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Wójt do Mieszkańców
Gminy w kilku słowach

Szanowni Mieszkańcy!
Po dłuższej przerwie oddajemy kolejne wydanie ,,Informatora
Samorządowego”, w którym prezentujemy wydarzenia gminne od
końca ubiegłego roku. Nadzieje na powrót do normalności
i optymizm związany z końcem pandemii, ustąpiły obawom
związanym z sytuacją na Ukrainie, tragedią wojny, a także
kryzysem gospodarczym.
Uchodźcy z Ukrainy na terenie Gminy Tymbark

Na terenie Gminy obecnie przebywa około 120 Uchodźców. Dzięki
otwartości i życzliwości wielu Mieszkańców, Uchodźcy
w większości znaleźli schronienie w prywatnych domach.
W pensjonatach mieszkają obecnie około 24 osoby. Nasz apel
o przekazywanie darów spotkał się ogromnym odzewem
Mieszkańców oraz Przedsiębiorców. Chciałbym podziękować wielu
wolontariuszom oraz strażakom za gotowość niesienia pomocy.
Okazane wsparcie i współpraca świadczy o tym, iż w trudnych chwilach potrafimy być solidarni, za co
chciałbym serdecznie podziękować.
Inwestycje gminne. Zakończenie budowy kanalizacji. Wiosenne remonty
Koniec minionego roku był czasem finalizacji wielu istotnych inwestycji. Poza wykonaniem chodnika
przy drodze DK 28, zakończona została budowa kanalizacji na osiedlu Tymbark- Pasterniki oraz w części
Podłopienia. Od 1 maja b.r. Mieszkańcy na skanalizowanych osiedlach (tj. od Bogaczówki do Bokówki w
Podłopieniu i Tymbark Pasterniki) mogą występować o warunki przyłączenia do kanalizacji do Zakładu
Gospodarki Komunalnej. Dodatkowo korzystając z dobrej wiosennej pogody przeprowadziliśmy
remonty m.in. budowę parkingu przy Szkole w Podłopieniu, remont chodnika pomiędzy ul. Polną
a Kazimierza Wielkiego. Trwa także modernizacja drogi nad cmentarzem w Podłopieniu.
Otwarcie Miasteczka Ruchu Drogowego
W grudniu zakończona została budowa Miasteczka Ruchu Drogowego wraz z parkingiem. Oficjalnie
otwarcie w formie pikniku planowane jest na sobotę 14 maja, a wszystkich chętnych zapraszamy do
korzystania już od 1 maja.
Plany inwestycyjne
Tegoroczny budżet inwestycyjny wynosi 7 630 996,84 zł i jest rekordowy pod względem ilości środków,
a także proporcji zadań inwestycyjnych względem wydatków bieżących oraz pozyskanych dotacji.
W tymi miejscu trzeba jednak jasno powiedzieć, że kryzys gospodarczy, wzrost cen i niedobór
materiałów budowalnych może utrudnić czy opóźnić wykonanie niektórych zadań inwestycyjnych.
W tym względzie liczę na Państwa zrozumienie, gdyż okoliczności te są niezależne od samorządu gminy,
a z trudną sytuacją borykają się także inwestorzy prywatni.
Utrzymanie czystości i porządku. Funkcjonowanie PSZOK-u
Utrzymanie czystości i porządku w przestrzeni publicznej to wspólna sprawa. Dlatego po raz kolejny,
tym razem 30 kwietnia b.r. wspólnie z radnymi organizujemy ,,Wiosenne Sprzątanie Gminy”,
zapraszając Mieszkańców do włączenia się. Jednocześnie pragnę podkreślić, że
w miejscach, gdzie śmieci były często podrzucane zostały zamontowane fotopułapki i sprawcy są
zgłaszani na policję. Zaśmiecanie miejsc publicznych jest tym bardziej naganne, iż funkcjonuje PSZOK,
na którym można pozostawić śmieci.
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BUDOWA MIASTECZKA RUCHU
DROGOWEGO I PARKINGU

Wartość zadania to 414 854 zł,
w tym dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego w wysokości
124 660 zł. Pozostała część projektu
została sfinansowana ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych. Już dziś zapraszamy
mieszkańców Gminy Tymbark na
uroczyste Otwarcie Miasteczka
Rowerowego wraz z licznymi
atrakcjami dla najmłodszych, które
odbędzie się 14 maja b.r. Pragniemy
poinformować, że MORD w Nowym
Sączu objął patronatem
honorowym to wydarzenie.

