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Tymbark Pod³opieñ 

Szanowni Mieszkañcy Gminy Tymbark,

Minæùy juý 3 lata od przejæcia odpowiedzial-
noúci za funkcjonowanie naszej Gminy przez 
nowà Radæ Gminy i przeze mnie.
  Konsekwentnie realizujemy z Radà nasze 
obietnice, chociaý nie bez zmartwienia 
stwierdzam, iý niektórzy Radni nie wytrzy-
mali presji i stresu zwiàzanego z pracà          
w zespole. Podsumowaniem dziaùania wielo-
letniego zajmiemy siæ w przyszùym roku, tj. 
na koniec kadencji, natomiast teraz pragnæ 
przedstawiã Pañstwu kilka informacji o dzia-
ùaniach w bieýàcym roku. 
  W rok 2013 weszliúmy z zadùuýeniem w wy-
sokoúci 5 474 335,60 zù, tj. o 1 823 664,4 zù 
mniejszym niý na poczàtku kadencji w roku 
2011, które wynosiùo 7 298 000 zù. W tym 
roku zaplanowaliúmy i zrealizowaliúmy za-
dania inwestycyjne na kwotæ 3 892 268,21 zù. 
Byùy to zadania jednoroczne jak i dwuletnie o 
ùàcznej wartoúci 5 949 786,09 zù, z czego 
wartoúã úrodków pozyskanych ze êródeù 
zewnætrznych to 2 599 695 zù. 
  Wykaz zadañ inwestycyjnych ukoñczonych 
w tym roku przedstawimy w dalszej czæúci 
Informatora w formie tabeli.
  Bardzo duýo zadañ o mniejszym zakresie 
wykonali rówie¿ Soùtysi wspólnie z Radami 
Soùeckimi, udowadniajàc, iý system ten pra-
widùowo nadzorowany przynosi efekty. 

  Z lektury zestawienia wykonanych zadañ wynika, 
iý znaczàco poprawiliúmy infrastrukturæ z zakresu 
gospodarki wodnoúciekowej. Na dzieñ dzisiejszy 
moýemy stwierdziã, iý nie ma zagroýenia braku 
wody w gospodarstwach domowych, podùàczonych 
do naszej sieci i jesteúmy w trakcie rozruchu i bu-
dowy kolejnych ujæã wody. Ponadto wybudowa-
liúmy nowà salæ gimnastyczna, przebudowaliúmy 
wiele dróg na drogi o nawierzchniach bitumicznych           
i szutrowych. Wydatki na zadania inwestycyjne tego 
roku znacznie przekraczajà úrednià wydatków na te 
cele za ostatnie lata. Chciaùbym w tym miejscu 
zwróciã siæ do tych, którzy rozgùaszajà, ýe: w Tym-
barku nic siæ nie robi. Pragnæ przypomnieã, iý Gmina 
Tymbark to nie tylko miejscowoúã Tymbark, ale 
jeszcze 4 inne wsie. Zaniedbania w infrastrukturze 
pozostaùych miejscowoúci zmusiùy nas do podjæcia 
dziaùañ zmniejszajàcych te dysproporcje. Dlatego 
teý inwestycje poza centrum Tymbarku nie byùy 
zauwaýane przez jego Mieszkañców, chociaý nie jest 
prawdà, iý w Tymbarku nic siæ nie robiùo. 
  Jeýeli dla niektórych miarà oceny aktywnoúci          
i dziaùania Wójta jest iloúã zdjæã w gazetach i na por-
talach internetowych, iloúã artykuùów o skandalach    
i wpadkach wùadzy, oraz promowanie siæ we wszel-
kich moýliwych mediach, to odpowiadam – nie mam 
czasu ani ochoty na takie rzeczy. Autopromocja tak, 
ale nie za pieniàdze podatników. Proszæ oceniaã 
mnie i tych, którzy dziaùajà ze mnà po czynach, 
a nie po iloúci wypowiedzianych sùów lub wyglà-
dzie. Budowa obiektów sportowych, przebudowa 
dróg i parkingów oraz innej infrastruktury we wsiach 
sàsiednich pozwoliùa ich Mieszkañcom uwierzyã, ýe 
nie zostali zapomniani i nie sà pomijani w planach 
rozwoju. W 2014 r. Tymbarczanie powinni wyraênie 
odczuã efekty naszych zamierzeñ, szczególnie w in-
frastrukturze drogowej. Postanowiliúmy budýet na 
2014 r. w wiækszoúci przeznaczyã na zadania z tego 
zakresu. Oczywiúcie nie zapomnimy o innych zobo-
wiàzaniach wobec  Mieszkañców. O planowanych 
zadaniach na 2014 r. dowiedzà siæ Pañstwo po uch-
waleniu budýetu z najbliýszego numeru Informatora.

Zamieœcie ZawadkaPiekie³ko

  Wrzesieñ/PaŸdziernik/Listopad/Grudzieñ 2013



  Z satysfakcjæ stwierdzam, iý nasze dùugookresowe    
i wyprzedzajàce dziaùania w sprawie úmieci przynio-
sùy bardzo dobre efekty, a wejúcie w ýycie tzw. 
„ustawy úmieciowej” nie spowodowaùo wiækszych 
zakùóceñ w funkcjonowaniu procesu zbiórki odpa-
dów. Na dzieñ dzisiejszy osiàgnæliúmy wskaênik 
odzyskania materiaùów do recyklingu na poziomie 
ponad 30%, czyli taki, jaki wyznaczono gminom na 
rok 2020. W tym miejscu serdecznie dziækujæ tym 
wszystkim, którzy wùàczyli siæ w program segregacji 
úmieci. Mankamentem w caùej tej sprawie sà tylko 
podwyýszone opùaty za úmieci ponoszone przez  
Mieszkañców w zwiàzku z niemoýliwym dotowa-
niem przez gminæ, ale na pocieszenie mam jedynie to, 
ýe stawki ustalone w naszej gminie naleýà do jednych 
z najniýszych w powiecie jak i Maùopolsce. Pozostaùy 
stare i zùe nawyki niektórych Mieszkañców, którzy 
podrzucajà úmieci byle gdzie i w opakowaniach 
nieoznakowanych, ale myúlæ, ýe i do tych ludzi dotrze 
kiedyú úwiadomoúã o niestosownoúci takiego zacho-
wania. Przy okazji przypominam o budowanej sieci 
monitoringu, która w przypadku notorycznego naru-
szania przepisów o utrzymaniu porzàdku w gminach 
pomoýe nam w ustalaniu sprawców tych wykroczeñ. 
Zwracam uwagæ, iý wszystkie dodatkowe dziaùania 
zwiàzane z usuwaniem skutków ùamania obowià-
zujàcego prawa doprowadzà do zwiækszenia stawek 
opùat za úmieci lub dodatkowych kosztów napraw.
   Jesteúmy w przededniu uchwalenia budýetu na rok 
2014. W zaùoýeniach do tego budýetu przyjæliúmy 
zasadæ, iý na koniec tej kadencji zadùuýenie nie wzro-
únie w stosunku do koñca kadencji poprzedniej Rady   
i Wójta, czyli przez 4 lata gmina realizowaùa wszy-
stkie zadania, bazujàc na posiadanych úrodkach 
wùasnych i tych które uzyskaùa z zewnàtrz. Pamiætajàc 
o wzroúcie kosztów utrzymania gospodarstw, 
spowodowanych wzrostem opùat za úmieci w bieýà-
cym roku, Rada Gminy zdecydowaùa, iý nie podniesie 
na rok 2014 opùat za wodæ i úcieki. Ewentualne 
niedobory zostanà pokryte w formie dotacji dla ZGK.
  Jak co roku dofinansowaliúmy dziaùalnoúã organi-
zacji pozarzàdowych w formie dotacji i konkursów na 
realizacjæ zadañ publicznych. Wydaliúmy znaczne 
úrodki na gotowoúã bojow¹ Ochotniczych Straýy 
Poýarnych (ok. 105 tys. zù), OSP Tymbark otrzymaùa 
ponadto 15 tys. zù na dziaùalnoúã orkiestry dætej, 
doùoýyliúmy jednostce OSP Tymbark 200 tys. na 
zakup nowego wozu bojowego, Klub Sportowy 
Tymbark, jak co roku, otrzymaù úrodki na rozwój 
sportu wúród mùodzieýy (55 tys. zù), Stowarzyszenie 
na rzecz Osób z Niepeùnosprawnoúcià Przystañ otrzy-
maùo na realizowany program opieki 25 tys. zù, 
uczniowskie kluby sportowe otrzymaùy wsparcie       
w ùàcznej wysokoúci 8 600 zù, w Zamieúciu finan-
sujemy doskonale prosperujàcà Œwietlicæ. Jak wynika 
z powyýszej wyliczanki, dziaùalnoúã spoùeczna         

