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Styczeń / Luty 2012
Szanowni Państwo.

W 2012 r. ze względów technicznych
i finansowych zmieniamy formułę wydawania
Informatora, który będzie ukazywał się co dwa
miesiące w zwiększonej objętości.
Rozpoczął się kolejny rok, który na wstępie
przypomniał nam o pokorze wobec natury,
która nie była zbytnio dla nas łaskawa w ostatnich miesiącach – susza od sierpnia 2011 i bardzo silne i długotrwałe mrozy w lutym tego
roku. Szczególnie dotkliwie odczuliśmy
problemy związane z zaopatrzeniem
mieszkańców gminy w wodę. Bardzo silne
mrozy w miesiącu lutym obnażyły bezlitośnie
wszystkie słabe punkty, które funkcjonują od
wielu lat w naszym systemie wodociągowym.
Okazało się, iż chociaż nasze ujęcia na
potokach sprawdziły się w czasie suszy, lecz
nie wytrzymały kolejnego kataklizmu, jakim
okazały się długotrwałe i silne mrozy. Niski
poziom wody w potokach, z których głównie
czerpiemy wodę oraz mróz spowodowały
kłopoty z zapasami wody w zbiornikach.
Ponadto wystąpiły incydenty ingerencji osób
trzecich na ujęciach wody, polegające na
skierowaniu całego strumienia poza złoże
filtrowe, niszczące nasze zapasy wody.
Na dodatek pojawiły się awarie wynikające ze
złego stanu technicznego instalacji lub
z niechlujstwa wykonawców niektórych
składników wodociągu. Przykładem może
być ułożenie odcinka przyłącza wody do
jednego z bloków na głębokości ok. 40 cm,
ponieważ nie chciało się kopać głębiej rowu
pod istniejącym kanałem ciepłowniczym.
W jednym z osiedli przy projektowaniu

i wykonaniu nowej linii nie przewidziano, iż
końcówka wodociągu znajduje się niemal na
wysokości zbiornika wody i nie
zaprojektowano dla tej linii stacji pomp.
Problemem są również źle wykonane
przyłącza w gospodarstwach indywidualnych,
zamarzające przy wejściach do budynków,
które wywołują mechanizm odkręcania
zaworów na noc i puszczania wody do
ścieków, byle tylko woda płynęła w rurach
i nie zamarzła. Woda nie jest droga, więc lepiej
trochę dopłacić i mieć wodę. To, że
wypuszczamy bezcenne zapasy do ścieków
niewielu interesuje. Próbujemy na różne
sposoby uzupełniać wodę w zbiornikach.
Pierwsi z pomocą ruszyli druhowie
z jednostek OSP z Tymbarku, Podłopienia
i Zawadki, ale musieliśmy ich wycofać po
doniesieniu jednego z mieszkańców do
sanepidu w Limanowej. Sanepid w ramach
prewencji rozesłał do gmin informację na
temat warunków transportu wody dla
mieszkańców. W innych gminach dowozili
i nadal dowożą wodę strażacy, ale tam nikt nie
donosi w tak trudnej sytuacji. W tej chwili
korzystamy odpłatnie z pojazdów spółki
transportowej obsługującej mleczarnię. Wodę
zdatną do picia pobieramy dzięki uprzejmości
Prezesa Dariusza Czecha z sieci Zakładu
Tymbark.
Szanowni Państwo, ponieważ zdarzenia
z ostatnich tygodni obnażyły słabości naszego
systemu zaopatrzenia w wodę, podejmiemy
w tym roku działania w celu poprawienia tej
sytuacji. W najbliższych dniach zwołane
zostanie posiedzenie komisji Rady Gminy
w celu opracowania planu działań
in we s ty cy j nyc h i d ok o n a ni a zm i a n
w budżecie gminy na ten rok, by powstały co
najmniej dwa ujęcia wody ze zbiornikami
na
fot. FotoKakan
terenie Tymbarwww.fotokakan.orangespac.pl
ku i Podłopienia. Musimy
również przyjrzeć się problemowi braku wody
na Zawadce i w Zamiesciu. Złożone zostały
wnioski na dofinansowanie budowy
wodociągów i kanalizacji o wartości ok. 3 mln
zł, ale o tym, czy otrzymamy wsparcie
dowiemy się dopiero za miesiąc. W najgorszym wypadku będziemy musieli wykonać te
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zadania sami, lecz potrwa to znacznie dłużej. Nie
będzie co prawda pocieszeniem informacja, iż inne
gminy miały zdecydowanie większe problemy
z dostawą wody, ale jest to dowodem na skalę problemu
który wystąpił na terenie całego powiatu.
Na zakończenie tego tematu chciałbym serdecznie
przeprosić wszystkich za utrudnienia w dostawach
wody i mam nadzieję, iż w przyszłości będziemy lepiej
przygotowani na takie zdarzenia, jakie wystąpiły
w tym roku.
Kolejny temat to sprawy dotyczące podatku od
nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.
Do zadań gmin należy naliczanie i pobór tych
podatków na podstawie składanych przez
mieszkańców deklaracji. Zadaniem gminy jest
kontrola rzetelności deklarowanych podstaw
opodatkowania. Do tej pory nie była prowadzona
weryfikacja deklaracji podatkowych, przyjmowano, iż
deklaracje są zgodne ze stanem rzeczywistym.
W ostatnim okresie, zgodnie z wytycznymi
Ministerstwa Finansów, zobligowani zostaliśmy do
prowadzenia takiej weryfikacji. W związku z tym,
w bieżącym roku pracownicy Urzędu Gminy będą
przeprowadzać weryfikację Państwa deklaracji pod
kątem zgodności z dokumentacją budowlaną,
ewidencją gruntów oraz zgodności ze stanem
rzeczywistym w terenie. Dotyczy to zarówno
gospodarstw indywidualnych jak i firm działających na
terenie gminy. Upoważnieni pracownicy Urzędu mogą
pojawić się u Państwa w celu oceny stanu
rzeczywistego i w razie potrzeby przeprowadzić
niezbędne pomiary. W związku z powyższym apeluję
do wszystkich podatników by sami sprawdzili
zgodność danych ujętych w deklaracji ze stanem
rzeczywistym i w razie stwierdzenia rozbieżności
złożyli korekty tych deklaracji, by uniknąć
w przyszłości wszczęcia procedury kontrolnej.
W przypadku wątpliwości, co do zawartości złożonych
deklaracji proszę o kontakt z pracownikami referatu
odpowiedzialnego za podatki, w celu wyjaśnienia
wszystkich niejasności.
Kolejną istotną dla Państwa będzie informacja
o planowanych w budżecie na 2012 r. wydatkach
inwestycyjnych i majątkowych oraz wydatkach na
zadania należące do zadań własnych gminy. Rada
Gminy Tymbark podczas Sesji w dniu 29 grudnia 2011
roku przyjęła budżet gminy na 2012 rok.
Planowany w budżecie dochód określono na kwotę
20.521.465 zł, natomiast wydatki ustalono na kwotę
21.049.065 zł. Różnica miedzy dochodami
i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie
527.600 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.
Zgodnie z prognozą zadłużenie Gminy zgodnie z art.
170 ustawy o finansach publicznych wyniesie 30,3 %
przy dopuszczalnym limicie 60 %, a zgodnie z art. 169
ustawy o finansach publicznych 6,3 % przy
dopuszczalnym 15 %. Informuję, że na koniec 2011
roku zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych
kredytów wynosi 5.689.600 zł. W trakcie 2011 roku
udało się obniżyć zadłużenie o kwotę 1.608.400 zł.
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Planowane wydatki budżetu Gminy Tymbark na 2012
w podziale na rodzaj działalności właściwej dla
dokonywanego wydatku.
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Plan wydatków ogółem obejmuje wydatki na inwestycje, które
określono na kwotę 2.834.276 zł.(tj. 13,5% do planu wydatków
ogółem). Jest to o 5, 3% więcej od wykonania za rok ubiegły 1.480.792 zł (8,2%)

Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych
z budżetu w 2012 roku
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W tabeli powyższej nie ujęto zadań ze środków
powodziowych na odbudowę dróg, których zakres
i kwotę poznamy dopiero w marcu tego roku.
Największa część budżetu została przeznaczona na
oświatę i wychowanie - 11.142.786zł, gdyż obok zadań
subwencjonowanych z budżetu państwa realizujemy
jako zadania własne z budżetu gminy utrzymanie
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach.
Gmina Tymbark sporo dopłaca z dochodów własnych
w do bieżących zadań oświatowych. Przewidywana
kwota subwencji oświatowej na 2012 r. (zgodnie
z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów):
7.354.342 zł. Planowana kwota wydatków na zadania
finansowane z subwencji oświatowej i środków gminy
[w tym stołówka Szkoły Podstawowej w Tymbarku
(bez kosztów żywienia) oraz środki na dzieci
niepełnosprawne w Przedszkolu Parafialnym] 7.710.651 zł. Biorąc pod uwagę powyższe dane, do
samych zadań subwencjonowanych Gmina dopłaci
356.309 zł. Do zadań oświatowych tj. szkół
i przedszkoli w 2012 r. Gmina Tymbark dopłaci
ogółem 2.348.377 zł
W roku szkolnym 2011/2012 w szkołach
funkcjonujących na terenie Gminy Tymbark
(publicznych i niepublicznych) jest zatrudnionych:
80 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy
65 nauczycieli w niepełnym wymiarze (25,78 etatów)
łącznie 105,78 etatów. Na pomoc społeczną
w bieżącym roku zaplanowano kwotę 3 183 409 zł.
W skład tej kwoty wchodzą m.in. wypłaty świadczeń
rodzinnych, zasiłków, usług opiekuńczych,
dożywiania uczniów i inne.
Dla sołectw na remonty i naprawę dróg osiedlowych
zaplanowano kwotę 135.400 zł, w tym:
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W budżecie Gminy Tymbark na ten rok
zaplanowano z własnych środków gminy
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51 000
544 300

60.400 zł

22 000

60 000

Kultura fizyczna
Zadania z zakresu kultury
fizycznej

735 288

2742142

2 895 142

11.000 zł

- na wykonanie prac w lesie, związanych ze ścinką
drewna - 75.000 zł w tym: sołectwo Tymbark - 66.250
zł, sołectwo Podłopień - 3.200 zł, sołectwo Zamieście 5.550 zł. Sołtysowi sołectwa Tymbark przyznano
również dodatek za gospodarkę leśną w wysokości
3.600 zł.
Na utrzymanie Urzędu (wynagrodzenia
pracowników, środki na bieżące funkcjonowanie, diety
i obsługa sołtysów, radnych, promocję gminy i inne
koszty) przeznaczono 1.757.733 zł. Wydatki te
stanowią około 8, 3% wydatków ogółem, co
w przeliczenia na jednego mieszkańca daje miesięcznie
kwotę 22,66 zł.

Z przedstawionych danych wynika, iż w bieżącym
roku planowanych jest szereg zadań inwestycyjnych
nie tylko drogowych i związanych z wodociągami i
kanalizacją. Rozpoczniemy budowę sali
gimnastycznej w Piekiełku, boiska sportowego
w Zawadce, drugiej klatki schodowej z windą
w Przedszkolu Samorządowym. W toku zatwierdzania
przez MSWiA są również dotacje do odbudowy dróg
po intensywnych opadach w latach poprzednich.
Ponadto, gdy otrzymamy wsparcie z PROW (Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich) przystąpimy jeszcze
w tym roku do budowy amfiteatru w okolicach kortó
i boiska zapasowego. O otrzymanych dotacjach
z zewnątrz poinformuję Państwa w następnych
wydaniach Informatora. Powstaje również koncepcja
wykorzystania terenów nad rzeką Łososiną,
w kierunku Dobrej, na cele rekreacyjno sportowe.

www.tymbark.pl
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Jak więc Państwo widzicie, wspólnie z Radą Gminy
Tymbark myślimy o rozwoju naszej gminy, by
poprawiać warunki życia naszych mieszkańców
i zwiększyć atrakcyjność naszych terenów dla gości
odwiedzających Tymbark i okolice. Jednak tempo tych
zmian będzie zależało w znacznym stopniu od wsparcia
z zewnętrznych źródeł, które niestety najlepszy okres
mają już za sobą i niewykorzystane szanse w latach
poprzednich już się nie powtórzą.

Wizyta Marszałka Województwa
Małopolskiego Marka Sowy w Gminie
Tymbark

Serdecznie pozdrawiam,
Lech Nowak - Wójt Gminy Tymbark

Z działań RADY GMINY TYMBARK :
W niedzielę 05 02 2012 o godź 16.00 w Remizie
OSP w Podłopieniu odbyło się zebranie wiejskie.
W spotkaniu mieliśmy przyjemność gościć Starostę
Powiatu pana Jana Puchałę,Wójta Gminy pana Lecha
Nowaka,Przewodniczącego RG pana Mariana
Zimirskigo ,Radnych z Podłopienia, panią Skarbnik
Zofię Duda, panią Sekretarz
StanisławęKaptur,
Dyrektora SZGK pana Stanisława Sajdaka
,pracowników UG.
Spośród wielu problemów nurtujących mieszkańców
znalazły się:
1.Segregacja śmieci. Pomóżmy sobie sami w 2013 roku
gminy nie będą mogły dopłacić ani złotówki do naszych
śmieci.Koszty utylizacji nieczystości będziemy musieli
ponieść sami.Przypomnijmy w 2011 budżet gminy
dopłacił ok. 380 tyś zł.Koszt zagospodarowania śmieci
nie segregowanych jest ponad dwukrotnie większy niż
śmieci sortowanych.Surowce wtórne wysegregowane
z drogich śmieci nie sortowanych przyniosą nam
jeszcze zysk.Przyłączmy się więc do mieszkańców
krajów bogatszych i też szanujmy naszą Planetę.
Co zostawimy naszym dzieciom?
2.Problem zawężania jezdni i braku widoczności przez
posadzone zbyt blisko drogi drzewa i krzewy.
Problem dotyka każdego z nas.Każdy z nas życzyłby
sobie,aby jego widoczność i możliwość reakcji na
innych uczestników ruchu drogowego (często dzieci)
dała się przewidzieć.Prosimy właścicieli o przycięcie
gałęzi ,ewentualne wycięcie drzew po uzyskaniu
pozwolenia od pana leśniczego.
3.Problem braku wody. Na brak wody w naszych
domach miała wpływ pogoda ( jak słyszymy ten
problem dotknął też gminy Męcina, Mszana
Dolna ), oraz
pomoc osoby, która dwukrotnie
skutecznie uniemożliwiła napełnianie się zbiorników
na ujęciu wody.Sprawę bada Policja.Po zgłoszeniu
wodę mieszkańcom dowoziły beczkowozy.
Na zebraniu poruszano jeszcze wiele innych
tematów,prawie każdy chciał dopytać o problemy mu
bliskie i podzielić się z nimi ze swoją władzą.Myślę,że
takie wspólne, publiczne spojrzenie na sprawę pozwala
łatwiej ją rozwiązać.
Radna Gminy Tymbark Beata Orzeł-Limanówka
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3 lutego br, w siedzibie Urzędu Gminy Tymbark,
miało miejsce spotkanie, w którym uczestniczyli :
Marszałek Województwa Małopolskiego - Marek
Sowa, Senator – Profesor Stanisław Hodorowicz, Wójt
Gminy Tymbark - Lech Nowak oraz Przewodniczący
Rady Gminy Tymbark – Marian Zimirski.
Podczas wizyty gości omawiano m.in. kwestie
związane z funkcjonowaniem instytucji kultury oraz
działalnością stowarzyszeń i organizacji istniejących
na terenie Gminy. Następnie Marszałek udał się do
Szkoły Muzycznej I Stopnia w Tymbarku oraz
odwiedził Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych im. Jana Pawła II.
„ Spacer po Tymbarku” był dla gości możliwością
do zaobserwowania zmian zachodzących na terenie
naszej Gminy, tym bardziej ważnych dla Marszałka
Marka Sowy, że stanowił on „ powrót do korzeni”,
skąd wywodzi się jego rodzina.
Wizytę zakończyło spotkanie gości z Radnymi
Gminy Tymbark.

