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SPOŁECZEŃSTWO

Wójt do Mieszkańców
Gminy w kilku słowach

SPORTKULTURA EDUKACJAINWESTYCJE

Szanowni Państwo,
z początkiem września oddajemy kolejne wydanie "Informatora
Samorządowego". Treść Informatora została podzielona na                  
 5 rozdziałów odnoszących się do tematyki: inwestycji, kultury,
edukacji, sportu i sfery społecznej. W każdej z nich prezentujemy
najważniejsze wydarzenia i sprawy związane z funkcjonowaniem
samorządu gminnego.

Realizowane inwestycje
Czas letni to okres wielu prac inwestycyjnych prowadzonych na
terenie Gminy. W czerwcu zakończyła się modernizacja drogi
"Przymiarki" na Podłopieniu, w lipcu dobiegł końca remont drogi
"Sobczakówka". W ten sposób w ciągu 2 lat została zakończona
modernizacja całego ciągu drogi gminnej Zagonie-Sobczakówka po
drogę krajową pod stacją paliw w Podłopieniu o długości 1,4 km.
Następnie planujemy wprowadzanie nowej organizacji ruchu na tym
ciągu drogowym, w tym oznakowanie skrzyżowań i poprawę

bezpieczeństwa dla pieszych.  Dobiegła końca budowa chodnika na Zamieściu, a także modernizacja drogi
do NOKU. Trwa także remont drogi do gruntów rolnych na osiedlu Malarze w Zawadce i rozpoczyna się
modernizacja drogi "Twarde Łąki" w Piekiełku. Zgodnie z planem przebiega także budowa stacji
uzdatniania wody wraz z budową wodociągu w Piekiełku. 
           
Planowane inwestycje

Samorząd pozyskał 9,5 mln zł na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Obecnie przystępujemy
do prac projektowych. Szczegółowy zakres rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej, która będzie
prowadzona w latach 2022-2024 znajduje się w infografice na stronie 6 Informatora. Ponadto pozyskane
zostały także środki w wysokości 7,2 mln zł na kompleksową termomodernizacje budynków gminnych.    
 W ramach tego projektu zostanie przeprowadzona termomodernizacja: świetlicy w Zamieściu, szkoły         
 w Piekiełku wraz z remontem hali, szkoły w Podłopieniu i Zawadce oraz hali sportowej w Tymbarku,
budynku gimnazjum oraz częściowo w Szkole Podstawowej w Tymbarku. Przetarg na wykonanie prac
zostanie ogłoszony jesienią br. z planowanym terminem realizacji do końca 2023 roku. Natomiast jeszcze
w bieżącym roku planowane jest rozpoczęcie prac przy rewitalizacji rynku oraz budowa parkingu pomiędzy
blokami a Szkołą Podstawową w Tymbarku. Obecnie trwają postępowania przetargowe na wybór firm,
które zrealizują te dwa zadania.

Podsumowanie

Skrótowo omówione powyżej inwestycje są istotne dla rozwoju lokalnego i poprawy jakości życia. Obok
inwestycji w samorządzie podejmowanych jest wiele działań z zakresu kultury i sportu, prowadzonych we
współpracy ze stowarzyszeniami, w tym Kołami Gospodyń Wiejskich, KS "Harnaś", Ochotniczymi Strażami
Pożarnymi oraz Biblioteką Publiczną. Szczegółowo działania te zostały omówione w dalszej części
Informatora.

Niewątpliwie ten rok należy do trudnych. Pandemia, agresja rosyjska na Ukrainę, inflacja                        
i nieprzewidywalne otoczenia makroekonomiczne utrudnia planowanie strategiczne w samorządzie. Tym
niemniej wspólnie z radnymi staram się konsekwentnie realizować stawiane cele i odpowiadać na
wyzwania, które stoją przed naszą wspólnotą samorządową.



MODERNIZACJA DROGI PRZYMIARKI

W czerwcu zakończyła się modernizacja drogi "Przymiarki" nad cmentarzem            
 w Podłopieniu. Gmina Tymbark otrzymała na to zadanie dofinansowanie                     
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 173 542 zł. Zakres robót
obejmował m.in.: wykonanie prac rozbiórkowych i przygotowawczych, robót
ziemnych oraz wykonanie elementów odwodnienia, podbudowy i nawierzchni.
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MODERNIZACJA
DROGI 

"PRZYMIARKI"

MODERNIZACJA DROGI "SOBCZAKÓWKA"Pod koniec lipca zakończyła się modernizacja drogi "Sobczakówka" w miejscowości Podłopień. Inwestycja obejmowała
wykonanie remontu nawierzchni drogi wraz z remontem elementów odwodnienia, w tym m.in. roboty rozbiórkowe,
umocnienie korpusu drogi, roboty montażowe, podbudowy i nawierzchnie.

MODERNIZACJA DROGI "SOBCZAKÓWKA"



Pod koniec kwietnia bieżącego roku zakończył
się odbiór sieci kanalizacyjnej w miejscowości
Podłopień (osiedla: Pasterniki, Kwaśniakówka,
Smagówka, Bogaczówka do osiedla Bokówka)
oraz Tymbark - Pasterniki.
Właściciele nieruchomości przez które przebiega
sieć kanalizacyjna od  1 maja br. mogą przyłączać
budynki do sieci kanalizacyjnej. 
W celu podłączenia budynku do sieci należy         
 w pierwszej kolejności złożyć wniosek o warunki
techniczne przyłączenia do Zakładu Gospodarki
Komunalnej, Podłopień 276, 34-650 Tymbark,
(numer telefonu 18-33-25-343, adres email:
mpgik.tymbark@wp.pl. 
Wzór wniosku o przyłączenie znajduje się na
stronie internetowej ZGK. 

WYMIANA OŚWIETLENIA
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ODBIÓR SIECI KANALIZACYJNEJ
W ramach umowy serwisowej z Tauron Serwis przeprowadzono wymianę
oświetlenia przy ulicy Kazimierza Wielkiego i na osiedlu przy Szkole
Podstawowej w Tymbarku na oświetlenie energooszczędne.

BUDOWA CHODNIKA W ZAMIEŚCIU

POZYSKANO ŚRODKI NA RENOWACJĘ
KAPLICZKI

W ramach konkursu „Kapliczki Małopolski_2022”
Gmina Tymbark w bieżącym roku otrzymała ze
środków Województwa Małopolskiego
dofinansowanie w wysokości 10 000 zł na prace
konserwatorsko – restauratorskie kamiennej
kapliczki domkowej z przełomu XVIII i XIX wieku,
zlokalizowanej na osiedlu Malarzówka                  
 w Tymbarku. Samorząd do zadania dołoży 15 000
zł co stanowi 60% tegorocznych kosztów prac.
Realizowane przedsięwzięcie w pierwszym etapie
obejmuje: wykonanie rekonstrukcji pierwotnego
przykrycia dachu – gontu modrzewiowego wraz    
z szalunkami szczytów, podsiubitek oraz
ozdobnymi wiatrownicami według wzorów
historycznych oraz rekonstrukcję drzwi
wejściowych wraz z futryną według
zachowanych wzorów w drewnie dębowym. 

wykonanie odwodnienia,
budowa chodnika,
przebudowa drogi, poszerzenia, odbudowa po przekopach,
przebudowa bazy teletechnicznej,
przebudowa sieci kablowej niskiego napięcia.