BUDOWA CHODNIKÓW
W TYMBARKU
I PODŁOPIENIU PRZY DK 28

Zakończono budowę chodników przy drodze krajowej nr 28 w Tymbarku i Podłopieniu.
Projekt budowy chodników został wykonany przez samorząd gminny, a zadanie zrealizowała
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na podstawie porozumienia z Gminą
Tymbark.
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25 lutego b.r. wójt Gminy Tymbark
Paweł Ptaszek podpisał umowę na
realizację przebudowy odcinka drogi
powiatowej nr 1613K ZamieścieSłopnice. Zakres robót obejmuje m.in.:
wykonanie odwodnienia, budowa
chodnika, przebudowa drogi,
poszerzenia, odbudowa po przekopach,
przebudowa bazy teletechnicznej,
przebudowa sieci kablowej niskiego
napięcia.

PRZEBUDOWA DROGI
ZAMIEŚCIE-SŁOPNICE

WYMIANA OŚWIETLENIA NA ORLIKU

PROJEKT BUDOWY WODOCIĄGU
W PIEKIEŁKU

W grudniu wymieniono oświetlenie na
Orliku w Tymbarku. Wykonano
demontaż starych oraz zamontowano
24 sztuki nowych opraw oświetlenia
zewnętrznego 200 W. Koszt inwestycji
to 30 000 zł.

Ogłoszono postępowanie na udzielenie
zamówienia budowy sieci
wodociągowej wraz ze zbiornikiem
pojemnościowym w miejscowości
Piekiełko, w ramach programu:
Rozbudowa systemu wodnokanalizacyjnego w Gminie Tymbark
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MODERNIZACJA DROGI
"SOBCZAKÓWKA"

BUDOWA PARKINGU
W PODŁOPIENIU

Podpisano umowę na realizację robót
budowalnych drogi "Sobczakówka". Zamówienie
obejmuje wykonanie remontu nawierzchni
drogi wraz z remontem elementów
odwodnienia. Ogólny zakres robót obejmuje:
roboty rozbiórkowe, elementy odwodnienia,
umocnienie korpusu drogi, podbudowy, roboty
montażowe, podbudowy i nawierzchnie. Po
zeszłorocznej wymianie sieci wodociągowej to
kolejny krok do realizacji przebudowy drogi.

Zakończono budowę parkingu przy
Szkole Podstawowej w Podłopieniu.
Koszt wykonania za cały zakres robót
wyniósł 31 906,79 zł.

REMONT CHODNIKA

Zakończono remont chodnika przy
drodze gminnej do ośrodka zdrowia.
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WIGILIA NA ŚWIETLICY W ZAMIEŚCIU
Spotkanie rozpoczęło się od złożenia życzeń przez
wójta Pawła Ptaszka oraz zaproszonych gości.
Gospodarz gminy przekazał dzieciom upominek
świąteczny pod choinkę. W dalszej części wieczoru
dzieci zaprezentowały część artystyczną. Wspólnie
kolędowano, łamano się opłatkiem oraz
próbowano tradycyjnych potraw wigilijnych.
W blasku pięknie przystrojonej choinki wszyscy
poczuli magię świat.
KOLĘDOWANIE W URZĘDZIE
- DZIECI GÓR BESKIDU

Tradycyjnie jak co roku w Urzędzie Gminy
Tymbark pojawiła się grupa kolędnicza.
Tym razem swoją obecnością zaszczycił
pracowników urzędu zespół regionalny
„Dzieci Gór Beskidu" z Podłopienia.
W trakcie tego świątecznego spotkania
młodzi artyści zagrali i zaśpiewali kolędy,
które przez słuchających zostały
nagrodzone gromkimi brawami. Dla grupy
kolędniczej wójt Paweł Ptaszek
przygotował upominki.

PARAFIALNY KONCERT KOLĘD W PODŁOPIENIU

2 stycznia 2022 roku w kościele parafialnym w Podłopieniu odbył się koncert kolęd i pastorałek,
który zgromadził liczną publiczność. Wystąpiła młodzież w składzie: Alicja Malarz, Kinga
Bokowa, Małgorzata Puchała, Szymon Hutek, Wojciech Malarz, Jakub Bubula, Magdalena
Dziadoń, Konrad Staniszewski, Małgorzata Malarz, Agnieszka Dziadoń, Julia Gąsior, Zuzanna
Kordeczka, Gabriela Kordeczka, Magdalena Kordeczka, Julia Dziadoń, Oliwia Kulpa, Joanna
Malarz, Mateusz Piaskowy, Magdalena Dziadoń, Edyta Puchała, Marcin Bokowy, Damian Jania,
Adrian Leśniak, Tomasz Bokowy, Natalia Gawron, Dawid Surdziel, Beata Kulpa, Jakub
Rożnowski, Amelia Goryczka oraz chór.
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JASEŁKA W WYKONANIU MŁODZIEŻY

Młodzież z Tymbarku pod opieką
ks. Rafała Stósa wraz z Zespołem
Ludowym „Skrzydlanie”
wystawiła Jasełka w Parafialnym
Centrum Kultury w Tymbarku.
Scenariusz opierał się na motywie
„Małego Księcia”, a „Skrzydlanie”
zapewnili oprawę muzyczną. Na
zakończenie występu proboszcz
parafii Tymbark ks. dr Jan Banach
podziękował artystom za występ,
nawiązując do wieloletniej
tradycji występów
wielkopostnych poprzedniej
Grupy Młodzieżowej.

