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Słowo od Wójta
Szanowni Mieszkańcy Gminy Tymbark,

odbędą się kolejne warsztaty strategiczne poświęcone sformułowaniu strategii. Strategia jest podstawowym dokumentem planistycznym, będącym podstawą
do aplikowania o środki zewnętrzne.
Tak jak zapowiadałem w swoim programie, istotna
dla mnie jest również sfera kulturalna. Wyrazem tego
była organizacja wraz z Parafią Narodzenia NMP
w Tymbarku oraz Starostą Limanowskim, koncertu
pt. Przed zapaleniem choinki, w którym wystąpili

Minęło niespełna dwa miesiące od dnia objęcia przeze mnie urzędu Wójta Gminy Tymbark. Z pewnością
jest to zbyt krótki czas, aby dokonać podsumowania
czy bilansu otwarcia. Tym niemniej chciałbym
podzielić się z Państwem kilkoma refleksjami, które
nasuwają się odnośnie obecnej sytuacji Gminy.
Zaraz po objęciu funkcji, kwestią priorytetową
okazało się dokończenie realizacji inwestycji, jaką
była budowa lodowiska w Tymbarku, w tym m.in.
prace polegające na przyłączeniu energii elektrycznej oraz kwestii związanych z wynajmem rolby.
Ponieważ środki na kontynuację inwestycji nie
zostały zabezpieczone w budżecie, skierowałem
wniosek do Rady Gminy o zwołanie nadzwyczajnej
sesji, podczas której zabezpieczono środki w wysokości 35 tys. zł. Ponadto przeznaczono również kwotę
51 000 zł na zapłatę za roboty drogowe wykonane
przed dniem wyborów, w czasie kampanii wyborczej,
na zlecenie poprzedniego Wójta, na które nie było
wcześniej zabezpieczonych środków w budżecie.
Zgodnie z zapowiedzią zawartą w wystąpieniu
inauguracyjnym, istotną kwestią na początku okresu
zimowego było zwiększenie zakresu utrzymania dróg.
Zakres odśnieżania został poszerzony w szczególności o drogi trudno dostępne w sezonie zimowym, jak
również drogi zmodernizowane w ostatnim okresie.
Ze względu na nadchodzący okres programowania
środków unijnych, podjąłem działania na rzecz opracowania Strategii Rozwoju Gminy. W dniu 16 lutego
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m.in. Pani Laura Łącz, Pani Ewelina Hańska oraz
Pan Bogusław Morka ‒ mieszkaniec naszej Gminy.
Ogromne zainteresowanie koncertem potwierdziło
potrzebę organizacji tego typu imprez kulturalnych.
Już dziś pragnę zaprosić Państwa na gminne
obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych, które odbędą się
2 marca br. W szczególności zapraszam na konferencję poświęconą historii żołnierzy wyklętych na naszej
ziemi, która zaplanowana jest na godz. 13.00
w Bibliotece Publicznej w Tymbarku.
W dniu 29 stycznia br. Rada Gminy podjęła
Uchwałę budżetową na rok 2015, obejmującą
w zakresie wydatków inwestycyjnych m.in. środki na
dokumentację przebudowy boisk sportowych przy
Szkole Podstawowej w Tymbarku, czy budowę zaplecza

sportowego

przy

boisku

wielofunkcyjnym

w Podłopieniu. Pełny wykaz zadań inwestycyjnych
znajdą Państwo na stronie 3 „Informatora”.
Pragnę podziękować za wyrazy wsparcia i życzliwości, których tak wiele doświadczyłem w pierwszych dniach po objęciu funkcji od Mieszkańców
Gminy Tymbark.
Zapraszam Państwa do odwiedzania naszej strony
internetowej: www.tymbark.pl, gdzie na bieżąco
umieszczane są informacje, dotyczące spraw samorządowych. Zapraszam również do śledzenia gminnego facebook’a.
z poważaniem
Paweł Ptaszek ‒ Wójt Gminy Tymbark

Budżet

Przyjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Tymbark na rok 2015 było najważniejszym punktem porządku obrad V sesji Rady Gminy Tymbark, która odbyła się 29 stycznia 2015 roku. Ostatecznie przyjęto budżet zrównoważony w następujących
wielkościach:
1. Dochody ogółem ‒ 20 722 846 zł ‒ dochody z tytułu podatków zostały określone na poziomie, takim jak w 2014 r.
2. Wydatki ogółem ‒ 19 650 446 zł, co obejmuje zadnia z zakresu oświaty ‒ 10 824 600 zł, co stanowi 54 % planu wydatków, w tym także dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli, prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora
publicznego, w kwocie ‒ 3 950 300 zł.
3. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1 072 400 zł, którą przeznacza się na
spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
4. Rozchody (spłata kredytów i pożyczek przypadających na 2015 rok) 1 072 400 zł.
5. W ramach wydatków majątkowych na kwotę 1 289 146 zł przyjęto do realizacji zadania:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej (od banku do bramy zakładu Tymbark)

160 000 zł

2. Dokumentacja kanalizacji Podłopień

110 000 zł

3. Dokumentacja na budowę zbiornika oraz wodociągu Piekiełko + Zawodzie

40 000 zł

4. Wymiana kanalizacji od Remizy do Ośrodka Zdrowia Tymbark

30 000 zł

5. Budowa zbiornika wody wraz z przyłączami z istn. studni głębinowych oś. Zęzów-Dudówka

100 000 zł

6. Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej nad stadionem

30 000 zł

7. Droga Bindówka w Zawadce

263 064 zł

8. Dokumentacja projektowa drogi i chodnika do bloków od Stańca

20 000 zł

9. Budowa wieży widokowej na Górze Paproć

50 000 zł

10. Budowa ścieżki turystyczno-edukacyjnej

16 000 zł

11. Zakup stacji roboczych (2 szt.), systemów operacyjnych, pakietów biurowych oraz rozbudowa
monitoringu
12. Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Tymbarku