Marzena Rapacz

NOWY SAMOCHÓD DLA LIMANOWSKIEJ
POLICJI
5 stycznia 2012 r, Komenda Powiatowa Policji
w Limanowej otrzymała nowy radiowóz
w uroczystości przekazania auta, która odbyła się przed
siedzibą limanowskiej komendy brali udział m.in.: Jan
Puchała - Starosta Limanowski, Robert HahnKomendant Powiatowy Policji w Limanowej oraz
przedstawiciele lokalnych samorządów m.in. Wójt
Gminy Tymbark – Lech Nowak.
Radiowóz marki hyundai będzie wykorzystywany
przez limanowskich policjantów „drogówki”. Zakup
auta o wartości siedemdziesięciu tysięcy złotych
w połowie sfinansowały władze samorządowe powiatu
limanowskiego. Było to możliwe, dzięki ich dobrej
współpracy z kierownictwem Komendy Powiatowej
Policji w Limanowej. Resztę funduszy dołożyła
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie. Gmina
Tymbark przekazała na wsparcie kwotę 3 000 zł.
Za wsparcie finansowe, które umożliwiło zakup
samochodu, Wójt Gminy Tymbark otrzymał
podziękowanie od Komendanta Powiatowej Policji
w Limanowej.

M.Rapacz

"Strzelcy w Szkole Podstawowej"
Członkowie tymbarskiego Strzelca drużynowy
ZS Mariusz Odziomek, sekcyjny ZS Tomasz Orawiecki
oraz st. strzelec ZS Klaudia Kapturkiewicz gościli
w Szkole Podstawowej w Tymbarku. Tym razem wśród
uczniów klas piątych przeprowadzili zajęcia
szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa
przedmedycznego oraz zapoznali dzieci
z funkcjonowaniem jednostki w Tymbarku. Praktyczne
epizody szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem
wśród uczniów.

Robert Nowak

www.tymbark.pl
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Malowana Straż
„ 20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak
nas widzą, tak nas malują"
.„ 20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas
widzą, tak nas malują" to temat ogólnopolskiego
konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży.
W etapie gminnym konkursu udział wzięło 45
uczestników ,a jury powołane przez organizatorów
którymi byli: Urząd Gminy w Tymbarku i Zarząd
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tymbarku
postanowiło przyznać następujące miejsca:

I grupa / 6-8 lat/ szkoła podstawowa:
1. Emilia Grochmal SP Tymbark,
2. Marcin Bokowy SP Zawadka,
3.Florian Smaga SP Tymbark,
4.Aleksandra Duda SP Podłopień,
5. Patrycja Dudzik SP Zawadka

II grupa / 9-12 lat/ szkoła podstawowa:
1. Jarosław Franczak SP Podłopień,
2.Weronika Pala SP Zawadka,
3.Julia Grochmal SP Tymbark,
4. Tomasz Sułkowski SP Tymbark,
5. Jakub Kuc SP Podłopień,

III grupa /13-16 lat / gimnazja:
1.Klaudia Puchała Tymbark,
2.Martyna Duda Tymbark,
3.Marta Ból Tymbark,
4. Aleksandra Grochmal Tymbark,
5. Aneta Zając Tymbark,
6.Karolina Limanówka Tymbark,
7. Izabela Smorońska Piekiełko.