TYMBARSKI TON NA JASNEJ GÓRZE
Wieloletnia tradycja pielgrzymki Strażackiej Orkiestry Dętej „Tymbarski Ton” w tym roku miała
swoją kontynuację. W sobotni poranek, 8 stycznia 2022 roku spod parafii Tymbark wyruszyły
dwa autokary pielgrzymowiczów, wśród których znaleźli się również sympatycy orkiestry wraz
z wójtem Gminy Tymbark, Pawłem Ptaszkiem. Pierwszy przystanek miał miejsce w Sanktuarium
Matki Bożej Gidelskiej. W tamtejszej
parafii tymbarska orkiestra zagrała
koncert, po którym odbyła się msza
święta. Następnie pielgrzymka udała
się w kierunku Jasnej Góry. Najpierw
uczestnicy wyjazdu zaśpiewali
„Pawełki”, po których „Tymbarski
Ton” ponownie zagrał koncert. Potem
uczestnicy pielgrzymki wzięli udział
w mszy świętej, którą poprowadził
ojciec Nikodem Kilnar. Po mszy
„Tymbarski Ton” ponownie zagrał
koncert, a następnie pielgrzymowicze
udali się do kaplicy cudownego obrazu
na Apel Jasnogórski. Wycieczka ruszyła
w drogę powrotną do Tymbarku o
godzinie 22:30.

źrodło: tymbark.in
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CHARYTATYWNY KONCERT
DLA DARII
Z ZESPOŁEM JURKOWIANIE

Już po raz kolejny Ochotnicza
Straż Pożarna na czele
z druhem Andrzejem
Czernkiem zorganizowała akcję
charytatywną w postaci
koncertu kolęd. Uczestnicy
tego wydarzenia mogli
wysłuchać wykonania Zespołu
Regionalnego „Jurkowianie”.
Dochód przekazano na leczenie
Darii – mieszkanki wsi
Piekiełko.

OBCHODY DNIA PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ
6 kwietnia w Bibliotece Publicznej w Tymbarku miały miejsce obchody Dnia Pamięci Ofiar
Zbrodni Katyńskiej. W planie uroczystości pojawiło się wręczenie nagród laureatom zawodów
strzeleckich, uroczyście przekazano Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, a także
wygłoszono wykład na temat Zbrodni Katyńskiej. Przed rozpoczęciem uroczystości wójt Gminy
Tymbark Paweł Ptaszek razem ze st. insp. ZS Robertem Nowakiem oraz zastępcą ds.
wyszkolenia mł. insp. ZS Tadeuszem Rybką złożyli znicze pod pomnikiem Jerzego
Myszkowskiego, który został rozstrzelany przez sowieckich oprawców w Katyniu.
Dalsza część uroczystości przeniosła się do Biblioteki Publicznej w Tymbarku. Po przywitaniu
przybyłych gości odczytano zwycięzców zawodów strzeleckich, którym wręczono nagrody.
Następnie przystąpiono do przekazana Medalu Opiekuna Kacprowi Kordeczce. Odznaczenie
wręczył pan Marcin Tatara - Pełnomocnik
Wojewody Małopolskiego ds. Integracji
Środowisk Kombatanckich. W dalszej części
uroczystości pan dr Paweł Naleźniak,
pracownik Oddziałowego Biura Badań
Historycznych IPN w Krakowie poprowadził
wykład na temat Zbrodni Katyńskiej,
poruszając nieznane dotąd słuchaczom wątki
tej okropnej zbrodni przeciwko narodowi
polskiemu. Swoją wypowiedź zakończył
stwierdzeniem, "że ludzie zawsze powinni dążyć
do ujawnienia prawdy historycznej, nie bojąc
się zadawać niewygodnych pytań”.
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SPORTOWE WIDOWISKO NA LODZIE
22 stycznia 2022 roku miał miejsce mecz towarzyski TKH „Harnasie” Tymbark vs Sandecja
„Hokej”. Spotkanie zakończyło się wynikiem 13:8 na korzyść Gospodarzy. Po ostatnim gwizdku
zawodnicy obu drużyn zaprezentowali spektakularne rzuty karne. W spotkaniu wziął udział
wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek, który rzucił krążek na rozpoczęcie pojedynku. Mecz
towarzyski wzbudził zainteresowanie nie tylko fanów hokeja, ale również mieszkańców, ze
względu na wieloletnią tradycję tej dyscypliny w Tymbarku. Jej początki sięgają lat 60.,
a prekursorem hokeja był pan Andrzej Sipak, człowiek, który w dużej mierze przyczynił się do
rozwoju kultury sportowej na terenie naszej gminy. To dzięki jego inicjatywie na tymbarskim
lodowisku miały miejsce
wszelkie wydarzenia hokejowe.
Na chwilę obecną klub
hokejowy TKH „Harnasie”
Tymbark składa się z 15
zawodników: Liszok Jacek,
Jurek Paweł - bramkarz,
Moskal Mikołaj, Moskal
Gabriel, Moskal Jakub, Olejarz
Tomasz, Kronenberger Dawid,
Kronenberger Wojciech,
Butwina Sebastian, Ogórek
Krzysztof, Żwirski Jerzy,
Grzeszczak Roman, Dudek
Jakub, Sipak Mirosław
i Filipiak Witold.
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OSIĄGNIĘCIA TYMBARCZAN
W STRZELECTWIE SPORTOWYM