Zakończono budowę odcinka drogi powiatowej nr 1613K Zamieście-
Słopnice.
Zakres robót na drodze powiatowej obejmował między innymi:
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DZIAŁALNOŚĆ 
PSZOK-U

Na początku tego roku swoją
działalność rozpoczął PSZOK – Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych na Zakładzie
Gospodarki Komunalnej 
w Tymbarku, Podłopień 276.
PSZOK jest czynny:
• w poniedziałek w godzinach od 7:00
do 15:00
• oraz w czwartek w godzinach 8:00
do 16:00
(za wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy).
Od początku funkcjonowania
PSZOK-u do dnia 31.08.2022 
r. odebrano 27,68 ton odpadów.
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia stanowiły 11,14 ton,
natomiast odpady
wielkogabarytowe 16,54 ton.”

BUDOWA WODOCIĄGU I STACJI
UZDATNIANIA WODY W PIEKIEŁKU

budowę stacji uzdatniania wody i wodociągu 

długość wodociągu - 3,6 km. 

We wtorek 24 maja 2022 roku została podpisana umowa na
budowę wodociągu w miejscowości Piekiełko.
Wykonawcą zadania będzie firma HYDROTECH-PLUS Karol
Urbaniak.  Zakres tego zadania przewiduje:

w Piekiełku,

Wartość zadania to 2,6 mln zł.
Inwestycja została dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Po wybudowaniu kanalizacji Tymbark - Pasterniki             
i w części Podłopienia, teraz czas na budowę kolejnego odcinka
wodociągu razem ze stacją uzdatniania wody.



UMOWY O WARTOŚCI 12,6 MLN ZŁ
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W czwartek 21 lipca Wójt Gminy Tymbark
podpisał ważne dokumenty.
Są nimi umowy z firmami MUR BET oraz
HYDROTECH o łącznej wartości 12,6 mln zł na
wykonanie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
na terenie Gminy Tymbark.
Zadanie obejmuje budowę 15 km kanalizacji           
w Podłopieniu (do granicy z Dobrą) i w Tymbarku
(osiedle Tymbark-Góry, Kopana Droga) oraz
budowę wodociągu w Podłopieniu (rejon przy dk
28), w Tymbarku (osiedle Węglarka), a także
modernizację wodociągu Zamieście-Tymbark.     
 W ramach ww. inwestycji wykonana zostanie
modernizacja oczyszczalni na Podwisiołkach oraz
zdalny monitoring ujęć wody. Planowany czas
realizacji: czerwiec 2024 rok. 
Powyższa infografika ilustruje plan rozbudowy
systemu wodno-kanalizacyjnego w ramach
programu "Polski Ład" na terenie Gminy
Tymbark.

PODPISANO 2 UMOWY NA
MODERNIZACJE DRÓG

Pierwszy dokument dotyczy modernizacji
drogi gminnej Twarde Łąki w miejscowości
Piekiełko z firmą KADBUD, reprezentowaną
przez Kazimierza Dudzika. Zakres robót
obejmuje m.in. wykonanie podbudowy 
i nawierzchni drogi.
Drugą umowę Wójt Gminy Tymbark
podpisał z firmą DROG-BET reprezentowaną
przez pana Stanisława Kurka. Przedmiotem
umowy jest wykonanie modernizacji drogi
gminnej Zagroda w miejscowości Zawadka.
Zakres robót obejmuje m.in. renowację 
i remont rowów, remont przepustów pod
drogą oraz wykonanie podbudowy 
i nawierzchni. 



REWITALIZACJA RYNKU
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Urząd Gminy ogłosił trzeci przetarg na rewitalizację rynku.
Inwestycja dofinansowana jest ze środków Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Przybliżając Mieszkańcom projekt rewitalizacji publikujemy
wizualizację odnowionego rynku w Tymbarku.
Chcąc uniknąć tzw. „betonozy” projekt przewiduje m.in. pas
zieleni.

MODERNIZACJA DROGI DO NOK-U
W połowie sierpnia rozpoczęto modernizację drogi do NOK-u.
Zakres robót obejmował wykonanie nowej nawierzchni
asfaltowej na długość 390 metrów i szerokości 3 metrów wraz
z poboczami, częściowe wykonanie korytek oraz rowu
odwadniającego.



KULTURA

KONKURSOWA NIEDZIELA PALMOWA
Pierwszy konkurs został zorganizowany przez
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Piekiełko i Okolic.
Dzieci z dumą prezentowały przyniesione palmy,        
a jury zadbało, aby każdy uczestnik otrzymał
upominek. Za I miejsce Wójt Gminy Tymbark Paweł
Ptaszek wręczył uczestnikom Nagrodę Specjalną
Wójta. Pojawiła się również nagroda za
najmłodszego uczestnika oraz za najbardziej
pomysłową palmę.
Z kolei na tymbarskim rynku konkurs odbył się po
mszy świętej o 11:30. Organizatorami wydarzenia
była Rada Sołecka z Tymbarku z Sołtysem - panem
Andrzejem Ligasem na czele. Wójt Gminy Tymbark
objął patronatem honorowym to wydarzenie, a pan
Stanisław Przybylski w roli konferansjera zadbał      
 o odpowiednią prezentację palm wszystkich
uczestników. I miejsce i Nagrodę Specjalną Wójta
Gminy Tymbark otrzymał Emil Kuc, który wraz           
 z rodziną wykonał najdłuższą palmę. Kolejne
wyróżnienie i Nagrodę Specjalną od Rady Sołeckiej
w Tymbarku otrzymało KGW Tymbark. Panie z Koła
wykonały dwie palmy tematyczne w barwach
polskich i ukraińskich. II miejsce otrzymał Hubert
Twaróg, a na III miejscu uplasowali się autorzy
palmy z grupy "Muminki" z Przedszkola
Samorządowego    w Tymbarku. Wśród wykonawców
należy wymienić również dzieci przybyłe z Ukrainy.
Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia wraz      
 z upominkami.

NAJMŁODSI RYWALIZOWALI W WIOSENNYM PRZEGLĄDZIE
Konkurs przyciągnął mnóstwo uczestników i widzów, którzy z zainteresowaniem wysłuchali występów wielu uzdolnionych
artystów. Jury w składzie: Marta Ból, Michał Majeran oraz Lucjan Bożek wręczyli nagrody w następujących kategoriach:
3-4-latki oraz 5-6 latki, klasy 1-3, 4-6 oraz 7-8 ze szkół podstawowych.
I miejsce zajęły 4-latki z Przedszkola Parafialnego im. św. Kingi w Tymbarku oraz Michał Frys z Niepublicznego Przedszkola
"U cioci Agatki". II miejsce ex equo zajęły Muminki z Przedszkola Samorządowego i Skrzaty z Niepublicznego Przedszkola 
 "U cioci Agatki". III miejsce zajęła grupa "Wiosna i Przyjaciółki" z Przedszkola Samorządowego.
W kategorii 5-6 latki - I miejsce równolegle zajęli Matylda Kapitan z Niepublicznego Przedszkola "U cioci Agatki", Magdalena
Tokarczyk z Przedszkola Samorządowego, Przyjaciele Biedronki z Przedszkola Samorządowego oraz "Marzyciele" 
z Przedszkola Samorządowego. II miejsce otrzymali ex equo Małgorzata Wikar z Przedszkola Parafialnego, Gagatki Agatki
z Przedszkola "U cioci Agatki" oraz Wiosna i Przyjaciele z Przedszkola Parafialnego. Na III miejscu uplasowały się
"Śpiewające Przedszkolaki" z Oddziału Przedszkolnego w Zawadce oraz Grupa Zuchy z Oddziału Przedszkolnego w SP
Tymbark. W kategorii klas 1-3 Szkół Podstawowych I miejsce otrzymali - "Mały Tymbark" z SP Tymbark oraz Wesołe
Witaminki z SP Tymbark. II miejsce ex equo "Fajne dziewczyny" z SP Tymbark oraz "Pogodne Promyczki" z SP Zawadka. 
III miejsce "Wiosenne nutki" z SP Zawadka oraz Kolorowe Kwiatki SP Zawadka.
W kategorii klas 4-6 I miejsce i Grand Prix przyznano Emilce Śmiech (SP Tymbark). Równolegle I miejsce otrzymała
Aleksandra Garbacz (SP Tymbark) oraz Zespół z klasy 4b z SP Tymbark. II miejsce zajęli Beata Sikoń z NpSP w Piekiełku,
Michał Duda z SP Tymbark oraz Kolorowa Ekipa z SP Zawadka. III miejsce zajęła Agnieszka Dziadoń (SP Zawadka), Mikołaj
Wolfinger z SP Tymbark oraz "Gwiazdy" z NpSP w Piekiełku. W kategorii 7-8 klas I miejsce zajęły ex equo Magdalena
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Dziadoń z SP Zawadka oraz Anna Leśniak z NpSP 
w Piekiełku. II miejsce zdobyła Grupa wokalna z klasy
VII z SP Zawadka, a III miejsce uzyskała Zuzanna Staśko
z SP Tymbark. Nagrody ufundowała Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a MASPEX 
i GS Tymbark zapewnili słodkie przekąski i soczki.