20 000 zł

13. Wymiana podłóg w budynku Szkoły Podstawowej w Piekiełku

20 000 zł

14. Zakup tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Tymbarku

6 500 zł

15. Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Tymbarku

10 000 zł

16. Oświetlenie uliczne ‒ Jasna Podłopień, Zamieście, Tymbark

100 000 zł

17. Wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej ‒ projekt realizowany przy udziale środków pomocowych

40 000 zł

18. Montaż poręczy na murze oporowym ‒ boisko w Zawadce

5 000 zł

19. Wymiana oświetlenia w hali sportowej

20 000 zł

20. Budowa zaplecza sportowego przy boisku wielofunkcyjnym w Podłopieniu

150 000 zł

98 582 zł

1 289 146 zł

Podczas sesji przyjęto także uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tymbark, która zakłada
spłatę długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do roku 2025. Dług Gminy Tymbark na 31.12.2014 roku
wyniósł 7 312 400 zł.
oprac. Zofia Duda – Skarbnik Gminy
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Upamiętnili Bitwę Limanowską
w asyście tymbarskich Strzelców, złożyli wieniec od Wójta i Rady Gminy Tymbark w 100. rocznicę wybuchu
I wojny światowej i bitwy limanowskiej, a delegacje:
tymbarskiego Strzelca,

Gimnazjum

Samorządowego

i Zespołu Szkół w Tymbarku z dyrektor tej placówki Panią
Jolantą Dunikowską-Wszołek na czele, zapalili znicze.
Ksiądz Stanisław Kaczka odmówił modlitwę za poległych
w I wojnie światowej.
Nad bezpieczeństwem uczestników marszobiegu czuwała Ochotnicza Straż Pożarna w Tymbarku, a pragnienie
W Tymbarku ‒ w 100. rocznicę wybuchu I wojny światowej i bitwy limanowskiej ‒ zorganizowano Marszobieg
pamięci ulicami w centrum rynku. W tej niecodziennej
imprezie udział wzięli uczniowie gimnazjów w Tymbarku
i Piekiełku oraz młodzież klas mundurowych tymbarskiego Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku. Na rynku
wszystkich uczestników marszobiegu przywitał Wójt

gasiły napoje ufundowane przez Firmę Tymbark. Wszyscy
uczestnicy imprezy otrzymali okolicznościową plakietkę.
Organizatorami imprezy byli: Urząd Gminy w Tymbarku, Gimnazjum Samorządowe w Tymbarku, Zespół Szkół
im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku, Jednostka
Strzelecka

nr

2007

im.

kpt.

Tadeusza

Paolone

ZS Strzelec OSW w Tymbarku i OSP w Tymbarku.
Robert Nowak

Gminy Tymbark ‒ Pan Paweł Ptaszek.
Genezę wybuchu wojny i znaczenie bitwy na Górze
Jabłoniec w Limanowej przedstawiła Monika Smaga ‒
uczennica Gimnazjum Samorządowego w Tymbarku.
Czterdziestu młodych ludzi z flagami państw zaangażowanych w bitwę tj. Polski, Węgier, Austrii i Rosji zakończyła marszobieg na Cmentarzu wojennym nr 365
w Tymbarku. Tam Wójt Gminy ‒ Pan Paweł Ptaszek wraz
z Radnym Gminy Tymbark ‒ Jarosławem Oleksym,

Gimnazjaliści z Piekiełka z wizytą
w Urzędzie Gminy

z Piekiełka, którzy w ramach zajęć z Wiedzy o społeczeństwie odwiedzili Urząd Gminy w Tymbarku.
Jako, że młodzież chciała w praktyce poznać zasady
funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego ‒ jaką
jest gmina ‒ Wójt przedstawił im to zagadnienie na przykładzie Gminy Tymbark. Gimnazjaliści zwiedzili także
budynek urzędu, a Sekretarz Gminy – Pani Stanisława
Kaptur zapoznała ich ze strukturą organizacyjną jednostki.
Na koniec spotkania młodzież złożyła Panu Wójtowi
i Pani Sekretarz świąteczne życzenia i wręczyła własno-

W dniu 16 grudnia 2014 roku Wójt Gminy Tymbark
Paweł Ptaszek spotkał się dziś z Gimnazjalistami
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ręcznie wykonany stroik.
Kinga Urbańska

Z życia Gminy Tymbark

Spotkanie Wigilijne KGW w Siekierczynie
STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „PRZYJAZNA ZIEMIA LIMANOWSKA” zaprosiła Panie
z Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Tymbark: Zamieścia i Podłopienia na spotkanie wigilijne połączone z konkursem potraw
wigilijnych w Siekierczynie, które odbyło się w dniu 17 grudnia 2014 roku .
Na spotkaniu obecny był m.in. Pan Wójt Gminy Tymbark ‒ Paweł Ptaszek i Radny ‒ Zbigniew Papież. W ostatecznej
klasyfikacji KGW z Zamieścia zajęło 5 miejsce w konkursie, KGW Podłopień 1 miejsce.