SEZON ZIMOWY 2021/2022
Sezon 2021/2022 z pewnością można zaliczyć do udanych.
Lodowisko w Tymbarku funkcjonowało (z małymi przerwami ze
względu na warunki atmosferyczne) od 27 grudnia do 27 lutego.
Na gminnym kanale na YouTube można obejrzeć filmik
podsumowujący działalność lodowiska w minionym sezonie.
Wszystkim, którzy skorzystali z naszej oferty serdecznie
dziękujemy i zapraszamy za rok!
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Jak co roku grupa
wspaniałych strzelców
z Tymbarku i okolic
rozpoczęła Nowy Rok na
strzelnicy, biorąc udział
w Sylwestrowych Zawodach
Strzeleckich w Nowym Sączu.
Tak też było i w tym roku.
2 stycznia reprezentacja
z Tymbarku i Podłopienia
zgarnęła większość nagród.
Katarzyna Kasperska zdobyła
I miejsce (98 pkt.), Anna
Kasperska I miejsce (88 pkt.),
Karolina Papież II miejsce,
Rafał Kasperski III miejsce.
Sukcesy zostały powtórzone
30 stycznia 2022 roku,
podczas XXX Otwartych
Powiatowych Zimowych
Zawodów Strzeleckich
w Nowym Sączu.
Karabinek pneumatyczny Iż
38 – 10 strzałów:
II miejsce – Katarzyna
Kasperska 87 pkt.
Dwubój strzelecki Ksp Toz 12
–7 tarcza punktowa i 5
biathlon, indywidualnie
kategoria Open:
III miejsce - Katarzyna
Kasperska 73 pkt.
Pozostali w swoich
kategoriach zdobyli:
IV miejsce - Magdalena
Figura, Karolina Papież,
Kacper Figura
V miejsce Marcel Figura.

MŁODZI PIŁKARZE I PIŁKARKI WYRÓŻNIENI W PLEBISCYCIE

5 marca 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyło się uroczyste podsumowanie
XXIV Plebiscytu na najpopularniejszego piłkarza i trenera Ziemi Limanowskiej 2021 roku.
Wśród wyróżnionych sportowców w kategorii "Talenty piłkarskie" należy wymienić Marcina
Sobczaka oraz Wiktorię Nowak, trenujących na co dzień w KS Harnaś Tymbark.
Wójt Gminy Tymbark, Paweł Ptaszek obecny na Plebiscycie również wręczył sportowcom
nagrody. Gratulujemy młodym talentom i życzymy dalszych sukcesów.

TANECZNE PEREŁKI Z PIEKIEŁKA
15 marca podczas Gminnego
Turnieju Piłki Siatkowej,
zorganizowanego dla dzieci
i młodzieży z tymbarskich
szkół, wręczone zostały
podziękowania i nagrody dla
zespołu cheerleaderek "
Dance Little Stars, którego
opiekunem jest Pani Lucyna
Bubula-Mucha.
Zespół ten działa przy
Niepublicznej Szkole
Podstawowej w Piekiełku,
a w minionym roku zdobył
wicemistrzostwo podczas
wojewódzkich zawodów
zespołów tanecznych.
Wójt Gminy Tymbark Paweł
Ptaszek podziękował
wszystkim szkołom za
zaangażowanie w realizacji
zadań z zakresu kultury fizycznej, w tym promowaniu aktywności fizycznej wśród dzieci
i młodzieży oraz mieszkańców naszej gminy. Wyrazem podziękowania były wręczone przez
wójta nagrody dla wszystkich szkół w postaci kompletów strojów sportowych. Zasłużonym dla
Gminy Tymbark społecznym animatorem sportu i koordynatorem Sportowego Turnieju Miast
i Gmin oraz Europejskiego Tygodnia Sportu jest Pani Barbara Janczy, nauczycielka wychowania
fizycznego w Szkole Podstawowej w Tymbarku. To dzięki Jej osobistemu zaangażowaniu Gmina
Tymbark osiąga duże sukcesy we współzawodnictwie sportowym w kraju.