Najlepszych 17 prac przekazano do
Starostwa Powiatowego w Limanowej, celem
udziału w etapie powiatowym tego konkursu.
Podsumowanie konkursu nastąpiło w siedzibie
Urzędu Gminy w Tymbarku po 15 marca bm.
Robert Nowak
ZAPISY DO PRZEDSZKOLA
Przedszkole Samorządowe z Oddziałami
Integracyjnymi w Tymbarku ogłasza zapisy do
przedszkola na rok szkolny 2012/2013 dzieci w
wieku od 3 do 6 lat.
Dbając o rozwój indywidualny dziecka
oferujemy Waszym pociechom bezpłatny udział
w zajęciach kółka plastycznego, czytelniczego,
rytmiczno-wokalnego, matematycznego,
teatralnego oraz sportowego. Ponadto odpłatnie
w zajęciach nauki języka angielskiego i tańca
towarzyskiego. Przedszkole oferuje zajęcia
w przestronnych salach, dzieci mają więc
swobodę ruchu i zabawy pod opieką wykwalifikowanej kadry i pomocy nauczyciela.
Gwarantujemy wszechstronny rozwój dziecka
i solidne przygotowanie do podjęcia nauki
w szkole. Serwujemy smaczne i świeże posiłki
przygotowywane przez zatrudnione w przedszkolu kucharki.
Przyjmujemy dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności ( będą one objęte fachową opieką
rehabilitacyjną) oraz dzieci, które w roku 2012
kończą 3 lata. Organizujemy pomoc psychologiczno - pedagogiczną, wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka. W tym celu w przedszkolu
zatrudnieni są specjaliści z zakresu oligofrenopedagogiki, logopedii, neurologopedii,
terapii pedagogicznej, psychologii. Przy przedszkolu działa również rehabilitacja, z którą ściśle
współpracujemy. Corocznie prowadzone są badania wad postawy u dzieci.
Zapraszamy na „ DNI OTWARTE PRZEDSZKOLA” w dniach od 18 do 26 czerwca
w godzinach 8:00 - 11:00. Dzieci, które
zamierzają uczęszczać do naszego przedszkola
mogą w tym czasie zaznajomić się z nauczycielami, pomieszczeniami, placem zabaw, będą
mogły podjąć swobodną zabawę z rówieśnikami.
Jest to bardzo ważne, gdyż w pierwszych dnia
września nie znajdą się w miejscu zupełnie dla
nich obcym.
Karty zgłoszeń dziecka dostępne są na stronie
internetowej www.przedszkole.tymbark.iap.pl
lub u dyrektora przedszkola. W razie pytań proszę
dzwonić na numer 18 33 25 170. Chętni proszeni
są o składanie kart zgłoszeń do dnia 20 kwietnia
2012 r.
mgr Krystyna Kałużna
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Obrona Cywilna / Ostrzeganie i Alarmowanie /
OSTRZEGANIE:
Ostrzeganie - to działanie mające na celu przekazanie
komunikatów i informacji uprzedzających
o prawdopodobnych zagrożeniach i zalecających
podjęcie działań zabezpieczających i ochronnych oraz
instruujące o sposobach wykonania takich działań
w przypadku:
1) niebezpieczeństwa wybuchu pożaru (np.: w wyniku
przedłużających się okresów suszy i wysokich
temperatur) - dotyczy to terenów kompleksów
leśnych i terenów im przylegających;
2) niebezpieczeństwa wystąpienia powodzi
(długotrwałe opady deszczu, gwałtowne roztopy
pokrywy śnieżnej, nieprzewidziane zatory na rzekach
i potokach spowodowane np.: osunięciami gruntu lub
wyrwanymi przez wichury i huragany drzewami itp...
3) możliwości uaktywnienia się osuwisk, zapadlisk lub
wystąpienia lawin ziemnobłotnych i śnieżnych;
4) pojawienia się grup terrorystycznych na terenie
Gminy lub Gmin sąsiednich;
5) w przypadku przewożenia znacznych ilości
materiałów lub substancji toksycznych i niebezpiecznych;
6) zagrożenia skażeniami i zakażeniami terenu,
atmosfery i wód gruntowych i podziemnych.
7) w przypadku innych zagrożeń niebezpiecznych dla
życia i zdrowia ludzi i zwierząt gospodarskich oraz
leśnych.
ALARMOWANIE:
Alarmowanie
to działania mające na celu
natychmiastowe przekazanie sygnału do właściwych
terytorialnie władz (Wójta Gminy) i ludności na danym
terenie, informującego o zagrożeniu wymagającym
natychmiastowego działania w przypadku:
1) wybuchu pożarów zagrażających rozprzestrzenieniem się na znaczne obszary;
2) wystąpienia wód z koryt rzek i potoków,
przekroczenie stanów alarmowych;
3) uwolnienia niebezpiecznych substancji
chemicznych lub toksycznych środków
przemysłowych podczas ich przewozu przez teren
Gminy transportem samochodowym;
4) skażenia terenu substancjami toksycznymi lub
promieniotwórczymi, zakażenia terenu, atmosfery lub
wód podziemnych i gruntowych środkami
biologicznymi;
5) wystąpienia innych zagrożeń niebezpiecznych dla
życia i zdrowia ludzi i zwierząt gospodarskich lub
leśnych.
Alarm - to sygnał z dowolnego źródła informujący, że
zostało wykryte skażenie powstałe na skutek katastrofy
naturalnej lub technologicznej, o wystąpieniu działań
terrorystycznych, powodzi, pożaru lub o zaistnieniu
sytuacji zagrożenia wojennego lub wojny.

Alarmowanie o zagrożeniach na terenie gminy odbywa
się w ramach gminnego systemu alarmowania oraz
poprzez wykorzystanie urządzeń głośnomówiących w
jednostkach OSP i Policji.
W skład Gminnego Systemu Wykrywania
i Alarmowania wchodzą:
- Drużyna Wykrywania i Alarmowania Obrony
Cywilnej / DWA /
- Punkty Alarmowania w jednostkach OSP Tymbark,
Podłopień, Zawadka, Niepublicznej Szkole
Podstawowej i Gimnazjum w Piekiełku oraz Firmie
Tymbark.
INFORMACJA :
Stowarzyszeniem na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych im. Jana Pawła II przy
współpracy z Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Tymbarku informują mieszkańców Gminy
Tymbark o prowadzeniu dodatkowego zadania
w ramach pożytku publicznego pod nazwą
,,Prowadzenie działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych – mieszkańców Gminy Tymbark ”
w okresie od marca do listopada 2012 roku.
Beneficjentami programu są dzieci i dorośli
mieszkańcy Gminy Tymbark.
Realizacja programu będzie się składać z następujących
etapów:
• Rekrutacja osób niepełnosprawnych i rodziców
/opiekunów osób niepełnosprawnych.
• Diagnoza osób rekrutowanych.
• Rehabilitację osób niepełnosprawnych poprze:
rehabilitację ruchową, pedagogiczną, logopedyczną,
społeczną ( organizowanie imprez o charakterze
rekreacyjnym, kulturalnym, turystycznym dla osób
niepełnosprawnych i ich rodzin ).
• Szkolenia i warsztaty „Szkoła dla rodziców i opiekunów
osób niepełnosprawnych”
• Stworzenie i działalność punktu interwencji kryzysowej
dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
• Powołanie rzecznika interesów osób niepełnosprawnych
i ich rodzin.
• Pomoc w pozyskiwaniu i doborze sprzętu
rehabilitacyjnego ułatwiającego codzienną aktywność osób
niepełnosprawnych.
• Zorganizowanie i prowadzenie „giełdy wymiany ” dla
rodzin z osobą niepełnosprawną ( sprzęt specjalistyczny,
odzież, pomoce edukacyjne, zabawki )
• Prowadzenie wypożyczalni podstawowego sprzętu
rehabilitacyjnego.
• Stworzenie i udostępnienie zainteresowanym bazy
adresów pomocnych w codziennym życiu.
Wszystkie zainteresowane osoby naszym programem
proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Tymbarku celem wstępnej rekrutacji do
dnia 10 marca 2012r w godzinach od 7.30 do 15.30
osobiście lub telefonicznie nr tel. 18 3325 322.
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“Ochrona terenów zieleni i zadrzewień
w Gminie Tymbark – część II”
W ustawie o ochronie przyrody istnieje
zapis, który mówi nam, że „usunięcie drzewa
lub krzewu z terenu nieruchomości może
nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego
przez wójta, na wniosek posiadacza
nieruchomości za zgodą właściciela tej
nieruchomości”. Jest jednak, co tej kwestii
zastrzeżenie. Jeżeli drzewo lub krzew rośnie
na terenie wpisanym do rejestru zabytków to
decyzję w takim przypadku wydaje
wojewódzki konserwator zabytków.
Przykładem takiego terenu w Tymbarku jest
Założenie Parkowe przy Zespole Szkół im.
KEN. Natomiast zezwolenie na usunięcie
drzew z pasa drogowego drogi publicznej
(począwszy od dróg gminnych powiatowych,
itd.), wydaje się po uzgodnieniu
z regionalnym dyrektorem ochrony
środowiska. Nie dotyczy to obcych gatunków
topoli, których jest około 40- stu
i wiele mieszańców międzygatunkowych.
Topolami rodzimego pochodzenia są: Topola
osika, Topola biała, Topola czarna oraz
mieszaniec międzygatunkowy Topola szara.
Łacińska nazwa topoli to Populus.
W ustawie określone jest, że wniosek
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
i krzewów może złożyć właściciel urządzeń
przesyłowych, o których mówi Kodeks
Cywilny, jeżeli zagrażają funkcjonowaniu
tych urządzeń. Na terenie naszej gminy
najczęściej są to linie energetyczne,
wodociągowe, gazowe, kolektory ściekowe,
itp. Procedura wydania lub nie wydania
zezwolenia jest taka sama jak dla posiadacza
nieruchomości, na której znajduje się
urządzenie przesyłowe z pominięciem tytułu
władania nieruchomością. Jeżeli usunięcie
drzewa lub krzewu następuje na wniosek
właściciela urządzeń, wypłaca on
odszkodowanie właścicielowi lub
użytkownikowi wieczystemu nieruchomości,
jeżeli jest ustanowione prawo użytkowania
8
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wieczystego. Wysokość odszkodowania
następuje w drodze umowy stron.
W przypadku, gdy strony nie zawrą takiej
umowy w ciągu 30 dni od dnia usunięcia
drzew lub krzewów, odszkodowanie ustala
organ, który wydał zezwolenie na ich
usunięcie. W takim przypadku stosuje się
przepisy o gospodarce nieruchomościami
dotyczące odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości.
Tadeusz Rybka

