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Tymbark Pod³opieñ Zamieœcie Piekie³ko Zawadka

  Maj/Czerwiec/Lipiec/Sierpieñ 2013

Szanowni Mieszkañcy Gminy Tymbark, czystoúci i porzàdku, ale myúlæ, iý po rozmowie z Poli-
Czas biegnie nieubùaganie i dobiegajà koñca cjà i Zakùadem zmienià swoje niezbyt chwalebne 
wakacje i upalne lato, które dla urlopowiczów postæpowanie. 
przyniosùo úwietnà pogodæ, lecz dla pracujàcych   Od 1 lipca 2013 roku obowiàzuje juý nowa umowa          
byùo utrapieniem. Na szczæúcie mijajàcy okres nie z Zakùadem Tymbark MWS na odbiór úcieków, wedùug 
przyniósù wiækszych zakùóceñ w funkcjonowaniu której Gmina pùaciã bædzie za rzeczywisty rzut nie-
ýycia w naszej Gminie. Mimo braku opadów nie czystoúci, wedùug wskazañ urzàdzeñ pomiarowych na 
wystàpiùy przerwy w dostawach wody, z wyjàt- wejúciu do oczyszczalni, a nie jak dotychczas na 
kiem sytuacji gdy sieã ulegùa awarii lub dokony- podstawie iloúci sprzedanej wody. Wiàýe siæ to             
wano przeùàczenia sieci ze starych odcinków do z dodatkowymi kosztami, gdyý úrednio rocznie iloúã 
nowych. Sporadyczne sygnaùy o spadku ciúnienia úcieków rzeczywistych jest wiæksza o 30-40% niý 
wody i zmætnienia dotyczyùy sytuacji nieupra- wskazujà liczniki sprzedanej wody. Jest to spowodo-
wnionego poboru wody z hydrantów przeciwpo- wane kilkoma czynnikami. Jednym z nich jest 
ýarowych. Wymiana starych ponad 70-letnich korzystanie z wùasnych, nie zgùoszonych i nie opomia-
linii przesyùowych, od studni do zbiornika, rowanych ujæã wody. Kolejnym problemem jest 
przyniosùa efekty. Nasze zasoby wody znaczàco poruszany wielokrotnie temat zrzutu wód opadowych 
wzrosùy, gdyý straty na starych, nieremonto- z dachów i podwórek do kanalizacji sanitarnej. Pragnæ 
wanych od lat wodociàgach siægaùy nawet 30%. Pañstwa poinformowaã, iý apele o zaprzestanie takich 
Niestety oportunizm nielicznych wùaúcicieli praktyk nie przynosiùo skutku. Skuteczne okazaùy siæ 
posesji sprawiù, iý zmuszeni byliúmy do odstà- dopiero kontrole oraz inspekcje przyùàczy i dlatego 
pienia od wymiany niektórych, nieraz krótkich Zakùad Gospodarki Komunalnej zakupiù urzàdzenie 
starych odcinków, które w przyszùoúci trzeba do badania szczelnoúci kanalizacji w celu bieýàcej 
bædzie wyùàczyã z eksploatacji ze wzglædu na kontroli przyùàczy do gospodarstw indywidualnych      
znaczàce ubytki wody. Trzeba bædzie wykonaã i firm. Skutki dla tych, którzy nie dostosujà siæ do 
dodatkowe obejúcia i obciàýyã istniejàce linie obowiàzujàcych przepisów mogà byã przykre, 
przesyùowe, zamiast zwiækszyã przepustowoúã     szczególnie mam na myúli skutki finansowe. Jedno-
z wykorzystaniem zmodernizowanych odcinków. czeúnie przypominam wszystkim osobom, które majà 
Niestety interes prywatny jest u niektórych sil- moýliwoúã wykonania przyùàczy sanitarnych do 
niejszy niý myúlenie w kategoriach spoùecznych. nowopowstaùych odcinków kanalizacji, by jak 
  System zbiórki odpadów który wprowadzaliúmy najszybciej dokonaùy podùàczenia. Szczególnie 
stopniowo od ponad 1,5 roku funkcjonuje dobrze. dotyczy to tych gospodarstw, które nie majà udoku-
Z dotychczasowych sprawozdañ wynika, iý po- mentowanego odbioru nieczystoúci pùynnych przez 
nad 50% odpadów przekazywane jest do recy- uprawnione firmy. Przypominam, iý Zakùad Gospo-
klingu i dziæki temu jest szansa utrzymania darki Komunalnej ma prawo wystàpiã o udokumen-
dotychczasowych stawek opùat za úmieci przez towanie przez wùaúciciela sposobu i miejsca pozbywa-
najbliýsze 1,5 roku, jeýeli nie bædzie drastycznych nia siæ odpadów pùynnych.
podwyýek cen paliw i energii. Poniewaý odbio-   Mimo iý ostatnie miesiàce byùy okresem wakacyj-
rem úmieci zajmuje siæ zwyciæzca przetargu - nym, w Gminie trwaùy intensywne prace inwestycyjne 
Zakùad Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.      n a  dr o ga ch, przy budowie wodociàgów i kanalizacji. 
w Tymbarku, proszæ wszelkie uwagi i ustalenia Byù to okres bardzo pracowity, chociaý maùo widoczny 
indywidualne dotyczàce odbioru odpadów kiero- dla wiækszoúci mieszkañców, bo zdecydowanie doty-
waã do Zakùadu. czyù nielubianych przez nikogo prac ziemnych. 
  Nadal nagminnym procederem jest wyrzucanie Jedynie mieszkañcy osiedli, gdzie powstawaùy nowe 
odpadów bytowych do koszy ulicznych lub na drogi lub linie wodociàgowe i kanalizacyjne majà 
przystankach (patrz s. 15). Nie úwiadczy to zbyt naoczne dowody iloúci wykonanych zadañ. Znaczàcà 
dobrze o kulturze niektórych mieszkañców i gdy zakoñczonà inwestycjà jest równieý sala gimna-
problem siæ nasili Zakùad zmuszony bædzie do styczna w Piekieùku. Sprawozdanie z wykonania 
likwidacji koszy ulicznych lub wymiany istnie- wszystkich zadañ w 2013 roku zwyczajowo umie-
jàcych na kosze zdecydowanie mniejsze. Dziæki úcimy w jednym z nastæpnych Informatorów, przy 
monitoringowi mamy ustalonych kilkoro miesz- okazji podsumowania roku. 
kañców, próbujàcych stworzyã swój model Serdecznie wszystkich pozdrawiam - Lech Nowak
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 II Runda Mistrzostw Polski SUPER ENDURO, 
konkursy i zabawy dla dzieci i dorosùych, wesoùe 
miasteczko i park rozrywki, a takýe liczne koncerty 
zespoùów - VINTAGE, Majki Pabian, Helene Ocii 
czy gwiazdy sobotniego wieczoru Mateusza Mijala, 
to tylko niektóre z atrakcji jakie w tym roku  
przygotowano w ramach XXII Dni Tymbarku, które 
odbyùy siæ w dniach 29-30 czerwca.
 Oficjalnego otwarcia dokonali wspólnie Starosta 
Limanowski Jan Puchaùa oraz Wójt Gminy Tymbark 
Lech Nowak.
  W uroczystoúciach oprócz gùównych organizatorów 
Jana Puchaùy - Starosty Limanowskiego, Lecha 
Nowaka - Wójta Gminy Tymbark oraz Mariana 
Zimirskiego - przewodniczàcego Rady Gminy Tym-
bark uczestniczyli: przedstawiciele gmin/miastz 
partnerskich  Gminy Tymbark, Dariusz Czech - 
Prezes Firmy Tymbark, a takýe radni Powiatu 
Limanowskiego m.in. Ewa Filipiak i Grzegorz 
Dziadoñ. 
  Po zakoñczeniu oficjalnej czêœci obchodów wszys-
cy zgromadzeni mogli oddaæ siê nastrojowi zabawy    
i dŸwiêkom muzyki. Majka Pabian z Zespo³em 
rozpoczê³a „koncertow¹” czêœæ Dni Tymbarku.
  Drugiego dnia moýna byùo podziwiaã pokaz Tea-
kwondo, wystæpy Laureatów Wiosennego Przeglàdu 
Solistów z terenu Gminy Tymbark oraz Orkiestry 
Dætej Tymbarski Ton. Wieczór uúwietniù wystæp 
Helene Oci.
  W ramach Dni Tymbarku zorganizowano równieý 
blok imprez sportowych, w tym turniej tenisa 
stoùowego, koszykówki, siatkówki oraz piùki noýnej. 
Uczestnicy walczyli o Puchar Starosty Lima-
nowskiego Jana Puchaùy oraz Wójta Gminy Tymbark 
Lecha Nowaka.