SEKCJA SPORTOWA
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GMINA TYMBARK W LICZBACH
Urząd Stanu Cywilnego przygotował
liczbowy wykaz mieszkańców z 2021
roku. Zestawienie zawiera między
innymi ilość narodzin dzieci, zgonów
oraz małżeństw. Na koniec 2021
roku liczba mieszkańców Gminy
Tymbark, zameldowanych na pobyt
stały wynosiła 6 568 osób, w tym
3 214 mężczyzn oraz 3 349 kobiet.
W porównaniu z rokiem poprzednim
liczba zameldowanych zmniejszyła
się o 10 osób. W Gminie Tymbark
w 2021 roku urodziło się 76 dzieci,
w tym 38 dziewczynek i 38
chłopców. W poszczególnych
sołectwach liczby te przedstawiają
się następująco: w Piekiełku 6
dzieci, w Podłopieniu 23,
w Tymbarku 24, w Zamieściu 18,
a najmniej w Zawadce – 5 dzieci.
W stosunku do roku 2020 urodziło
się 8 dzieci mniej. Najpopularniejsze
imiona nadawane dziewczynkom na
terenie naszej gminy to Hanna, Lena
oraz Gabriela, natomiast wśród
chłopców były to imiona Jakub,
Franciszek, Karol oraz Bartłomiej.
W 2021 roku w Gminie Tymbark
zmarło 65 mieszkańców (w tym 35
mężczyzn i 30 kobiet), czyli o 7 mniej
niż w poprzednim roku.
W Podłopieniu zmarło 15 osób,
w Tymbarku 33, w Zamieściu 7,
a w Zawadce i Piekiełku zmarło 5
osób. W ubiegłym roku na terenie
naszej gminy w związek małżeński
wstąpiło 20 par, a małżeństwo
zawarło 71 mieszkańców. Ponadto
Jubileusz 50-lecia zawarcia związku
małżeńskiego w 2021 roku
obchodziło 19 par małżeńskich.
Gmina Tymbark liczyła na koniec
2021 roku 1 517 mieszkańców,
którzy nie przekroczyli 18 roku
życia, natomiast pełnoletność
osiągnęło 76 osób. W gminie
zameldowanych jest 209
mieszkańców, którzy ukończyli 80
lat oraz 27 mieszkańców, którzy
ukończyli 90 lat. Najstarszy
mieszkaniec Gminy Tymbark
w ubiegłym roku świętował 101
urodziny.

12

SEKCJA SPOŁECZNA

WSPARCIE DLA DRUHÓW Z ZAWADKI

Druhowie strażacy z Jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Zawadce są lepiej przygotowani
do ratowania mieszkańców naszej
gminy i ich dobytku. Dzięki
dodatkowemu wsparciu
finansowemu samorządu
zakupiono sprzęt ochrony dróg
oddechowych (4 kpl.), pompę
pływającą, radiotelefony,
wykonano regał na ubrania
bojowe oraz zamontowano nowy
system selektywnego
alarmowania. Łączny koszt
wsparcia wyniósł 36 000 zł.
Podczas spotkania, które odbyło
się w remizie OSP w Zawadce, wójt
Paweł Ptaszek przekazał
Zarządowi straży nowo zakupiony
sprzęt oraz omówił najpilniejsze
zadania do realizacji w przyszłym
roku. Podziękował wszystkim
strażakom za wkład pracy
społecznej na rzecz społeczności
lokalnej gminy oraz udział
w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

PRZEKAZANIE SPRZĘTU
SZKOLENIOWEGO OSP
TYMBARK
W remizie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Tymbarku, odbyło się
przekazanie fantomów do ćwiczeń
resuscytacji krążeniowooddechowej wraz z treningowym
defibrylatorem (AED) oraz
kamizelką do zakrztuszeń.
"Sprzęt został zakupiony ze
środków budżetu Gminy i będzie
dobrą inwestycją dla strażaków
z tymbarskiej OSP prowadzących
szkolenia dla mieszkańców
z zakresu udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej" –
podkreśla Paweł Ptaszek wójt
Gminy. Zestaw fantomów składa
się z trzech manekinów (osoby
dorosłej, dziecka i niemowlęcia),
które umożliwiają realistyczny trening podstawowych czynności z zakresu resuscytacji
krążeniowo-oddechowej zarazem pokazując różnice w budowie anatomicznej oraz resuscytacji
osób w różnym wieku. W przekazaniu sprzętu dla strażaków uczestniczyli wójt Paweł Ptaszek,
druhowie: Stanisław Przybylski, prezes OSP Tymbark i Tomasz Kaptur, naczelnik jednostki oraz
inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Urzędu Gminy Robert
Nowak.
.
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SPOTKANIE ONLINE Z WÓJTEM GMINY TYMBARK