Agata Rybka

Wyróżniono tymbarskich strażaków!
22 grudnia 2014 roku w Limanowej odbyło się podsumo-

wręczył odznaczenia zasłużonym strażakom, w tym druhom z tymbarskie jednostki OSP.

wanie mijającego roku, zorgani-

Po raz drugi Złotym Medalem Za

zowane przez Komendę Powia-

Zasługi dla Pożarnictwa uhonoro-

tową PSP w Limanowej oraz

wano Floriana Ubika, natomiast

Zarząd Oddziału Powiatowego

Medalem honorowy im. Bolesława

ZOSP RP w Limanowej, w któ-

Chomicza, prezesa

rym udział wzięli przedstawiciele

OSP – Stanisława Przybylskiego.

ochotniczych straży pożarnych

W przedświątecznym spotkaniu

z terenu powiatu limanowskiego.
Podczas uroczystości Edward
Siarka ‒ prezes Zarz. Oddz. Woj. ZOSP RP

tymbarskiej

uczestniczył także Wójt Gminy
Tymbark – Paweł Ptaszek.

Robert Nowak

Jasnogórska pielgrzymka
W dniu 4 stycznia 2015 roku Strażacka Orkiestra Dęta Tymbarski Ton i Chór Parafialny z Tymbarku odbyli pielgrzymkę do Częstochowy na Jasną Górę. W pielgrzymce udział wziął także Wójt Gminy Tymbark – Paweł Ptaszek.
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Świąteczna sesja Rady Gminy Tymbark

Następnie podjęto uchwały w sprawie:
- zmiany uchwały Nr XX/120/08 Rady Gminy Tymbark
z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy
Tymbark do Stowarzyszenia w Lokalnej Grupie Działania Przyjazna Ziemia Limanowska;
- wyrażenia zgody na przekazanie przez Gminę Tymbark
zadań gminy na podstawie zawartych porozumień w zakresie usług świadczonych przez Sądecki Ośrodek Interwencji kryzysowej w Nowym Sączu;
- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które to uchwały

30 grudnia w Przedszkolu Samorządowy w Tymbarku
odbyła się IV sesja Rady Gminy Tymbark połączona ze
spotkaniem opłatkowym.
Wśród zaproszonych na obrady gości znaleźli się: księża
z Parafii Tymbark, przedstawiciele władzy samorządowej
gminy i powiatu, dyrektorzy szkół z terenu Gminy Tym-

zostały jednogłośnie przyjęte przez obecnych na sesji
Radnych.
Po zakończeniu pierwszej – oficjalnej, części grudniowej
sesji wszyscy goście zaproszeni zostali na spotkanie opłatkowe i wspólne kolędowanie przy akompaniamencie Strażackiej Orkiestry Dętej Tymbarski Ton.

Kinga Urbańska

bark, przedstawiciele organizacji pozarządowych Gminy
Tymbark, przedstawiciele policji i straży oraz kierownicy
Referatów Urzędu Gminy w Tymbarku.
Sesję rozpoczął występ Przedszkolaków z Przedszkola
Samorządowego w Tymbarku, które zaprezentowały świąteczny program artystyczny i zaprosiły do wspólnego
tańca i kolędowania Wójta Gminy Tymbark – Pawła
Ptaszka i Radnych.

WYNIKI KONSULTACJI W SPRAWIE DNI TYMBARKU
Informuję, że w dniach od 16 grudnia 2014 roku do 6 stycznia 2015 roku przeprowadzone zostały konsultacje w sprawie ustalenia terminu tegorocznych Dni Tymbarku. Mieszkańcy poinformowani zostali
o konsultacjach poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy w Tymbarku
i gminnym profilu na facebook’u.
Zainteresowani mogli wyrazić swoją opinię poprzez wiadomość e-mail, przesłaną na adres Urzędu Gminy: ug.tymbark@tymbark.pl lub jako wpis pod postem na gminnym profilu na facebook’u.
Większość osób, które wzięło udział w konsultacjach opowiedziało się za terminem lipcowym, motywując
swój wybór tym, iż w czerwcu rozpoczyna się sezon turystyczny na Paproci i stoją przed trudnym wyborem
czy uczestniczyć we mszy czy w Dniach Tymbarku, a chcieliby wziąć udział w obu wydarzeniach. Jako inny
argument zainteresowani podawali także na ogół lepszą pogodę.
W związku z powyższym, mając na uwadze sugestie Mieszkańców i fakt, że miesiąc lipiec jest miesiącem
w pełni wakacyjnym, informuję, iż tegoroczne Dni Tymbarku odbędą się w dniach 18-19 lipca.
Wójt Gminy Tymbark
Paweł Ptaszek
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Koncertowy weekend w Tymbarku
Po krótkiej przerwie zaprezentowała się Świętogórska
Orkiestra Dęta z Sanktuarium Matki Bożej Róży
Duchownej w Gostyniu pod dyrygenturą Piotra Kaczora.
Opiekunem orkiestry jest ks. Jakub Przybylski, prefekt muzyki w Klasztorze na Świętej Górze w Gostyniu.
Orkiestrze towarzyszyli również ks. Michał Kulig (pochodzący z Tymbarku, a pełniący posługę duszpasterską
w Gostyniu) oraz ks. Adam Anioł. Publiczność zachwyciły aranżacje kolęd i doskonała gra młodych muzyków.
Zimowy weekend 17-18 stycznia upłyną w Tymbarku
przy dźwiękach najpiękniejszych polskich kolęd, pastorałek i innych świątecznych i noworocznych utworów muzycznych. A wszystko to za sprawą dwóch koncertów, nad
którymi patronat objął Wójt Gminy Tymbark ‒ Paweł
Ptaszek.
Pierwszy z nich odbył się w sobotnie popołudnie (17
stycznia) w auli Biblioteki Publicznej w Tymbarku. Do
udziału we wspólnym koncertowaniu zaproszono miejscowe chóry oraz muzyków z Gostynia. Po krótkim
wprowadzeniu, przedstawieniu wykonawców, powitaniu