Marzena Rapacz

XXII DNI TYMBARKU

Z ¿ycia Gminy Tymbark
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   W dniach od 7-18.07.2013 roku uczniowie z Gminy 
Tymbark uczestniczyli w kolonii w Giza³kach.        
W tym czasie zwiedzili Sanktuarium w Licheniu, 
Gniezno, Biskupin, Dziekanowice, Pleszew i Go³u-
chów. Zobaczyli s³ynne Drzwi GnieŸnieñskie, 
skansen pierwszych zabudowañ na polskich zie-
miach oraz Zamek Leszczyñskich, gdzie nakrêcono 
Akademiê Pana Kleksa. Ciekawy by³ równie¿ 
rezerwat ¿ubrów. Odby³y siê warsztaty w Muzeum 
Piekarnictwa i w nadleœnictwie w GrodŸcu. 
   W Poznaniu odwiedzili Starówkê i ZOO, a w po³u-
dnie obserwowali walkê kozio³ków na Ratuszu. Nie 
zabrak³o takich atrakcji jak basen, konkurs karaoke, 
turniej tenisa sto³owego i siatkówki, dyskotek, ori-
gami. Swoje umiejêtnoœci wokalne zaprezentowali 
na koncercie w Gminnym Centrum Kultury. Wiedzê 
zdobyt¹ o Wielkopolsce sprawdzili, rozwi¹zuj¹c test 
o tym regionie Polski. Wszyscy rywalizowali w kon-
kursie na najlepszy pokój, jednak punktem kulmina-
cyjnym by³ chrzest kolonijny. 
  M³odzie¿ wróci³a z medalami i dyplomami, które 
wrêczy³ sam Wójt Gminy Giza³ek. Na zakoñczenie 
wszyscy zatañczyli z Wójtem  belgijski taniec.

