała przeciw zmianom w budżecie. 
Wynik głosowania 7:7 sprawia, że nie mogę propo-
nowanych zmian wprowadzić w życie. Radni, którzy 
byli przeciwni, do ostatniej chwili nie wnosili za-
strzeżeń ani nie zwracali się o wyjaśnienia w zakresie 
proponowanych zmian, a w trakcie posiedzeń komi-
sji przed sesją milcząco zaakceptowali proponowany 
projekt finansowy. Okazało się, iż zmarnowaliśmy 
dwa dni (dzień komisji i dzień Sesji), nie licząc czasu 
poświęconego na przygotowanie zmian do budżetu  
i wieloletniej prognozy finansowej. 
   Zdumiewa fakt, iż przeciwko budowie sztucznego 
lodowiska w Tymbarku, remontowi w szkole w Pie-
kiełku, budowie świetlicy w Podłopieniu oraz wieży 
widokowej na szczycie Góry Paproć było trzech 
członków Komisji Oświaty Kultury i Sportu, na-
tomiast dwóch członków Komisji Rolnictwa, która 
wnioskowała wcześniej o budowę lodowiska, rów-
nież głosowało przeciw. Nadmieniam, iż na budowę 
lodowiska możemy wystąpić o dofinansowanie  
w wysokości ok. 150 tys. zł. 
   Mimo, iż do wyborów mamy jeszcze kilka miesię-
cy (wybory odbędą się w dniu 16 listopada), a już 
daje się odczuć wzrost napięcia przedwyborczego. 
Ujawniają się coraz śmielej ci, którzy nie do końca 
zostali usatysfakcjonowani przez obecne władze 
Gminy. Szczególnie widoczni stają się ci, którzy do 
tej pory nie wykazywali inicjatyw pomagających 
 
 
 

egzemplarz bezpłatny 

Gmina Tymbark 
INFORMATOR SAMORZĄDOWY 

kadencja 2010–2014 
Tymbark ● Podłopień ● Zamieście ● Zawadka ● Piekiełko  

Styczeń/Luty/Marzec 2014  



 rozwijać infrastrukturę i kulturę naszej miejscowości 
– najczęściej utrudniali wprowadzanie zmian rozwo-
jowych. 
   Ponieważ wachlarz działań w zatwierdzonym  
w grudniu 2013 roku budżecie jest bardzo szeroki, na 
dzień dzisiejszy mamy pełne ręce roboty i gwarantu-
ję, iż zaplanowane zadania wykonam. Mimo tego 
szkoda, że mając możliwości finansowe poszerzenia 
oferty dla Mieszkańców, nie mogę jej zrealizować.  
Myślę jednak, że gdy emocje opadną i przedyskutu-

jemy jeszcze parę tematów to będziemy w stanie 
wprowadzić te zadania do budżetu na 2014 rok.    
   Poniżej przedstawiam wykaz zadań inwestycyj-
nych przyjętych w budżecie wraz z proponowanymi 
zmianami (na czerwono). 
  Serdecznie wszystkich pozdrawiam, składając –
wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Ma-
rianem Zimirskim – serdeczne życzenia: zdrowych, 
pogodnych, rodzinnych Świąt Wielkanocnych. 

Lech Nowak

 NAZWA ZADANIA 
PRZYJĘTE  

W BUDŻECIE 
NA 2014 R. 

PO ZMIANACH 

1 
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Tymbark  
(wykonanie map i dokumentacji) 50 000 80 000 

2. 
Budowa zbiornika wody i studni na oś. Góry Rysie  
w Zamieściu 300 000 300 000 

3. 
Budowa zbiornika wody wraz z przyłączami z istniejących 
studni głębinowych oś. Zęzów – Dudówka 50 000 50 000 

4. 
Budowa chodnika przy drodze powiatowej  
Piekiełko-Tymbark w miejscowości Tymbark 
projekt realizowany przy udziale środków pomocowych 

920 000 670 000 

5. Przebudowa i budowa dróg gminnych 1 500 000 1 500 000 

6. 
Zakup oprogramowania elektronicznego obiegu dokumen-
tów, rozbudowa monitoringu oraz opracowanie portalu ma-
powego (PZP) dla Urzędu Gminy  

22 000 22 000 

7. Budowa parkingu przy Szkole w Piekiełku 65 000 65 000 
8. Zakup tablicy interaktywnej Sz. Podst. Tymbark 6 500 6 500 

9. 
Wykonanie ocieplenia ściany zewnętrznej w budynku Szkoły 
Podstawowej w Zawadce 20 000 20 000 

10. 
Wykonanie oświetlenia ulicznego – Jasna Podłopień, Zamie-
ście – Słopnice 20 000 20 000 

11. 
Wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej  
projekt realizowany przy udziale środków pomocowych 40 000 40 000 

12. 
Budowa zaplecza sportowego przy boisku  
wielofunkcyjnym w Podłopieniu 20 000 120 000 

13. 
Utworzenie zespołu rekreacyjno-wypoczynkowego wraz  
z zagospodarowaniem terenu Wsi Tymbark  
projekt realizowany przy udziale środków pomocowych 

650 000 550 000 

14. 
Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Piekiełku  
zadanie realizowane przez Powiat Limanowski - 100 000 

15. Zakup działki w Zamieściu - 8 000 

16. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji - 5 500 

17. Modernizacja budynku szkoły w Piekiełku - 20 000 
18. Wniesienie udziału do Spółki ZGK – budowa myjni - 100 000 

19. 
Budowa amfiteatru I etap – płyta widowni z przeznaczeniem 
pod lodowisko i skatepark przy stadionie - 100 000 

20. Budowa sztucznego lodowiska w Tymbarku - 300 000 
21. Budowa wieży widokowej na górze Paproć - 100 000 

 RAZEM: 3 663 500 4 177 000 

Słowo od Wójta 



PODSUMOWANIE GMINNEGO  
PRZEGLĄDU GRUP KOLĘDNICZYCH 

18 stycznia br. w Bibliotece w Tymbarku, już po raz 
trzeci, odbył się Gminny Przegląd Grup Kolędni-
czych. Od samego rana budynek tętnił gwarą i odgło-
sami muzyki, przybywających tu licznie kolędników 
ze świątecznymi rekwizytami w towarzystwie muzy-
ków. Zgromadziło się łącznie 156 uczestników, sku-
pionych w 18 grupach kolędniczych, którzy repre-
zentowali wszystkie szkoły podstawowe oraz gimna-
zja z terenu gminy.  

   Przegląd miał na celu prezentację zwyczajów bo-
żonarodzeniowych oraz upowszechnianie tradycji 
kolędowania. Na występy złożyły się kolędy i pasto-
rałki oraz ich współczesne interpretacje, przy wyko-
rzystaniu zespołów instrumentalnych.  