w naszej gminie jest doceniana i wspomagana.     
Chciaùem przypomnieã teý o inwestycjach zrea-
lizowanych przez Generalnà Dyrekcjæ Dróg 
Krajowych i Autostrad i Starostwo Powiatowe    
w Limanowej. Przebudowa drogi krajowej 28    
w Zamieúciu z chodnikami speùniùa wieloletnie 
oczekiwania  Mieszkañców w zakresie bezpie-
czeñstwa. W czasie wspólnych wizyt z Przewod-
niczàcym Rady Panem Marianem Zimirskim      
u osób odpowiedzialnych za to zadanie drogowe 
spotkaliúmy siæ ze zrozumieniem i przychyl-
noúcià do naszych oczekiwañ. Efekt tych spotkañ 
przeszedù nasze najúmielsze oczekiwania. Rów-
nieý inwestycja mostowo-drogowa ze skrzyýo-
waniem koùo mleczarni oraz fragmentami 
chodnika, zrealizowana przez Starostwo Powia-
towe w Limanowej, wpùynie znaczàco na po-
prawæ bezpieczeñstwa. Za te inwestycje skùadam 
wielkie podziækowania Dyrektorowi krakow-
skiego Oddziaùu GDDKiA jak i Staroúcie oraz 
Radzie Powiatu Limanowskiego.
  Podsumowujàc mijajàcy rok uznajæ, iý naleýaù 
on do udanych, a miniony czas nie zostaù zmar-
nowany. Dlatego korzystajàc z okazji chciaùem 
serdecznie podziækowaã wszystkim tym, którzy 
wspierali dziaùanie moje i Rady Gminy, by udaùo 
siæ jak najwiæcej zrobiã dla naszej gminy i jej  
Mieszkañców. Równieý serdecznie dziækujæ 
samym Mieszkañcom za pomoc i zrozumienie 
przy realizacji niektórych zadañ chwilowo 
utrudniajàcych ýycie – dziækujæ za wsparcie         
i przychylnà atmosferæ towarzyszàcà naszym 
dziaùaniom. Dziækujæ wszystkim instytucjom, 
organizacjom i stowarzyszeniom oraz przedsiæ-
biorcom, wspóùpracujàcym z nami w 2013 r. 
Dziækujæ równieý pracownikom Urzædu Gminy    
i jednostek podlegùych oraz szczególnie dziækujæ 
tym Radnym Rady Gminy Tymbark, którzy 
okazali mi zaufanie i wspierali mnie w moich 
dziaùaniach. 
  Na zakoñczenie mojego wystàpienia pragnæ 
wszystkim Mieszkañcom Gminy Tymbark           
I wszystkim naszym Przyjacioùom zùoýyã najser-
deczniejsze ýyczenia zdrowia i pomyúlnoúci       
w nadchodzàcym 2014 r. 

Serdecznie pozdrawiam, 
Lech Nowak – Wójt Gminy Tymbark 

www.tymbark.pl2
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HISTORYCZNE SPOTKANIE

  Na zaproszenie Dyrektora Miædzynarodowego 
Domu Spotkañ Mùodzieýy w Oúwiæcimiu – Pana 
Leszka Szustera, w przeddzieñ Úwiæta Zmarùych, 
delegacja tymbarskiego Strzelca, przedstawiciele 
OSP w Piekieùku, Niepublicznej Szkoùy Podsta-
wowej i Gimnazjum w Piekieùku oraz wiæêniarka 
obozu – Pani Zofia Posmysz, oddali hoùd kpt. 

Tadeuszowi Paolone, pochodzàcemu z miejscowoúci 
Piekieùko (Gmina Tymbark), rozstrzelanemu 70 lat 
temu w Auschwitz. Strzelcy, straýacy i nauczycielka 
historii w SP w Piekieùku, zùoýyli pod Úcianà Straceñ 
wieniec: W 70. Rocznicæ úmierci kpt. Tadeusza 
Paolone – Mieszkañcy Gminy Tymbark, a Strzelcy 
zaciàgnæli wartæ honorowà.
    Dla tymbarskiej delegacji najbardziej wzruszajàca 
byùa rozmowa – w Domu Spotkañ Mùodzieýy, z Panià 
Zofià Posmysz, która osobiúcie znaùa kpt. Tadeusza 
Paolone. Dziaùalnoúã polskiego oficera, w tym 
dobroã niesiona drugiemu czùowiekowi przez boha-
terskiego ýoùnierza zostaùa przedstawiona w opowia-
daniach Pani Zofii Chrystus Oúwiæcimski i Pasaýerka. 
  Spotkanie w Oúwiæcimiu pozostanie w pamiæci 
mùodzieýy do koñca ýycia i bædzie drogowskazem do 
spoùecznej dziaùalnoúci na rzecz ojczyzny i drugiego 
czùowieka. Takà doktrynà kierowaù siæ patron 
tymbarskich Strzelców – kpt. Tadeusz Paolone. 

Robert Nowak

GMINNE OBCHODY DNIA NAUCZYCIELA

    14 paêdziernika br. w Domu Kultury w Tymbarku, 
odbyùy siæ Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodo-
wej. Tegoroczne uroczystoœci rozpoczê³y siê krótk¹ 
prelekcj¹ dotycz¹ca historii œwiêta Edukacji Naro-
dowej. Prowadz¹ca – Pani Jowita Janik, przypom-
nia³a najwa¿niejsze fakty powstania instytucji,         
a nastêpnie przesz³a do przywitania przyby³ych 
goœci: dyrektorów, nauczycieli i pracowników 
administracji placówek oœwiatowych Gminy 
Tymbark oraz nauczycieli i pracowników admini-
stracji, przebywaj¹cy obecnie na emeryturze. 
  Oprócz „solenizantów” paŸdziernikowego œwiêta 
na uroczystoœæ przybyli przedstawiciele Urzêdu 
Gminy w Tymbarku: Wójt Gminy Tymbark – Lech 
Nowak, Sekretarz Gminy – Stanis³awa Kaptur, 
Przewodnicz¹cy RG Tymbark – Marian Zimirski. 
  Gospodarz Gminy i Pan Przewodniczàcy zùoýyli 
nauczycielom serdeczne ýyczenia z okazji ich úwiæta 
oraz wyrazili podziw i zrozumienie dla ich nieùatwej 

nieraz pracy. Tego roku Wójt w szczególny sposób 
uhonorowaù nauczycieli emerytów, o których pracy 
jak powiedziaù: zawsze pamiætamy i bædziemy 
pamiætaã – wræczajàc im kwiaty i listy gratulacyjne:   
Z wyrazami szacunku i uznania oraz podziæ-
kowaniem za wieloletni wkùad pracy wniesiony na 
rzecz rozwoju mùodego pokolenia. Wraz z najlepszymi 
ýyczeniami zdrowia i pogody ducha oraz dalszych 
sukcesów w ýyciu zawodowym i osobistym.
 Nastêpnie o wrêczeni nagród poproszeni zostali 
Dyrektorzy szkó³, którzy wyró¿nili tych nauczycieli  
i pracowników swoich placówek, którzy wg nich za-
s³u¿yli siê szczególnym wk³adem pracy na rzecz 
szko³y i uczniów.
  Podsumowaniem oficjalnej czêœci uroczystoœci by³y 
tzw. Nagrody Wójta. Wyró¿nieni nauczyciele i pra-
cownicy administracji otrzymali nagrody oraz 
pami¹tkowe dyplomy.
  Drugà czæúã wieczoru uúwietniù wystæp krakowskiej 
artystki – YAGI, która zaprezentowa³a najwiæksze 
przeboje z repertuaru  Juliette Greco. 

 

Kinga Urbañska
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SZÓSTE MIEJSCE W KRAJU

   Gmina Tymbark w dniach od 26 maja do 1 czerwca 
2013 r. aktywnie wùàczyùa siæ w organizacjæ imprez   
w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla wszys-

tkich – XIX Sportowego Turnieju Miast i Gmin.

  W tym okresie wszystkie placówki oúwiatowe, 
Uczniowskie Kluby Sportowe, KS Tymbark, stowa-

rzyszenia i organizacje pozarzàdowe, animatorzy 
sportu oraz Urzàd Gminy przygotowali dla dzieci       
i mùodzieýy oraz osób dorosùych, bogaty program 
imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych 
jak równieý gry i zabawy.
  W ostatecznej klasyfikacji Gmina Tymbark zajæùa 
szóste miejsce w kraju, a drugie w województwie 
maùopolskim. Uroczyste wræczenie pucharów i dyp-
lomów, w którym uczestniczyli: Wójt Gminy 
Tymbark Lech Nowak i Krzysztof Wiúniowski, prze-
wodniczàcy Rady Sportu, prezes UKS Olimpijczyk, 
miaùo miejsce 17 paêdziernika w SP w Grabiu. 
 Skùadamy serdeczne podziækowanie wszystkim 
osobom, które aktywnie wùàczyùy siæ w organizacjæ 

imprez na terenie naszej gminy – to dziæki Wam osià-

gnæliúmy ten wspaniaùy sportowy wynik w kraju        
i województwie.