Z KART HISTORII....
“ Ludwik Rojewski, również więzień Oświęcimia, tak
opisuje śmierć kapitana Paulone w swej książce pt.
„Oświęcim w systemie RS”, na str.111: ...Sprawa
wojskowych w Oświęcimiu: 25 września 1943 r. w sobotę, po
apelu wieczornym, wyczytani zostali przez blokowych
różnych bloków więźniowie, których zaprowadzono przed
kuchnię. 43 ludzi, pełnych wzruszenia, niespokojnych o swój
los. - Polityczny oddział w obozie - to zły znak - to na pewno
śmierć.- Oskarżenie wypłynęło od Bogera. Krwawy zbir
rzucił pod adresem tych ludzi oskarżenie, za które grozić
mogła tylko śmierć. Oskarżeni o spisek wojskowy wewnątrz
obozu. Płk Dziana, płk Gilewicz, mjr Bończa i kapitan
Lisowski-Paulone, jako główni oskarżeni byli zamknięci
tydzień wcześniej - a teraz pozostałych zamykali do bunkra,
by rozprawić się jak należy (płk Stamirowski, adw.
Szumański, kpt. Keler i wielu, wielu innych).- Śledztwo
trwało 16 dni - 16 dni męki i świadomości, że stąd się nie
wraca.- Pamię- tam słowa wyryte w celi 18-ej, celi śmierci:
„Ci, którzy weszli tutaj porzućcie wszelką nadzieję”. Piekło
tam było przez te 16 dni.- Ile to razy wyciągały te zbiry
naszych towarzyszy i prowadziły pod „ekran”. - Nie wszyscy
byliśmy przesłuchiwani. Zbyszek Mosakowski, 20-letni
chłopiec (był tydzień w obozie), Karol Karp, nr 626, Antek
Szulak, Henryk Kalinowski i wielu innych, bez
przesłuchania, bez badania poszli pod „ekran” 11
października. („Ekran” - podobny do kinowego tylko czarny
pod tą ścianą rozstrzeliwań.). Tylko przypadek sprawił, że
nas dwunastu zostało zwolnionych - dlaczego - trudno
powiedzieć. Przecież szło zbirom o zniszczenie inteligencji

polskiej, ewentualnych kierowników przypuszczalnej
samoobrony więźniów. I tak właśnie 11 października,
między godziną 10.20 a 11.00, gdy kilku z nas czekało w
politycznym, dokąd prowadzono z bunkra - nasz los jeszcze
niepewny - w tym czasie rozprawiali się w krwawy sposób z
ludźmi nieprzesłuchanymi, których winą mogło być
tylko to, że byli Polakami. Inni przesłuchiwni: kpt Gilewicz,
Woźniakowski, Szumański, Lisowski-Paulone - bronili się
tak samo jak i my przed zarzutem spisku wojskowego - ich
odpowiedzi i wyjaśnienia były bez znaczenia.- Sprawa zanim
powstała, była przesądzona.- Wyrok śmierci na
kilkudziesięciu ludzi - to gwarancja spokoju w obozie. Jako
pierwsi szlpod „ekran” płk Dziana i kpt. Tadeusz Lisowski-Paulone. Szli jak przystało na żołnierzy. - Gdy podeszli
pod „ekran”, Dziana zwrócił się do katów wykonujących
wyrok śmierci - Steiwitza i Mauzena z prośbą o nie strzelanie
w tył głowy z “wiatrówki”, lecz jak do żołnierzy z pistoletów
i prosto w twarz. Widać, że docenili odwagę tych żołnierzy,
bo uwzględnili ich prośbę. Paulone jeszcze krzyknął: „Niech
żyje Wolna i Niep...” i to było ostatnie jego słowo.
Zginęli jak żołnierze, jak wierni synowie Tej,
co nie zginęła. W kilka tygodni po rozstrzelaniu, a konkretnie 20 listopada 1943 r. w obozie sporządzono akt zgonu
Tadeusza Lisowskiego, w którym wpisano: Tadeusz
Lisowski, syn Franciszka Lisowskiego i Julii Lisowskiej,
z domu Homa, ur. 23 lipca 1909 r. w Krzywczycach koło
Lwowa, zmarł 12 października 1943 r. na zapalenie opłucnej
i płuc, co stwierdził doktor medycyny w Oświęcimiu (podpis
nieczytelny). Akt ten przesłano do wiadomości rodzinie
Paulone.Tak zakończył swą ziemską wędrówkę jeden
z naszych bohaterskich rodaków, gorący patriota, który na
ołtarzu Ojczyzny złożył swój najcenniejszy skarb - własną
krew i życie. Dał w ten sposób przykład innym rodakom, jak
należy żyć i postępować w imię wyższych idei i wspólnego
dobra, jakim jest Ojczyzna”.
Autor: Stanisław Wcisło
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Spotkanie STOP NAŁOGOM
5 stycznia br, w budynku Biblioteki
w Tymbarku odbyło się spotkanie młodzieży
z zaproszonym z inicjatywy Pana Wójta – Lecha
Nowaka, gościem specjalnym- Piotrem „ Lupi”
Lubertowiczem, który opowiadał młodzieży
o negatywnym wpływie narkotyków na życie
człowieka. Piotr “Lupi” Lubertowicz to wokalista,
gitarzysta, autor tekstów od 20-stu lat związany
z polską sceną bluesowo-rockową. Koncertował
między innymi z zespołami: Nocna Zmiana
Bluesa, Chłopcy z Placu Broni, Monkey Bussines,
John Porter, Krzysztof Ścierański, Jacek
Dewódzki, a także: Carlos Johnson, Boney M,
Smokie