   Uczestnicy występowali w trzech kategoriach wie-
kowych: klasy od I-III, IV-VI i gimnazja. Poziom 
wykonania był wysoki, czuło się rywalizację oraz 
ogromne zaangażowanie młodych artystów. Dużą 
aktywnością wykazała się publiczność, nagradzając 
głośnymi brawami poszczególnych uczestników. 
Zmagania konkursowe oceniało Jury w składzie: 
Barbara Opach, Zofia Jeż i Piotr Taczanowski, które 
po obejrzeniu wszystkich grup kolędniczych wyłoni-
ło zwycięzców, a zostali nimi:  

Kategoria kl. I–III 

I miejsce: „Kolędnicy Wędrownicy” – kl. I b, SP  
w Tymbarku 

II miejsce: „Mali Kolędnicy” – kl. III, SP w Podło-
pieniu  

III miejsce: Zespól Regionalny „Piekieloki” – NSP 
 w Piekiełku 

Kategoria kl. IV–VI 

I miejsce: „Zespół z Gwiazdą” – SP w Tymbarku 

II miejsce: „Zespól z Piekiełka” – NSP w Piekiełku 

III miejsce: „Kolędnicy” – SP w Zawadce 

Kategoria Gimnazja 

I miejsce: Zespół „Takt” – SG w Tymbarku 

II miejsce: Zespół Gimnazjalistów – NG w Piekiełku 

III miejsce: Zespół „Surdziele” – SG w Tymbarku 

  Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali słodycze  
i soki. Natomiast zespoły – sprzęt sportowy, gry  
i pamiątkowe dyplomy.  
  Serdecznie dziękujemy wykonawcom i muzykom 
za udział w konkursie, a nauczycielom za pomoc  
i przygotowanie zespołów kolędniczych.  

Szczególne podziękowania kierujemy do sponsorów: 

 Komisji ds. Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych Gminy Tymbark, 

 TYMBARK-MWS Sp. z o.o. S.K.A. 

Ewa Skrzekut 

 

Z  życia Gminy Tymbark 
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TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ 

Młodzież zapobiega pożarom – to temat ogólnopol-
skiego turnieju wiedzy pożarniczej dla dzieci i mło-
dzieży szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół 
średnich. W Tymbarku eliminacje gminne zorgani-
zowano w Remizie OSP w Tymbarku.  

  Celem turnieju jest popularyzacja przepisów 
 i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony 
ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpo-
żarowej – mówi druh Zbigniew Kaptur, komendant 
gminny strażaków.  

  W szczególności służy popularyzacji wśród dzieci  
i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożaro-
wych, zasad postępowania na wypadek pożaru, prak-
tycznych umiejętności posługiwania się podręcznym 
sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożar-
niczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz 
historii i tradycji ruchu strażackiego – kończy  
Zbigniew Kaptur. 
  Turniej przebiegał w dwóch etapach. Pierwszy – 
pisemny, to test składający się z 40 pytań, który po-
zwolił wyłonić po pięciu finalistów w każdej grupie 

wiekowej. W drugim etapie uczestnicy odpowiadali 
na 5 pytań zawartych w losowanych zestawach. 
Ostateczna klasyfikacja turnieju przedstawia się na-
stępująco: 

W grupie szkół podstawowych: 

1. Julia Surdziel – SP Piekiełko  
2. Alicja Kaptur – SP Tymbark  
3. Albert Smoroński – SP Piekiełko  
4. Filip Klimek – SP Piekiełko  
5. Patrycja Nowak – SP Piekiełko 

W grupie gimnazjów: 

1. Dominik Chudy – Gimnazjum Piekiełko 
2. Monika Rybka – Gimnazjum Tymbark  
3. Małgorzata Giza – Gimnazjum Tymbark  
4.Kinga Sobczak – Gimnazjum Tymbark  
5.Kacper Zwierczyk – Gimnazjum Tymbark 

W grupie szkół ponadgimnazjalnych – uczniowie 
klas mundurowych ZS im. KEN w Tymbarku: 

1. Krzysztof Krupa   
2. Mateusz Szloch  
3. Szymon Krzeptowski  
4. Sebastian Chyc  
5. Konrad Sopata 

  Dwie osoby z każdej grupy wiekowej reprezento-
wać będą Gminę Tymbark w eliminacjach szczebla 
powiatowego. 
  Komisji sędziowskiej przewodniczył st.kpt. Krzysz-
tof Hybel z KP PSP w Limanowej.  

 Organizatorami turnieju byli: Urząd Gminy w Tym-
barku, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP  
w Tymbarku, OSP Tymbark oraz druh Dariusz  
Molek, który przygotował pytania konkursowe.  

Nagrody zwycięzcom wręczali: Wójt Gminy Tym-
bark – Lech Nowak, st. kpt. Krzysztof Hybel, st. kpt. 
Robert Janczy z KP PSP w Limanowej oraz druh 
Zbigniew Kaptur – komendant gminny strażaków.   

Fundatorami nagród byli: Rada Ochrony Walk i Mę-
czeństwa w Warszawie, IPN w Warszawie oraz 
MOT Kraków. Smaczny posiłek dla uczestników 
turnieju ufundował Zarząd Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Tymbarku, a gorącą atmosferę turnieju 
chłodziły napoje ufundowane przez firmę Tymbark. 

Robert Nowak 

Z  życia Gminy Tymbark 
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ŻOŁNIERZE WYKLĘCI  
O WOLNĄ I NIEZAWISŁĄ… 

 to temat konkursu plastycznego dla dzieci i młodzie-
ży szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich  
z terenu Gminy Tymbark. 

  Celem konkursu, zorganizowanego przez Jednostkę 
Strzelecką nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS 
Strzelec OSW w Tymbarku i Urząd Gminy  
w Tymbarku było uczczenie pamięci Żołnierzy Wy-
klętych oraz powojennego podziemia antykomuni-
stycznego.   
  Oceny nadesłanych prac dokonało jury pod prze-
wodnictwem dowódcy tymbarskiego Strzelca mł. 
insp. ZS Roberta Nowaka. Kolejność miejsc: 
 
 

STRZELECKA LEKCJA HISTORII 

 
Młodzież z Jednostki Strzeleckiej nr 2007 im. kapi-
tana Tadeusza Paolone ZS Strzelec OSW w Tymbar-
ku, tym razem gościła w Szkole Podstawowej  
w Podłopieniu.  
  Zaproszenie dla tymbarskiego Strzelca skierowała 
dyrektor tej placówki oświatowej – Pani Jolanta  
Sopata.  