Robert Nowak

OBCHODY ŒWIÊTA NIEPODLEG£OŒCI

   Tegoroczne obchody úwiæta Niepodlegùoúci          
w Gminie Tymbark rozpoczæto zwyczajowo mszà 
úwiætà za ojczyznæ. Po mszy úwiætej, wszyscy zgro-
madzeni w koúciele – poczty sztandarowe Szkóù 
Gminy Tymbark, przedstawiciele organizacji po-
ýytku publicznego naszej gminy – jednostki OSP, 
czùonkowie tymbarskiego Strzelca, pracownicy 
szkóù, przedstawiciele wùadzy samorzàdowej i pra-
cownicy Urzædu Gminy w Tymbarku, przemasze-
rowali uroczyúcie na pùytæ rynku, gdzie odúpiewano 
Mazurek Dàbrowskiego, przy akompaniamencie 
Orkiestry Dætej Tymbarski Ton. 
    Nastæpnie gùos zabraù Wójt Gminy Tymbark – 
Lech Nowak, który podziækowaù przybyùym na 
uroczystoúã Mieszkañcom, podkreúliù jak waýna rolà 
peùni kultywowanie patriotyzm w naszych maùych 
ojczyznach i zaprosiù wszystkich na drugà czæúã 
uroczystoúci do Biblioteki Publicznej w Tymbarku. 
Po przemówieniu przedstawiciele organizacji pro-
obronnej Strzelec, z ràk Pana Wójta, zùoýyli wieniec: 
W 95. Rocznicæ Odzyskania Niepodlegùoúci, pod 

pomnikiem Orlàt lwowskich. Pierwszà czæúã 
uroczystoúci zakoñczono pieúnià patriotycznà w takt, 
której odmaszerowaùy poczty sztandarowe. 
    Druga czæúã obchodów miaùa miejsce w Bibliotece 
Publicznej w Tymbarku. Czæúã artystycznà przygo-
towaùy dzieci i mùodzieý z Niepublicznej Szkoùy 
Podstawowej i Gimnazjum w Piekieùku. W tema-
tycznym programie, w którym oprócz piæknych 
wierszy polskich poetów, znalazùy siæ takýe mniej      
i bardziej znane pieúni patriotyczne. Uzupeùnieniem 
wystæpu byùa, wyúwietlana podczas prelekcji, pre-
zentacja multimedialna, przedstawiajàca fotografie    
z róýnych okresów walki o niepodlegùoúã.
   Uroczystoúã zakoñczyùa siæ wspólnych úpiewaniem 
pieúni patriotycznych takich jak: Ýeby Polska byùa 
Polskà, Wojenko wojenko czy My pierwsza brygada.
  Serdecznie dziækujemy wszystkim Mieszkañcom, 
którzy pomimo niesprzyjajàcej aury, wziæli udziaù     
w obchodach jednego z najwaýniejszych úwiàt patrio-
tycznych w naszym kraju. 
  Szczególne podziækowania kierujemy w stronê 
druhów straýaków z OSP naszej gminy, Orkiestry 
Dætej Tymbarski ton, czùonków organizacji 
proobronnej Strzelec w Tymbarku, uczniów klas 
wojskowych Zespoùu Szkóù im. KEN w Tymbarku      
i uczniów reprezentujàcych szkoùy naszej gminy – 
przy pocztach sztandarowych, bez których ta uro-
czystoúã nie miaùaby odpowiedniego charakteru        
i swojego uroku. Bardzo dziækujemy takýe uczniom 
ze Szkóù w Piekieùku i ich opiekunom, za przy-
gotowanie piæknej akademii. 

Kinga Urbañska
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Sport i Turystyka

  Blisko sto osób wziæùo udziaù w jubileuszowym, 
trzydniowym XX Rajdzie Górskim Szlakiem Walk 
Legionów Polskich Na Ziemi Limanowskiej. 
   Pierwszego dnia mùodzieý pokonaùa trasæ: Jurków – 
góra Ãwilin – Gruszowiec – góra Únieýnica – 
Skrzydlna. W Zespole Placówek Oúwiatowych        
w Skrzydlnej, dziæki pomocy Wójta Gminy Dobra – 
Benedykta Wægrzyna i GOK w Dobrej, przygoto-
wano bazæ noclegowà oraz wyýywienie dla uczest-
ników rajdu. 
  W drugim dniu rajdu mùodzieý odwiedziùa Szkoùæ 
Podstawowà w Stróýy, gdzie mieúciùa siæ pierwsza 
Oficerska Szkoùa Strzelecka, którà kierowaù Mar-
szaùek Józef Piùsudski w roku 1913, szkolàca kadræ 
dla polskich formacji wojskowych. 

Miejscem docelowym drugiego dnia wædrówki byù 
Internat Zespoùu Szkóù im. KEN w Tymbarku. Tam, 
na strzelnicy sportowej ZS im. KEN, rozegrany zostaù 
turniej strzelecki z broni pneumatycznej oraz konkurs 
kronik rajdowych w grupie szkóù gimnazjalnych 
zwyciæýyùa Kronika tymbarskiego Strzelca, a w gru-
pie szkóù úrednich Kronika Zespoùu Szkóù Techni-
cznych i Ogólnoksztaùcàcych w Limanowej. 
   Bardzo ciekawà ekspozycjæ prywatnych albumów  
i pamiàtek, dotyczàcych I wojny úwiatowej w tym 
walk Legionów Józefa Piùsudskiego na limanow-
szczyênie oraz cmentarzy wojennych z I wojny 
úwiatowej zaprezentowaù mùodzieýy i goúciom Irene-
usz Piszczek, który od kilku lat uczestniczy w rajdach
  W sobotæ, na zakoñczenie rajdu w ramach 
obchodów 20-lecia reaktywacji jednostki tymbar-
skiego Strzelca, rozegrany zostaù turniej piùkarski      
o pucha dowódcy jednostki tymbarskiego Strzelca. 
Atrakcjà okazaùa siæ takýe prezentacja przez 
funkcjonariuszy Straýy Granicznej z Zakopanego 
sprzætu i wyposaýenia pograniczników. 
  Organizatorami rajdu byli: Urzædy Gmin                
w Tymbarku i Dobrej, Zespóù Placówek Oúwia-
towych w Skrzydlnej, GOK w Dobrej, Zespóù Szkóù 
im. KEN w Tymbarku, Jednostka Strzelecka nr 2007 
im. kpt. Tadeusza Paolone ZS Strzelec OSW w Tym-
barku, Koùo PTTK Tymbarskie Harnasie, OSP 
Tymbark, UKS Tymbark.

Robert Nowak

JUBILEUSZOWY RAJD LEGIONÓW

NIEPODLEG£OŒCIOWE STRZELANIE

   Z okazji Narodowego Úwiæta Niepodlegùoúci – 
Urzàd Gminy w Tymbarku, Zespóù Szkóù im. KEN, 
Jednostka Strzelecka w Tymbarku i UKS Tymbark,  
zorganizowali zawody strzeleckie z broni pne-
umatycznej. 
  Celem zawodów byùo upamiætnienie 95. rocznicy 
odzyskania przez Polskæ niepodlegùoúci ,  
ksztaùtowanie umiejætnoúci wspóùzawodnictwa 
sportowego oraz popularyzacja strzelectwa 
sportowego i sportów obronnych wúród mùodzieýy – 

mówi pùk Jan Dominik, nauczyciel PW w Zespole 
Szkóù, wspóùorganizator zawodów.
  W zawodach udziaù wziæùy druýyny 5-osobowe 
dziewczàt i chùopców ze szkóù gimnazjalnych           
z Tymbarku i Piekieùka oraz reprezentacja tymbar-
skiego Strzelca. 
  Zawody, które prowadziù instruktor strzelectwa 
sportowego Grzegorz Dziadoñ,  staùy na wysokim 
poziomie.
Ostateczna klasyfikacja zawodów przedstawia siæ 
nastæpujàco:
Dziewczêta: Izabela Klimek, Julia Guzik, Gab-
riela Smaga, Klaudia Opyd, Maùgorzata Wagner.
Ch³opcy: Jakub Klimek,Maciej Banach, Filip 
Klimek, Przemysùaw Natonek, Jakub Natonek 
Druýynowo: Niepubliczne Gimnazjum w Piekie-
ùku, Gimnazjum Samorzàdowe w Tymbarku, 
Strzelec  w Tymbarku
  Zwyciæzcy otrzymali puchary i dyplomy ufundo-
wane przez UG w Tymbarku i Dyrekcjæ Zespoùu 
Szkóù, które wræczyli: Pani Dyrektor Jolanta 
Dunikowska-Wszoùek oraz dowódca tymbar-
skiego Strzelca mù. insp. ZS Robert Nowak.
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MARATON KOMANDOSA