https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Rozwoju-Wsi-Piekie%C5%82ko-i-Okolic-103803988885488/


OBCHODY 50-LECIA DZIAŁALNOŚCI OSP ZAWADKA

KULTURA

GMINNE OBCHODY 3 MAJA

15 maja miała miejsce uroczystość 50-lecia działalności OSP Zawadka. W obchodach jubileuszowych brały udział władze
samorządowe: Przewodnicząca Rady Gminy Tymbark Stanisława Urbańska, Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek, Radni
Gminy Tymbark, Sołtys wsi Zawadka Maria Łabuz, Dyrektor SP w Zawadce Halina Dudzik, pracownicy Urzędu Gminy 
w Tymbarku oraz mieszkańcy wsi Zawadka.
Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył powiatowy kapelan OSP ks. Bogdan Stelmach. Oprawę muzyczną zapewniła
Strażacka Orkiestra Dęta "Tymbarki Ton", zespół wokalny działający przy parafii oraz organista Lucjan Bożek.
Po zakończeniu i odśpiewaniu pieśni “Boże! Coś Polskę” druhowie przemaszerowali na boisko sportowe przy SP w Zawadka,
gdzie odbyła się uroczystość jubileuszowa jednostki OSP Zawadka.
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Po pandemicznej przerwie Mieszkańcy Gminy Tymbark ponownie
spotkali się na rynku, aby wspólnie uczcić obchody święta Konstytucji 
3 maja. Uroczystość połączono z dniem św. Floriana, patrona strażaków.
Po uroczystej Mszy Świętej nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych
na tymbarski rynek i odśpiewanie hymnu narodowego przy
akompaniamencie Strażackiej Orkiestry "Tymbarski Ton". Następnie
Wójt Gminy Tymbark, dr Paweł Ptaszek wygłosił przemówienie, po
którym głos zabrał prezes OSP w Tymbarku, Pan Stanisław Przybylski. Po
części oficjalnej odbył się program artystyczny, przygotowany przez
młodzież z SP Tymbark oraz występ zespołu "Mały Tymbark". Artyści
zostali nagrodzeni przez zebranych gromkimi brawami. Dziękujemy
Paniom: Marcie Florek, Barbarze Opach, Alinie Dziadoń, Bogusławie
Naściszewskiej, a w szczególności dzieciom z SP Tymbark za
przygotowanie części artystycznej obchodów oraz Orkiestrze Dętej
"Tymbarski Ton" za uświetnienie uroczystości.

źródło: tymbark.in

źródło: tymbark.in



OFICJALNE OTWARCIE MIASTECZKA RUCHU ROWEROWEGO
W sobotę 14 maja miało miejsce otwarcie Miasteczka Ruchu
Rowerowego. Wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców Gminy
Tymbark, zwłaszcza tych najmłodszych, którzy korzystali z różnych
atrakcji, związanych m.in. z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.
Oficjalne otwarcie rozpoczęło się o godzinie 15:00 od przemówienia
Wójta Pawła Ptaszka oraz przywitania zaproszonych gości. Potem
odbyło się symboliczne otwarcie obiektu, poprzez przecięcie wstęgi.
Następnie proboszcz parafii Tymbark – ks. Jan Banach poświęcił
miasteczko i zachęcił zebranych do wspólnej modlitwy.
Następnie głos zabrał Marszałek Województwa Małopolskiego –
Witold Kozłowski, który podkreślił, że Miasteczko Ruchu
Rowerowego jest dobrą inwestycją, o czym świadczył liczny udział
mieszkańców w imprezie. Następnie kilka słów do zebranych
wypowiedział Grzegorz Biedroń – Radny Województwa
Małopolskiego oraz Marek Pławiak – Dyrektor Małopolskiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, który wręczył na ręce
pana Wójta czek w wysokości 1000 zł na zakup gadżetów dla
najmłodszych, związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.
Po części oficjalnej cheerleaderki z Piekiełka zaprezentowały
zgromadzonym występ, po którym młodzież i dzieci wjechały na
teren miasteczka. Zapał młodych rowerzystów studzili
funkcjonariusze z Powiatowego Wydziału Ruchu Drogowego,
namawiając do bezpiecznego poruszania się po nowo otwartym
obiekcie.
Następnie pan Stanisław Przybylski przeprowadził konkurs
sprawdzający wiedzę młodzieży na temat bezpieczeństwa w ruchu
drogowym. Laureaci otrzymali nagrody, które wręczył
funkcjonariusz Powiatowego Wydziału Ruchu Drogowego. 
W międzyczasie panie z KGW Tymbark częstowały uczestników
otwarcia swoimi wyrobami. Nie zabrakło również atrakcji dla
najmłodszych, w postaci malowania twarzy, gigantycznych baniek
oraz balonów. Około godziny 16:00 odbył się pokaz działań
ratowniczych w wykonaniu druhów i druhen z OSP Tymbark,             
 w którym udzielano pomocy poszkodowanym w wypadku                     
z udziałem 
kierowcy i pasażerów samochodu osobowego oraz rowerzysty.
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źródło: tymbark.in



DZIEŃ DZIECKA W GMINIE TYMBARK

KULTURA

1 czerwca, w słoneczne popołudnie na placu zabaw przy świetlicy                   
 w Zamieściu zebrały się dzieci wraz z rodzicami, aby radośnie obchodzić
święto najmłodszych.
Dzieci uczestniczyły w grach i zabawach ruchowych, które cieszyły się dużym
powodzeniem. W przerwie były rozdawane soczki dla ochłody oraz słodycze
od organizatorów. Nie zabrakło wspólnej zabawy przy muzyce
dyskotekowej, do której włączyli się rodzice i opiekunowie.