 
W grupie szkół średnich: 
1. Karolina Dec 
2. Dawid Bodziony  
3. Karol Płatek – wszyscy uczniowie szkół mundu-
rowych Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku 
 
W grupie szkół gimnazjalnych: 
1. Julia Wagner  
2. Klaudia Puchała  
3. Małgorzata Wagner – trzy uczennice Gimnazjum  
Samorządowego w Tymbarku 
 
W grupie szkół podstawowych: 
1. Julia Grochmal  
2. Aleksandra Trojanowska  
3. Anna Stokłosa – uczennice Szkoły Podstawowej  
w Tymbarku 
 
  Wręczenie nagród nastąpiło w dniu 28 lutego 2014 
roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tym-
barku. Fundatorem nagród dla zwycięzców była Ra-
da Ochrony Walk i Męczeństwa w Warszawie, IPN 
w Warszawie i oddział IPN w Krakowie. 

Robert Nowak   
 

 
   
Kadra dowódcza Strzelca w osobach:  

 drużynowy ZS – Karol Natonek  
 sekcyjna ZS – Agata Sopata  
 sekcyjna ZS – Katarzyna Badyla  
 sekcyjny ZS – Patryk Dudek 

przeprowadziła zajęcia szkoleniowe z zakresu histo-
rii tymbarskiego Strzelca, organizacji Związku Strze-
leckiego Strzelec OSW, sił zbrojnych i wyposażenia 
indywidualnego żołnierza. Nie zabrakło również 
żołnierskiej musztry. Przedstawiono także postać 
patrona jednostki – bohaterskiego żołnierza –  
kapitana Tadeusza Paolone.  
  Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród 
młodzieży. Cieszy fakt zapraszania Strzelca do szkół, 
celem popularyzacji tej organizacji proobronnej jak 
również przybliżenia problematyki obronności i bez-
pieczeństwa wśród młodego pokolenia w tak trud-
nych dla Europy i świata chwilach związanych  
z wydarzeniami na Ukrainie. 
 

Robert Nowak 

Z  życia Gminy Tymbark 
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SZACHOWY SUKCES 
TYMBARSKIEJ GIMNAZJALISTKI 

 
Natalia Cudek, uczennica pierwszej klasy Gimna-
zjum Samorządowego w Tymbarku, zajęła I miejsce 
w Szachowych Mistrzostwach Powiatu w ramach 
Gimnazjady dziewcząt. Turniej odbył się 10 stycz-
nia 2014 roku w Limanowej.  
    

ZIMOWE MANEWRY  
TYMBARSKICH STRZELCÓW 

Ostatnie dni tegorocznych ferii zimowych tymbarscy 
Strzelcy – w tym liczna grupa uczniów klas mundu-
rowych Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku, Gim-
nazjum Samorządowego w Tymbarku i szkół z tere-
nu powiatu limanowskiego – spędziła na obozie 
Przysposobienia Wojskowego Obrony Cywilnej.  
   Cykl zajęć szkoleniowych obejmował: kilkunasto-
kilometrowe marsze nocne w Beskidzie Wyspowym, 
zajęcia na ściance wspinaczkowej w Nowym Sączu, 
szkolenie z ratownictwa przed medycznego, zajęcia  
z zielonej taktyki i survivalu oraz bytowanie w gó-
rach, w tym budowa baz, maskowania, przygotowa-
nie posiłków w warunkach górskich. Nie zabrakło 
musztry i szkolenia z zakresu obrony cywilnej. 

 Niewątpliwy sukces naszej gimnazjalistki był  
o tyle spektakularny, iż uzyskała go pokonując kolej-
no sześciu z siedmiu przeciwników (chłopców). 
Krótki czas rozgrywanych partii (10 minut) wymagał 
wysokich umiejętności techniczno-taktycznych, kon-
centracji oraz odporności psychicznej. Tego naszej 
zawodniczce nie zabrakło i pozwoliło zdobyć tytuł 
mistrzyni powiatu. 
   Trzech pozostałych reprezentantów Gimnazjum  
samorządowego w Tymbarku: Aleksander Turkie-
wicz, Szymon Ból i Kamil Kurek, pomimo dużych 
wysiłków i dobrej gry, zajęli dalsze miejsca. 
   To nie pierwszy sportowy sukces naszych młodych 
szachistów. W organizowanym w grudniu Gminnym 
Turnieju Szachowym pokazała się nowa, utalento-
wana grupa: Witold Sojka, Maciej Stokłosa, Adrian 
Zwierczyk i Jakub Wawrzyniak, o których jeszcze 
pewnie usłyszymy. 

                                              Krzysztof Wiśniowski 
 
    
   Na obozie bardzo dobrze funkcjonowała kuchnia, 
którą dowodził sekcyjny ZS Wiktor Baczyński, 
uczeń klasy III LO o profilu wojskowym. Doskonałe 
posiłki przygotowywali: sekcyjni ZS Agata Sopata  
i Katarzyna Badyla oraz st. Strzelec Marcin Gawron.  
Organizatorem zajęć terenowych był sekcyjny ZS 
Patryk Dudek – uczeń III klasy LO o profilu woj-
skowym tymbarskiego Zespołu Szkół. Szkolenie ze 
strzelectwa sportowego przeprowadzili płk Jan Do-
minik i Grzegorz Dziadoń z Zespołu Szkół im. KEN 
w Tymbarku. Komendantem obozu był chor. ZS 
Tadeusz Rybka, jego zastępcą drużynowy ZS Stani-
sław Opach, kwatermistrzem sierżant ZS Józef Ba-
nach, dowódcą plutonu drużynowy ZS Karol  
Natonek.  
   Obóz szkoleniowy zorganizowano dzięki pomocy 
finansowej UG w Tymbarku i Pana Romana Pasyka, 
właściciela firmy transportowej. Gorącą atmosferę 
zajęć szkoleniowych chłodziły napoje ufundowane 
przez firmę Tymbark. 

 

 

 
 
 
 
 

Sport i Turystyka 

Robert Nowak 
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SIATKÓWKA MIESZANA –  
TURNIEJ ROZSTRZYGNIĘTY 

 
 25 stycznia na hali sportowej w Tymbarku rozegra-
ny został coroczny Turniej Siatkówki Mieszanej  
o Puchar Wójta Gminy Tymbark. To kolejny – po 
„halówce i koszykówce” – turniej, w którym miesz-
kańcy naszej Gminy mogą sprawdzić swoje umiejęt-
ności w zespołowych grach sportowych. 
   Do rywalizacji przystąpiło 6 zespołów (3 panie +  
3 panów). Systemem „każdy z każdym” rozegrano 
mecze grupowe. Kolejność miejsc w turnieju ustaliły 
mecze w rundach: półfinałowej i finałowej.  
   Bezkonkurencyjna okazała się drużyna pn. Grupa 
Niezależna, która w całych rozgrywkach straciła 
tylko jednego seta.  
 