  Ponad 400 zawodników, 
reprezentujàcych sùuýby 
mundurow w tym: wojska 
làdowe, policjæ, straý po-
ýarnà, siùy powietrzne, by-
ùych ýoùnierzy sùuýby 
zasadniczej, wojska spec-
jalne, straý granicznà, 
inspektorat wsparcia, 
sùuýbæ wiæzinnà, Strzelca, 
ýandarmeriæ wojskowà, 
marynarkæ wojennà SU-
FO, straý miejskà, straý 
akademickà, policjæ skar-

bowà, BOR oraz osoby cywilne wziæùo udziaù w 10. 
Maratonie Komandosa organizowanym przez 
Wojskowy Klub Biegacza Meta Lubliniec i Jedno-
stkæ Wojskowà Komandosów.
  Powiat limanowski i tymbarskiego Strzelca 
reprezentowaù Jarosùaw Oleksy z Tymbarku (który 
zawodowo pracuje w nadleúnictwie Limanowa i jest 

zawodnikiem KS Forrest Limanowa), który trasæ 
42,195 km ukoñczyù z czasem 05:19:02,92, zajmujàc 
169 miejsce.
  Jest to trudny bieg majàc na uwadze peùne 
umundurowanie i plecak obciàýony wagà 10 kg – 
mówi Jarosùaw Oleksy. Utrudnieniem biegu byùy 
bardzo trudne warunki atmosferyczne (niska tempe-
ratura i opady deszczu). W tym maratonie startujà 
prawdziwi „ twardziele”         
z róýnych formacji mundu-
rowych. Doskonaùa organi-
zacja biegu i wspaniaùa 
atmosfera podczas biegu 
sprawia, ýe kaýdy planuje juý 
start w kolejnych zawodach.
  Panu Jarkowi skùadamy 
serdeczne gratulacje i po-
dziækowanie za promocjæ 
ziemi limanowskiej w tym 
Gminy Tymbark oraz jedno-
stki tymbarskiego Strzelca w 
tak prestiýowych zawodach.
                                                              Robert Nowak

  W jednym z listopadowych turniejów najm³odsi 

pi³karze Harnasia Tymbark, rocznik 2004, udo-

wodnili, ¿e s¹ jedn¹ z najlepszych dru¿yn regionu. 

Zwyciê¿yli w bardzo mocno obsadzonym turniej 

pi³karskim dru¿yn z Krakowa i Œl¹ska.

  Podopieczni Jaros³awa Majerana, w poszcze-

gólnych fazach rozgrywkowych, pokonali Siódemkê 

Tychy 1:0, Piasta Skawina 3:0, Milenium Skawina 

3:0. W meczu pó³fina³owym na drodze Tymbarczan 

stanê³a Garbarnia Kraków. W regulaminowym czasie 

HARNASIE GROMI¥ RYWALI by³ wynik remisowy 0:0. W serii rzutów karnych 

Harnasie pokonali Garbarniê 2:1. W meczu 

fina³owym ch³opcy zmierzyli siê z gospodarzami 

turnieju dru¿yn¹ Piasta Skawina. W regulaminowym 

czasie pad³ wynik remisowy 0:0 i o zwyciêstwie 

Tymbarku znów zdecydowa³y rzuty karne. Celne 

trafienia Szymona Urbañskiego i Patryka Sporka 

zdecydowa³y o sukcesie zawodników z krainy 

soków.

    Harnasie na zakoñczenie turnieju otrzymali szereg 

wyróýnieñ. Najlepszym bramkarzem z zerowym 

kontem straconych bramek zostaù Krzyú Bulanda.    

W konkursie wiedzy o piùce noýnej jednà z nagród 

otrzymaù Kamil Úliwa, natomiast królem strzelców 

zostaù Michaù Palacz. Kaýdy zawodnik otrzymaù 

pamiàtkowy medal oraz drobne upominki, ufundo-

wane przez sponsorów turnieju.

  Mùodym zawodnikom i trenerowi, skùadamy 

serdeczne gratulacje i ýyczymy powodzenia w kolej-

nych turniejach.

Robert Nowak
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  Dnia 17 paêdziernika caùa spoùecznoúã Niepubli-
cznej Szkoùy Podstawowej i Niepublicznego Gimna-
zjum w Piekieùku obchodziùa uroczystoúã „Úwiæta 
Szkoùy”. Celebracjæ rozpoczæto od wspólnego 
uczestnictwa w Mszy Úwiætej po zakoñczeniu, której 
uroczyúcie przemaszerowano do nowo otwartej hali 
sportowej. 
 Czæúã artystycznà uúwietniùa uroczystoúã pasowa-
nia uczniów klasy I Szkoùy Podstawowej I Gimna-
zjum, rozstrzygniæcie konkursu organizowanego 
przez naszà bibliotekæ oraz krótkie przedstawienie 
przygotowane przez klasæ V. 
  Gùos zabraùa równieý Pani Dyrektor, która zùoýyùa 
uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom serdeczne 

ýyczenia z okazji obchodzonego úwiæta. Nie zabra-
kùo symbolicznego kwiatka, którym przedstawi-
ciele Samorzàdu Uczniowskiego obdarowali gro-
no pedagogiczne i pracowników obsùugi szkoùy. 
 Po zakoñczonych obchodach najmùodsi uczniowie 
naszej szkoùy udali siæ na sùodki poczæstunek przy-
gotowany przez Rodziców „úwieýo upieczonych” 
pierwszaczków.
  Wszystkim, którzy aktywnie wùàczyli siæ w orga-
nizacjæ tej uroczystoúci skùadamy bardzo serde-
czne podziækowania.

A. Stokùosa-Surdziel

 12 listopada, jak co roku, obchodziliúmy Úwiæto 
naszej Szkoùy. Po mszy úw. udaliúmy siæ do placówki, 
gdzie odbyùa siæ uroczysta akademia. Pan Dyrektor – 
Marek Sawicki przywitaù zaproszonych goúci: Pana 
Wójta, Panià Sekretarz Gminy – Stanisùawæ Kaptur, 
Przewodniczàcego Rady Rodziców – Pana Stefana 
Kumórkiewicza oraz rodziców uczniów klas I. Wójt 
Gminy – Lech Nowak, zabierajàc gùos, zùoýyù Dyrek-
cji, Radzie Pedagogicznej i wszystkim Pracownikom 

ŒWIÊTO SZKO£Y 
Z PATRONEM W TLE

oraz Uczniom Szkoùy gratulacje i ýyczenia z okazji 
Úwiæta Szkoùy. Ýyczenia skierowane byùy teý do 
pierwszoklasistów z okazji ich úlubowania.
 Nastæpnie odbyùo siæ uroczyste podsumowanie 
zadañ zaplanowanych na Tydzieñ z patronem. 
Oprócz konkursów, wykonane byùy gazetki kla-
sowe, odbywaùy siæ wycieczki na cmentarz – na 
grób patrona, a godziny wychowawcze poúwiæ-
cone byùy ýyciu i dziaùalnoúci Józefa Marka.
  Akademiæ umilaù szkolny chór i zespóù teatralny. 
W tym roku mùodzi aktorzy zaprezentowali sztukæ 
pt. Czekoladowa apteka, która z pewnoúcià dostar-
czyùa nam mnóstwo wraýeñ i dedykowana byùa 
pierwszoklasistom. 

  Dziækujemy wykonawcom (uczniom klasy IIIa) 
za piækny wystæp, a Pani Irenie Wolskiej za 
przygotowanie uczniów do przestawienia.

 Uczniowie klas I po uroczystym úlubowaniu 
otrzymali ksiàýeczki SKO z symbolicznym 
wkùadem 1 zù oraz pamiàtkowy dyplom. 

Teresa Wiúniowska, Agata Czaja
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Z ¿ycia Szkó³ i Przedszkoli Gminy Tymbark

Czytanie ksiàýek to najpiækniejsza zabawa,
jakà sobie ludzkoúã wymyúliùa.

 W. Szymborska

   Powyýsze sùowa byùy mottem Gminnego Konkursu 
Czytelniczego Kasdepkowe zmagania, który odbyù 
siæ 11 grudnia 2013 roku w Szkole Podstawowej      
w Tymbarku. Celem konkursu byùo zapoznanie siæ    
z twórczoúcià Grzegorza Kasdepke – autora licznych 
ksiàýek dla dzieci, rozwijanie zainteresowañ czytel-
niczych, a przede wszystkim wykorzystanie tekstu 
literackiego do nauki i zabawy. Zakres tematyczny 
obejmowaù ksiàýki: Ostroýnie!, Z piaskownicy         
w úwiat, Co to znaczy… 101 zabawnych historyjek, 
któ-re pozwalajà zrozumieã znaczenie niektórych 
powiedzeñ.
 W zmaganiach konkursowych wziæli udziaù 
uczniowie ze szkóù podstawowych naszej gminy:      
z Podùopienia, Zawadki, Piekieùka i Tymbarku. 
Dzieci rywalizowaùy ze sobà w trzech grupach 
wiekowych: klasy I, klasy II-III, klasy IV-VI). 