                                                                                                      
Urszula Ci¿man

Z ¿ycia Gminy Tymbark

PODSUMOWANIE 
WAKACJI
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  24 czerwca 2013 roku uczniowie Gimnazjum Samo-
rz¹dowego w Tymbarku rozpoczêli trzydniow¹ miê-
dzynarodow¹ wycieczkê. O godzinie 5.30 wszyscy 
uœmiechniêci, zadowoleni, wyspani i pe³ni si³ wyru-
szyliœmy busem do Krakowa, a dalej pojechaliœmy  
poci¹giem do Wroc³awia. Oko³o godziny 14.00 do-
tarliœmy na miejsce. Po szybkim zakwaterowaniu 
udaliœmy siê z przewodnikiem na zwiedzanie miasta. 
Zobaczyliœmy m.in. rynek, uniwersytet, katedrê, 
Ostrów Tumski. Po d³ugim spacerze, o godzinie 
16.00, dotarliœmy do Rotundy, gdzie znajduje siê  
Panorama  Rac³awicka. Na zakoñczenie pierwszego 
dnia punktem kulminacyjnym by³ zaskakuj¹cy i cza-
ruj¹cy festiwal graj¹cych fontann. Trwa³ on oko³o 20 
minut i byliœmy wszyscy zaskoczeni. Wiêkszoœæ       
z nas stwierdzi³a, ¿e jest to najpiêkniejsze miejsce we 
Wroc³awiu. 
  Nastêpnego dnia wczeœnie rano wyjechaliœmy do 
Pragi. Podczas d³ugiego spaceru ogl¹daliœmy zabytki  
stolicy Czech: Hrad, Loretê, Zamek Królewski, Most 
Karola, Plac Wac³awa, katedrê. Jednak¿e, pomimo 
ca³ego uroku Starego Miasta, wywar³a na nas du¿e 
wra¿enie nowoczesna dzielnica, gdzie obejrzeliœmy 
zabytkow¹ galeriê. Zmokniêci  wróciliœmy na nocleg 
do Wroc³awia.
 Trzeciego dnia pojechaliœmy do Drezna, gdzie 
zwiedzanie rozpoczêliœmy od  Pa³acu Zwinger. Po 
obejrzeniu Galerii Wielkich Mistrzów odwiedzi-
liœmy Hofkirche – barokow¹ katedrê przypominaj¹c¹ 
wewn¹trz teatr. Zaskoczy³y nas  organy umieszczone 
nad o³tarzem. Po obejrzeniu obiektów zakoñczy-
liœmy pobyt w DreŸnie szaleñstwem zakupowym na 
Altstadtmarkt. Zadowoleni wracaliœmy w napiêciu 
na ostatni poci¹g do Krakowa. 
 Organizatorem wycieczki by³a Pani Urszula 
Ci¿man, opiekunem Pani Danuta So³tys.

A. Ci¿man, K. Mrózek

MIÊDZYNARODOWA 
WYCIECZKA

Z ¿ycia Gminy Tymbark
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NOWA HALA SPORTOWA 
W PIEKIE£KU

  16 czerwca bie¿¹cego roku miaùo miejsce oficjalne 
otwarcie nowego obiektu sportowego w Gminie 
Tymbark - hali sportowej w Piekieùku. W przygoto-
wanej z tej okazji uroczystoúci, udziaù wziæli nie 
tylko goúcie z oúciennych gmin, ale równieý licznie 
przybyli mieszkañcy Gminy Tymbark.
  Na wstêpie Wójt Gminy Tymbark - mgr in¿. Lech 
Nowak, przywita³ zebranych goœci. Otwieraj¹c now¹ 
halê sportow¹ stwierdzi³, ¿e moment ten jest bardzo 
wa¿nym wydarzeniem dla lokalnej spo³ecznoœci: 
Nowy budynek, który ju¿ od dziœ zaczyna têtniæ 
¿yciem, jest nowoczesny i dobrze wyposa¿ony. 
G³ówn¹ ide¹, jaka przyœwieca³a realizacji projektu 
budowy hali sportowej, by³o zapewnienie wszech-
stronnego rozwoju m³odzie¿y gminy Tymbark. M³odzi 
ludzie powinni móc zdobywaæ rzeteln¹ wiedzê 
zarówno w wielkim mieœcie, jak i w ma³ej 
miejscowoœci. Do harmonijnego rozwoju m³odego 
cz³owieka potrzebne jest zapewnienie mo¿liwoœci 
æwiczenia nie tylko umys³u, ale i cia³a. Wybudowanie 
tej hali zbli¿y³o nas do osi¹gniêcia tego celu - 
powiedzia³ Wójt, koñcz¹c powitanie zebranych 
mieszkañców oraz goœci. 
 Nastæpnie rozpoczæùy siæ przemówienia okolicz-
noúciowe zaproszonych goúci, nie zabrakùo wúród 
nich: Posùa na Sejm RP - Wiesùawa Janczyka, 
Ksiædza Proboszcza - Edwarda Nylca, Radnego 
Województwa Maùopolskiego - Roberta Biedronia, 
Starosty Limanowskiego - Jana Puchaùy, Burmistrza 
Miasta Limanowa - Wùadysùawa Biedy, Wójta 
Gminy Sùopnice - Adama Soùtysa, Wójta Gminy 
Niedêwiedê - Janusza Potaczka, Wiceprzewodni-
czàcej Gminy Laskowa - Elýbiety Zabrzeñskiej, 
Prezesa Stworzyszenia Rozwoju Wsi Piekieùko         
i Okolic - Henryka Bubuli, Radnych Gminy Tymbark
wraz z Przewodnicz¹cym Rady - Marianem 
Zimiñskim, Ireny Wilczek-Sowy, Macieja Urbañ-
skiego, Paw³a Ptaszka, Marka Golonki, Zbigniewa 
Papie¿a, Dariusza Sochy, Jana Jamroza, So³tysa Wsi 
Piekie³ko - Zofii Je¿ , So³tysa Wsi Zawadka - Marii 
£abuz oraz Dyrektorów Szkó³: Jolanty Sopaty, 
Haliny Dudzik. Podziêkowania z³o¿y³y równie¿ 
Przewodnicz¹ce Rady Rodziców: Anna Dyl¹g oraz 
Barbara Kuruc.
  Po uroczystym przeciæciu wstægi, Ksiàdz Edward 
Nylec dokonaù poúwiecenia obiektu. Prezenty na ræce 
Dyrektor Szkoùy zùoýyli równieý pracownicy Urzædu 
Gminy w Tymbarku: Stanisùawa Kaptur, Zofia Duda, 
Bernadeta Adamek oraz Andrzej Staniec.
  Dyrektor Niepublicznej Szko³y Podstawowe i Gim-
nazjum w Piekie³ku - Marzena Haszczyc, przypo-
mnia³a zebranym historiê powstania hali sportowej, 
dziêkuj¹c za pomoc w realizacji projektu wszystkim 