15 lutego odbyło się spotkanie online spotkanie z wójtem Gminy Tymbark, Pawłem Ptaszkiem,
który przybliżył mieszkańcom szereg inwestycji wykonanych w minionym 2021 roku.
Wspomniano również o imprezach kulturalno-sportowych. W drugiej części prezentacji wójt
przedstawił plany inwestycyjne na nadchodzący rok. Po zakończonym podsumowaniu przyszedł
czas na zadawanie pytań uczestników spotkania. Mieszkańcy mieli okazję zaproponować
pomysły na inwestycje na terenie Gminy Tymbark Następnie poruszono temat wolno
biegających psów. Uczestnicy spotkania zwrócili również uwagę na potrzebę zmotywowania
mieszkańców do polepszenia estetyki Gminy Tymbark, czyli nie zaśmiecania posesji i poboczy.
W odpowiedzi na ten apel 30 kwietnia odbędzie się Wiosenne Sprzątanie Gminy Tymbark.
Serdecznie wszystkich zapraszamy do udziału w akcji.
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ZBIÓRKA DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

W odpowiedzi na agresję Rosji wobec Ukrainy, Urząd Gminy Tymbark razem z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej zorganizował zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy, która trwała
od 28 lutego do 1 marca. Akcja odbiła się szerokim echem wśród mieszkańców Tymbarku (i nie
tylko), którzy ruszyli z pomocą. Zebrane rzeczy poddano wstępnej segregacji w Urzędzie Gminy,
a następnie przetransportowano do Ochotniczej Straży Pożarnej.
W wyniku zbiórki zebrano 16 palet towaru, który przekazano do magazynu Powiatowej Straży
Pożarnej w Limanowej. Część darów rozdysponowano wśród rodzin przebywających na terenie
Gminy Tymbark.
Pragniemy serdecznie podziękować za wsparcie, pomoc i organizację:
·mieszkańcom Gminy Tymbark, którzy włączyli się do zbiórki,
·strażakom z OSP Tymbark, OSP Zawadka, OSP Piekiełko i OSP Podłopień za wszelką pomoc,
·przedstawicielom i członkom Jednostki Strzeleckiej 2007 Tymbark ZS "Strzelec" OSW,
·firmom, które włączyły się do zbiórki.

SPOTKANIE Z UKRAIŃCAMI
23 kwietnia w Bibliotece Publicznej
w Tymbarku odbyło się spotkanie
z Ukraińcami przebywającymi na terenie
Gminy Tymbark. Organizatorami tej
konferencji był Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej oraz Urząd Gminy na czele
z wójtem, Pawłem Ptaszkiem.
Wśród poruszanych tematów znalazły się
zagadnienia dotyczące uregulowań
prawnych, pomocy społecznej, pomocy
medycznej, zatrudnienia, edukacji oraz
wydarzeń kulturalnych. Treść prezentacji
oraz przemówienia poszczególnych uczestników na bieżąco tłumaczono na język ukraiński.
W spotkaniu wzięły udział również przedstawicielki Starostwa Powiatowego, które przybliżyły
Ukraińcom warunki zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Po wygłoszeniu
najważniejszych informacji, uczestnicy mogli zadawać pytania, dotyczące ich pobytu na terenie
naszej gminy. Po spotkaniu wszyscy udali się na poczęstunek, przygotowany przez Koło
Gospodyń Wiejskich w Podłopieniu. Pragniemy podziękować firmie Maspex, która dostarczyła
soczki oraz musy dla najmłodszych uczestników spotkania.
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FERIE ZIMOWE W BILIOTECE I NA ŚWIETLICY