GMINNY KONKURS CZYTELNICZY   W pierwszym etapie konkursu zadaniem kaýdego 
uczestnika byùo rozwiàzanie testu, sprawdza-
jàcego znajomoúã konkursowych lektur. 
 W finale uczniowie losowali zestawy pytañ. 
Udzielenie poprawnych odpowiedzi wymagaùo 
szczegóùowej znajomoúci ksiàýek Grzegorza 
Kasdepke. Okazaùo siæ, ýe wszyscy uczestnicy 
doskonale znajà treúã lektur. Publiczne wystà-
pienie wymagaùo od uczestników nie tylko 
drobiazgowej znajomoúci ksiàýek, ale równieý 
zmierzenia siæ z wùasnà tremà. Róýnice punktów 
uzyskanych przez finalistów byùy minimalne. 
Suma zdobytych punktów w etapie I i II 
zadecydowaùa o kolejnoúci uczestników. 
Komisja w skùadzie: Urszula Duda, Zofia Jeý, 
Paulina Ablewicz, Kinga Urbañska, przyznaùa 
nastæpujàce miejsca: 
I grupa wiekowa: I miejsce – Aleksandra Matras, II 
miejsce – Aleksandra Pach, III miejsce – Monika 
Krzyúciak
II grupa wiekowa: I miejsce – Bartùomiej Bolisæga, II 
miejsce – Aleksandra Jeleñczyk, Patryk Sporek, III 
miejsce – Kamil Plata 
III grupa wiekowa: I miejsce – Natalia Frys, II miejsce 
– Jakub Sporek, III miejsce – Dominika Hochoù, 
Urszula Smaga 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody 
ksiàýkowe, pamiàtkowe dyplomy oraz mikoùaj-
kowe paczki ze sùodyczami. Upominki zostaùy 
ufundowane przez Gminnà Komisjæ ds. Profi-
laktyki Rozwiàzywania Problemów Alkoho-
lowych i Narkomanii w Tymbarku.
Konkurs zorganizowaùy: Irena Zwierczyk i Ewa 
Kowalczyk.

5 grudnia 2013 roku w Przedszkolu Samorzàdowym   
z Oddziaùami Integracyjnymi w Tymbarku odbyùo siæ 
niecodzienne przedstawienie, zatytuùowane: 
Mikoùajkowy kogel – mogel. Poprzedziùo ono przy-
jazd Úwiætego Mikoùaja, który odwiedziù w tym dniu 
dzieciaki i przyniósù im drobne podarki. Nim jednak 

do sali wkroczyù oczekiwany goúã, przedszkolaki 
miaùy moýliwoúã obejrzenia spektaklu teatralnego. 
Byùo to dla nich niesamowite przeýycie, gdyý 
okazaùo siæ, ýe aktorzy wystæpujàcy na scenie to 
ich nauczyciele, pracownicy obsùugi oraz rodzice. 
Dzieciaki z zapartym tchem i zaciekawieniem 
oglàdaùy przedstawienie. Na koniec aktorzy zostali 
nagrodzeni gromkimi brawami, a przedstawienie 
okazaùo siæ wielkim sukcesem: owacjom i okla-
skom nie byùo koñca.
  Gùównym celem spektaklu byùo ksztaùtowanie 
prawidùowych postaw wychowawczych u dzieci. 
Grupa przedszkolna staje siæ dla dziecka terenem 
zdobywania nowych doúwiadczeñ, kompetencji    
i postaw spoùeczno-moralnych. 

Anna Leúniak

MIKO£AJKOWY KOGEL-MOGEL
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20-LECIE TYMBARSKIEGO TONU

23 listopada w Tymbarku odbyùy siæ tradycyjne uro-
czystoúci zwiàzane ze úwiætem úwiætej Cecylii. 
Tegoroczne obchody poùàczone byùy z jubileuszem 
20-lecia tymbarskiej Straýackiej Orkiestry Dætej 
Tymbarski Ton i rozpoczæùy siæ mszà úwiætej w inten-
cji czùonków orkiestry i chóru parafialnego. 

   Po mszy úwiætej wszyscy przybyli goúcie udali siæ 
do remizy OSP w Tymbarku, gdzie miaùa miejsce 
dalsza czæúã uroczystoúci. Na poczàtku prezes straýy 
– Stanisùaw Przybylski, przywitaù przybyùych goúci, 
wúród których znaleêli siæ Starosta Limanowski – Jan 
Puchaùa, Wójt Gminy Tymbark – Lech Nowak, Sek-
retarz Gminy Tymbark – Stanisùawa Kaptur, radny 
powiatowy – Grzegorz Dziadoñ, ksiæýa i siostry 
zakonne z Parafii Tymbark z ks. proboszczem Edwar-
dem Nylcem na czele, pierwszy kapelmistrz orkiestry 
– Wùadysùaw Odziomek, prezes zarzàdu Oddziaùu 
Gminnego ZOSP – Kazimierz Dziadoñ, druhowie 
straýacy z komendantem zarzàdu Oddziaùu 
Gminnego ZOSP Zbigniewem Kapturem na czele, 
czùonkowie chóru parafialnego i Orkiestry Dætej 
Tymbarski Ton oraz inni sympatycy tymbarskiej 
orkiestry i chóru.

  Stanisùaw Przybylski przypomniaù historiæ orkiestry 
i poprosiù zebranych, by zmarùych czùonków uczciã 

chwilà ciszy. Nastæpnie oddaù gùos przybyùym goú-
ciom: Staroúcie Powiatu Limanowskiego, Wój-
towi Gminy Tymbark, ksiædzu Proboszczowi, 
Kazimierzowi Dziadoniowi, Jackowi Pyrciowi      
I Wùadysùawowi Odziomkowi. Wszyscy zùoýyli 
„solenizantom” wyrazy uznania dla wieloletniej 
pracy oraz serdeczne gratulacje wraz ýyczeniami 
dalszych sukcesów i wræczyli – na ræce Ryszarda 
Gawrona (kierownika orkiestry) i Andrzeja Gùowy 
(dyrygenta) upominki. Miùym zaskoczeniem byùy 
piækne – z serca wyraýone, ýyczenia-rymowanka 
pierwszego kapelmistrza – Wùadysùawa Odziom-
ka, który „úpiewajàco” ýyczyù caùej orkiestrze 
wszystkiego co najlepsze.
  Na zakoñczenie czæúci oficjalnej, czùonkowie 
zarzàdu OSP Tymbark przekazali na ræce 
kierownictwa orkiestry – list gratulacyjny wraz     
z pamiàtkowà statuetkà przesùanà przez Maùo-
polskiego Kapelana Straýaków mù. bryg. Wùadys-
ùawa Kuliga.
  Niezmiernie cieszy fakt, iý na terenie Gminy, 
præýnie dziaùa Organizacja, zrzeszajàca tak duýà 
liczbæ osób z róýnych grup wiekowych, które 
dziæki swojej pasji i zaangaýowaniu kontynuujà 
piæknà ideæ i w godny sposób reprezentujà naszà 
gminæ, a przez to kultywujà tradycjæ regionu. 
 
Tymbarski Ton  – ciekawostki
  W ciàgu dwudziestu lat przewinæùo siæ przez 
orkiestræ okoùo 150 osób, prowadziùo jà 4 kapel-
mistrzów i 3 kierowników. Orkiestra odbyùa ponad 
1200 prób, wystàpiùa w 300 oficjalnych koncertach 
i uroczystoúciach. Obecnie liczy 40 czùonków, 
kapelmistrzem jest Pan Andrzej Gùowa, a kierow-
nikiem Pan Ryszard Gawron.  

Kinga Urbañska - tekst
Stanis³aw Przybylski - ciekawostki, zdjêcie

 

ZADUSZKI POETYCKO-MUZYCZNE

   16 listopada w Bibliotece   
w Tymbarku odbyùa siæ wyjàt-
kowa uroczystoúã, zwiàzana  
z przemijaniem, nostalgià 
oraz zadumà.
Zaduszki poetycko-muzyczne 
zadedykowaliœmy naszym 
bliskim, przyjacioùom i znajo-

mym, którzy odeszli do wiecznoúci. Na czæúã 
artystycznà zùoýyùy siæ wiersze znanych polskich 
poetów w interpretacji mùodzieýy z Gimnazjum  
w Tymbarku.

  W niezwykùy klimat uroczystoúci wprowadziùy 
nas utwory muzyczne w wykonaniu miejscowych 
nauczycieli i artystów: Katarzyny Úmiech, Kata-
rzyny Maludy, Jolanty Sopaty, Lucjana Boýka oraz 
Jakuba i Tomasza Sporków. Nie zabrakùo równieý 
prozy, którà czytaùa Bogusùawa Naúciszewska.
 Jako goœæ wyst¹pi³, dobrze zapowiadajàcy siæ, 
Zespóù Mùodzieýowy z ZS Technicznych i Ogól-
noksztaùcàcych w Limanowej.
 Dziækujemy, mùodzieýy i wszystkim wykonaw-
com za dostarczenie niezwykùych przeýyã 
artystycznych oraz licznej publicznoúci za 
wspólnie spædzony czas.