zaanga¿owanym. O tym dlaczego budowa 
nowoczesnej hali sportowej by³a dla mieszkañ-
ców taka wa¿na przekonywali w dalszej czêœci 
obchodów uroczystoœci uczniowie, prezentuj¹c 
program artystyczny przygotowany specjalnie na 
tê okolicznoœæ.
 Czæúã oficjalnà uroczystoúci zakoñczyùo spot-
kanie okolicznoúciowe, po którym rozpoczàù siæ 
Czerwcowy Piknik Sportowy. Na przybyùych 
mieszkañców czekaùo wiele atrakcji, wúród nich: 
pokaz pierwszej pomocy przedlekarskiej, kon-
sultacje i porady dietetyka, badanie wad postawy 
oraz prezentacja galerii prac dzieci pt. W zdrowym 
ciele zdrowy duch. Równieý dla fanów sportu nie 
zabrakùo atrakcj - rozegrano mecz Policjanci 
kontra Straýacy.

Marzena Rapacz

Z ¿ycia Gminy Tymbark



 1 czerwca mieszkañcy naszej gminy, a w szcze-
gólnoúci Ci najmùodsi, úwiætowali Dzieñ Dziecka. 
Tegoroczna impreza odbyùa siæ pod czujnym okiem 
Klauna „Pieroýka”oraz animatorów, którzy nie tylko 
przygotowali spektakl kukieùkowy, ale równieý zaba-
wy i konkursy, w których moýna byùo wygraã sùod-
koúci. Byùo wiæc skræcanie balonów, malowanie na 
czas, rzucanie lasso i wiele innych ciekawych rozry-
wek dla najmùodszych.
Nieco starsze dzieci zabawiaùa natomiast lokalna 
kapela „Okej”, przygrywajàc regionalne utwory do 
tañca. Pomimo niesprzyjajàcych warunków atmo-
sferycznych na twarzach dzieci goúciù uúmiech. 
Podczas imprezy wolontariusze z Limanowskiej 
Akcji Charytatywnej przeprowadzili zbiórkæ pieniæ-
ýnà na operacjæ Karolka Talaski. Sùodycze dla 
wszystkich dzieci ufundowali Organizatorzy: Wójt 
Gminy Tymbark oraz Soùtys Wsi Tymbark.
 

DZIEÑ DZIECKA 2013

Z ¿ycia Gminy Tymbark
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  Po raz dziewiàty w Tymbarku zorganizowano Rajd 
Górski Szlakiem Papieskim, na trasie Tymbark - Góra 
Paproã - Tymbark. W rajdzie udziaù wziæùo kilkudzie-
siæciu uczniów ze Szkóù Podstawowych ze Sùopnic, 
Skrzydlnej, Piekieùka, Gimnazjów z Tymbarku i Pie-
kieùka oraz Jednostki Strzeleckiej nr 2007 im. kpt. 
Tadeusza Paulone ZS Strzelec OSW w Tymbarku.            
Celem rajdu byùo uczczenie pamiæci Ojca Úwiætego 
Jana Pawùa II, ýoùnierzy polegùych w I i II wojnie 
úwiatowej na limanowszczyênie oraz upamiætnienie 
ludobójstwa na Woùyniu w lipcu 1943 roku. 
 W remizie OSP Tymbark dla dzieci i mùodzieýy 
zorganizowano  turnieje wiedzy: o ýyciu i dziaùalno-
úci Ojca úw. Jana Pawùa II, wiedzy z zakresu walk 
niepodlegùoúciowych w okresie I i II wojny úwiato-

IX RAJD GÓRSKI SZLAKIEM 
PAPIESKIM W TYMBARKU

wej oraz zbrodni na Woùyniu, który przygotowaù 
tym-barski Strzelec - chor. ZS Tadeusz Rybka       
i druýynowy ZS Paweù Wiewiórski.
  W konkursie Wiedzy o ýyciu i dziaùalnoúci Ojca 
úw. Jana Pawùa II kolejne miejsca zajêli:
 • Szkoùy Podstawowe: 1. Magdalena Florek, 
2. Domi-nika Banach,  3. Karina Markiewicz. 
  • Szkoùy Gimnazjalne: 1. Natalia Piaskowy, 
2. Gàsiorek Dawid, 3. Monika Pachut. 
Konkursie Wiedzy z zakresu I i II wojny úwiato-
wej oraz zbrodni na Woùyniu:
 • Szkoùy Podstawowe:1. Szymon Wiæcek,
2. Kinga Franczak, 3. Edyta Wæglarz. 
 • Szkoùy Gimnazjalne: 1. Maciej Banach, 
2. Ilona Mùynarczyk, 3. Sara Kaptur.  
  Organizatorami rajdu byli: Urzàd Gminy           
w Tymbarku, Ochotnicza Straý Poýarna w Tym-
barku, Jednostka Strzelecka Nr 2007 im. kpt. 
Tadeusza Paulone ZS Strzelec OSW w Tymbarku, 
Koùo PTTK Tymbarskie Harnasie w Tymbarku      
I PTTK Limanowa. Fundatorami nagród dla 
uczestników konkursów byli: Firma FLORAD, 
IPN Warszawa, Tesco Limanowa. Kieùbaski, 
pieczywo oraz soki dla wszystkich uczestników 
rajdu ufundowali: Gminna Spóùdzielnia Samo-
pomoc Chùopska  w Tymbarku i Firma Tymbark.