Z kolei w niedzielę 5 czerwca na tymbarskim rynku miał miejsce Kolorowy
Dzień Dziecka, który przyciągnął całe rodziny z terenu gminy.
Wydarzenie rozpoczęło się od przywitania zebranych przez Wójta Gminy
Tymbark - Pawła Ptaszka oraz Przewodniczącą Rady Gminy - Stanisławę
Urbańską. Następnie prowadzący imprezę, pan Stanisław Przybylski zaprosił
na scenę laureatów Wiosennego Przeglądu Gminy Tymbark. Po występach
na estradę wkroczyły zespoły "Mały Tymbark" oraz "Dzieci Gór Beskidu".
Później Tomasz Kaptur, Naczelnik OSP Tymbark poprowadził turniej
pożarniczy. Kilkoro ochotników i ochotniczek dzielnie odpowiadało na
niełatwe pytania, za co otrzymali gadżety jednostki pożarniczej.
Po części artystycznej zaproszono Mieszkańców do korzystania z atrakcji na
rynku. Dzieci mogły zjechać na linie przy obstawie OSP Podłopień,
spróbować swoich sił przy stanowisku z hydronetką, dzięki pomocy druhów
OSP Zawadka oraz przećwiczyć działania ratownicze na fantomach wraz        
 z druhami i druhnami OSP Tymbark.
Równocześnie współorganizator imprezy - Stowarzyszenie na Rzecz Osób         
z Niepełnosprawnością im. Jana Pawła II w Tymbarku zapewniło moc
atrakcji z grą cornhole. Pracownicy Stowarzyszenia niestrudzenie przez całą
imprezę rozdawali darmową watę cukrową i popcorn. Pani Marta Sobczak-
Piętoń, właścicielka pracowni artystycznej "Wachlarz" poprowadziła
rodzinne warsztaty robienia latawców, grupa animacyjna zapewniła
dmuchańce, skakańce, pokaz gigantycznych baniek oraz malowanie twarzy,
natomiast KGW Tymbark i KGW Zawadka częstowały Mieszkańców swoimi
wyśmienitymi wyrobami. 
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O godzinie 18:30 zebrano najmłodszych
uczestników pod sceną i rozdano kolorowe
proszki HOLI. Następnie przy skocznej
muzyce urządzono Festiwal Kolorów.
Około godziny 19:30 impreza dobiegała
końca, a ubrudzone, kolorowe 
i uśmiechnięte dzieci wraz z rodzinami
wyruszyły do swoich domów.

Źródło: Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością im.
Jana Pawła II w Tymbarku



PIKNIK ŚWIĘTOJAŃSKI NA ZAMIEŚCIU

RADIO RDN NOWY SĄCZ W TYMBARKU

KULTURA

25 czerwca, w godzinach popołudniowych, na placu przylegającym do
świetlicy w Zamieściu rozpoczęła się impreza skierowana do mieszkańców
sołectwa. Upalny dzień sprzyjał grom i zabawom dla dzieci, na świeżym
powietrzu. O świetną zabawę zatroszczyła się firma animacyjna, a także
strażacy z OSP Tymbark. Były konkursy z nagrodami, gry i zabawy,
konkurs strażacki, oraz zjeżdżalnie, dmuchańce, popcorn i wata cukrowa
oraz napoje z Tymbarku dla ochłody. W dalszej części programu wystąpiły
przed publicznością panie z KGW w Podłopieniu, ze scenką rodzajową           
"U Znachorki", która rozbawiła publiczność. Potem zabrał głos Wójt Paweł
Ptaszek, prezentując mieszkańcom zrealizowane przedsięwzięcia oraz
plany inwestycyjne w Zamieściu. Podziękował przedsiębiorcom oraz
społeczeństwu za zaangażowanie w remont świetlicy oraz zaprosił do
wspólnej zabawy. Sołtys Zamieścia - pan Andrzej Bugański skierował swoje
podziękowania do KGW i rady sołeckiej oraz Pani Ewy Skrzekut za
przygotowanie imprezy. Zgodnie z planem odbył się konkurs wianków
świętojańskich, I miejsce zdobył wianek przygotowany przez panią Ewę
Hojnor. Ostatnim punktem spotkania było wspólne grillowanie oraz
biesiada z kapelą Skocni z Piekiełka.

12

28 lipca przed budynkiem Biblioteki Publicznej w Tymbarku
zaparkował wóz transmisyjny Radia RDN Nowy Sącz. W ramach
Wakacyjnej Trasy RDN na żywo z Gminy Tymbark, lokalni goście
programu opowiadali o zaletach Tymbarku i okolic. Rozmawiano
między innymi o obiektach sportowo-rekreacyjnych, w tym
niedawno otwartym Miasteczku Ruchu Rowerowego.
Wspominano o Bibliotece Publicznej, w której znajduje się Izba
Pamięci Narodowej oraz bogaty księgozbiór. Rozmawiano
również o bogatym kalendarzu imprez kulturalnych                          
i edukacyjnych na terenie Gminy Tymbark. Jedną z form edukacji
poprzez naukę jest gra terenowa - Odkryj Skarby Tymbarku ze
smartfonem. Tegoroczna II edycja przyciągnęła mnóstwo
uczestników, którzy poprzez zabawę poznawali "skarby
Tymbarku".

Źródło: Radio RDN Nowy Sącz



ŚWIĘTO GMINY TYMBARK
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Grzegorz Matras – Młynne
 Jacek Bartosz – Limanowa
 Adam Krzysztofiak – Mszana Dolna
 Marcin Łabuz – Kasinka Mała

 Kamil Król – Marcin Sajdak.
 Joanna Wyrwa – Radosław Kulewicz
 Kamil Mrozowski – Jakub Pławecki
 Marcin Kwiatkowski – Marcin Przygoda.

24 lipca mieliśmy okazję obchodzić Święto Gminy
Tymbark. Słoneczna pogoda zachęciła wielu
Mieszkańców do udziału w tym wydarzeniu.       
 W sobotę punktualnie o godzinie 9:00 rozpoczął
się Turniej Tenisa Ziemnego OPEN na kortach
tenisowych w Tymbarku, w którym wzięło udział
aż 22 uczestników. W niedzielę odbyły się zacięte
finały, po których wyłoniono zwycięzców: 
1.
2.
3.
4.

O godzinie 10:00 w sobotę na tymbarskim rynku
zebrało się 12 drużyn, rywalizujących ze sobą     
 w grze terenowej „Odkryj Skarby Tymbarku ze
smartfonem”. Po przywitaniu wszystkich
uczestników zespoły uruchomiły tegoroczną
edycję gry na swoich smartfonach. Około
godziny 12:30 ostatnia drużyna dotarła na rynek.
Nagrody rzeczowe wręczono uczestnikom           
 w niedzielę podczas Święta Gminy Tymbark.
W niedzielę o godzinie 9:00 rozpoczął się Turniej
Piłki Plażowej OPEN. Do rywalizacji zgłosiło się 8
„dwójek”. Po zaciętej walce tak prezentowały się
ostateczne wyniki:
1.
2.
3.
4.

O 16:00 zakończył się Turniej Piłki Nożnej OPEN.
W rywalizacji wzięły udział 3 drużyny: LA
ZABAWA (I miejsce), KUCE Podłopień (II miejsce)
oraz Podłopień (III miejsce).
Wraz z zakończeniem turnieju piłki nożnej
rozpoczął się Turniej Sołectw, w którym wzięły
udział reprezentacje Zamieścia, Tymbarku oraz
Podłopienia. Po zaciętej walce w 7
konkurencjach zwycięzcą okazało się sołectwo
Zamieście. Na drugim miejscu uplasował się
Podłopień, a na trzecim Tymbark. Wójt wręczył
uczestnikom bony podarunkowe wraz                    
 z pucharami.
Po zakończeniu rywalizacji i turniejów
sportowych przyszedł czas na część artystyczną,
którą rozpoczął zespół „Dzieci Gór Beskidu” wraz
z „Małym Tymbarkiem”. Niespełna godzinny
występ młodych mieszkańców Gminy Tymbark
został nagrodzony gromkimi brawami.
Punktualnie o godzinie 18:00 rozpoczął się
koncert zespołu Zośka C-dur. Fenomenalni
Tomasz Sporek, Jakub sporek, Bartosz Marek,
Jakub Moskal, Michał Majeran oraz Robert Zając
licznie przyciągnęli uczestników imprezy pod
scenę. 