Ewa Skrzekut
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D Z I Ê K U J E M Y!
   W imieniu w³asnym i Mieszkañców Zamieúcia skùadamy serdeczne podziækowanie – na ræce Pana 
Dyrektora Józefa Stacha, Firmie Partner-Alma ul. Ceglarska 4 w Limanowej za nieodpùatnà pracæ 
przy przeróbce drzwi w Úwietlicy Wiejskiej w Zamieúciu. 
   Osobne sùowa wdziæcznoúci kierujemy takýe w stronæ Firmy Elektret Spóùka Jawna  Pani Agaty 
Mól, Pana Stanisùawa i Jacka Biedy za zasponsorowanie lampy oúwietleniowej z wiatrakiem.
  Szanowni Pañstwo, dziæki Waszej dobrej woli i hojnoúci nasza Úwietlica „rozkwita”, dziæki czemu 
moýemy realizowaã wyznaczone cele, co przyczynia siæ do podniesienia jakoúci ýycia lokalnej 
spoùecznoúci.
   W zwiàzku ze zbliýajàcymi siæ Úwiætami Boýego Narodzenia i Nowym Rokiem prosimy przyjàã najser-
deczniejsze ýyczenia: zdrowych, pogodnych, rodzinnych Úwiàt, a w Nowym 2014 roku pomyúlnoúci      
w ýyciu zawodowym i osobistym. Jeszcze raz z serca dziækujemy!

               Radni Gminy Tymbark – Zbigniew Papieý,
                                                                                                                    Paweù Ptaszek 

–

SPOTKANIE Z MIKO£AJEM

  Tradycyjnie, 6 grudnia w Bibliotece Publicznej  
w Tymbarku organizowane jest Spotkanie ze úw. 
Mikoùajem dla dzieci w wieku przedszkolnym       
z gminy Tymbark.
  O godz. 10.00 rozpoczæliúmy wspólnà zabawæ od 
obejrzenia przedstawienia kukieùkowego: 
O krasnoludkach i sierotce Marysi, w wykonaniu 
uczestników Warsztatu Terapii Zajæciowej w Tym-
barku. Dzieci z ogromnym zainteresowaniem        

- Komisji ds. Rozwiàzywania Problemów
Alkoholowych Gminy Tymbark
- TYMBARK-MWS Sp. z o.o. S.K.A.

Ewa Skrzekut

i uwagà úledziùy bajkowe losy Marysi i jej 
przyjacióù krasnali. Dodatkowà atrakcjà, na 
którà wszyscy czekali, byùa wizyta úw. 
Mikoùaja.
 Dêwiæk dzwoneczka oznajmiù przybycie 
oczekiwanego goúcia. Mikoùaj przywitaù 
dzieci okrzykiem – ho! ho! ho! Zanim 
przystàpiù do obdarowania wszystkich 
zebranych sùodkimi upominkami, dzieci 
aktywnie uczestniczyùy we wspólnym 
úpiewaniu úwiàtecznych piose-nek. Bardzo 
trudno siæ byùo rozstaã z naszym goúciem, ale 
po uzyskaniu obietnicy spotkania za rok, 
poýegnaliúmy úw. Mikoùaja, by zdàýyù 
odwiedziã inne dzieci.
Serdecznie dziækujemy sponsorom:

NAJAKTYWNIEJSZY CZYTELNIK

  10 grudnia w Bibliotece w Tymbarku podsumowano  
konkurs na Aktywnego czytelnika roku 2013. 
   T¹ edycjê skierowano do uczniów z klas od O do VI 
Szkó³ Podstawowych z terenu gminy. Miaù na celu 

promocjæ literatury dla dzieci, rozbudzanie 
potrzeb i wyrabianie nawyków czytelniczych.
 Najmùodsi czytelnicy, którzy zgùosili swój 
udziaù w konkursie, przez 9 miesiæcy systema-
tycznie wypoýyczali i czytali ksiàýki. Za kaýdà 
przeczytana ksiàýkæ moýna byùo uzyskaã          
1 punkt. Do finaùu zakwalifikowaùo siæ 13 
dzieci, które uzyskaùy najwiækszà liczbæ 
punktów.
  Rekordzista przeczytaù 162 ksiàýki. Wszyscy 
uczestniczy otrzymali nagrody ksiàýkowe oraz 
pamiàtkowe dyplomy.
Laureatami konkursu zostali:
Damian Porêba, Aleksandra Duda, Paulina 
Juszczak, Kamil Wañczak, Krystian Fr¹czek

Ewa Skrzekut
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  Mija juý rok od otwarcia Úwietlicy Wiejskiej              
w Zamieúciu, czas wiæc na podsumowanie… Zajæcia 
prowadzone w Úwietlicy sà nastawione na rozwijanie 
sprawnoúci manualnych, zainteresowañ dzieci oraz na 
aktywnoúã twórczà. Róýnorodne formy prowadzo-
nych zajæã umoýliwiajà dzieciom rozwijanie 
wraýliwoúci estetycznej, wyobraêni, fantazji oraz 
ekspresji wùasnej. Dzieci i mùodzieý spædzajàc czas     
w Úwietlicy majà równieý moýliwoúã realizowania 
wùasnych pomysùów. W tym roku organizowaliúmy: 
Walentynki, Dzieñ Kobiet, 
projekcjæ filmu October 
Baby, Dzieñ Matki, Dzieñ 
Dziecka, Andrzejki, Miko-
ùajki. Úwietlica to równieý 
miejsce, gdzie rozpowsze-
chniane sà kultura i obyczaje 
ludowe naszego regionu.      
Dziæki pomocy Pañ z Koùa 
Gospodyñ Wiejskich, dzieci 
robiùy m.in. kwiaty z bibuùy, 
stroiùy Palmæ Wielkanocnà       
(w gminnym konkursie za-
jæliúmy III miejsce), robiliúmy 
ozdoby úwiàteczne, a nawet 
udaùo siæ nam ugotowaã kisiel     
z soków. W Wielkà Sobotæ 
mieszkañcy Zamieúcia przy-
nieúli na Úwietlicæ koszyczki 
z pokarmami, które uro-
czyúcie poúwiæciù ks. Bog-
dan Stelmach.
  Budynek Úwietlicy wyko-
rzystywany jest nie tylko 
jako miejsce spotkañ dzieci  
i mùodzieýy, ale równieý 
sùuýy Paniom z KGW Za-
mieúcie i ze Stowarzyszenia 
KGW Gminy Tymbark. W 
czasie wolnym od zajæã 
Úwietlica jest uýyczana do imprez prywatnych 
(chrzciny, urodziny), do przeprowadzania szkoleñ czy 
kursów (m.in. Warsztaty Jesienne, Warsztaty Zimowe, 
badanie wzroku) oraz do spotkañ Rady Soùeckiej 
Zamieúcia i zebrañ wiejskich. 
 W naszej Úwietlicy goúciliúmy m.in. Jacka Wrze-
siñskiego (fotograf TVN), Mariana Úlazyka (malarz, 
rzeêbiarz), którzy dzielili siæ z nami swoimi pasjami 
oraz miaùo miejsce uroczyste rozstrzygniæcie kon-
kursu plastycznego pt. Bezpieczni na drodze jesienià   
i zimà. Organizatorami konkursu byli: Leszek Leúnik 
(Maùopolska Izba Rolnicza), Janusz Zelek (KRUS 
Limanowa), Halina Puto (Powiatowy Zespóù 

Doradztwa Rolniczego w Limanowej) oraz 
Úwietlica Wiejska w Zamieúciu.
  Nasze zajæcia nie ograniczaùy siæ tylko do 
„bycia” w Úwietlicy, ale takýe do innych zajæã 
m.in. na úwieýym powietrzu: lepiliúmy baùwana, 
bawiliúmy siæ w bitwæ na únieýki oraz robiliúmy 
anioùka w úniegu; braliúmy udziaù w Wiosennym 
Przegl¹dzie M³odych Solistów, prowadziliúmy 
Drogæ Krzyýowà w Koúciele Parafialnym           

w Tymbarku; wychodzi-
liúmy na spacery do lasu;    
w ramach Tygodnia Kultury 
Beskidu Wyspowego byli-
úmy na otwarciu Wiaty 
Turystycznej pod Ùopie-
niem; bawiliúmy siæ i gra-
liúmy  w piùkæ na boisku 
obok rzeki; w wakacje 
pluskaliúmy siæ Aquaparku i 
spacerowaliúmypo Zakopa-
nem; wpadliúmy w wir za-
bawy w Rabkolandzie oraz 

zwiedzaliúmy Opactwo Cys-
tersów w Szczyrzycu.
  Podopieczni Úwietlicy spo-
tykajà na swojej drodze ludzi   
o dobrym sercu. W tym 

miejscu pragnæ podziæ-
kowaã: ks. Proboszczowi 
Edwardowi Nylcowi – za 
cotygodniowà prasæ kato-
lickà, Panu Tomaszowi 
Pasykowi – za uýyczenie 
autokarów na wycieczki, 
Pani Agnieszce Holocie 
Biuro Podróýy Holka Travel 
– za organizacjæ wycieczek, 
Pani Halinie Zapale (Sklep 
Plastuú) – za upominki dla 
dzieci i rabaty na artykuùy 

papiernicze, Pani Edycie Kolawie i Pani Agacie 
Krajewskiej (Powiatowy Zespóù Doradztwa Rol-
niczego w Limanowej) – za prowadzenie war-
sztatów, Panu Waldemarowi Œliwie (Sklep nr 15 
Partner AGD-RTV) – za wysoki rabat przy zaku-
pie lodówki, Katarzynie i Rolandowi Traber        
z Niemiec – za sùodycze dla dzieci.
   Pragnæ nadmieniã, ýe udziaù w zajæcia i korzy-
stanie z salki do ãwiczeñ sà bezpùatne.
 Serdecznie zapraszamy do Úwietlicy oraz na 

nasz facebook’owy fanpage, 

Opiekun Úwietlicy – Agata Rybka
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Gospodarka odpadami

    Mija pó³ roku od kiedy zaczàù obowiàzywaã nowy 

system gospodarowania odpadami komunalnymi na 

terenie Gminy, czas wiæc na wstæpne podsumowanie. 