Wspólne śpiewanie kolędy adresowanej ku czci Matki
Bożej Gostyńskiej podbiło serca widzów. W przerwach
pomiędzy kolejnymi utworami ks. Jakub przybliżył publiczności dzieje gostyńskiej orkiestry. Występ muzyków
został nagrodzony owacjami na stojąco. Na zakończenie
głos zabrał Wójt Gminy Tymbark , dziękując artystom za
udział w koncercie.
Swoją obecnością zaszczycili koncert: ks. Proboszcz
Edward Nylec, Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Jeż
oraz Wójt Paweł Ptaszek.
Dziękujemy wszystkim artystom za dostarczenie niezwykłych przeżyć artystycznych i duchowych oraz wspól-

gości oraz publiczności rozpoczął się koncert. Jako
pierwszy wystąpił Chór Parafialny z Podłopienia pod

ne spędzony czas w serdecznej, rodzinnej atmosferze.
Ewa Skrzekut

batutą Lucjana Bożka. Wykonanie kolęd oraz pastorałek
bardzo spodobało się obecnym, co wyrazili sążnistymi
oklaskami oraz wymogli na muzykach bis.
Jako kolejny zaprezentował swój repertuar Chór Parafialny z Tymbarku pod dyrygenturą Piotra Taczanowskiego. Mistrzowska interpretacja pieśni bożonarodzeniowych
dostarczyła zebranym wielu wzruszeń o czym świadczył
rzęsiste brawa. Podobnie jak wcześniej – nie obyło się
również bez bisu.
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Koncertowy weekend w Tymbarku cd.
pieśni) oraz Laura Łącz ‒ polska aktorka teatralna i filmowa jak również uzdolniona pisarka, która wcieliła się
w rolę narratora koncertu. Artyści wystąpili przy akompaniamencie zespołu Allegro w składzie: Miłka Brzezińska ‒
fortepian, Katarzyna Magdziak – skrzypce, Edyta Żąrzewska – flet i Marek Karwowski ‒ wiolonczela.
Piękny koncert przeplatany poezją Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego ‒ utworami związanymi tematycznie ze
świętami Bożego Narodzenia, zgromadził liczną publicz18 stycznia w Kościele Parafialnym pw. Narodzenia

ność w różnym wieku.

NMP w Tymbarku odbył się z kolei koncert kolęd pt.
Przed zapaleniem choinki. Gościem specjalnym koncertu
był ks. biskup Władysław Bobowski, który świętuje w tym
roku 40-lecie przyjęcia sakry biskupiej.

Organizatorem koncertu był Proboszcz Parafii Tymbark
‒ ksiądz Edward Nylec, patronat nad nim objęli natomiast
‒ Wójt Gminy Tymbark ‒ Paweł Ptaszek, Starosta LimaPodczas uroczystości wystąpili: światowej sławy tenor Bogusław Morka ‒ polski śpiewak, tenor, solista
m.in. Teatru Wielkiego Opery Narodowej, obdarzony
niezwykle pięknym głosem o wyjątkowo ciepłej i aksa-

nowski ‒ Jan Puchała oraz Firmy:
Gold Drop i Galicja, patronat medialny sprawowało RDN
Nowy Sącz.

Kinga Urbańska

mitnej barwie ‒ uważany przez znawców tej sztuki za
najlepszego tenora śpiewającego w tradycji włoskiego bel
cant, Ewelina Hańska ‒ absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie, solistka Opery Krakowskiej, Operetki
Warszawskiej i Teatru Muzycznego Roma; bardzo
wszechstronna śpiewaczka, wykonujaca utwory zróżnicowane gatunkowo (od opery i operetki przez musical, aż po

Przed zapaleniem choinki
Już się dzień jak tragarz pochyla.
Trzeba wyjść na miasto. Wigilia.
Trzeba się trochę powłóczyć
zamglonymi ulicami Krakowa.
A Kraków jest dama fędesjeklowa
w biżuterii świateł sztucznych…
Konstanty Ildefons Gałczyński
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Oficjalne otwarcie lodowiska w Tymbarku