ŚWIĘTO GMINY TYMBARK
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O 19:30 scenę opanował zespół Sokół
Orchestra, który energicznym repertuarem
w klimacie bałkańskich rytmów porwał
grupę ludzi do tańca. Formacja w składzie
Przemysław Sokół, Tomasz Czaderski,
Bogusław Zięba, Grzegorz Bauer, Jarosław
Meus, Krzysztof Wyrwa oraz Piotr
Bednarczyk dostarczyli słuchaczom wielu
ciekawych, muzycznych wrażeń, za co im
serdecznie dziękujemy!
Następnie na scenę wkroczył Wójt Gminy
Tymbark Paweł Ptaszek wraz                             
 z zaproszonymi gośćmi. Włodarz gminny
przywitał przybyłych uczestników imprezy
oraz życzył wszystkim miłej zabawy. Po nim
głos zabrali goście: Senator Rzeczypospolitej
Polskiej Jan Hamerski, Poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej Jan Duda, Starosta
Powiatu Limanowskiego Mieczysław Uryga,
Radni Powiatu Województwa Małopolskiego
– Grzegorz Biedroń oraz Czesław Kawalec,
Dyrektor Tymbark MWS Włodzimierz
Zieliński oraz Z-ca Przewodniczącego Rady
Gminy Tymbark Piotra Juszczaka, którzy w
kilku zdaniach ciepło powitali uczestników
Święta Gminy Tymbark.
Po oficjalnym otwarciu scenę przejęła
gwiazda wieczoru – Future Folk, w składzie
Stanisław Karpiel-Bułecka, Szymon Chyc-
Magdzin oraz Matt Kowalsky. Barwni              
 i żywiołowi artyści zawładnęli publiką,
serwując tradycyjne góralskie melodie,
połączone ze świdrującym zmysłem
elektroniki. 
Po niespełna 4-godzinnym koncertowym
szaleństwie na scenę wkroczyły
cheerleaderki z Piekiełka „Dance Little
Stars”, które zaprezentowały taneczne Fluo
Show. Chwilę po występie rozpoczęła się
dyskoteka Fluo Party, którą poprowadził
Dawid Jarosz. Licznie zgromadzeni
uczestnicy Święta Gminy Tymbark,
przystrojeni gadżetami fluorescencyjnymi
bawili się do godziny 1:00 w nocy. Tak
zakończyła się pierwsza popandemiczna
impreza masowa w Gminie Tymbark.

Źródło: Zwiedzenie przez Bieganie

Źródło: Zwiedzenie przez Bieganie



W sobotę 23 kwietnia po długiej przerwie pandemicznej odbył
się II Memoriał im. Wojtka Struzika w strzelectwie sportowym
z karabinku pneumatycznego „Slavia” w strzelnicy LOK
Limanowa. W Memoriale wzięło udział ponad 30 osób z Gminy
Tymbark.
Oto lista zwycięzców w swoich kategoriach:
I miejsca: Trojanowska Oliwia SP Tymbark,
Kasperska Katarzyna SP Tymbark,
Kapturkiewicz Karol ZSTiO w Limanowej – były uczeń NSP
 z Piekiełka,
II miejsca : Wilczyńska Laura – SP Tymbark,
Duda Szymon - NSP Piekiełko,
Matląg Mateusz – SP Tymbark,
III miejsca: Matląg Filip – SP Tymbark,
Wawrzyniak Kinga - SP Tymbark,
Kasperska Anna – rodzic.
Szkoła Podstawowa w Tymbarku drużynowo zajęła I miejsce.
Doskonale spisała się wspólna reprezentacja Jednostki
Strzeleckiej nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS „Strzelec”
OSW w Tymbarku oraz Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji
Narodowej w Tymbarku.                       
Młodzież zajęła I miejsce w kategorii drużynowej szkół
średnich w składzie: sekcyjna ZS Beata Hanusiak, dowódca
plutonu w tymbarskim Strzelcu, starszy strzelec ZS
Aleksandra Bartosik oraz strzelec ZS Robert Krieger.
Indywidualnie I miejsce w kategorii dziewcząt w 3 grupie
wiekowej zdobyła sekcyjna ZS Beata Hanusiak, a miejsce III    
 w kategorii chłopców w III grupie wiekowej wywalczył
strzelec ZS Robert Krieger.

SPORT

SUKCESY W STRZELECTWIE SPORTOWYM
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SUKCESY W STRZELECTWIE SPORTOWYM

TYMBARSKIE "6" LIDEREM W REGIONIE
W piątek, 13 maja 2022 roku na stadionie w Limanowej
odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w „6-
stkach” Piłkarskich chłopców – rocznik 2007/2008.
Do finałowej trójki weszli chłopcy ze Szkoły Podstawowej nr
2 w Limanowej, Szczyrzyca i Tymbarku. W związku z tym, że
we wszystkich meczach uzyskano wyniki remisowe –            
 o zwycięstwie zadecydowały rzuty karne. I miejsce zdobyli
zawodnicy z SP Tymbark!
Chłopcy grali w składzie: Karol Kaim, Wiktor Kuc, Jakub
Matras, Patryk Mrózek, Mikołaj Niezabitowski, Jakub
Petranowicz, Marcin Sobczak, Maciej Szewczyk, Jan Urbański
i ta sama drużyna wywalczyła awans do rozgrywek
wojewódzkich. Najlepszym zawodnikiem turnieju został
Patryk Mrózek.
Z kolei 7 czerwca na stadionie w Limanowej odbyły się
zawody powiatowe w piłce nożnej "6-stki" piłkarskie
dziewcząt. Zawodniczki ze Szkoły Podstawowej w Zawadce
w składzie: Wiktoria Nowak, Barbara Nowak, Karolina
Nowak, Emilia Nowak, Weronika Kurek, Amelia Atłas, Oliwia
Kulig, Julia Gąsior, Emilia Staniszewska, Patrycja Kordeczka
wywalczyły I miejsce! Serdecznie wszystkim gratulujemy!
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PÓŁKOLONIA Z BIELAK ACTIVE
Wkrótce po zakończeniu wakacji rozpoczęła się
pierwsza półkolonia dla dzieci z gminy Tymbark
z Bielak Active.
Pierwszego dnia grupa odwiedziła Las Feleczyn
w Łabowej, gdzie spacerowano ścieżką
przyrodniczą. Uczestnicy wzięli także udział       
 w zabawach integracyjnych.
Drugiego dnia grupa odwiedziła certyfikowaną
bacówkę. Potem wycieczka przepłynęła
statkiem na drugi brzeg jeziora i spacerowała po
zaporze wodnej.
Trzeci dzień spędzono w Dyrekcji Gorczańskiego
Parku Narodowego w Porębie Wielkiej. Grupa
zwiedziła wystawę przyrodniczą
oraz obejrzała ciekawy film. Potem zapewniono
gry, zabawy i spacer w okolicach Parku
Wodzickich i tężni solankowej.

TURNIEJE TENISA ZIEMNEGO
W sobotę 11 czerwca na kortach tenisowych w Tymbarku odbył się
tradycyjny już Turniej Tenisowy w kategorii AMATOR.
W rywalizacji udział wzięło 10 zawodników. Po losowaniu przystąpiono
do rozgrywania pojedynków w systemie grupowym. Wyłonieni w ten
sposób półfinaliści rozegrali swoją rywalizację.
W finałowym meczu 16–letni Jakub Gliński z Grybowa pokonał swojego
rówieśnika Piotra Petryle, a w meczu o miejsce trzecie Michał Jasica ze
Słopnic wygrał z Patrykiem Bubulą z Podłopienia.
Z kolei w sobotę 20 sierpnia na kortach tenisowych w Tymbarku odbył
się kolejny Turniej Tenisowy w kategorii AMATOR. Młodzi tenisiści           
 w różnym wieku i podobnym poziomie wyszkolenia, mieli okazję
sprawdzić swoje umiejętności w ogniu prawdziwej sportowej rywalizacji.
Do Turnieju przystąpiło 14 zawodników. Po losowaniu przystąpiono do
rozgrywania poszczególnych partii w systemie pucharowym (przegrany
odpada). Po 10 godzinach gier na kolejnych etapach rozgrywkowych
przyszedł czas na rundy finałowe.
W meczu mistrzowskim, 16–letni Jakub Gliński z Grybowa, pokonał
mieszkańca okolic Laskowej Jacka Lisa a w starciu o miejsce trzecie
Michał Jasica ze Słopnic, wygrał z Piotrem Petrylą z Grybowa.
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POPANDEMICZNE SPOTKANIE 
GMIN PARTNERSKCICH