   Obowiàzek wprowadzenia nowego systemu wynikaù 

z ustawy o utrzymaniu czystoúci i porzàdku w gmi-

nach, która narzuciùa na wszystkie gminy w Polsce 

bezwzglædny obowiàzek zorganizowania odbioru 

odpadów komunalnych od mieszkañców oraz osià-

gniæcie poziomów recyklingu zgodnych z wymogami 

dyrektyw unijnych.

   Sposób gospodarowania odpadami komunalnymi na 

terenie naszej gminy zostaù uregulowany w uchwa-

ùach Rady Gminy, dotyczàcych: regulaminu utrzy-

mania czystoúci i porzàdku na terenie gminy, stawek 

opùat, terminu, czæstotliwoúci i trybu uiszczania opùaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

  Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi 

prowadzony na terenie Gminy Tymbark ma zastoso-

wanie wyùàcznie do nieruchomoúci zamieszkaùych. 

Wùaúciciele posesji niezamieszkaùych, na których 

prowadzona jest dziaùalnoúã gospodarcza, majà obo-

wiàzek zawarcia indywidualnej umowy na odbiór 

odpadów z firmà úwiadczàcà takie usùugi, wpisanà do 

Rejestru Dziaùalnoúci Regulowanej na terenie gminy.

  W nowym systemie niezwykle waýna jest prawi-

dùowa segregacja odpadów. Zdecydowana wiækszoúã 

Mieszkañców zadeklarowaùa selektywnà zbiórkæ od-

padów. Procentowe zestawienie zadeklarowanej seg-

regacji z podziaùem na soùectwa przedstawia wykres 

zamieszczony na koñcu niniejszego artyku³u.

  W okresie 5 miesiæcy odebrano 137,4 ton odpadów 

niesegregowanych, co stanowi okoùo 59% ogóùu od-

padów komunalnych oraz 97,25 ton odpadów segre-

gowanych, co stanowi 41% ogóùu odpadów komu-

nalnych. 

  W okresie objætym nowym systemem odbyùa siæ rów-

nieý zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zuýytego 

sprzætu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów 

niebezpiecznych. Iloúã tych odpadów wyniosùa 10 ton.

   Aby system dziaùaù sprawnie potrzebna jest dobra  

wspóùpraca nie tylko Urzædu Gminy i podmiotu 

odbierajàcego odpady komunalne, ale przede 

wszystkim  Mieszkañców. 

  Podsumowujàc pierwsze miesiàce funkcjonowania 

systemu gospodarki odpadami moýna stwierdziã, ýe 

Mieszkañcy z peùnà odpowiedzialnoúcià wùàczyli siæ 

w realizacjæ naùoýonych na gminæ zadañ w zakresie 

utrzymania czystoúci. 

   Przy podsumowaniu realizacji w/w zadañ nasuwajà 

siæ równieý pierwsze spostrzeýenia, na które naleýy 

zwróciã uwagæ. Odpady naleýy wystawiaã w okre-

úlonych w harmonogramie terminach. Jest to istotne ze 

wzglædów porzàdkowo-estetycznych. Prowadziã juý        

u êródùa (w kuchni) segregacjæ, aby stopieñ odzysku odpa-

dów byù coraz wyýszy. Nie naleýy mieszaã odpadów 

podlegajàcych segregacji z odpadami, które do odpadów 

segregowanych nie powinny trafiã. Aby uùatwiã prowa-

dzenie segregacji odpadów do niniejszego Informatora 

zaùàczone zostaùy zasady segregacji odpadów i harmo-

nogram odbioru nieczystoúci staùych od Mieszkañców   

w 2014 roku, które dostæpne sà równieý na stronie inter-

netowej Urzædu Gminy w Tymbarku. 

   Informujemy, ýe w przypadku sygnaùów o duýej iloúci 

êle posegregowanych úmieci podejmowane bædà przez 

urzàd dziaùania kontrolne.

  W 2014 roku stawki opùat za odbiór odpadów komu-

nalnych pozostajà bez zmian. Utrzymanie obecnych 

stawek uzaleýnione jest jednak od prowadzenia prawi-

dùowej segregacji oraz od terminowych wpùat za úmieci – 

Mieszkañcy, którzy segregujà pùacà mniej.

  Opùaty naleýy uiszczaã kwartalnie do koñca pierwszego 

miesiàca danego kwartaùu tj. do 31 stycznia, do 30 kwietnia,  

do 31 lipca,  do 31 paêdziernika. Pùatnoúci naleýy dokonywaã 

przelewem na indywidualny numer konta bankowego podanego 

przez UG lub gotówkà w kasie Urzædu Gminy w Tymbarku.

  Worki moýna zakupiã w ZGK w Tymbarku. Przypo-

minamy, iý odpady wystawione w workach nieopisanych, 

nie bædà odbierane. W zwiàzku z docierajàcymi do nas 

informacjami o wyrzucaniu œmieci do lasów i rowów, 

apelujemy o zaprzestanie takich dziaùañ, gdyý zanie-

czyszczamy úrodowisko, w którym sami ýyjemy. Úmieci 

takie i tak muszà byã uprzàtniæte, a kosztami obciàýeni 

zostanà mieszkañcy.

    Przypominamy równieý, ýe zgodnie z przepisami prawa 

w przypadku nowych posesji, wùaúciciel jest zobowiàzany 

zùoýyã deklaracjæ w ciàgu 14 dni od dnia zamieszkania na 

nieruchomoúci pierwszego mieszkañca. Natomiast 

zmiany danych, bædàcych podstawà ustalenia wysokoúci 

naleýnoúci opùaty za œmieci, w szczególnoúci zmiany 

iloúci zamieszkaùych osób lub przystàpienia bàdê 

odstàpienia od segregacji odpadów, wùaúciciel jest 

zobowiàzany zùoýyã deklaracje równieý w ciàgu 14 dni. 

Wzór deklaracji dostêpny jest na stronie www Urzædu 

Gminy i w Urzædzie Gminy w Tymbarku w pokoju nr 16.

Ewa Kaptur
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Inwestycje 2013

oprac. Andrzej Staniec

POD£OPIEÑ:
1. Droga Srokówka dziaùka nr 2879 – kliniec                                                                              634,68 zù
2. Droga Jamrozówka dziaùka nr 2807 – praca koparki, kliniec                                                   2 286,74 zù
3. Droga Bubulówka dziaùka nr 1568 – korytka, przepusty, tùuczeñ                                             7 073,10 zù
4. Droga Dyrlówka dziaùka nr 115 – kliniec                                                                                   793,35 zù
5. Droga Rysiówka dziaùka nr 920 – kliniec, praca koparki, rury betonowe                                 6 374,85 zù
6. Droga Bogaczówka dziaùka nr 1321 – praca koparki                                                                  415,13 zù
7. Droga Kapralówka dziaùka nr 2983 – korytka betonowe                                                            738,00 zù
8. Droga Rola dziaùka nr 602 – kliniec                                                                                            756,45 zù
9. Droga Nowakówka dziaùka nr 219 – kliniec                                                                                756,45 zù
10. Droga Jasna dziaùka nr 277 – kliniec, praca koparki                                                              1 005,53 zù
11. Droga Rola dziaùka nr 156 – praca koparki, tùuczeñ, kliniec                                                   3 634,65 zù
12. Droga Kucówka dziaùka nr 576/2 – tùuczeñ, praca koparki                                                     1 761,98 zù
13. Droga Tajdusiówka dziaùka 3170 – praca koparki, tùuczeñ                                                     2 076,24 zù
14. Droga Zapaùówka dziaùka nr 1610 – tùuczeñ                                                                          1 549,80 zù
15. Droga Podlas dziaùka nr 1673 – kliniec                                                                                    793,35 zù 

PIEKIE£KO:
1. Droga Dojazdowa do szkoùy dziaùka nr 234 – korytka úciekowe                              1 875,00 zù          
2. Droga Dwór dziaùka nr 227 – korytka úciekowe, przepusty, rowy                                      4 308,92 zù 
3. Droga Dwór dziaùka nr 286 – korytka úciekowe                                                                    960,00 zù
4. Droga Jackówka dziaùka nr 333 – remont przepustu, kliniec                                              1 171,36 zù          
5. Droga Do Jasicy dziaùka nr 82 – piasek, cement, grys                                                        3 874,15 zù
6. Droga Kopana Droga dziaùka nr 110 – przepust drogowy, korytka                                    4 094,20 zù
7. Droga Rola dziaùka nr 141 – korytka úciekowe                                                                   1 600,00 zù
8. Droga Do Zæzowa dziaùka nr 19 – udroýnienie rowów                                                          415,00 zù