 
ELIMINACJI GMINNE DO TURNIEJU 

 
 
 
 
   
 

 Eliminacje do turnieju rozegrano w 3 kategoriach: 
chłopców do 10 lat, chłopców do 12 lat oraz dziew-
cząt do 10 lat.  
   4 marca na Orliku w Tymbarku rywalizowały 
dziewczęta z SP Podłopień oraz z SP w Tymbarku. 
W meczu lepszą okazała się drużyna z SP  
w Tymbarku, prowadzona przez Panią Edytę Kro-
nenberger.  
   Najlepszą bramkarką meczu wybrano Oliwię  
Piwowarczyk z SP Tymbark, najlepszą zawodniczką 
została Anna Sowa z SP Tymbark, natomiast wyróż-
nienie otrzymała Edyta Puchała z SP Podłopień.    
   Również 4 marca rywalizowali chłopcy do lat 10. 
Do eliminacji przystąpiły 2 drużyny: SP Podłopień  

Walka o pozostałe miejsca była bardzo wyrównana  
i rozstrzygała się dopiero w tiebreak’ach.  
 
Tabela końcowa turnieju: 
I – GRUPA NIEZALEŻNA: Jarosław Małucha, 
Sławomir Wątroba, Władysław Sułkowski, Katarzy-
na Dziadoń, Zuzia Majeran, Anna Sukiennik 
II – BEZIMIENNI: Eryk Sobczak, Darek Smoter, 
Maciej Banach, Puchała Klaudia, Julia Wagner, 
Magdalena Giza 
III – SZMAJORY: Piotr Łącki, Maciej Czyrnek, 
Kamil Czernek, Sylwia Porębska, Ilona Faron, We-
ronika Pala 
IV – NAJGORĘTSI: Faustyna Rybka, Lidia Sowa, 
Justyna Staśko, Przemysław Sobczak, Damian Zapa-
ła, Dawid Pach 
V – AVE PODŁOPIEŃ: Przemysław Sobczak, Ma-
teusz Czyrnek, Mirek Kordeczka, Ola Kurek, Moni-
ka Smaga, Kamila Bubula 
V – KROPECZKI: Kamil Gawron, Rafał Kaptur, 
Michał Smaga, Justyna Puchała, Karol Włodarczyk, 
Łukasz Surdziel. 

Organizator: Wójt Gminy Tymbark, UKS Olimpij-
czyk, Gimnazjum Samorządowe w Tymbarku. 

       Krzysztof Wiśniowski – prowadzący zawody 

 
 
oraz SP Tymbark. W meczu lepszą okazała się dru-
żyna z Tymbarku. Bramkarzem meczu został Mate-
usz Ogórek z SP w Podłopieniu, najlepszym zawod- 
nikiem – Bartek Twaróg z SP Tymbark, natomiast 
wyróżnienie otrzymał Bartek Kaptur z SP Podłopień. 
   5 marca rozegrano mecze w kategorii chłopców do 
12 lat. Zgłosiły się 3 drużyny: SP Piekiełko, UKS 
Olimpijczyk 2002 oraz UKS Olimpijczyk 2003. Tur-
niej rozegrano systemem każdy z każdym. Najlepszą 
drużyną okazała się drużyna UKS Olimpijczyk 2002, 
która pokonała swoich rywali. Drugie miejsce przy-
padło UKS Olimpijczyk 2003, a trzecie SP Piekiełko. 
  Najlepszym bramkarzem wybrano Dominika Marka 
z UKS Olimpijczyk 2002, najlepszym zawodnikiem 
został Arkadiusz Śliwa z UKS Olimpijczyk 2003, 
natomiast wyróżnienie otrzymał Konrad Palacz  
z UKS Olimpijczyk 2003. 
  Wszyscy uczestnicy rozgrywek otrzymali upominki 
ufundowane przez Urząd Gminy w Tymbarku oraz 
firmę Tymbark. 
 Bartosz Ligas – koordynator rozgrywek 
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BEZPIECZEŃSTWO – WAŻNA SPRAWA 

 
W styczniu odbył się gminny konkurs pod hasłem: 
Bezpieczeństwo – ważna sprawa, którego organizato-
rem było Publiczne Przedszkole Samorządowe  
w Tymbarku. Uczestniczyły w nim przedszkola  
i oddziały „O” przy SP z terenu Gminy Tymbark. 
   Głównymi celami konkursu było poszerzenie wie-
dzy z zakresu bezpieczeństwa dziecka w wieku 
przedszkolnym oraz aktywizacja środowisk przed-
szkolnych w zakresie edukacji na rzecz bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym. 
   Dzieciaki po wylosowaniu koloru, przypisanego 
drużynie, zajęły odpowiednie miejsca, a następnie 
przystąpiły do 6 konkurencji. Pierwsza polegała na 
podzieleniu odpowiednich przedmiotów na obraz-
kach na bezpieczne i niebezpieczne. Drugą były za-
gadki – losowano 3 zestawy łamigłówek i odpowia-
dali na nie. Trzecia rozgrywka polegała na przypo- 
 
 

PASOWANIE NA CZYTELNIKA 

  

 

 

 

 

 

29 stycznia 2014 roku w Szkole Podstawowej  
w Zawadce miała miejsce uroczystość pasowania 
klasy pierwszej na czytelników biblioteki.  
   Program artystyczny przygotowali uczniowie  
z klasy czwartej, pod okiem Pani Bibliotekarki.  

rządkowaniu odpowiedniego numeru alarmowego do 
pojazdu służb ratunkowych. Kolejna konkurencja 
wymagała znajomości poprawnego układu kolory-
stycznego świateł na sygnalizatorze. Dalej czekał 
quiz – dzieciaki musiały wczuć się odpowiednio  
w wylosowaną sytuację problemową i zastanowić 
czy jest to właściwe zachowanie. W ostatniej konku-
rencji uczestnicy otrzymali puzzle – musieli ułożyć 
obrazek, a następnie opisać przedstawioną sytuację. 

OSTATECZNA KLASYFIKACJA KONKURSU: 
I miejsce: „drużyna zielonych” ze SP w Podłopieniu 
II miejsce: „pomarańczowi” z Publicznego Przed-
szkola Samorządowego w Tymbarku  
III miejsce: drużyna „niebieskich” ze SP w Tymbar-
ku oraz „czerwonych” z Parafialnego Przedszkola  
w Tymbarku 
Wyróżnienie: grupa „żółtych” ze SP w Zawadce 

  Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplo-
my, a każdy uczestnik – indywidualnie: plecak, kolo-
rowankę, kredki, odblask. Laureaci otrzymali rów-
nież teczkę z rączką oraz zestaw przyborów szkol-
nych. Każda placówka, która wytypowała swoich 
przedstawicieli zyskała kolorowe naklejki ścienne.   
Fundatorami tych wspaniałych i wartościowych na-
gród byli: Firma Florad, PZU oddział w Limanowej, 
Delikatesy Centrum w Tymbarku, Gminna Komisja 
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Rada Rodziców, działająca przy Publicznym Przed-
szkolu Samorządowym w Tymbarku. 
 