20 maja na boisku „Orlik” rozegrane zostały
towarzyskie mecze piłki nożnej pomiędzy szkółką
piłkarską ze Słowacji a drużynami ze Szkoły
Podstawowej w Tymbarku oraz Zawadki.
Turniej o Puchar Wójta Gminy Tymbark został
rozegrany w dwóch kategoriach wiekowych rocznik
2013 oraz rocznik 2011-12.
Wyniki turnieju:
Kategoria – rocznik 2013:
I miejsce drużyna Spišské Vlachy
II miejsce drużyna SP Tymbark
Najlepszy strzelec– Florian Podracky (Spišské
Vlachy)
Najlepszy bramkarz – Jergus Kulko (Spišské Vlachy)
Najlepszy zawodnik : Alex Tkac (Spišské Vlachy)
Tomasz Bubula (Tymbark)
Kategoria – rocznik 2011-2012
I miejsce drużyna SP Tymbark
II miejsce drużyna Spišské Vlachy
III miejsce druzyna SP Zawadka
Najlepszy strzelec– Oliwier Mrózek (SP Tymbark)
Najlepszy bramkarz – Jakub Kapturkiewicz (SP
Tymbark)
Najlepszy zawodnik : Benjamin Slatkowski (Spišské
Vlachy)
Bartłomiej Sobczak (SP Tymbark)
Sebastian Krzyściak (SP Zawadka).

PREMIA LOTNA W TYMBARKU
Ostatniego dnia czerwca około godziny 18:00 przez Tymbark
przejechali kolarze, biorący udział w 33. Międzynarodowym Wyścigu
Kolarskim „Solidarności” i Olimpijczyków. Relację z wydarzenia z lotu
ptaka można obejrzeć na gminnym kanale na YouTube.

RAJD SZLAKIEM PAPIESKIM NA
PAROCI

Po raz piętnasty w Tymbarku w dniu 14 czerwca
zorganizowano Rajd Górski "Szlakiem Papieskim" na
trasie Tymbark - Góra Paproć - Tymbark. W rajdzie
udział wzięli uczniowie ze Szkół Podstawowych          
 w Tymbarku, Podłopieniu i Zawadce, Zespołu Szkół
im. KEN w Tymbarku oraz Jednostki tymbarskiego
Strzelca wraz z opiekunami. Rajd rozpoczął się Mszą
Świętą w kościele parafialnym w Tymbarku                  
w intencji uczestników rajdu z intencji Jednostki
Strzeleckiej nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS
"Strzelec" OSW w Tymbarku. 
Celem rajdu było uczczenie pamięci Wielkiego
Rodaka Papieża, Świętego Jana Pawła II oraz
popularyzacja turystyki w tym ścieżki dydaktyczno –
przyrodniczej na górze Paproć.



WIOSENNE SPRZĄTANIE GMINY
TYMBR

SPOŁECZEŃSTWO

W piątek 22 kwietnia z inicjatywy Wójta oraz Radnych Gminy Tymbark
odbyło się Wiosenne Sprzątanie Gminy Tymbark. W akcji wzięli udział
przede wszystkim uczniowie i nauczyciele wydelegowani ze szkół            
 z terenu gmin, Radni oraz członkowie "Strzelca", którzy rozpoczęli
sprzątanie dzień wcześniej. Wydarzenie było również odpowiedzią na
ogólnopolską akcję "Sprzątamy dla Polski".
O godzinie 9:00 na tymbarskim rynku Wójt Gminy Paweł Ptaszek
oficjalnie przywitał zebranych uczestników akcji, a następnie
poszczególne grupy udały się w różne rejony sołectwa Tymbark, aby
posprzątać wyznaczone tereny. W tym samym czasie w Zawadce,
Podłopieniu i Piekiełku nauczyciele wraz z uczniami i Radnymi
wyposażonymi w rękawiczki oraz worki zaczęli sprzątać pierwsze
śmieci. Całe wydarzenie przyciągnęło około 850 uczestników i trwało od
godziny 7:00 do 14:00. Finalnie zebrano 90 worków i 12 opon, które
przetransportowano do PSZOKu. Na podsumowaniu wydarzenia
rozdano sadzonki w ramach akcji #drzewkodlaklimatu.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, a Mieszkańców
zachęcamy do całorocznego dbania o środowisko i wygląd naszej
gminy. Segregowanie odpadów i dostarczanie ich w odpowiednie
miejsce to nasz obywatelski obowiązek!
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26 czerwca w Piekiełku odbyło się spotkanie
informacyjne dla Mieszkańców dotyczące
zrealizowanych, realizowanych i planowanych
inwestycji.

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI 
PIEKIEŁKA



PIKNIK RODZINNY W PODŁOPIENIU Organizowanie Pikniku Rodzinnego z okazji
Dnia Matki, Dnia Ojca i Dnia Dziecka wpisało
się już na stałe do tradycji Szkoły
Podstawowej w Podłopieniu. W niedzielę, 12
czerwca, po dwuletniej przerwie związanej    
 z pandemią drzwi szkoły stanęły otworem
przed mieszkańcami szkolnej i lokalnej
społeczności. W tym roku wszystkich
zebranych przywitała piękna, słoneczna
pogoda i moc atrakcji dla małych i dużych
miłośników wypoczynku na świeżym
powietrzu.
 

SPOTKANIE NA ŁOPIENIU

CYKL WYCIECZEK DLA MIESZKAŃCÓW 
GMINY TYMBARK

SPOŁECZEŃSTWO 19

W 2022 roku udało się zorganizować już 4 wycieczki z ramienia Biblioteki
Publicznej w Tymbarku. Pierwszy wyjazd zorganizowano dla seniorów            
 z terenu Gminy Tymbark, którzy udali się śladami św. Kingi do Starego
Sącza. Druga wycieczka również dla seniorów odbyła się do Biecza, z kolei
trzecia do Słowackiego Spiszu. 23 lipca miał miejsce rodzinny wyjazd do
Ojcowskiego Parku Narodowego. W kalendarzu wycieczek pojawił się jeszcze  
wyjazd w Bieszczady, który odbędzie się w połowie września.

. 

W niedzielę 21 sierpnia na szczycie góry
Łopień odbył się złaz turystyczny w ramach
akcji "Odkryj Beskid Wyspowy - znów
wędrujemy po Beskidzkich Wyspach".
Organizatorem tego spotkania były Gminy
Dobra i Tymbark, Forum Gmin Beskidu
Wyspowego, Województwo Małopolskie, FRR
Rabka oraz OSP Tymbark. Patronat medialny
sprawowały telewizja internetowa TV28 oraz
Gorce24.pl. Oprawę muzyczną, koncert dla
uczestników i hymn Odkrywców BW wykonał
Zespół Dziecięcy „Dzieci Gór Beskidu”
 z Podłopienia pod kierownictwem Antoniego
Kęski.  Organizacją spotkania/transportem,
grillem i bezpieczeństwem uczestników złazu
zajęli się: Anna Majka z UG Dobra i Robert
Nowak z UG Tymbark, Ryszard Sarysz - Sołtys
Wsi Chyszówki oraz niezawodni druhowie      
 z OSP Tymbark pod kierownictwem
naczelnika Tomasza Kaptura, OSP Zawadka,
OSP Dobra oraz Monika Okońska, Jerzy
Bogucki i Leon Nowak. Rolę gospodarzy tej
cennej inicjatywy turystycznej po okresie
pandemii pełnili Wójt Gminy Dobra -
Benedykt Węgrzyn oraz Stanisława Urbańska
- Przewodnicząca Rady Gminy Tymbark.
Wydarzenie zostało dofinansowane przez
Województwo Małopolskie w ramach
konkursu „Małopolska Gościnna 2022”.