Z życia Gminy Tymbark

23 stycznia br. w Tymbarku, odbyło się oficjalne otwarcie
że ogólnodostępne lodowisko, które zostało oddane do użytkolodowiska zlokalizowanego przy stadionie KS Tymbark.
wania w dniu 7 stycznia cieszy się ogromną popularnością
Jako pierwszy głos zabrał Wójt Gminy Tymbark – Paweł Ptai korzysta z niego wielu Mieszkańców nie tylko Gminy Tymszek, witając przybyłych gości wśród których znaleźli się: Wiebark, ale także okolicznych miejscowości. Przypomniał, że nie
sław Janczyk – Poseł na Sejm RP, Marek Sowa ‒ Marszałek
moglibyśmy jednak korzystać z uroków tego obiektu, gdyby nie
Województwa
Małopolskiego,
środki pozyskane z Funduszy Unijnych,
Grzegorz Biedroń ‒ Radny Sejmiku
wartość zadania to blisko 300 000 zł
Województw Małopolskiego, Jan
z czego 191 200 zł to dofinansowanie
Puchała ‒ Starosta Limanowski, ks.
z Funduszy Europejskich
prałat Edward Nylec, księża i sioNastępnie głos zabrali kolejno: Marszastry zakonne z naszej parafii, Radni
łek Województwa Małopolskiego ‒ MaGminy Tymbark z Przewodniczącą
rek Sowa, Poseł na Sejm RP ‒ Wiesław
Zofią Jeż na czele, przedsiębiorcy
Janczyk, Starosta Limanowski ‒ Jan
z terenu Gminy Tymbark i nie
Puchała i Przewodnicząca Rady Gminy
tylko, przedstawiciel Komisariatu
Tymbark ‒ Zofia Jeż, którzy w swoich
Policji w Zawadce ‒ Władysław
wystąpieniach pogratulowali inicjatywy
Nowak, kierownicy jednostek
wybudowania
tego
typu
obiektu
organizacyjnych i pracownicy
i zgodnie stwierdzili, że jest on imponuUrzędu Gminy w Tymbarku oraz
jący i bardzo potrzebny szczególnie dla
mieszkańcy Tymbarku i okoliczdzieci i młodzieży, ale także dla starKOSZTY UTRZYMANIA LODOWISKA
nych miejscowości.
szych. Goście podkreślali także rolę
Kolejnym punktem otwarcia
dofinansowania przy budowie tego typu
Koszty utrzymania lodowiska
było symboliczne przecięcie
obiektów.
w miesiącu styczniu 2015 r.
wstęgi, do którego poproszeni
Po oficjalnej części otwarcia rozpoczął
‒ 33 392,31 zł
zostali: Wiesław Janczyk, Marek
się widowiskowy pokaz jazdy figurowej
Sowa, Jan Puchała, Paweł Ptaszek
na lodzie wykonany przez zawodniczki
Dodatkowe prace
oraz Zofia Jeż, a towarzyszyły im
z krakowskiego klubu Walley Ice Story, po
przed uroczystym otwarciem
dzieci z Niepublicznego Przedktórym wszyscy uczestnicy imprezy
szkola U cioci Agatki – Kinga
zaproszeni zostali na ciepły poczęstunek
‒ 2 759,39 zł
i Szymon.
i kolejne atrakcje wieczoru, wśród któNastępnie ks. Prałat Edward
rych znalazły się: gry i zabawy z nagroWydatkowane środki
Nylec został poproszony o podami dla dzieci, prowadzone przez Pana
zabezpieczone na
święcenie obiektu i modlitwę
Renifera :) drugi pokaz jazdy figurowej,
nadzwyczajnej sesji
w intencji osób z niego korzystaa na zakończenie zabawa na lodzie.
‒ 34 310,27 zł
jących, po czym głos zabrał Wójt
Atrakcją wieczoru była także możliPaweł Ptaszek. Gospodarz gminy
wość darmowego wypożyczenia łyżew ‒
przypomniał krótko tradycje
dla pierwszych 50 osób ‒ za co dziękulodowiska w Tymbarku, wracając
jemy właścicielowi wypożyczalni.
do lat 60. i 70. kiedy to w budowę
Serdecznie dziękujemy wszystkim któobiektu włączyły się Podhalańskie
rzy pomogli nam w organizacji otwarcia,
Zakłady Przemysłu Owocowoprzede wszystkim firmom: Joniec, Gold
Warzywnego w Tymbarku ‒ firdrop, Bieszczadzkiej Kasie Oszczędnoma Tymbark, która m.in. przygotościowo-Kredytowej za nieodpłatne przewała bandy. Podkreślił, że bieżące
kazanie gadżetów dla dzieci, niezawodutrzymanie lodowiska ‒ ubijanie
nej firmie Tymbark ‒ za przekazanie
śniegu nartami, wylewanie wody
soczków dla dzieci, Paniom Kucharkom
(nieraz późną nocą przy najwiękz Przedszkola Samorządowego w Tymszych przymrozkach), pełnienie
barku i Paniom z Koła Gospodyń Wiejdyżurów przy zamrażaniu i wygłaskich w Zawadce za przygotowanie
dzaniu, należało do członków
pysznego
poczęstunku,
Strażakom
ówczesnego Harnasia Tymbark, którzy pracowali w czynie
z OSP w Tymbarku za zabezpieczenie imprezy oraz wszystkim
społecznym. Nadmienił także, że wszystkie prace wykonywane
innym osobom, bez pomocy których nie zorganizowalibyśmy
były ręcznie bez użycia specjalistycznego sprzętu jak to ma
tego wydarzenia.
miejsce dziś, a lodowisko w Tymbarku było jedynym w regionie
Przypominamy, że lodowisko otwarte jest codziennie w godzii cieszyło się dużą popularnością ‒ rozgrywane były tam mecze
nach 10.00‒22.00. Powierzchnia obiektu to ok. 800m2. Lodowihokejowe, a szlagierem okrzyknięto występ Cracovi i Podhala
sko może funkcjonować do temperatury +10o C. Jeżeli warunki
Nowy Targ.
atmosferyczne na to pozwolą przewidywany termin funkcjonoWójt przypomniał także, że inicjatorem powstanie obiektu były
wania lodowiska to styczeń-marzec 2015.
władze samorządowe kadencji 2010-2014, z poprzednim Wójtem
‒ Lechem Nowakiem na czele, które podjęły decyzję o włączeniu
Kinga Urbańska
w program inwestycyjny budowę tego typu obiektu. Nadmienił,
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Z życia Gminy Tymbark