Interesujący program spotkania, przeplatany
muzyką w wykonaniu artysty, rozpoczęly słowa
piosenki : „ kiedyś zyłem sam każdym dniem…”.
W taki sposób „ Lupi” powrócił do wspomnień
swojego dzieciństwa, podkreślając jak ważną rolę
dla młodego człowieka odgrywa rodzina oraz
akceptacja ze strony środowiska. Wypadek którego
Piotr doświadczył w dzieciństwie spowodował
jego wycofanie ze sportu – który stanowił jego
największą pasje „Gimnastykując palce na gitarze,
bezwładnie naciągałem je na gryf…” - wspominał,
po 1,5 roku pracy udało się mu odzyskać częsciową
sprawność w ręce, jednak nadal nie mógł aktywnie
uprawiać sportu. Brak wiary w siebie doprowadził
„Lupiego” do momentu w którym zacząl poszukiwać nowych wzorców do naśladowania, „ byłem
młody i gniewny”- wspomina, „ …w wieku 15 lat
sięgnąłem po narkotyki …o wielu rzeczach nie
miałem pojęcia…”- dodaje. Piotr szczegółowo
opowiadał o zmianach jakie zachodziły w jego
organizmie pod wpływem narkotyków.
Profesjonalnie wykonana piosenka, autorstwa
nieżyjącego przyjaciela artysty – Janka
Janowskiego pt „Klimat i ja”, wprowadziła
moment refleksji, młodzież chętnie wysłuchała
utworu o głebokim przekazie artystycznym.
Dalsze rozważania „Lupiego” skupiły się na
poruszeniu kwestii środowiska blusowo
–rockowego, którego był i jest częscią. Następnie
przybliżył młodzieży sylwetki artystów z którymi
miał zaszczyt współpracować, m.in.: Ryszarda
Riedla oraz Ryszarda Skiby.
Na zakończenie „Lupi” zaprezentował
zebranym swoje umiejętności gry na gitarze przy
użyciu szkła - metodą „sleight”. W spotkaniu
uczestniczyła głównie młodzież z klas trzecich
gimnazjum oraz licznie przybyli licealiści którzy
z wielkim zainteresowaniem słuchali świadectwa
Piotra „Lupiego” Lubertowicza.
Spotkanie mogło dojśc do skutku dzięki
Marcinowi Zielonce , który zaprosił gościa,
z inicjatywy Wójta – Lecha Nowaka.

Marzena Rapacz
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PODSUMOWANIE PROJEKTU eTWINNING
Pod koniec października 2011 r. w Szkole
Podstawowej w Tymbarku rozpocząl się projekt pt.:
„DECORATING THE EUROPEAN CHRISTMAS
TREE” (Dekorowanie Europejskiej Choinki), który
realizowany był przez p. Annę Szumańską i uczniów
klasy 5b. W projekcie brało udział 70 szkół z 18
krajów europejskich. Program eTwinning to łaczenie
i współpraca bliźniaczych szkół w Europie za
pośrednictwem mediów elektronicznych. Jest to
edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjnokomunikacyjnych w szkołach europejskich.
W ramach takiej współpracy możemy realizować
projekty międzynarodowe, dzięki którym uczniowie
zdobywają nowe umiejętności, poznają kulturę
i zwyczaje poszczególnych krajów i nawiązują
przyjaźnie, co pozwala na lepsze zrozumienie kolegów z Europy i kształtowanie postawy tolerancji.
Najważniejszy jest jednak fakt, że udział w projekcie
motywuje do nauki języków obcych.
Realizacja projektu eTwinning sprawiła, że okres
oczekiwania na tegoroczne Święta Bożego Narodzenia przeżyliśmy bardzo aktywnie i radośnie.
Projekt trwał 8 tygodni. Każdy tydzień poświęcony
był na realizację innego etapu. Współpracę rozpoczęliśmy od prezentacji naszego kraju, regionu
i szkoły. Następne dwa tygodnie poświęcone były na
poznawanie typowych tradycji świątecznych każdego z siedemnastu krajów partnerskich. Uczniowie
zostali zarejestrowani jako użytkownicy platformy
twinspace – otrzymali loginy i hasła, dzięki czemu
mogli bez trudu sami wybrać się w wirtualną podróż
do szkół partnerskich, mogli przeglądać foldery
z zamieszczonymi prezentacjami, filmami i zdjęciami. Tydzień 4 oraz 5 poświęcony był na wymianę
tradycyjnych kolęd, pieśni i życzeń swiątecznych.
Dzięki życzliwym sponsorom udało się zdobyć
fundusze na realizację kolejnego bardzo ważnego
etapu projektu, a mianowicie wymianę własnoręcznie robionych kartek świątecznych. Kolejnym
etapem projektu była wymiana tradycyjnych
świątecznych przepisów. Etap ten rozbudził w nas
ochotę na samodzielne przygotowanie polskiego
dania świątecznego. Wspólnie ustaliliśmy, że będzie
to barszcz z uszkami (borsch with dumplings).
Uczestnicy projektu z wielkim zapałem zarabiali
ciasto, wałkowali i lepili uszka. Wyszło pyszne danie
świąteczne, którym wszyscy najedli się do syta.
Finalnym etapem naszego projektu było wspólne
dekorowanie choinki kartkami oraz ozdobami, które
otrzymaliśmy od naszych przyjaciół z siedemdziesięciu szkół europejskich. Dostaliśmy około 50
listów

Korzyści ze współpracy szkół, w ramach
programu eTwinning mogą być rozpatrywane na
wielu płaszczyznach. Uczniowie mogą bardziej
angażować się w proces uczenia się, staną się
bardziej otwarci na innych, będą zwiększać swoje
umiejętności językowe, nauczą się komunikować z
kolegami z innego kraju w wybranym języku
obcym pisząc listy, e-maile lub rozmawiając na
czatach. Przy tym mogą realizować tematy
zapisane w podstawach programowych poszczególnych przedmiotów.

Koordynator projektu: Anna Szumańska
Uczestnicy: Agnieszka Kurek, Zuzanna
Nowak, Natalia Piętoń, Emilia Uchacz,
Maria Waktor, Anna Zborowska, Tomasz
Drzyzga, Łukasz Matras, Bartek Nowak,
Paweł Sobczak, Kacper Zwierczyk.

Składamy serdeczne podziękowania firmie
P.P.H.U. ''UCHACZ'' za wsparcie finansowe, które
pozwoliło na pełne zrealizowanie projektu.

www.tymbark.pl
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V Międzynarodowy Konkurs Współczesnej
Muzyki Dziecięcej i Młodzieżowej
„SREBRNA SZYBKA”
W dniach 11 - 14 sycznia 2012 w Krakowie odbył
się V Miedzynarodowy Konkurs Muzyki
Współczesnej ,,Srebrna Szybka". Celem Festiwalu
jest promowanie współczesnych trendów, technik
kompozytorskich i wykonawczych wśród uczniów
i pedagogów szkół muzycznych na poziomie
pierwszego i drugiego stopnia nauczania. Konkurs
organizowany jest w edycji dwuletniej i składa się
z częsci wykonawczej, kompozytorskiej oraz imprez
towarzyszących. KONKURS WYKONAWCZY od
2006 roku posiada rangę międzynarodowego.
Przeznaczony jest przede wszystkim dla uczniów
szkół muzycznych I i II stopnia. Uczestnicy są
oceniani w czterech grupach wiekowych oraz
w trzech kategoriach wykonawczych. Jury przyznaje
trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnienia dla
najlepszych wykonawców w każdej kategorii,
a także nagrodę Grand Prix dla najwybitniejszego
uczestnika. Uwieńczeniem konkursu jest Koncert
Laureatów. KONKURS KOMPOZYTORSKI ma
zasięg ogólnopolski. Jego zadaniem jest poszerzenie
literatury metodycznej spełniającej założenia
Festiwalu oraz wyłonienie utworów obowiązkowych na konkursy wykonawcze kolejnych edycji
Festiwalu. Podczas finału konkursu odbywa się
uroczyste uhonorowanie laureatów oraz wykonanie
nagrodzonych utworów przez uczniów Szkoły
Muzycznej I st. im. Bronosława Rutkowskiego
w Krakowie. Konkursom towarzyszą także koncerty,
wykłady i warsztaty wykonawcze. Ich zadaniem jest
poszerzanie wiedzy na temat różnych aspektów
muzyki współczesnej oraz jej popularyzacja wśród
uczniów i pedagogów szkół muzycznych.
Nazwa festiwalu pochodzi od tytułu piosenki
dla dzieci, autorstwa jednego z najwybitniejszych
kompozytorów polskich XX wieku Witolda
LUTOSŁAWSKIEGO. W Jury obu konkursów
zasiadają wybitni muzycy i kompozytorzy
zajmujący się muzyką współczesną. Wieloletnim
przewodniczącym Jury był sp. Prof. Adam
KACZYŃSKI - twórca legendarnego zespołu MW2,
założyciel i wieloletni kierownik Katedry Interpretacji Muzyki Współczesnej przy Wydziale
Instrumentalnym Akademii Muzycznej w Krakowie.
W tegorocznej V edycji konkursu I nagrodę
zdobyła Beata Atlas - uczennica Szkoły Muzycznej
I Stopnia w Tymbarku, wyróżnienie otrzymał Duet
Fortepianowy : Eliza Kordeczka - Mateusz Zurek
oraz Elżbieta Makowska. Młodzież przygotowywali
do Konkursu nauczyciele: P. Janczy oraz R. Rosiek.
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Laureatom oraz nauczycielom serdecznie
gratulujemy sukcesu!
GALERIA ZDJĘC UCZNIÓW SZKOŁY
MUZYCZNEJ:

Marzena Rapacz

Uroczystość 50-Lecia Pożycia Małżeńskiego
Jubilatów z Gminy Tymbark

wysłuchać pięknego koncertu wychowanków
Szkoły Muzycznej I Stopnia w Tymbarku.

9 lutego br. w restauracji „Pod Jodłową Górą "
w Tymbarku odbyły się obchody uroczystości 50Lecia Pożycia Małżeńskiego, którą świętowały
pary małżeńskie z Gminy Tymbark. Obchody
Jubileuszu poprzedzone zostały Mszą Świętą
w intencji małżonków. Uroczystość zaszczycili
swoją obecnością księża z parafii i sołectw
z których wywodzą się Dostojni Jubilaci.:

„W żadnych okolicznościach wartość
małżeństwa ,tego nierozerwalnego związku
miłości dwojga osób nie może być poddawana
w wątpliwość. Jakiekolwiek rodziłyby się
trudności, nie można zrezygnować z obrony
tej pierwotnej miłości, która zjednoczyła dwoje
ludzi i której Bóg nieustannie błogosławi.
Małżeństwo jest drogą świętości ...."

Teresa i Antoni Duda
Anna i Henryk Frankiewicz
Marianna i Józef Gąsiorek
Helena i Kazimierz Golonka
Ludwika i Franciszek Kubowicz
Maria i Grzegorz Kurczab
Teresa i Stanisław Natonek
Józefa i Adam Niezabitowscy
Maria i Wojciech Piwowarczyk
Elżbieta i Józef Petranowicz
Maria i Kazimierz Piętoń
Zofia i Jan Sobczak
Zofia i Marian Smaga
Maria i Michał Smaga
Zofia i Mieczysław Sędzik
Aniela i Roman Smoter
Jóżefa i Józef Stanisz
Stanisława i Stefan Ślusarczyk
Maria i Kazimierz Śliwa
Helena i Józef Wańczyk
Irena i Antoni Wieczorek
Apolonia i Józef Wilczek
Pary zostały uhonorowane medalami za
długoletnie pożycie małżeńskie , przyznanymi
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej –
Bronisława Komorowskiego. Uroczystej dekoracji
Jubilatów dokonał Wójt Gminy Tymbark - Lech
Nowak wraz z Przewodniczącym Rady Gminy –
Marianem Zimirskim.
Spotkanie odbyło się w miłej i sympatycznej
atmosferze. Były gratulacje, życzenia , kwiaty,
upominki od samorządu gminnego oraz tradycyjna
lampka szampana. Miłą niespodzianką dla
zaproszonych gości był występ dzieci z Przedszkola
Samorządowego w Tymbarku, które specjalnie na
tę okoliczność przygotowały przedstawienie oraz
ręcznie robione kwiaty. Obchody uroczystości
uświetnił również występ orkiestry dętej
„ Tymbarski Ton”.
Po części oficjalnej Jubilaci zostali
zaproszeni na wspólny poczęstunek oraz miłą
chwilę wspomnień, podczas której mogli

Jan Paweł II
Dostojnym Jubilatom składamy najserdeczniejsze
gratulacje i życzymy jeszcze wielu wspólnie
przeżytych lat w szczęściu i zdrowiu

fot.Michał Rybka.
Marzena Rapacz
www.tymbark.pl
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"Zagrali kolędy Jezusowi”
W niedzielę 15 stycznia 2012 roku Strażacka
Orkiestra Dęta "Tymbarski Ton" wystąpiła
z dwoma koncertami kolęd i pastorałek. O godz. 11
w Kościele Parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny w Tymbarku orkiestra wykonała utwory
dobrze znane każdemu odbiorcy i takie, które dzięki
kapelmistrzowi Andrzejowi Głowie i kierownikowi
orkiestry Ryszardowi Gawronowi zostały odszukane
i zaaranżowane specjalnie na niedzielne koncerty. Po
zakończeniu występu w tymbarskiej świątyni
członkowie orkiestry udali się do Kościoła
Parafialnego p. w. Miłosierdzia Bożego w Podłopieniu.
Tam włączyli się ze swoim repertuarem do scenariusza
jasełek przygotowanych przez siostrę Krystynę Majko
wraz z bardzo liczną grupą uczniów klas: zerowej,
trzeciej, czwartej i piątej Szkoły Podstawowej
w Podłopieniu.Obecni na spektaklu licznie
zgromadzeni wierni nie kryli radości i wzruszenia, a
słowa pastorałki "Abyście święci byli i Bogu
zawierzyli" odebrali jako życzenia na Nowy Rok. Należy
przypomnieć, że Strażacka Orkiestra Dęta "Tymbarski
Ton" w przyszłym roku będzie obchodzić jubileusz 20lecia działalności, dlatego Kierownictwu, Wszystkim
Członkom i Sympatykom życzymy zdrowia, radości
i twórczego zapału. Księdzu Prałatowi Edwardowi
Nylcowi, Proboszczowi Parafii Tymbark, księdzu
Wiesławowi Orwatowi, Proboszczowi Parafii
Podłopień oraz siostrze Krystynie Majko- Zarząd OSP
Tymbark składa serdeczne podziękowania za życzliwą
pomoc przy organizacji koncertów.