 
   W barwnych i bajkowych strojach uczniowie, po-
przez zabawę, zapoznali młodszych kolegów z wła-
ściwymi zasadami „traktowania” książek z biblioteki 
oraz przedstawili prośby książek.  
   Pierwszoklasiści odpowiadali na pytania oraz za-
gadki, po czym w uroczysty sposób zostali przyjęci 
do grona czytelników, składając przyrzeczenie po-
szanowania książek.  
   Aktu pasowania dokonała Pani Dyrektor Halina 
Dudzik. Na pamiątkę tej uroczystości uczniowie – na 
ręce wychowawcy – otrzymali pamiątkowy dyplom 
pasowania, zakładki do książek oraz słodycze. Ten 
niezwykle bajkowy nastrój został utrwalony na pa-
miątkowych fotografiach. 

Renata Ślimak-Frys  

 

Anna Leśniak 
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CHCESZ BYĆ ZDROWY JAK RYBA 
 JEDZ OWOCE I WARZYWA! 

 28 lutego uczniowie klasy pierwszej SP w Podłopie-
niu przygotowali przedstawienie, zachęcające do 
zdrowego trybu życia – jedzenia dużej ilości owoców 
i warzyw, które są źródłem cennych witamin.  
 

Z książki płynie odwaga, książka w życiu pomaga, 
chcemy książek jak słońca 

Słowa K.I. Gałczyńskiego były mottem imprezy 
czytelniczej Pasowania na czytelnika.  
   26 lutego Biblioteka Szkoły Podstawowej w Tym-
barku zamieniła się w krainę bajek i baśni. W Ko-
szałka Opałka, królową Książkę, króla Czytelnika,  

 

Dnia 5 lutego br. uczennice 
Niepublicznego Gimnazjum  
w Piekiełku uczestniczyły  
w wycieczce dydaktycznej do 
Krakowa. 
   W programie wycieczki zna-
lazło się zwiedzanie Muzeum 
Farmacji, Zakładu Produkcyj-
nego Herbapol oraz budynku 
Collegium Novum Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego. 

Pani Doktor zwróciła szczególna uwagę m.in. na: 
odpowiednie spożywanie posiłków w ciągu dnia, 
jedzenie bez pośpiechu, który źle wpływa na układ 
trawienny, spożywanie zbyt małej ilości owoców  
i warzyw, które są cennym źródłem witamin, odpo-
wiednią ilość snu. 
   Doktor Zdrówko zaprosiła wszystkich uczniów do 
Krainy Zdrowego Żywienia, gdzie pojawili się jej 
pomocnicy, którzy rozwiązali wszystkie problemy 
żywieniowe uczniów.  
  Uczniowie przebrani w kostiumy owoców i warzyw 
recytowali wiersze oraz tańczyli i śpiewali piosenki: 
Mydło lubi zabawę, Witaminki, Cebula. 
   Na zakończenie przedstawienia aktorzy przygoto-
wali pytania związane ze zdrowiem oraz zagadki.  
W nagrodę uczniowie otrzymali owoce i warzywa  

 
 
ufoludka z Kosmolandii, piękną tancerkę i wiele 
innych ról wcielili się starsze koleżanki i koledzy. 
  Swoim występem zachęcali pierwszoklasistów do 
czytania książek oraz częstego odwiedzania bibliote-
ki. Wielkie brawa i prawo do bisu zyskał ufoludek, 
który wykonał piękny taniec Jestem z Marsa Pierw-
szoklasiści słowami wierszy zapewniali, że kolorowe 
książki czytać się nauczą, a obowiązki czytelnika 
będą traktować z wielką powagą.  
  Były też niespodzianki: konkurs z nagrodami i pa-
miątkowe zakładki. Dzieci wykazały się dużą znajo-
mością tytułów książek. O wrażeniu, jakie wywarła 
na dzieciach impreza, świadczyły ich uśmiechnięte, 
zachwycone buzie.  
  Kulminacyjnym punktem spotkania było pasowanie 
uczniów klas pierwszych na czytelników Biblioteki 
Szkolnej. Uczniowie obiecali często odwiedzać bi-
bliotekę i szanować wypożyczane książki.  

 
 

  Wycieczka została zorganizowana  
w ramach projektu pn. Leki prze-
ciwbólowe – wróg czy przyjaciel, 
który jest realizowany w klasie II 
przez pięcioosobową grupę uczen-
nic gimnazjum. 
  Dzięki takim wyjazdom uczniowie 
mogą poszerzyć swoją wiedzę oraz 
aktywnie i pożytecznie spędzić czas 
wolny od nauki szkolnej. 

Alicja Tatara 

Irena Zwierczyk 

Dominika Lisek 

WYCIECZKA DO KRAKOWA 

Z życia Szkół i Przedszkoli 
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W OBIEKTYWIE… 

CODZIENNE I NIECODZIENNYE 
ŻYCIE ŚWIETLICY :) 
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Świetlicowe Polarki dla dzieci ufundowane  
przez Tomasza Pasyka 

Wspólne kolędowanie z ks. Witoldem Warzechą 

Samochody wyścigowe  

Warsztaty języka migowego 

Jak możemy dbać o zdrowie?– spotkanie z lekarzem 

Babski comber 
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Głosowanie do Parlamentu Europejskiego  
według nowego podziału na obwody głosowania! 

WAŻNE INFORMACJE DLA WYBORCÓW  
NIEPEŁNOSPRAWNYCH! 

 
   Wójt Gminy Tymbark informuje, iż Wybory do 
Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień  
25 maja br. będą pierwszymi wyborami prowadzo-
nymi według nowego podziału Gminy na obwody 
głosowania, przyjętego Uchwałą Nr XXIII/141/2012 
Rady Gminy Tymbark z dnia 28 listopada 2012 roku.  
   Zgodnie z zapisami wyżej przywołanej uchwały 
niektórzy mieszkańcy Gminy będą głosować  
w nowym obwodzie głosowania. W celu uniknięcia 
nieporozumień zachęcamy do zapoznania się z aktu-
alnymi siedzibami oraz granicami poszczególnych 
obwodów (tabela poniżej). Sołectwo, którego zmiana 
dotyczy oznaczone zostało kolorem czerwonym. 

Informacja o upływie terminów związanych  
z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych  

w wyborach do Parlamentu Europejskiego 

 Termin zgłoszenia zamiaru głosowania kore-
spondencyjnego upływa 5 maja 2014 r.  