Zmiana pokoleniowa

druhowi Jackowi Atłasowi, funkcjonariuszowi Państwowej Straży Pożarnej.
Wszyscy

druhowie

jednogłośnie

nadali

Józefowi

Kordeczce tytuł Honorowego Prezesa OSP w Podłopieniu.
Za sumienną pracę na rzecz społeczeństwa, miejscowej
jednostki i ochrony przeciwpożarowej Gminy Tymbark,
podziękowania Panu Józefowi złożyli obecni na zebraniu:
Wójt Gminy Tymbark ‒ Paweł Ptaszek, Starosta Limanowski ‒ Jan Puchała, komendant powiatowy PSP w LiW dniu 25 stycznia 2015 roku w Podłopieniu, odbyło się
walne zebranie sprawozdawcze członków Ochotniczej
Straży Pożarnej w Podłopieniu.
Po złożonej rezygnacji prezesa z pełnionej funkcji, jednym z punktów zebrania było uzupełnienie składu zarządu
jednostki OSP.
Dotychczasowy prezes Józef Kordeczka, który funkcję
pełnił od 38 lat, przekazał ster kierowania jednostką nowo
wybranemu członkowi zarządu, a zarazem prezesowi

manowej ‒ bryg. Janusz Kurzeja, Prezes Zarządu Oddziału
Powiatowego ZOSP RP w Limanowej druh ‒ Kazimierz
Czyrnek, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
w Tymbarku ‒ druh Kazimierz Dziadoń oraz Komendant
Gminny Strażaków ‒ druh Zbigniew Kaptur.
Wiele ciepłych słów i gorących podziękowań druh Józef
Kordeczka otrzymał także od „swoich” strażaków, którym
przewodził przez wiele lat, a którzy zawsze wspierali go
w bezinteresownej służbie drugiemu człowiekowi.
Robert Nowak

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tymbarku informuje, że nadal przyjmuje wnioski o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Obecnie w naszej Gminie wydano 158 kart dla 26 rodzin, które mogą korzystać z uprawnień należących do posiadacza Karty Dużej Rodziny na terenie całego kraju.
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z co najmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia
nauki, maksymalnie do 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.
Karta Dużej Rodziny poza zniżkami ustawowymi uprawnia także do zniżek handlowych w instytucjach publicznych i firmach
prywatnych. Do tej pory do programu włączyły się m.in. banki PKO BP i BOŚ, sieć PLAY, księgarnie Świat Książki i Bonito,
kina Helios, supermarkety Alma, Centrum Nauki Kopernik, Stadion Narodowy i Kopalnia Soli w Wieliczce. Członkowie rodzin
wielodzietnych mogą także skorzystać ze zniżek w sklepach sieci Carrefour oraz na stacjach paliw LOTOS. W sumie do programu przystąpiło już ponad 470 partnerów, którzy oferują zniżki w 1500 miejscach, a ich lista systematycznie się powiększa. Wszystkie miejsca oferujące zniżki są opatrzone logiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Lista instytucji i firm oferująca zniżki dostępna jest na stronie: www.rodzina.gov.pl.
Rodziny składające wniosek o wydanie karty dużej rodziny zobowiązane są dołączyć następujące dokumenty:
- w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość,
- w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
- w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub
szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku
powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepełnosprawności.
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Sport

Sukcesy pływaków z Tymbarku
GIMNAZJA:
IV Aleksandra Ciżman G. Tymbark - styl dowolny
V Anna Zborowska G. Tymbark - styl dowolny
VI Aleksandra Trojanowska G. Tymbark - styl dowolny
IV Julia Grochmal G. Tymbark - styl klasyczny
III Justyna Zborowska G. Tymbark - styl motylkowy
IV Aleksandra Bubula G. Tymbark - styl motylkowy
VI Albert Nowak NG. Piekiełko - styl dowolny
IV Mateusz Kęska G. Tymbark - styl grzbietowy
V Artur Ryz G. Tymbark - styl grzbietowy
Dnia 5 grudnia 2014 r. odbyły się Powiatowe zawody
w pływaniu indywidualnym i drużynowym na pływalni
w Limanowej. Organizatorem zawodów był MOS Limanowa. W zawodach tych wzięli udział uczniowie z tymbarskich szkół. Oto ich sukcesy (miejsca, które zajęli):
SZKOŁY PODSTAWOWE:

I Aleksander Turkiewicz G. Tymbark - styl klasyczny
II Jakub Klimek NG. Piekiełko - styl klasyczny
II Szymon Ból G. Tymbark - styl klasyczny
V Krzysztof Sowa G. Tymbark - styl klasyczny
I Wojciech Dyląg NG. Piekiełko - styl motylkowy
W rywalizacji drużynowej dziewcząt starowała tylko

VI Agata Rusnak NSP Piekiełko - styl grzbietowy

jedna drużyna z Gimnazjum w Tymbarku i zajęła I miej-

IV Aleksandra Kęska SP Podłopień - styl klasyczny

sce. Wśród chłopców walka rozegrała się między drużyną

IV Mariusz Kuc SP Podłopień - styl dowolny

z Gimnazjum w Tymbark oraz drużyną z Niepublicznego

VI Jakub Kuruc NSP Piekiełko - styl dowolny

Gimnazjum z

I Artur Kapera SP Tymbark - styl grzbietowy

w Piekiełku.

Piekiełka.

Wygrała

VI Dawid Bubula NSP Piekiełko - styl grzbietowy

Międzynarodowy Noworoczny Turniej
Piłki Halowej Oldbojów

drużyna

z

NG

Barbara Janczy

Turniej przebiegał w bardzo miłej i sportowej rywalizacji, a ostateczna klasyfikacja zawodów przedstawia się
następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gorce Kamienica
Słopnice
Oldboje Łącko
Relax Tymbark
AC Werbena
Brathanki

Najlepszym strzelcem turnieju został Zbigniew Palacz
z reprezentacji Słopnic, natomiast najlepszym bramkarzem
Wójt Gminy Tymbark, Firma MTM Galicja Nowy Sącz

Piotr Król również ze Słopnic.

i Zarząd Klubu Oldboys RELAX Tymbark byli organiza-

Zwycięzcy otrzymali puchary, medale oraz dyplomy

torami VI Międzynarodowego Noworocznego Turnieju

ufundowane przez Wójta Gminy Tymbark ‒ Pawła Ptasz-

Piłki Halowej Oldbojów o Puchar Wójta Gminy Tymbark.

ka, który osobiście wręczał nagrody najlepszym drużynom

W zawodach na hali sportowej w Tymbarku udział wzię-

w turnieju.