Robert Nowak

£OPIEÑ ODKRYTY

Sport i Turystyka
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  Liczna grupa turystów (ok. 1500 osób) przybyùa na 
góræ Ùopieñ, na kolejny zùaz turystyczny w ramach 
akcji Odkryj Beskid Wyspowy 2013. Piækna pogoda, 
wspaniaùe widoki i doskonaùa impreza wynagrodziùy 
turystom trud pieszej wædrówki na szczyt Ùopienia. 
Organizatorami Zùazu byùy gminy: Dobra i Tymbark 
oraz Stowarzyszenie Niezaleýnych Inicjatyw Spoùe-
cznych Bùækit z Gruszowca. Wsparcia finansowego 
imprezy udzieliùo równieý Starostwo Powiatowe      
w Limanowej. Przybyùych na polanæ Jaworze tury-
stów witali Wójt Gminy Tymbark - Lech Nowak oraz 
Benedykt Wægrzyn - Wójt Gminy Dobra.
 Uczestnicy Zùazu mieli okazjæ wejúã na szczyt 
Ùopie-nia zielonym szlakiem z miejscowoúci Dobra  
I zejúã szlakiem czarnym do Tymbarku. Na szczycie 
góry tradycyjnie Zùaz rozpoczæto Mszà Úw. 
sprawowanà przez ks. dra Tadeusza Piwowarskiego - 
Proboszcza Parafii pw. Matki Boýej Nieustajàcej 
Pomocy w Jurkowie. Tegoroczna msza i zùaz miaùy 
takýe swój wyjàtkowy charakter. W trakcie 
naboýeñstwa Ewelina i Mariusz z Dobrej zawarli 
zwiàzek maùýeñski. 
  Po zakoñczonej Mszy Úw. kaýdy z uczestników 
mógù siæ posiliã kieùbaskà z grilla przygotowanà 
przez druhów straýaków z Ochotniczych Straýy 

Poýarnych z Tymbarku, Dobrej i Jurkowa. Orga-
nizatorzy dla turystów przygotowali liczne kon-
kursy z nagrodami.
  Oprawæ muzycznà naboýeñstwa i czæúã artysty-
cznà spotkania zapewnili: Big band Straýackiej 
Orkiestry Dætej Tymbarski Ton pod kierowni-
ctwem Ryszarda Gawrona oraz mùodzieýowy 
zespóù muzyczny Dryg z Podùopienia. Pomoc     
w organizacji spotkania udzielili równieý: Jedno-
stka Strzelecka nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paulone 
ZS Strzelec OSW w Tymbarku, Ryszard Sarysz - 
Soùtys Wsi Chyszówki oraz Czesùaw Czernek      
z Zamieúcia. Sponsorami owoców dla uczest-
ników Zùazu byli Natalia i Stanisùaw Droýdý        
z Dobrej.

Robert Nowak
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PROMOCJA GMINY TYMBARK 
W MIEÚCIE PARTNERSKIM 

WHALEY BRIDGE

  W dniach od 28 czerwca do 1 lipca bie¿¹cego roku, 
18-osobowa delegacja z Gminy Tymbark przebywaùa 
w mieúcie partnerskim Whaley Bridge (Anglia).
     Wœród licznych atrakcji, przygotowanych przez 
w³adze miasta dla uczestników, warto wymieniæ 
uczestnictwo w corocznym œwiêcie Rose Queen 
(Parade).
  Podczas uroczystoúci nie mogùo zabraknàã równieý 
przedstawicielek Kó³ Gospodyñ Wiejskich Gminy 
Tymbark, promujàcych walory kulturowe regionu.
 

Kultura
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TYDZIEÑ KULTURY 
BESKIDU WYSPOWEGO

  W ramach Tygodnia Kultury Beskidu Wyspowego 
w Tymbarku zorganizowano spotkanie turystyczne 
przy Wiacie Turystycznej wybudowanej przez samo-
rzàd Gminy Tymbark, przy ýóùtym szlaku tury-
stycznym na góræ Mogielica w Tymbarku.