 

 Termin złożenia wniosku o sporządzenia aktu 
pełnomocnictwa upływa w dniu 15 maja 2014 r.  

 Termin złożenia wójtowi oświadczenia o cofnię-
ciu pełnomocnictwa upływa dnia 23 maja 2014 r. 
Po upływie tego terminu oświadczenie takie moż-
na złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu 
głosowania tj. 25 maja 2014 r. pod warunkiem, 
że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.  

 Termin złożenia wniosku o dopisanie do spisu 
wyborców w obwodzie głosowania właściwym 
dla lokalu przystosowanego do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych upływa w dniu 12 maja 2014 r.  

 Termin zgłoszenia zamiaru głosowania przy uży-
ciu nakładki sporządzonej w alfabecie Braille’a 
upływa w dniu 12 maja 2014 r.  

  Czynności, o których mowa powyżej mogą być 
dokonywane w godzinach pracy Urzędu Gminy.  
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie 
pod numerami telefonów: 18 33 25 637, 18 33 
25 638, 18 33 25 639. Szczegółowe informacje doty-
czące wyborów do Parlamentu Europejskiego znaj-
dują się na stronie internetowej Urzędu Gminy  
w Tymbarku w zakładce WYBORY. 

oprac. Stanisława Kaptur 

 

Numer  
obwodu 

głosowania 
Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej  

komisji wyborczej 

1 
część Sołectwa Podłopień  

(bez części należącej do Parafii  
Rzymskokatolickiej w Tymbarku),  

Sołectwo Zawadka 

nowy budynek Pana Marka Dziadonia 
Podłopień nr 68  

lokal dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych 

2 
cześć Sołectwa Tymbark 

osiedle Podlas, ulice: Sądecka, Kościelna, Polna, 
Ogrodowa, Szkolna, Rynek, Kazimierza Wielkiego, 

Słoneczna, osiedle Podwisiołki 

Gimnazjum Samorządowe                          
w Tymbarku  nr 29 

lokal dostosowany do głosowania kore-
spondencyjnego 

3 

cześć Sołectwa Tymbark 
osiedla: Węglarka, Zaolzie, Pasterniki, ulice: Armii 
Krajowej, Przemysłowa, budynki nr: 162, 163, 624. 

osiedla: Zawodzie, Kopana Droga, 
Nad Stadionem, nad ulicą Nowy Dworek, 

osiedle Nowy Dworek, ul. inż. Marka 
osiedla: Zmulizko, Kuligówka, Glinki, Łęgi, Doraź, 

Przymiarki, Malarzówka, Sikornica, Dudówka, 
Kozakówka, Zagórcze, Woderówka,   

budynki nr 190, 192 

Przedszkole Samorządowe                        
w Tymbarku nr 495 

lokal dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych 

4 

część Sołectwa Podłopień 
(należąca do Parafii  

Rzymskokatolickiej w Tymbarku), 
Sołectwo Zamieście 

Gimnazjum Samorządowe                          
w Tymbarku nr 29 

lokal dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych 

5 Sołectwo Piekiełko Szkoła Podstawowa 
w Piekiełku nr 40 

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu 25 maja 2014 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 
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BUDŻET GMINY 
 

to roczny plan dochodów i wydatków oraz przycho-
dów i rozchodów, uchwalany w formie uchwały bu-
dżetowej, stanowiący podstawę gospodarki finanso-
wej gminy. Gmina samodzielnie prowadzi gospodar-
kę finansową właśnie na podstawie uchwały budże-
towej gminy. Budżet został opracowany  
w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.). Przepisy usta-
wy o finansach publicznych wymagają, aby w budże-
tach wydatki bieżące równoważone były z dochoda-
mi bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżeto-
wą z lat ubiegłych i wolne środki. Zasada ta dotyczy 
zarówno planowania, jak i wykonania budżetu. Nie 
można wykazać w budżecie kredytów i pożyczek, 
jako źródła pokrycia wydatków bieżących. Budżet 
Gminy Tymbark na 2014 rok został przyjęty 
Uchwałą Rady Gminy Tymbark Nr 
XXXIV/211/2013 w dniu 19 grudnia 2013 roku  
w wielkościach podanych poniżej:  

po stronie dochodów  – 21.253.944 zł w tym: 

- dochody własne – 4.386.762 zł   
 podatek od nieruchomości: 2.806.900 zł 
 podatek rolny: 67.810 zł 
 podatek leśny: 32.600 zł 
 podatek od środków transportowych: 

407.200 zł 
 opłata śmieciowa: 259.000 zł 
 ze sprzedaży drewna: 45.000 zł 
 ze sprzedaży gruntu: 200.000 zł 
 wpływy z tyt. opłaty za sprzedaż alkoho-

lu: 70.000 zł 
 opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu 

sam.: 35.000 zł 
 opłaty za żywienie w stołówkach: 

146.500 zł  
 dochody z najmu: 117.800 zł 
 podatek od umów cywilno prawnych: 

50.200 zł 
 pozostałe: 148.752 zł 

 
- subwencja oświatowa – 7.711.292 zł 
- subwencja wyrównawcza – 887.292 zł 
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycz-
nych – 3.175.397 zł 

- dotacje na zdania zlecone z administracji rządowej 
– 2.413.127 zł   
- dotacje na zadania własne – 122.308 zł 
- dotacje dla dzieci z innych gmin w naszych przed-
szkolach – 156.370 zł 
- dotacja z Powiatu Limanowskiego na budowę 
chodnika – 330.000 zł 
- refundacja wydatków i dofinansowanie zadań inwe-
stycyjnych ze środków unijnych – 2.071.396 zł  
 
po stronie wydatków – 21.631.044 zł w tym: 
                  
Wydatki bieżące w łącznej kwocie 17.967,544 zł: 
-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich nali-
czane – 7.778.334 zł 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych za-
dań – 3.597.849 zł 
- wydatki na dotacje na zadania bież. – 3.358.972 zł 
- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 2.852.238 zł 
- wydatki na obsługę długu – 380.000 zł. 

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie  3.663.500 zł 
(szczegółowa informacja w artykule Wójta). 
 
- określono deficyt /różnica między dochodami  
a wydatkami/ w wysokości 377.100 zł 
- ustalono przychody budż. w kwocie 2.832.474 zł 
jako przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 
na rynku krajowym 
- określono rozchody budżetu /związane ze spłatą 
pożyczki i kredytów bankowych/ na kwotę  
2.455.374 zł. 
 
  Według przyjętej wieloletniej prognozy finanso-
wej zadłużenie gminy na koniec 2014 roku przyję-
to na kwotę 7.364.874 zł. Wielkość ta jest na po-
ziomie zadłużenia gminy na koniec 2010 roku 
czyli na koniec poprzedniej kadencji. 
  W ramach budżetu wyodrębniono środki w wyso-
kości 154.000 zł do dyspozycji sołectw.  