UPAMIĘTNIENIE
POWSTANIA AK

Dzieci i młodzież z terenu Gminy Tymbark podczas ferii
oprócz atrakcji na lodowisku brały również udział
w zajęciach prowadzonych w Bibliotece Publicznej i na
Świetlicy Wiejskiej w Zamieściu. Dużym zainteresowaniem
cieszyły się warsztaty robotów, które prowadziła
instruktorka z Firmy Nowoczesny Wymiar Edukacji
w Krakowie. Dzieci poprzez zabawę, przy pomocy zestawów
Lego konstruowały różnego typu roboty, realizując własne
pomysły. Na Świetlicy Wiejskiej odbyły się zajęcia
plastyczne pod opieką plastyczki Wiesławy Frączek. W ich
efekcie powstały: słodkie bukiety dla babci i dziadka oraz
oryginalne budki dla ptaków, przy wykorzystaniu
materiałów z recyklingu. W harmonogramie przewidziano
również zajęcia zumby, poprowadzone przez Panią Ewę
Janisz. Udało się także zrealizować warsztaty kulinarne, pod
kierunkiem Pań z KGW w Tymbarku. W trakcie zajęć można
było spróbować nowych smaków oraz poznać ciekawostki
związane z kuchnią.
Dziękujemy sponsorom: Gminnej Komisji ds.
Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Gminy Tymbark
za wsparcie finansowe i Firmie Maspex za przekazane
soczki dla uczestników.

Młodzież z Jednostki
Strzeleckiej nr 2007 im. kpt.
Tadeusza Paolone ZS „Strzelec"
OSW w Tymbarku, włączyła się
w obchody 80-tej rocznicy
powstania Armii Krajowej.
Z inicjatywy sekcyjnej ZS Beaty
Hanusiak, dowódcy plutonu
Strzelca w Zespole Szkół,
zorganizowano marszobieg na
dystansie 8 km oraz zapalono
znicze na grobach bohaterskich
żołnierzy. Marszobiegiem
młodzież w sposób szczególny
upamiętniła postać
bohaterskiego żołnierza
z Piekiełka, kpt. Tadeusza
Paolone-Lisowskiego, patrona
tymbarskiego Strzelca,
założyciela ZWZ w Tymbarku,
więźnia Auschwitz,
zamordowanego w Oświęcimiu
w roku 1943 roku.
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SZKOLENIE Z OBRONY CYWILNEJ I PIERWSZEJ POMOCY W SP
TYMBARK

W Szkole Podstawowej w Tymbarku w dniu 23 lutego b.m. miało miejsce spotkanie szkoleniowe
z zakresu obrony cywilnej i ratownictwa przedmedycznego dla uczniów klas ósmych.
Zastępca dyrektora placówki, Pani Beata Pachowicz powitała uczestników oraz instruktorów,
następnie inspektor ds. obronnych i obrony cywilnej, instruktor ochrony ludności cywilnej Robert Nowak zapoznał młodzież z zagadnieniami z zakresu obrony cywilnej i zarządzania
kryzysowego. Wykład rozpoczął od stanu prawnego i organizacji obrony cywilnej, następnie
omówił zagrożenia czasu pokoju i wojny, system wykrywania i alarmowania, ewakuację,
organizację służb ratowniczych w gminie, międzynarodowe prawo humanitarne w tym konwencje genewskie i protokoły dodatkowe. Równocześnie na tym spotkaniu
szkoleniowym druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymbarku Małgorzata Giza, Adam
Kapturkiewicz i Karol Natonek przeprowadzili wśród młodzieży naukę udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej, z wykorzystaniem fantoma i defibrylatora. Tego typu zajęcia będą
realizowane w pozostałych placówkach oświatowych na terenie gminy. Zajęcia cieszyły się
dużym zainteresowaniem wśród młodzieży szkolnej.

SEKCJA SPOŁECZNA

17

TYMBARK POWIATOWĄ STOLICĄ FILOZOFII

11 marca w I LO w Limanowej im.
Władysława Orkana miało miejsce
rozstrzygnięcie Wojewódzkiego
Interdyscyplinarnego Konkursu
Filozoficznego #Sapere Aude!
Wśród laureatów każdej konkurencji
wiekowej znaleźli się uczniowie
tymbarskich szkół. Wójt Gminy Tymbark
objął wydarzenie patronatem honorowym.
Wręczając uczestnikom nagrody
gratulował uczniom i nauczycielom
ogromu pracy i chęci podejmowania
pozaszkolnych aktywności konkursowych.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje
radna - pani Anna Smaga-Trojanowska,
która zainicjowała to wydarzenie. Wśród
laureatów znaleźli się uczniowie
tymbarskich szkół:
Aleksandra Garbacz, Emilia Kurek,
Amadeusz Trojanowski, Martyna Smaga,
Karolina Trzópek, Iliana Kuc, Anna
Surdziel, Wiktoria Filus oraz Julia Dziadoń.
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Tak brzmiał temat
tegorocznego
ogólnopolskiego
turnieju wiedzy
pożarniczej, który
odbył się w remizie
OSP Tymbark. Wśród
laureatów konkursu
znaleźli się Martyna
Kaptur SP Tymbark,
Kinga Piaskowy MDP
Podłopień, Karolina
Górka NSP Piekiełko,
Emilia Krzyściak MDP
Podłopień, Edyta
Majda MDP
Podłopień, Weronika
Kurek MDP
Podłopień.
W grupie szkół
ponadpodstawowych:
Hubert Łukasik,
Maksymilian Wszołek,
Natalia Napora,
Marek Guszka,
Aleksandra
Kaczmarczyk
uczniowie klas
mundurowych z
Zespołu Szkół im. KEN
w Tymbarku.