  Kilkudziesiæciu turystów degustowaùo wyúmienite  
potrawy regionalne przygotowane przez Panie z Koùa 
Gospodyñ Wiejskich z Zamieúcia, uczestniczyùo       
w grze terenowej przygotowanej przez tymbarskiego 
Strzelca pod nazwà: Odkryj Skarb oraz zawodach 
strzeleckich z broni pneumatycznej zorganizo-
wanych przez UKS Tymbark z okazji przypadajàcej 
69. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.        
Cenne skarby, ukryte w masywie Ùopienia, za 
pomocà mapy odkryli: Maria Trojanowska, Mikoùaj 
Wacùawski, Emilia Úmiech i Jakub Úmiech oraz 
Michaù Czabator. Najlepszymi w zawodach strzele-
ckich okazali siæ: w grupie szkóù podstawowych -  
Paweù Sobczak, Olga Siembab (Orlê) i Paweù Wie-
wiórki, w grupie szkóù gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych - sekcyjny ZS Patryk Dudek, st. Strzelec  
Marcin Gawron i Strzelec Magdalena Wojtasiñska. 
Caùoúã imprezy uúwietniaù zespóù ISKRA, zùoýony      
z mùodych muzyków z Piekieùka i Podùopienia. Nie 
zabrakùo kieùbasek z grilla serwowanych przez 
druhów straýaków z  Ochotniczej Straýy Poýarnej     
z Tymbarku, które osobiúcie przygotowywaù prezes 
Stanisùaw Przybylski. 
  Doskonaùà formà rekreacji byùa równieý rodzinna 
wycieczka turystyczna z Tymbarku pod góræ Ùopieñ, 
zorganizowana przez Koùo PTTK Tymbarskie 
Harnasie. W spotkaniu turystycznym uczestniczyù 
pomysùodawca akcji Odkryj Beskid Wyspowy           
i Tygodnia Kultury Beskidu Wyspowego Czesùaw 

Szynalik. Organizatorami Tygodnia Kultury Bes-
kidu Wyspowego w Tymbarku byli: Urzàd Gminy 
w Tymbarku, Jednostka Strzelecka nr 2007 im. kpt 
Tadeusza Paolone ZS Strzelec OSW w Tymbarku, 
OSP Tymbark, UKS Tymbark i Koùo PTTK  
Tymbarskie Harnasie. Dla uczestników gry tere-
nowej i zawodów strzeleckich puchary, dyplomy  
i nagrody rzeczowe ufundowali: Urzàd Gminy    
w Tymbarku i Starostwo Powiatowe w Lima-
nowej. Goràcà atmosferæ imprezy chùodziùy na-
poje ufundowane przez firmæ Tymbark.

Robert Nowak

Kultura
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Chroñmy nasze œrodowisko – segregujmy odpady!

  W ci¹gu ostatnich kilkudziesiêciu lat stopieñ zanie-
czyszczenia œrodowiska naturalnego znacznie siê 
zwiêkszy³. Do wód trafiaj¹ ogromne iloœci chemi-
kaliów i œcieków, w lasach coraz czêœciej spotkaæ 
mo¿na dzikie wysypiska. Na szczêœcie coraz wiêcej 
mówi siê o potrzebie ochrony przyrody. Zachêca siê 
ludzi, by ka¿dego dnia starali siê „pomóc” œrodo-
wisku naturalnemu, poprzez podejmowanie dzia³añ 
chroni¹cych naturê, a mo¿liwych do wykonania 
przez ka¿dego z nas.
  Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi 
zwi¹zany jest œciœle z segregacj¹ odpadów, czyli 
gromadzeniem ich w taki sposób, aby mog³y byæ 
surowcem wtórnym, przydatnym do ponownego 
wykorzystania. 
  Musimy pamiêtaæ, ¿e na stopieñ zanieczyszczenia 
naszej planety mo¿emy wp³ywaæ równie¿ samo-
dzielnie. Rol¹ ka¿dego obywatela jest wstêpna 
segregacja, która zachodzi ju¿ na etapie wytwarzania 
œmieci. Zapewnienie odpowiednich poziomów recy-
klingu i odzysku niektórych grup odpadów nie jest 
mo¿liwe do osi¹gniêcia bez wstêpnej segregacji 
odpadów na poziomie gospodarstwa domowego. 
Ka¿dy z nas codziennym zachowaniem wp³ywa na 
swoje otoczenie, mog¹c przyczyniæ siê do tego, ¿e 
mniej odpadów trafi na wysypisko, a wiêcej zostanie 
ponownie wykorzystanych. Je¿eli ka¿dy cz³owiek 
podj¹³by siê nietrudnej i szybkiej czynnoœci, jak¹ 
stanowi segregacja odpadów, pozytywne zmiany      
w naszym œrodowisku sta³yby siê zauwa¿alne          
w b³yskawiczny sposób.

Jak mo¿esz unikaæ powstawania odpadów? 
   – wybieraj¹c siê na zakupy zabierajmy ze sob¹ w³a-
sne torby i siatki (wykonane np. z lnu lub bawe³ny); 
takie opakowania wielorazowego u¿ytku, mocne, 
pojemne i co niemniej wa¿ne, estetycznie wy-
gl¹daj¹ce przyczyni¹ siê do zmniejszenia iloœci 
produkowanych odpadów w postaci foliowych, 
jednorazowych siatek  –  reklamówek;
  – jeœli to mo¿liwe, staraj siê u¿ywaæ produktów 
wielokrotnego u¿ytku (np. zamiast woreczków 
œniadaniowych – plastikowy pojemnik, zamiast 
reklamówek – torba p³ócienna, zamiast baterii – 
akumulatorki wielokrotnego ³adowania);
 – kupuj produkty w du¿ych opakowaniach – 
zaoszczêdzisz i zredukujesz iloœæ odpadów;
   –  kupuj produkty w opakowaniach zwrotnych,

 iepotrzebn¹ odzie¿ wrzuæ do pojemnika na 
zbiórkê charytatywn¹; 
  – unikaj u¿ywania produktów jednorazowych, np. 