  Rada Gminy może dokonać zmian w projekcie bu-
dżetu zaproponowanym przez Wójta. Jednak bez 
zgody Wójta, nie mogą to być zmiany zwiększające 
deficyt budżetowy, czyli zwiększenie wydatków bez 
określenia ich źródeł w dochodach gminy. 

   

 

Budzet  Gminy Tymbark na rok 2014 
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L.P. NAZWA DROGI MIEJSCOWOŚĆ 
SZACUNKOWA 

WARTOŚĆ  
ZADANIA 

1  Kościelna (uliczki boczne) Tymbark 124 893,19 
2  Kościelna stara Tymbark 38 903,35 
3  Do Rusina Pod Technikum Tymbark 36 607,01 
4  Nad Torami Na Stoku Tymbark 104 819,30 
5  Zawodzie  Tymbark 109.601,67 
6  Podlas  Tymbark 239 129,12 
7  Targowa Tymbark 153 275,32 
8  Targowa góra Tymbark 60 000,00 
9  Rakówka  Tymbark 124 826,86 
1  Góry Rysie Sołtystwo   Zamieście 66 008,02 
2  Tajdusie (od mostu) Zamieście 82 382,80 
3  Skrzatki  Zamieście 52 407,64 
1  Do szkoły Piekiełko 93 093,78 
2  Do Smotra  Piekiełko 67 134,81 
3  Olejarnia  Piekiełko 39 572,30 
1  Bindówka  Zawadka 187 000,00 
2  Bokówka Zawadka 58 813,09 
3   Zarąbki Zawadka 85 000,00 
1  nr 886 (do Dudy) Podłopień 51 393,11 
2  Dyrlówka (koło torów Jasna) Podłopień 66 000,00 
3  Kurkówka  Podłopień 86 914,65 
4  Jamrozówka  Podłopień 81 814,61 
5  Jasna (do Nowaka)  Podłopień 26 971,50 
6  Jasna (do Pierzgi)  Podłopień 10 008,50 

L.p. Jednostka organizacyjna 
plan dochodów  

na 2014 rok 

plan  
wydatków  

na 2014 rok 
1. Urząd Gminy w Tymbarku 21 027 688 10 963 456 

2. 
Gminny Ośrodek  

Pomocy Społecznej 12 956 3 069 470 

3. 
Przedszkole Samorządowe  

w Tymbarku 
104 200 873 630 

4. 
Szkoła Podstawowa  

w Tymbarku 
88 400 2 404 444 

5. 
Szkoła Podstawowa  

w Podłopieniu 5 600 979 046 

6. 
Szkoła Podstawowa  

w Zawadce 5 100 960 288 

7. Gimnazjum Samorządowe 9 500 2 027 710 

8. 
Gminny Zespół Ekomomicz-

no-Administracyjny Szkół 500 353 000 

 
R A Z E M 21 253 944 21 631 044 

Nazwa sołectwa Środki ogółem  
na 2014 rok w zł 

Sołectwo Tymbark 65 000 

Sołectwo Piekiełko 20 000 

Sołectwo Podłopień 35 000 

Sołectwo Zawadka 11 000 

Sołectwo Zamieście 23 000 

Drogi planowane do realizacji w roku 2014 

Środki do dyspozycji sołectw w roku 2014 

oprac. Skarbnik Gminy – 
Zofia Duda 

Budżet gminy realizowany jest przez następujące  
jednostki organizacyjne: 
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MODEL WSPÓŁPRACY  
INTERDYSCYPLINARNEJ  

NA RZECZ  
PRZECIWDZIAŁANIA  

PRZEMOCY W RODZINIE 
 

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tymbarku 
realizuje zadania dotyczące przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie na podstawie przyjętego programu 
pn. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy 
 w Rodzinie w Gminie Tymbark na lata 2010-2015. 
  Na podstawie przyjętego programu został powołany 
– Uchwałą Rady Gminy Tymbark dn. 10 listopada 
2010 r. – Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdzia-
łania Przemocy w Rodzinie w Gminie Tymbark. 
  Zarządzeniem Wójta Gminy Tymbark z dnia  
8 kwietnia 2011 r. ustalono skład i określono zasady 
pracy Zespołu Interdyscyplinarnego oraz nadano 
zespołowi Regulamin Organizacyjny.  
 

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele  
następujących podmiotów: 

 
 GOPS w Tymbarku 
 Gimnazjum Samorządowego w Tymbarku 
 Szkoły Podstawowej w Tymbarku 
 Szkoły Podstawowej w Zawadce 
 Szkoły Podstawowej w Podłopieniu 
 Niepublicznego Gimnazjum i SP w Piekiełku 
 Gm. Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii w Tymbarku 
 Komisariatu Policji w Tymbarku 
 Praktyki AVITA s.c. Tymbark 
 Parafii Rzymskokatolickiej w Tymbarku 
 Zespołu Kuratorów Zawodowych ds. Ro-

dzinnych Sądu Rejonowego w Limanowej. 
 
   Celem działania zespołu jest integracja i koordyna-
cja działań wszystkich podmiotów, wchodzących  
w skład zespołu, diagnozowanie problemu przemocy 
w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku 
zagrażającym przemocą w rodzinie, inicjowanie in-
terwencji w środowisku dotkniętym przemocą, roz-
powszechnianie informacji o instytucjach, osobach, 
możliwościach udzielania pomocy. 
  Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy  
w rodzinie (art. 9a ust. 10) zespół tworzy grupy ro-
bocze, które działają w oparciu o procedurę Niebie-
skie Karty. Grupa robocza powoływana jest przez 
przewodniczącego zespołu w zależności od potrzeb 

osoby i rodziny, której sprawa dotyczy. W grupie 
roboczej znajdują się osoby, które kompetencyjnie 
mogą pomóc w rozwiązaniu problemu i zaprzestaniu 
przemocy. 
   Procedura Niebieskie Karty obejmuje ogół czynno-
ści podejmowanych i realizowanych przez przedsta-
wicieli pomocy społecznej, gminnej komisji rozwią-
zywania problemów alkoholowych, policji, oświaty  
i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym po-
dejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Przed-
stawiciele instytucji realizujących procedurę Niebie-
skie Karty współpracują ze sobą i przekazują infor-
macje o podjętych działaniach przewodniczącemu 
zespołu interdyscyplinarnego. 
   Wszczęcie procedury Niebieskiej Karty następuje 
przez wypełnienie formularza – w przypadku po-
wzięcia w toku prowadzonych czynności służbowych 
lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy 
wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia 
dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę, 
będącą świadkiem przemocy w rodzinie.     
   W Gminie Tymbark w 2012 r. zostało założonych 
30 Niebieskich Kart (29 przez Policję i 1 przez 
GKRPA), natomiast w 2013 r. założono 17 Niebie-
skich Kart (14 przez Policję, 1 przez oświatę  
i 2 przez GOPS).  