Robert Nowak

ło 6 reprezentacji.
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Kultura
zycy, co stanowiło dodatkową atrakcję dla publiczności.

Gminny Przegląd Grup Kolędniczych

Barwne elementy strojów wyróżniały każdą z grup
i wpływały na wyraz artystyczny, który obok poziomu
wykonania podlegał ocenie. Ocena poszczególnych
występów była dla Komisji sporym wyzwaniem. Ostatecznie udało się wyłonić zwycięzców w poszczególnych
kategoriach wiekowych, a zostali nimi:
KATEGORIA KLASY I‒III
I miejsce: Kolędnicy z Szopką, SP w Tymbarku;
Piekielcoki, NSP w Piekiełku
II miejsce: Tymbarskie Fedorki, SP w Tymbarku;

24 stycznia, w Bibliotece Publicznej w Tymbarku już
po raz piaty odbył się Gminny Przegląd Grup Kolędniczych. Do udziału w konkursie zgłoszono 181 uczestników ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów
z terenu gminy.
Tradycja kolędowana związana z obchodami Świąt
Bożego Narodzenia jest bogata i barwna. W grupie
kolędniczej znajdują się zazwyczaj: pasterze, Herod,
diabeł, śmierć czy turoń. Wśród rekwizytów można

Gwiazdeczki, SP w Podłopieniu
III miejsce: Wesołe Dzieciaki, SP w Tymbarku;
Kolędnicy z Zawadki, SP w Zawadce; Mali Kolędnicy,
SP w Zawadce
KATEGORIA KLASY IV‒VI
I miejsce: Tymbarska Grupa Kolędnicza z Gwiazdą, SP
w Tymbarku; Kolędnicy, SP w Zawadce
II miejsce: Kolędnicy z Podłopienia, SP w Podłopieniu; Grupa Kolędnicza z Zawadki, SP w Zawadce

spotkać gwiazdę i szopkę.
Przegląd miał na celu prezentację zwyczajów bożonarodzeniowych oraz upowszechnianie tradycji kolędowania. Na występy złożyły się kolędy i pastorałki oraz ich
współczesne interpretacje przy wykorzystaniu zespołów
instrumentalnych. Zmagania konkursowe bacznie obserwowała Komisja w składzie: Barbara Opach – nauczyciel
muzyki, Katarzyna Maludy – nauczyciel i Piotr Taczanowski – organista.

III miejsce: Grupa Kolędnicza z Turoniem, NSP w Piekiełku; Kolędnicy z Zawadki, SP w Zawadce; Tymbarska
Grupa Kolędnicza z Turoniem, SP w Tymbarku
GIMNAZJA
I miejsce: Grupa Wokalna, Gimnazjum w Tymbarku; Kapela Surdziele, Gimnazjum w Tymbarku
Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali słodycze i soki, zespoły – pamiątkowe dyplomy i sprzęt sportowy.
Dziękujemy dzieciom i młodzieży za udział w konkursie,

Uczestnicy występowali w trzech kategoriach wiekowych: klasy od I‒III, IV‒VI i gimnazja. Poziom wykonania był wysoki, czuło się rywalizację, występy wyróżniały się ciekawym doborem repertuaru, nawiązującym
do lokalnej tradycji. Większości grup towarzyszyli mu-
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a nauczycielom za pomoc w przygotowaniu przeglądu.
Szczególne podziękowania kierujemy do sponsorów:
Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii Gminy Tymbark, TYMBARK-MWS Sp.
z o.o. S.K.A.
Ewa Skrzekut

z organizowanego przez Urząd Gminy w Tymbarku
i Jednostkę Strzelecką nr 2007 im. kpt Tadeusza Paolone
ZS Strzelec OSW w Tymbarku.
Głównym celem konkursu było uczczenie pamięci
Legionistów w 100. rocznicę Czynu Legionowego oraz
żołnierzy poległych w okresie I i II wojny światowej
w związku z przypadającą 100. rocznicą wybuchu I wojny
światowej i 75. rocznicą wybuchu II wojny światowej.
Jury pod przewodnictwem mł. insp. ZS Roberta Nowaka,