– n

rêczników papierowych, maszynek do golenia, 
papierowych i plastikowych talerzy i sztuæców;
 – niepotrzebne meble oddaj znajomym lub 
organizacjom charytatywnym;
 – zu¿yty sprzêt AGD i RTV lepiej oddaæ do 
serwisu lub sklepu, gdzie czêœci zostan¹ wyko-
rzystane lub odpowiednio unieszkodliwione;
  – wybieraj produkty w opakowaniach szklanych 
zamiast plastikowych czy metalowych, do ich 
odzysku zu¿ywane s¹ znacznie mniejsze iloœci 
energii;
   – kopiuj i drukuj dwustronnie;
  – nie wyrzucaj pustych tonerów – wiêkszoœæ z 
nich nadaje siê do ponownego nape³nienia.
   Segregacja odpadów nie jest trudna wymaga od 
nas zaledwie minimalnego zaanga¿owania oraz 
wyrobienia w sobie pewnego nawyku i wprowa-
dzenia go w codziennym ¿yciu.

Jakie s¹ zasady segregacji œmieci od 1 lipca br. 
w  Gminie Tymbark?
 Planuj¹c domowy system sortowania œmieci 
wa¿ne jest, aby mieszkañcy przestrzegali kilku 
zasad, jakie obowi¹zuj¹ w naszej gminie na temat 
sposobu zarz¹dzania odpadami.
  Przede wszystkim œmieci nale¿y segregowane 
na trzy frakcje. Trzeba równie¿ pamiêtaæ jak 
nale¿y postêpowaæ z odpadami problematy-
cznymi, do których siê zalicza:
• Odpady wielkogabarytowe – s¹ to odpady, które 
ze wzglêdu na swoje rozmiary i masê nie mog¹ 
byæ umieszczane w typowych workach czy poje-
mnikach (szafy, krzes³a, sofy, dywany, wózki 
dzieciêce, materace, pierzyny).

• Odpady niebezpieczne baterie, akumulatory, 
œwietlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczal-
ników, benzyn, leków, opakowania po œrodkach 
ochrony roœlin i nawozach, opakowania po aero-
zolach, pod ciœnieniem, zu¿yte opatrunki. 
• Odpady elektryczne i elektroniczne – sprzêt 
komputerowy, sprzêt telekomunikacyjny, elekt-
ronarzêdzia, ma³ogabarytowy sprzêt gospo-
darstwa domowego (suszarki, tostery, ¿elazka), 
p³yty CD.
  Odpady problematyczne odbierane s¹ 2 razy      
w roku, b¹dŸ na bie¿¹co w gminnym punkcie 
zbiórki odpadów problematycznych – Zak³ad 
Gospodarki Komunalnej Spó³ka z o.o. Najbli¿szy 
termin odbioru odpadów problematycznych to    
9 paŸdziernik 2013 roku.
• Popió³ – zgromadzony w osobnym pojemniku 
odbierany jest na indywidualne zg³oszenie 

– 

Ochrona œrodowiska
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   W przypadku w³aœcicieli nieruchomoœci, którzy nie 
z³o¿yli jeszcze deklaracji przypominamy, aby doko-
nali tego w jak najszybszym terminie. Nie dope³nie-
nie tego obowi¹zku mo¿e skutkowaæ przymusowym 
œci¹gniêciem w trybie okreœlonym w przepisach        
o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji. 

w³aœciciela nieruchomoœci i za dodatkow¹ op³at¹.
• Zu¿yte opony u¿yte opony mo¿na bezp³atnie 
przekazywaæ do punktów wymiany opon – zak³adów 
wulkanizacyjnych (podczas zakupu nowych); zu¿yte 
opony mo¿na tak¿e przekazaæ we w³asnym zakresie 
do gminnego punktu zbiórki odpadów problema-
tycznych –  Zak³ad Gospodarki Komunalnej.  

Kto odbiera odpady?
W Gminie Tymbark odbiór odpadów komunalnych 
od w³aœcicieli nieruchomoœci realizuje:

 Zak³ad Gospodarki Komunalnej 
w Tymbarku Spó³ka z o.o.

Pod³opieñ 276
34-650 Tymbark

tel./faks (018) 33 25 343
e-mail: mpgik.tymbark@wp.pl 

Koniecznoœæ sk³adania deklaracji? 
Zgodnie ze znowelizowan¹ ustaw¹ o utrzymaniu 
czystoœci i porz¹dku w gminach w³aœciciele nieru-
chomoœci zobowi¹zani byli do z³o¿enia w siedzibie 
Urzêdu Gminy w Tymbarku deklaracji o wysokoœci 
miesiêcznej op³aty za gospodarowanie odpadami. 
Deklaracja ta jest podstaw¹ do naliczania op³aty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

– z
Ponadto informujemy, ¿e w przypadku:
- nowych posesji, w³aœciciel jest zobowi¹zany 
z³o¿yæ deklaracjê w ci¹gu 14 dni od dnia 
zamieszkania na nieruchomoœci pierwszego 
mieszkañca,
- zmiany danych bêd¹cych podstaw¹ ustalenia 
wysokoœci nale¿noœci op³aty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, w szczególnoœci 
zmiany iloœci zamieszka³ych osób na terenie 
posesji lub przyst¹pienia b¹dŸ odst¹pienia od 
zbierania odpadów w sposób selektywny – 
w³aœciciel jest zobowi¹zany z³o¿yæ deklaracje 
równie¿ w ci¹gu 14 dni.

Jak p³aciæ za odpady ?
Op³atê za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi nale¿y uiszczaæ za 3 miesi¹ce kalen-
darzowe (kwartalnie) w terminach:

- za I kwarta³ do 31 stycznia danego roku,
- za II kwarta³ do 30 kwietnia danego roku,
- za III kwarta³ do 31 lipca danego roku,
- za IV kwarta³ do 31 paŸdziernika danego roku.