  

 

 

Art.12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzi-
nie mówi: Osoby, które w związku z wykonywaniem 
swoich obowiązków służbowych lub zawodowych 
powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego  
z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzi-
nie, niezwłocznie zawiadamiają o tym policję lub 
prokuratora.  
Osoby będące świadkami przemocy w rodzinie po-
winny zawiadomić o tym policję, prokuratora lub 
inny podmiot, działający na rzecz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 

Szukając pomocy i wsparcia można dzwonić pod 
nr telefonu: 693 590 113 –  

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie w Gminie Tymbark. 

oprac. Bożena Kurek 
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EWAKUACJA – ewakuacja polega na 
przemieszczeniu się ludności i transporcie mie-
nia z rejonów, w których występują zagrożenia, 
do miejsc bezpiecznych. Z uwagi na uwarunko-
wania związane z rodzajem i skalą zagrożenia 
wyróżnia się ewakuację I, II i III stopnia.  

Ewakuacja I stopnia polega na niezwłocznym 
przemieszczeniu ludności, zwierząt, mienia  
z obszarów (miejsc), w których wystąpiło nagłe, 
nieprzewidziane bezpośrednio zagrożenie, poza 
strefę zagrożenia. Reali-
zuje się ją natychmiast 
po zaistnieniu zagroże-
nia dla życia, zdrowia  
i mienia. Organizuje się 
ją na polecenie wójta, 
burmistrza (prezydenta 
miasta), starosty lub 
wojewody.  

Ewakuację I stopnia 
może także zarządzić 
osoba kierująca akcją 
ratunkową na terenie 
objętym tą akcją. Moż-
na ją także realizować 
w oparciu o dokumen-
tację przygotowaną dla 
ewakuacji II stopnia. 

Ewakuacja II stopnia polega na uprzednio 
przygotowanym planowym przemieszczeniu 
ludności, zwierząt, mienia z rejonów przyległych 
do zakładów pracy, obiektów hydrotechnicz-
nych, ze stref zalewowych oraz rejonów przyle-
głych do innych obiektów, stanowiących poten-
cjalne zagrożenie dla ludności, zwierząt lub 
mienia – w przypadku ich uszkodzenia lub awa-
rii. Realizuje się ją w sytuacji wystąpienia symp-
tomów takiego zagrożenia. Organizuje się ją na  

 

 

polecenie wójta, burmistrza (prezydenta miasta), 
starosty lub wojewody. 

Ewakuacja III stopnia polega na uprzednio 
przygotowanym przemieszczeniu ludności, 
zwierząt, mienia podczas podwyższania gotowo-
ści obronnej państwa. Prowadzona jest w czasie 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.  
W przypadku ewakuacji III stopnia decyzje o jej 
przeprowadzeniu podejmują terenowe organy obrony 
cywilnej (wójt, burmistrz, prezydent miasta, staro-

sta, wojewoda) lub orga-
ny wojskowe (w strefie 
bezpośrednich działań 
wojennych), we współ-
działaniu z właściwymi 
organami obrony cywil-
nej, zgodnie z zasadami 
określonymi w ustawie  
z dnia 29 sierpnia 2002 
roku o stanie wojennym 
oraz kompetencjach Na-

czelnego Dowódcy Sił 
Zbrojnych i zasadach 
jego podległości kon-
stytucyjnym organom 
Rzeczypospolitej Pol-
skiej (Dz. U. z 2002 
roku, Nr 156, poz. 
1301 z późn. zm.). 

W ramach ewakuacji 
I, II i III stopnia należy uwzględnić samoewaku-
ację ludności. 

Samoewakuacja polega na przemieszczeniu się 
ludności z rejonów, w których może wystąpić 
lub wystąpiło bezpośrednie zagrożenie dla życia 
i zdrowia, poza strefę zagrożenia. Prowadzona 
jest w oparciu o własne możliwości (transporto-
we, zakwaterowania, wyżywienia i inne). 

Robert Nowak 
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KONTAKT DO RADNYCH GMINY TYMBARK 
 

MARIAN ZIMIRSKI  

Przewodniczący Rady Gminy, tel. 661 510 059 

RADNI Z TYMBARKU: 

DANIEL SMOTER – tel. 728 348 631 
IRENA WILCZEK-SOWA – tel. 605 233 026 
JAN BERDYCHOWSKI – tel. 605 232 621 
PAWEŁ LEŚNIAK – tel. 605 232 902 
 
RADNI Z PODŁOPIENIA: 

BEATA ORZEŁ-LIMANÓWKA – tel. 605 232 179 
CZESŁAW KUC – tel. 605 232 270 
HALINA PALKA – tel. 605 232 165 
JAN JAMRÓZ – tel. 605 232 415 
 
RADNI Z ZAMIEŚCIA: 

PAWEŁ PTASZEK – tel. 605 233 021 
ZBIGNIEW PAPIEŻ – tel. 605 231 965 
 
RADNI Z ZAWADKI: 

STANISŁAW MALARZ – tel. 606 489 981 

RADNI Z PIEKIEŁKA: 

MAREK GOLONKA – tel. 605 232 563 

KONTAKT DO SOŁTYSÓW GMINY TYMBARK 
 

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 

URZĄD GMINY W TYMBARKU 
34-650 Tymbark 49 

tel./faks 18 33 25 637/18 33 25 632 
e-mail: ug.tymbark@tymbark.pl 

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 Malinowa, 34-600 Limanowa, ul. Fa-
bryczna 2, nakład: 1000 egzemplarzy 

OPŁATA ŚMIECIOWA ZA II KWARTAŁ 

Przypominamy Mieszkańcom Gminy Tymbark o obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi za II kwartał (kwiecień–czerwiec) do dnia 30 kwietnia 2014 roku.  

Ponadto informujemy, że z dniem 31 stycznia 2014 roku upłynął termin płatności za I kwartał  
(styczeń-marzec). Informujemy, że nie wpłacenie w ustalonych terminach kwoty opłaty  

za gospodarowanie odpadami, albo wpłacenia jej w niepełnej wysokości,  
spowoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego. 

Prosimy zatem Mieszkańców o dokonywanie płatności w następujący sposób: 
 przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego  

podany przez Urząd Gminy w Tymbarku 
 gotówką w kasie Urzędu Gminy w Tymbarku lub 

 – bez żadnych dodatkowych opłat –  
w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Limanowej Oddział w Tymbarku. 

Wszelkie informacje dotyczące gospodarki śmieciowej można uzyskać  
pod numerem tel. 18 33 25 637, wew. 32. 