Obrona cywilna

Porady KG PSP Zasady postępowania na wypadek zagrożenia atakiem terrorystycznym
W supermarketach, domach towarowych, kinach, lotniskach, dworcach itp.:
 nie parkuj przed wyjściami z obiektów,
 pilnuj swoich dzieci,
 zwracaj uwagę na podejrzane pakunki, nietypowe zapachy,
 zgłoś swoje podejrzenia służbie ochrony bądź obsłudze obiektu.
W przypadku, gdy usłyszysz alarm:
 bezwzględnie podporządkuj się poleceniom służb ochrony lub komunikatom rozgłaszanym przez
głośniki,
 najkrótszą drogą opuść obiekt, pilnuj swojej rodziny!!!!
 udziel pomocy osobom starszym lub niepełnosprawnym,
 nie korzystaj z wind – możesz zostać uwięziony,
 nie wracaj do obiektu.
W przypadku zdarzenia:
 jeżeli jesteś ranny – wzywaj głosem pomocy,
 jeżeli możesz, udziel pomocy poszkodowanym, wynosząc ich poza strefę bezpośredniego zagrożenia,
 oddychaj przez chusteczkę lub osłoń usta i nos kawałkiem materiału,
 natychmiast opuść obiekt,
 wykonuj polecenia ratowników, służby ochrony lub Policji.
PAMIĘTAJ!
W przypadku silnego zadymienia spowodowanego pożarem, najwięcej tlenu jest przy podłodze.
W przypadku zadymienia poruszaj się na kolanach lub nisko schylony, w miarę możliwości wzdłuż ścian.
TELEFONY ALARMOWE:
997 – policja
998 – straż pożarna
999 – pogotowie ratunkowe
112 – telefon alarmowy z telefonów komórkowych
W przypadku otrzymania jakiejkolwiek przesyłki niewiadomego pochodzenia lub budzącej podejrzenia z jakiegokolwiek innego powodu np. brak nadawcy, brak adresu nadawcy, przesyłka pochodzi od nadawcy lub z miejsca z którego nie spodziewamy się należy:
 nie otwierać tej przesyłki!
 umieścić tę przesyłkę w grubym worku plastikowym i szczelnie zamknąć,
 worek ten należy umieścić w drugim grubym plastikowym worku i szczelnie zamknąć: zawiązać supeł
i zakleić taśmą klejącą,
 paczki nie należy przemieszczać,
 powiadomić lokalny posterunek policji lub straż pożarną.‒ służby te podejmą wszystkie niezbędne kroki
w celu bezpiecznego przejęcia przesyłki.
W przypadku, gdy podejrzana przesyłka została otwarta i zawiera jakąkolwiek podejrzaną zawartość w formie
stałej (pył, kawałki, blok, galareta, piana lub inną) lub płynnej należy:
 możliwie nie naruszać tej zawartości: nie rozsypywać, nie przenosić, nie dotykać, nie wąchać, nie powodować ruchu powietrza w pomieszczeniu (wyłączyć wentylację i klimatyzację, zamknąć okna),
 całą zawartość umieścić w worku plastikowym, zamknąć go i zakleić taśmą lub plastrem,
 należy dokładnie umyć ręce,
 zaklejony worek umieścić w drugim worku, zamknąć go i zakleić,
 ponownie dokładnie umyć ręce,
 w przypadku braku odpowiednich opakowań należy unikać poruszania i przemieszczania przesyłki,
 bezzwłocznie powiadomić posterunek policji lub straż pożarną i stosować się do ich wskazówek,
 po przybyciu właściwych służb należy bezwzględnie stosować się do ich zaleceń.
ŚCISŁE PRZESTRZEGANIE TYCH ZALECEŃ POZWOLI ZWIĘKSZYĆ TWOJE
BEZPIECZEŃSTWO I TWOICH BLISKICH!
Opracowanie:
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
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Rozkład zajęć dla dzieci na czas ferii - w poszczególnych szkołach Gminy
Tymbark - dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Tymbarku.

Gminna Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii:
Jadwiga Franczak – przewodnicząca komisji
Anna Gawron – pełnomocnik
Jarosław Oleksy – członek
ks. Bogdan Stelmach – członek
Piotr Frys – członek
KONTAKT DO SOŁTYSÓW GMINY TYMBARK
KONTAKT DO RADNYCH GMINY TYMBARK
ZOFIA JEŻ
Przewodnicząca Rady Gminy, tel. 661 436 917
RADNI Z TYMBARKU:
DANUTA DAWIEC – tel. 661 718 758
PIOTR JUSZCZAK – tel. 605 231 137
ANDRZEJ LIGAS – tel. 661 440 720
JAROSŁAW OLEKSY – tel. 661 894 565
DANIEL SMOTER – tel. 728 348 631
KRZYSZTOF WIŚNIOWSKI – tel. 661 828 264
MARIAN ZIMIRSKI – tel. 661 510 059

ANDRZEJ LIGAS
Sołtys Tymbarku, tel. 661 440 720
STANISŁAW PUCHAŁA
Sołtys Podłopienia, tel. 661 439 427
MARIAN RYBKA
Sołtys Zamieścia, tel. 661 439 137
MARIA ŁABUZ
Sołtys Zawadki, tel. 661 436 427
ZOFIA JEŻ
Sołtys Piekiełka, tel. 661 436 917

RADNI Z PODŁOPIENIA:
STANISŁAW CZERNEK – tel. 726 230 182
BOGDAN KORDECZKA – tel. 661 937 065
CZESŁAW KUC – tel. 605 232 270
RADNI Z ZAMIEŚCIA:
DARIUSZ MOLEK – tel. 661 949 468
ZBIGNIEW PAPIEŻ – tel. 605 231 965
RADNI Z ZAWADKI:

Informator Samorządowy Gminy Tymbark
34-650 Tymbark 49, tel. 18 33 25 637
e-mail: k.urbanska@tymbark.pl
Gazeta jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prasy
Lokalnej w kraju i za granicą z siedzibą w Krakowie.
DRUK: Drukarnia MM, 34-600 Limanowa, ul. Leśna 4,
nakład: 1000 egzemplarzy

STANISŁAW MALARZ – tel. 606 489 981
RADNI Z PIEKIEŁKA:
RYSZARD LEŚNIAK – tel. 726 125 948

URZĄD GMINY W TYMBARKU
34-650 Tymbark 49
tel./faks 18 33 25 637/18 33 25 632
e-mail: ug.tymbark@tymbark.pl