REAGUJ NA PRZEMOC W DOMU

OPASKI DLA SENIORÓW
sprawowanie całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu;
po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję                   
 o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez
telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić                      
 o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub
wezwać służby ratunkowe.

komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja);

Realizacją w/w zadania zajmują się pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tymbarku.
Całkowity koszt realizacji programu wynosi 49 950,00 zł i jest finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19
bez udziału finansowego środków własnych.
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tymbarku informuje, że w ramach
programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób dotkniętych lub
zagrożonych przemocą w rodzinie prowadzone jest wsparcie psychologiczne
i terapeutyczne.
Z konsultacji psychologicznych mieszkańcy Gminy Tymbark mogą korzystać
bezpłatnie w każdy ostatni piątek miesiąca w godz. od 10:00 do 15:00,
natomiast z konsultacji terapeutycznych w każdy czwartek w godz. od 8:00
do 10:00.
Spotkania z terapeutą i psychologiem odbywają się w siedzibie Ośrodka
Pomocy Społecznej.
Rejestracja do wymienionych specjalistów prowadzona jest w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Tymbarku lub pod nr telefonu 18 3325 322 lub 693 590
113.

mieszkańców Gminy Tymbark w wieku 65         
 i więcej lat, którzy mają problemy związane      
z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu
na stan zdrowia,
prowadzących samodzielne gospodarstwa
domowe lub mieszkających z osobami
bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im
wystarczającej opieki w codziennym
funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym
ich potrzebom.

bezpłatne udostępnienie tzw. „opasek
bezpieczeństwa” wyposażonych w następujące
funkcje: przycisk bezpieczeństwa - sygnał SOS,
detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski,
lokalizator  GPS, funkcje umożliwiające

Gmina Tymbark przystąpiła do programu Korpus
Wsparcia Seniora – edycja 2022, Moduł II                 
 w zakresie: Poprawy bezpieczeństwa oraz
możliwości samodzielnego funkcjonowania           
 w miejscu zamieszkania osób starszych,
realizowany przez dostęp do tzw. „opieki na
odległość”.  Program kierowany jest do:

Do programu zgłosiło się 50 Seniorów, którym      
 w dniu 30 czerwca 2022 r. w budynku Biblioteki
Publicznej w Tymbarku zostały przekazane przez
Wójta Gminy dr Pawła Ptaszka                              
 i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej opaski bezpieczeństwa. Pan Wójt         
 w swoim wystąpieniu podziękował Seniorom za
udział w programie ponieważ w ten sposób
Seniorzy wykazali się odpowiedzialnością oraz
otwartością na nowe rozwiązania technologiczne,
których stali się użytkownikami. Ponadto życzył
by przycisk SOS był jak najrzadziej używany co
będzie oznaczało, że Seniorzy są pod dobrą opieką
i nie ma sytuacji zagrażającej ich życiu. Jeśli zaś
użytkowanie urządzeń przez Seniorów przyczyni
się do udzielenia im pomocy za pośrednictwem
centrum medycznego, z którym Gmina podpisała
umowę na realizację usługi, to będzie oznaczało,
że decyzja o udziale Gminy Tymbark w programie
"Korpus Wsparcia Seniora" - edycja 2022 była
słuszna. 
Udział w programie umożliwia Seniorom:

WSPARCIE DLA SENIORÓW



MISRZOWIE ORTOGRAFII NAGRODZENI
31 maja w Szkole Podstawowej w Podłopieniu
odbyło się rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu
Literacko – Plastycznego, pod nazwą
"Skrzydlate Słowa". Ideą tego spotkania było
przypomnienie słów - skrzydeł niosących
życzliwość i nadzieję, podnoszących na duchu    
i pełnych pozytywnej siły. W rywalizacji wzięli
udział uczniowie klas I-VIII ze szkół
podstawowych oraz Seniorzy z terenu gminy.
Kategoria I - uczniowie klas I-III, w której
uczestnicy wykonywali kartkę pocztową
przyznano nagrody za poszczególne miesjca:
I miejsce: Zofia Kurek z SP Zawadka za dzieło
"Przyjaźń".
II miejsce: Julia Staniszewska SP Zawadka za
dzieło "Życzliwość".
III miejsce: Wojtek Trębacz SP Podłopień za
dzieło "Rodzina".
W kategorii II - konkurs plastyczny (również
projekt znaczka pocztowego) przyznano:
I miejsce Laurze Suder z SP Podłopień za dzieło
"Odwaga",
II miejsce Emilii Atłas z SP Tymbark za dzieło
"Miłość",
III miejsce Katarzynie Pach z SP Tymbark za
dzieło "Miłość".
W konkursie literackim w tej samej grupie
wiekowej przyznano:
I miejsce Natalii Baran z SP Podłopień za utwór
"Przyjaźń",
II miejsce Joannie Malarz z SP Podłopień za
utwór "Marzenia",
III miejsce Klaudii Zborowskiej z SP Podłopień
za utwór "Miłość".
Kategoria III - uczniowie klas VII-VIII za projekt
znaczka przyznano nagrody następującym
osobom:
I miejsce Oliwii Bokowy z SP Tymbark za utwór
"Wolność",
II miejsce Natalii Gawron z SP Podłopień za
dzieło "Szczęście",
III miejsce Patrycji Kordeczce z SP Zawadka za
dzieło "Miłość".
W konkursie literackim w tej samej grupie
wiekowej przyznano:
I miejsce Ilianie Kuc z SP Podłopień za utwór
"Piękno",
II miejsce Julii Gąsior z SP Zawadka za utwór
"Marzenia",
III miejsce Martynie Smaga z SP Tymbark           
 z utwór "Gabrysia (Rodzina)".
W kategorii Seniorzy przyznano dwa
równoległe I miejsca:
Władysławie Potoczny, za utwór "Dla Matki",
rocznik 1942 oraz Oliwia Kulpa wraz z babcią
Łucją Kulpą za utwór "Piękna rodzina".

KONKURS "SKRZYDLATE SŁOWA"

GMINNY KONKURS 
RECYTATORSKO-PLASTYCZNY

W piątek, 29 kwietnia 2022 r. w Bibliotece Publicznej w Tymbarku odbyło się
podsumowanie Gminnego Konkursu Ortograficznego „O Złote Pióro Wójta”.
Organizatorem tegorocznej edycji konkursu była Szkoła Podstawowa im.
Józefa Marka w Tymbarku. W konkursowych zmaganiach wzięło udział 26
uczniów ze szkół podstawowych w Piekiełku, Podłopieniu, Zawadce                    
i Tymbarku. Wyniki rywalizacji przedstawiały się następująco:
klasy II – III: I m. – Laura Orzeł (kl. 3 SP Tymbark)
II m. – Filip Wojas (kl. 3 SP Podłopień)
III m. – Filip Kęska (kl. 3 SP Tymbark)
klasy IV – VI:I m. – Małgorzata Wolfinger (kl. 6 SP Tymbark)
II m. – Blanka Stach (kl. 6 SP Piekiełko)
III m. – Aleksandra Garbacz (kl. 4 SP Tymbark)
klasy VII – VIII: I m. – Natalia Gawron (kl. 8 SP Podłopień)
II m. – Martyna Smaga (kl. 7 SP Tymbark)
III m. – Małgorzata Puchała ( kl. 8 SP Podłopień).
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21 maja w tymbarskiej bibliotece odbył się
Gminny konkurs recytatorsko-plastyczny pn.
"Maria Konopnicka dzieciom". Przedsięwzięcie
zostało skierowane do dzieci w wieku
przedszkolnym, uczniów klas od I-III szkół
podstawowych oraz uczniów klas IV, którzy
przygotowali prace plastyczne tematycznie
związane z ideą konkursu. Na scenie uczestnicy
prezentowali dowolnie wybrany wiersz
autorstwa Marii Konopnickiej, wybitnej
polskiej pisarki. W konkursie wzięło udział
ogółem 32 dzieci. Organizatorem konkursu
była Biblioteka Publiczna w Tymbarku,               
 a fundatorem nagród Gminna Komisja ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.



GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

WRĘCZENIE NOMINACJI

31 maja 2022 roku w Bibliotece Publicznej w Tymbarku odbyło się
ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie
fotograficznym. Uroczystego wręczenia dokonali Wójt Gminy
Tymbark – dr Paweł Ptaszek oraz Pani Halina Dudzik – Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zawadce.
Celem konkursu była promocja Gminy Tymbark poprzez
odkrywanie i ukazanie ciekawych miejsc krajobrazowo                     
 i turystycznie za pomocą fotografii, ukazywanie bogactwa
przyrodniczego oraz piękna przyrody Gminy Tymbark, rozwijanie
umiejętności fotograficznych, popularyzacja fotografii, jako
aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu oraz
rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez
tworzenie fotografii.
Konkurs był adresowany do uczniów klas IV-VIII szkół
podstawowych z terenu Gminy Tymbark, a wzięło w nim udział 23
uczniów. Wszystkie prace ukazały piękno naszej gminy zarówno
pod względem architektury jak i bogactwa przyrodniczego.
Komisja konkursowa w składzie: Przewodniczący – Pan Michał
Rybka oraz członkowie – Pani Dorota Wilk oraz Pan Krzysztof
Młynarczyk, na posiedzeniu w dniu 20 maja postanowiła przyznać
następujące miejsca oraz nagrody specjalne ufundowane przez
Pana Michała Rybkę.
I miejsce: Amelia Atłas – uczennica klasy VII Szkoły Podstawowej
im. Tadeusza Kościuszki w Zawadce.
II miejsce: Agnieszka Dziadoń – uczennica klasy IV Szkoły
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zawadce.
III miejsce: Joanna Malarz – uczennica klasy IV Szkoły
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Podłopieniu.
Nagrody specjalne Fotografa Michała Rybki:
Weronika Kurek – uczennica klasy VII Szkoły Podstawowej im.
Tadeusza Kościuszki w Zawadce.
Dominik Pach – uczeń klasy VII Szkoły Podstawowej im. Adama
Mickiewicza w Podłopieniu.
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Na spotkaniu z dyrektorami tymbarskich szkół podstawowych        
i przedszkola, Wójt Gminy Paweł Ptaszek oficjalnie wręczył
powierzenia stanowiska nowo wybranym dyrektorom szkół.               
W konkursach przeprowadzonych 13 czerwca br. komisje
konkursowe wyłoniły kandydatów na dyrektorów w osobach Pani
Beaty Pachowicz - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Marka
w Tymbarku oraz kontynuującą swoją funkcję Panią Halinę
Dudzik – dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki       
w Zawadce. Wójt Gminy powierzył stanowiska na 5 lat szkolnych,
począwszy od 1 września bieżącego roku.
Obu Paniom Dyrektor składamy gratulacje i życzymy wielu
sukcesów i wytrwałości w pracy.

22 czerwca 2022 r. w Bibliotece Publicznej w Tymbarku –
po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią - już
po raz siedemnasty odbyło się uroczyste spotkanie           
z najlepszymi uczniami klas VIII szkół podstawowych      
 z terenu Gminy Tymbark.
W spotkaniu udział wzięli nagrodzeni uczniowie wraz     
 z rodzicami i wychowawcami oraz dyrektorzy szkół. Nie
zabrakło również zaproszonych gości. Wraz z Wójtem
Gminy Pawłem Ptaszkiem, gratulacje uczniom składała
Przewodnicząca Rady Gminy Stanisława Urbańska oraz
Radny Powiatu Limanowskiego Czesław Kawalec.
W tym roku nagrodzonych zostało 43 uczniów
tymbarskich szkół, którzy ukończyli szkołę                           
z wyróżnieniem.

Z kolei w piątek 24 czerwca W Szkole Podstawowej          
 w Tymbarku pan Wójt wręczył kwiaty wraz                          
z grawertonami pani Ewie Kowalczyk - wieloletniej
nauczycielce języka polskiego oraz Z-cy dyrektora
szkoły, a także pani Teresie Wiśniowskiej - wieloletniej
nauczycielce m.in. historii oraz WOS-u.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
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... jeden z kraterów na Księżycu został nazwany imieniem człowieka,
który urodził się w Tymbarku? 
Franciszek Armiński - polski astronom, wykładowca na Uniwersytecie
Warszawskim oraz autor wielu publikacji naukowych.

... Józef Marek został zwolniony przez zastępcę komisarza Gestapo 
z więzienia w Nowym Sączu, dzięki wstawiennictwu Józefa Macko, który
wręczył Niemcowi bardzo wartościowe skrzypce włoskie z 1721 roku
(wiedząc, że ten z wykształcenia jest dyplomowanym artystą -
skrzypkiem i nie odmówi ich przyjęcia)?

... kapliczka znana pod nazwą „Aniołek na Górach” została wybudowana    
w 1933 roku przez ówczesnych właścicieli działki, którzy podczas prac
polowych wyorali szczątki ludzkich kości? Prawdopodobnie była to
mogiła dzieci i niemowląt, które zmarły na epidemię cholery, jaka
zaatakował mieszkańców Tymbarku i okolicznych wsi w XIX wieku.

... 25 sierpnia minęły 22 lata od premiery filmu (kręconego w Tymbarku) "Duże
zwierzę"? Okres zdjęciowy trwał od 5 do 21 października 1999 roku, ale ekipa
filmowa powróciła do Tymbarku w listopadzie zrobić tzw. dokrętki.  Niestety   
 w naszej miejscowości spadł już śnieg, a akcja rozgrywała się wczesną
jesienią, dlatego pracownicy ZGKiM robili wszystko, aby śnieg zniknął.

...  u schyłku II wojny światowej Niemcy wycofujący się z terenów Gminy Tymbark
wysadzili most na rzece Łososina oraz zniszczyli budynek stacji PKP. Jak się później
okazało następnego dnia zaplanowano wysadzenie Owocarni, do której nie doszło dzięki
działaniom pracowników Spółdzielni pod dowództwem Partyzantów.

W edukacyjnym tonie przypominamy ciekawostki
historyczne, związane z Gminą Tymbark.

Źródła:
"Inżynier Józef Marek", aut. Stanisław Wcisło, Tymbark 2018.
"A ja byłem statystą" Antoni Łomzik, "Głos Tymbarku" nr
40/1999, s. 13.
Fot. Roland Mielnicki (fotografia z planu "Duże zwierzę")



GALERIA ZDJĘĆ

KGW PODŁOPIEŃ PODCZAS POWIATOWEGO PRZEGLĄDU

PANIE Z KGW TYMBARK NAJLEPSZE W POWIECIE

WYPRAWKA DLA UKRAIŃSKICH MAM

BOŻE CIAŁO NA RYNKU W TYMBARKU

POLONEZ NA TYMBARSKIM RYNKU
"KAWA Z WÓJTEM"

TECHNICZNY ODBIÓR POJAZDU PRZEZ JEDNOSTKĘ OSP TYMBARK