Stanisław Przybylski

“Młodzież Zapobiega Pożarom"
To temat ogólnopolskiego turnieju wiedzy
pozarniczej dla dzieci i mlodziezy szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich. W Tymbarku
eliminacje gminne zorganizowano w Remizie
Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymbarku.
Celem turnieju jest popularyzacja przepisów
i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony
ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej – mówi druh Zbigniew Kaptur, komendant
gminny strażaków. W szczególności służy popularyzacji wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów
przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek
pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się
podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat
techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego
kończy Zbigniew Kaptur
Po dwie osoby z każdej grupy wiekowej reprezentować będą gminę Tymbark w eliminacjach szczebla
powiatowego. Komisji sędziowskiej przewodniczył mł
kpt Dariusz Molek z KP PSP w Limanowej.
Organizatorami turnieju byli: Urząd Gminy
w Tymbarku, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP
w Tymbarku, OSP Tymbark, druh Dariusz Molek
i Gminna Biblioteka Publiczna w Tymbarku.
Nagrody zwycięzcom wręczali Wójt Gminy
Tymbark Lech Nowak i druh Zbigniew Kaptur,
komendant gminny strażaków, a ich fundatorami byli:
PZU Inspektorat w Limanowej, Bank Spółdzielczy
w Limanowej, BGŻ w Tymbarku, ZG ZOSP RP
w Warszawie , Wójt Gminy Tymbark, OSP Tymbark.
Smaczny posiłek dla uczestników turnieju ufundował
Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tymbarku.
Robert Nowak
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Instrukcja odbioru i segregacji nieczystości:
1.Odpady komunalne odbierane będą wyłącznie w workach z napisem GMINA
TYMBARK, wg ustalonego harmonogramu!!!
2.Właściciele nieruchomości zobowiązani są wystawiać worki na trasie przejazdu
śmieciarki.
3.Worki należy wystawiać w dniu przejazdu śmieciarki do godziny 8.00,
ewentualnie popołudniu dnia poprzedzającego.
4.Nieczystości muszą być posegregowane w odpowiednio oznaczonych workach
foliowych, wg poniższej tabeli:
Do worka PLASTIK-PAPIER należy
wrzucać puste i czyste opakowania
plastikowe, tj. butelki po napojach i innych
płynach, kubki po śmietanie, jogurcie,
WOREK
keﬁrze, margarynie, folię, papier, karton,
PLASTIK-PAPIER gazety.
Zaleca się:
1. Zgniatanie opróżnionych butelek,
pojemników, kubków.
2. Odkręcanie nakrętek z butelek.
Do worka SZKŁO należy wrzucać
wszelkiego rodzaju puste i czyste
opakowania szklane, butelki po napojach,
WOREK
słoiki i inne naczynia szklane.
SZKŁO
Zaleca się:
1. Odkręcanie metalowych nakrętek,
kapsli i pokrywek.
Do worka METAL należy wrzucać czyste
puszki po napojach, konserwach oraz
WOREK
drobny złom.
METAL
Zaleca się:
1. Zgniatanie puszek.
WOREK
ODPADY
KOMUNALNE

Do worka ODPADY KOMUNALNE
należy wrzucać pozostałe odpady.

Nie wrzucaj:
1. Kartonów po mleku, sokach,
napojach
2. Styropianu.
3. Plastiku i papieru z
domieszką innych tworzyw.
4. Pampersów.

Nie wrzucaj:
1. Szkła okiennego
i samochodowego.
2. Świetlówek (odpad
niebezpieczny)
3. Porcelany, ceramiki.
4. Luster.
Nie wrzucaj:
1. Grubego złomu.
2. Złomu z domieszką innych
tworzyw.
Nie wrzucaj:
1. Baterii.
2. Świetlówek.
3. Akumulatorów.
4. Resztek jedzenia.
5. Popiołów.
6. Liści, trawy.

Szkło okienne, świetlówki, baterie – należy dostarczać bezpośrednio do SZGK
Tymbark od poniedziałku do piątku, godzinach od 7 do 15.
Popioły – wywożone będą raz w roku (na wiosnę) za odpłatnością, po
wcześniejszym osobistym lub telefonicznym zgłoszeniu.
PAMIĘTAJ!!! EFEKTYWNA SEGREGACJA ODPADÓW WPŁYNIE
ZNACZĄCO NA WYSOKOŚĆ OPŁAT, KTÓRE BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ
OD 2013 ROKU!!

www.tymbark.pl
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SZUKAJ POMOCY I WSPARCIA!
NIE ZWLEKAJ!
Jeżeli jesteś ofiarą przemocy i nie wiesz gdzie
szukać pomocy, jeżeli jesteś świadkiem
przemocy lub wiesz, że ktoś inny cierpi z tego
powodu zgłoś się do Punktu Konsultacyjnego
Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób
Dotkniętych Przemocą i skorzystaj z bezpłatnej
porady prawnej oraz psychologicznej.
Punkt Konsultacyjny czynny w Bibliotece
Publicznej w Tymbarku pok. nr 13
Godz. dyżurów:
Prawnik i psycholog w środy od godz. 14.00
do godz. 16.00 ( co trzecią środę)
Pracownik socjalny - w Punkcie Konsultacyjnym
w środy od 15.00 do 17.00(co trzecią środę) w Ośrodku Pomocy Społecznej w każdy wtorek
od 9.00 do 13.00
Tel. 516 653 611, 18 3325322, 18 3325680,
18 3325637 wew. 33
Zespół Interdyscyplinarny to grupa ludzi
powołana w celu walki z przemocą domową.
Zespół Interdyscyplinarny diagnozuje problem
przemocy w rodzinie, podejmuje działania
zapobiegawcze w środowisku zagrożonym
przemocą domową oraz podejmuje działania na
rzecz osób stosujących przemoc. Członkowie
Zespołu upoważnieni są do podejmowania
interwencji w przypadku przemocy domowej
w środowisku, uruchamiania procedur mających
na celu powstrzymanie przemocy.
GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
W RODZINIE W GMINIE TYMBARK

Gmina Tymbark INFORMATOR SAMORZĄDOWY
adres: Urząd Gminy Tymbark, 34-650 Tymbark 49
tel./fax 18 332 56 37, e-mail: m.rapacz@tymbark.pl
Gazeta jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prasy
Lokalnej (PSPL) w kraju i za granicą z siedzibą w Krakowie
druk: Drukarnia Malinowa, ul. Fabryczna 2, Limanowa
nakład: 1500 egz.

Urząd Gminy Tymbark
34-650 Tymbark 49
tel/ fax: 18 3325637, 3325632
e-mail: tymbark@tymbark.ug.gov.pl
www.tymbark.pl
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tymbarku
organizuje projekt pn. „Czas na aktywność
w Gminie Tymbark” w ramach, którego zaprasza
uczniów i uczennice ze szkół ponadgimnazjalnych
(licea i technika), w szczególności młodzież klas
maturalnych, na bezpłatny kurs: przygotowanie do
matury z języka obcego (w zależności od liczby
zgłoszeń: język angielski lub język niemiecki) oraz
przygotowanie do matury z matematyki.
Dodatkowo każdy uczestnik kursu weźmie udział
w niżej wymienionych zajęciach:
1. kurs samoobrony i radzenia sobie ze stresem
2. warsztaty rozwoju osobistego I zawodowego
3. przygotowanie ścieżki rozwoju zawodowego
4.kurs aktywnego wejścia na rynek pracy
5.indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym
Oferowane kursy odbywać się będą na terenie
Gminy Tymbark.
Terminy spotkań zostaną dostosowane do potrzeb
grupy.
W trakcie trwania zajęć organizator zapewnia
wyżywienie.
Projekt skierowany jest do osób i rodzin
zamieszkujących na terenie Gminy Tymbark,
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
Szczegółowe informacje :
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Tymbarku
e-mail: gopstymbark@onet.eu
tel. 018 3325322