КОНТАКТ ДОПОМІЖНІ ТЕЛЕФОНИ
•Координатор у справах біженців: + 48 728 348 405
•Керівник місцевого центру соціального захисту: +48 693 721 301
•Координатор у справах біженців: + 48 728 365 884
•Заклад Охорони Здоров’я: 18 332 52 20
•Номер екстреної допомоги: 112 (Поліція 997, Пожежна Частина 998, Швидка Допомога
999)
•Місцеве управління гміни Тимбарк: 18 33 25 637, 18 33 25 638
•Початкова школа в Тимбарку: 18 332 52 80
•Початкова школа в Подлопєню: 18 332 50 72
•Початкова школа в Завадці: 18 332 50 36
•Приватна початкова школа в Пєкєлку: 18 332 56 41
•Дитячий садочок м. Тимбарк: 18 332 51 70
•Приватний дитячий садок "У Тітки Агатки" в Тимбарку: +48 662 210 699
•Парафіяльний інтеграційний дитячий садочок св. Кінги в Тимбарку: 18 332 51 51

Закладка на сайті місцевого самоврядування
українською мовою
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PRZEMOC to zamierzone
i wykorzystujące przewagę siły działanie
przeciwko drugiej osobie, naruszające prawa
i dobra osobiste, powodujące cierpienie
i szkody. Przemoc charakteryzuje się tym, że:
JEST INTENCJONALNA - jest zamierzonym
działaniem człowieka i ma na celu
kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.
SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE - w relacji jedna ze
stron ma przewagę nad drugą.
NARUSZA PRAWA OSOBISTE - sprawca
wykorzystuje przewagę sił, narusza
podstawowe prawa ofiary (np. prawo do
nietykalności cielesnej, godności, szacunku
itd.)
POWODUJE CIERPIENIE I BÓL - sprawca naraża
zdrowie i życie ofiary na poważne szkody.
Doświadczenie bólu i cierpienia sprawia, że
ma mniejsze zdolności do samoobrony.

Przemoc to nie tylko bicie, siniaki i rany na
ciele, ale to wszystkie sytuacje, kiedy
silniejszy, bardziej pewny siebie człowiek
krzywdzi słabszego od siebie. Przemoc może
być fizyczna, psychiczna, seksualna,
ekonomiczna i polegająca na zaniedbaniu.
Nie jesteś niczemu winna/y!
Jeśli kiedykolwiek padłaś/łeś ofiarą przemocy w rodzinie, pamiętaj: Nie jesteś za to
odpowiedzialna/y!
Partner stosujący przemoc zawsze znajdzie powód, żeby zadać Ci cierpienie, bez względu na to,
jak bardzo starasz się go uszczęśliwić.
Przemoc wobec kobiet wciąż bywa tolerowana w Polsce („bije, znaczy kocha” lub „sama go
sprowokowała”) i kobiety często potrzebują dodatkowych sił, aby udowodnić swoją krzywdę
przed policją i wymiarem sprawiedliwości. Mężczyznę napadniętego na ulicy nie pyta się, co
robił sam w środku nocy, ani w co był ubrany. Nie daj sobie wmówić, że czymkolwiek zasłużyłaś
na bicie przez partnera - przemoc wobec kobiet to przestępstwo ścigane z urzędu!
Dlatego ważną sprawą jest świadomość kobiet na temat sposobów uwolnienia się od tej
przemocy, co nie jest łatwe.
Dzieci wzrastające w domu pełnym napięć, konfliktów i agresji doznają wiele poważnych szkód
zarówno fizycznych jak i psychicznych, których skutki są odczuwalne w życiu dorosłym.
Dzieci potrzebują oparcia i spokoju.
Walcz o siebie i o dzieci!
Szukaj pomocy w:
- Ośrodku Pomocy Społecznej 18 3325 322. 693 590 113
- Policji 997, 112. 478 345 611 lub
- Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 801 12 00 02
Skorzystaj także z bezpłatnych konsultacji psychologicznych w każdy czwarty piątek miesiąca
w godz. od 10.00 – 15.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tymbarku.
Z bezpłatnego poradnictwa prawnego możesz skorzystać w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w każdy wtorek i piątek w w godz. od 8:00 do 11:00.