TYMBARK:
1. Droga Do Wojtasa dziaùka nr 956 – pùyty JOMB, korytka úciekowe, kliniec        16 008,53 zù                                       
2. Droga Do Anioùów dziaùka nr 53/1 – pùyty JOMB, kliniec                                         7 361,55 zù
3. Droga Polna dziaùka nr 717 – krægi betonowe, krawæýniki, masa betonowa             2 400,00 zù
4. Droga osiedlowa dziaùka nr 992/2 – kliniec                                                                      345,00 zù
5. Droga osiedlowa dziaùka nr 480/5 – utwardzenie drogi                                                   1 7 470,00 zù
6. Droga Dudziaki–Malarze dziaùka nr 1060 – kliniec                                                               528,90 zù
7. Droga Zimna Woda dziaùka nr 1537 – kliniec                                                                        504,30 zù
8. Droga Rakówka dziaùka nr 1826 – naprawa przyczóùka, praca koparki, korytka                3 861,60 zù
9. Droga Do Noku dziaùka nr1930 – praca koparki                                                                    895,00 zù
10. Droga Do Dziadonia dziaùka nr 926 – kliniec                                                                      528,90 zù

ZAMIEŒCIE:
1. Droga Puty dziaùka nr 845, 849 i 956 – pùyty  JOMB, kliniec, rury betonowe                    6 480,18 zù                                                           
2. Droga Sowy dziaùka nr 1230 – pùyty JOMB                                                                         1 771,20 zù
3. Droga Szwabówka dziaùka nr 370 – korytka úc., sól podsypka, tùuczeñ , pùyty JOMB        3 283,38 zù
4. Droga Malarzówka dziaùka nr 400/1 – korytka úciekowe, sól podsypka                             3 793,20 zù
5. Droga Tajdusie dziaùka nr 581 – kliniec,                                                                              1 745,37 zù
6. Droga Skrzatki dziaùka nr 841 – kliniec, korytka úciekowe                                                  1 787,19 zù
7. Droga Soùtystwo dziaùka nr 160 – praca koparki                                                                     664,20 zù
 
ZAWADKA: 
1. Droga Gizówka dziaùka nr 137 i 428  –  praca koparki, kliniec                                           8 009,15 zù 

WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH W SO£ECTWACH W 2013 ROKU
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Lp. Nazwa zadania 
Wartoœæ 

brutto ca³ego 
zadania 

Wartoœæ 
nak³adów  
w 2013 r.  

Dofinansowanie 
ze œrodków 

zewnêtrznych 

Œrodki  
z budzetu 

Gminy 

1 
Budowa klatki schodowej z winda  
w Przedszkolu Samorzadowym  

271.664,47 54.005,86 50.000,00 221.664,47 

2 
Modernizacja i rozbudowa sieci 
wodoci¹gowej i kanalizacyjnej  
w Gminie Tymbark 

2545.243,45 1.841.672,23 1.486.923,00 1.058.320,45 

3 Przebudowa drogi Polnej w Tymbarku  395.136,92 395.136,92 0,00 395.136,92 

4 
Odbudowa drogi gminnej Bubulówka  
w Podlopieniu  

206.725,66 206.725,66 194.338,00 12.387,66 

5 
Odbudowa drogi gminnej Kurkówka  
w Podlopieniu 

132.688,38 132.688,38 130.716,00 1.972,38 

6 
Odbudowa drogi gminnej Na Paproc  
w Tymbarku  

246.466,79 246.466,79 243.303,00 3.163,79 

7 
Odbudowa drogi gminnej Dudówka  
w Podlopieniu  

94.677,80 94.677,80 93 .462,00 1.215,80 

8 
Budowa parkingu przy Szkole 
Podstawowej w Zawadce II etap 

64.874,38 64.874,38 0,00 64.874,38 

9 
Budowa placu wokól budynku Szkoly 
Podstawowej w Piekielku 

17.000,00 17.000,00 0,00 17.000,00 

10 
 Budowa sali gimnastycznej  
 w Piekie³ku  

1.437.282,41 462.994,36 433.000,00 1.004.282,41 

11 
Remont drogi Szkolnej  
w Tymbarku (za Gimnazjum)  

20.999,79 20.999,79 0,00 20.999,79 

12 
Modernizacja drogi Zagórze - 
Wilkowisko w Zawadce 

129.464,81 129.464,81 0,00 129.464,81 

13 
Modernizacja drogi dojazdowej do PKP 
w Piekielku 

29.731,27 29.731,27 0,00 29.731,27 

14 
Modernizacja drogi rolniczej - Zagroda 
w Zawadce 

58.730,00 58.730,00 29.365,00 29.365,00 

15 
Rozbiórka budynku przedszkola  
w Piekie³ku 

12.300,00 12.300,00 0,00 12.300,00 

16 
Remont Remizy Ochotniczej Stra¿y 
Po¿arnej w Tymbarku  

64.101,50 64.101,50 32.050,00 32.051,50 

17 
Budowa zbiornika wody i studni  
 na os. Góry Rysie w Zamieœciu 

190.623,43 79.000,00 0,00 190.623,43 

18 Remont swietlicy wiejskiej w Zamiesciu 4.700,00 4.700,00 0,00 4.700,00 

19 
Naprawa kladki jezdno-pieszej ko³o 
bramy towarowej 

18.888,99 18.888,99 0,00 18.888,99 

20 Budowa wiaty turystycznej na Lopieniu 8.486,04 8.486,04 0,00 8.486,04 

RAZEM: 5.949.786,09 3.942.644,78 2.599.695,00 3.256.629,09 

WYKAZ ZAKUPÓW SPRZETU NIE ZALICZANEGO DO SRODKÓW TRWALYCH  

Lp. Nazwa sprzêtu Wartoœæ brutto 

1 Laptop 15,6" Dell Inspiron 3.318,99 z³ 

2 Tester alkoholowy bezustnikowy 1.544,01 z³ 

3 Zestaw komputerowy Dell 2.148,99 z³ 

4 Tr¹bka Antigua TR3580BN 3.450,00 z³ 

5 Meble biurowe 2.930,00 z³ 

6 Szafki kuchenne – KGW Zawadka 1.800,00 z³ 

7 Rejestrator rozmów telefonicznych 2.813,50 z³ 

8 Kamera monitoruj¹ca Gimnazjum 1.687,00 z³ 

9 Klimatyzator do serwerowni 905,00 z³ 

 RAZEM: 20 597,49 z³ 

WYKAZ ZADAN INWESTYCYJNYCH ZAKONCZONYCH W 2013 ROKU  

oprac. Bo¿ena Matras
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Gmina Tymbark INFORMATOR SAMORZ¥DOWY
adres: Urz¹d Gminy Tymbark, 34-650 Tymbark 49 
tel./faks 18 332 56 37, e-mail: m.rapacz@tymbark.pl
Gazeta jest cz³onkiem Polskiego Stowarzyszenia Prasy 
Lokalnej (PSPL) w kraju i za granic¹ z siedzib¹ w Krakowie
druk: Drukarnia Malinowa, ul. Fabryczna 2,  Limanowa
nak³ad: 1000 egz.

                 Urz¹d Gminy Tymbark
                      34-650 Tymbark 49
             tel./faks 18 33 25 637/33 25 632
        e-mail: ug.tymbark@tymbark.pl

KONTAKT DO RADNYCH GMINY TYMBARK:

Marian Zimirski Przewodnicz¹cy Rady Gminy
tel. 661 510 059
Jan Berdychowski Tymbark, tel. 605 232 621
Marek Golonka Piekie³ko, tel. 605 232 563
Jan Jamróz Pod³opieñ, tel. 605 232 415
Czes³aw Kuc Pod³opieñ, tel. 605 232 270
Pawe³ Leœniak Tymbark, tel. 605 232 902
Stanis³aw Malarz Zawadka, tel. 606 489 981
Beata Orze³-Limanówka Pod³opieñ, tel. 605 232 179
Halina Palka Pod³opieñ, tel. 605 232 165
Zbigniew Papie¿ Zamieœcie, tel. 605 231 965
Pawe³ Ptaszek Zamieœcie, tel. 605 233 021
Daniel Smoter Tymbark, tel. 728 348 631
Dariusz Socha Tymbark, tel. 605 231 137
Maciej Urbañski Tymbark, tel. 605 230 935
Irena Wilczek-Sowa Tymbark, tel. 605 233 026

KONTAKT DO SO£TYSÓW GMINY TYMBARK:

Zofia Je¿ So³tys Piekie³ka, tel. 661 436 917
Stanis³aw Pucha³a So³tys Pod³opienia, tel. 661 439 427
Andrzej Ligas So³tys Tymbarku, tel. 661 440 720
Marian Rybka So³tys Zamieœcia, tel. 661 439 137
Maria £abuz So³tys Zawadki, tel. 661 436 427