Prosimy zatem mieszkañców o dokonywanie 
p³atnoœci w nastêpuj¹cy sposób:
- przelewem na indywidualny numer rachunku 
bankowego podany przez Urz¹d Gminy w Tym-
barku (wp³aty uiszczane w Banku Spó³dziel-
czym w Limanowej oddzia³ w Tymbarku s¹ bez 
prowizji),
- gotówk¹ w kasie Urzêdu Gminy w Tymbarku.

oprac. Ewa Kaptur

Ochrona œrodowiska
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HARMONOGRAM
ODBIORU NIECZYSTOŒCI STA£YCH OD MIESZKAÑCÓW GMINY

TYMBARK OD 01.07.2013 ROKU

I. ZAWADKA  I JASNA POD£OPIEÑ: I i III wtorek miesi¹ca
Dni: 2 i 16 lipiec, 6 i 20 sierpieñ, 3 i 17 wrzesieñ, 1 i 15 paŸdziernik, 5 i 19 listopad, 3 i 17 grudzieñ.

Trasa: domy wzd³u¿ drogi powiatowej w kierunku Wilkowiska, os. Zagórze**, os. Zagórze 
Malarzówka**, os. Zagórze do granicy z Wilkowiskiem, os. Zagroda**, os. Strugi**, domy przy 

drodze do cmentarza**, domy przy drodze powiatowej w kierunku Dobrej, os. Kordeczkówka**, os. 
Dyrlówka**, os. Kapralówka**, os. Rola**, os. Wysmolce**, os. Szewczykówka.

II. ZAMIEŒCIE: II i IV wtorek miesi¹ca
Dni: 9 i 23 lipiec, 13 i 27 sierpieñ, 10 i 24 wrzesieñ, 8 i 22 paŸdziernik, 12 i 26 listopad, 10 i 24* 

grudzieñ. * odbiór nieczystoœci w dniu 23 grudnia (poniedzia³ek)
Trasa: os. So³tystwo, os. Trybucówka**, os. Podgór¹**, os. Tajdusie, os. Szwabówka**                           

os. Malarzówka**, os. Brodkówka, domy przy drodze krajowe, os. Pasykówka,  os. Przylaski, os. 
Góry Rysie**, os. Puty, domy przy drodze  powiatowej w kierunku S³opnic.

III. PIEKIE£KO: I i III czwartek miesi¹ca
Dni: 4 i 18 lipiec, 1 i 15* sierpieñ, 5 i 19 wrzesieñ, 3 i 17 paŸdziernik, 7 i 21 listopad, 5 i 19 

grudzieñ. * odbiór nieczystoœci w dniu 14 sierpnia (œroda).
Trasa: os. Wêglarka, os. Jackówka, domy przy drodze od Jackówki w kierunku Koszar**, domy 

przy drodze powiatowej, os. Kopana Droga, os. Zawodzie, os. Rola**, domy przy drodze na 
Zêzów**, ul. I Maja.

IV. POD£OPIEÑ: II i IV czwartek miesi¹ca
Dni:  11 i 25 lipiec, 8 i 22 sierpieñ, 12 i 26 wrzesieñ, 10 i 24 paŸdziernik, 14 i 28 listopad, 

12 i 26* grudzieñ. * odbiór nieczystoœci w dniu 30 grudnia (poniedzia³ek)
Trasa: os. Pasterniki, os. Kowalówka, domy przy drodze krajowej, os. Zagonie, os. Jamrozówka** 

os. Bubulówka**, os. do PrzekaŸnika**, os. Smagówka**, os. Kwasniakówka**.

V. TYMBARK I: I i III pi¹tek miesi¹ca
Dni:  5 i 19 lipiec, 2 i 16 sierpieñ, 6 i 20 wrzesieñ, 4 i 18 paŸdziernik, 1* i 15 listopad, 6 i 20 

grudzieñ. * odbiór nieczystoœci w dniu 31 paŸdziernika (czwartek)
Trasa: Rynek, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Szkolna, ul. S³oneczna, domy przy drodze krajowej, os. 

Podwisio³ki, ul. Polna, ul. Koœcielna, ul. Podlas **, ul. Leœna, os. Zaolzie, ul. Ogrodowa.

VI. TYMBARK II: II i IV pi¹tek miesi¹ca 
Dni: 12 i 26 lipiec, 9 i 23 sierpieñ, 13 i 27 wrzesieñ, 11 i 25 paŸdziernik, 8 i 22 listopad, 13 i 27* 

grudzieñ. * odbiór nieczystoœci w dniu 31 grudnia (wtorek)
Trasa: ul. Armii Krajowej, ul. Rzeczna, domy przy drodze powiatowej Piekie³ko, Pod³opieñ, os. 

Stary Dwór, os. Nowy Dworek, domy nad zbiornikiem wody**, domy przy drodze osiedlowej nad 
stadionem, Tymbark Góry**, os. W³odarówka**. 

VII. Odpady gabarytowe (stare meble), zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, 
telewizory, monitory, komputery) odbierane bêd¹: 

9 paŸdziernik

** obowi¹zuje w okresie letnim

Ochrona œrodowiska
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ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE TYMBARK 

Ochrona œrodowiska
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Inwestycje

PROJEKT UTWORZENIA TERENU REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO W TYMBARKU

  Projekt zakùada odtworzenie i oczyszczenie istniejàcego stawu, wykonanie placu zabaw dla dzieci z urzàdzeniami zaba-
wowymi, boiska do siatkówki plaýowej, wykonanie alejek spacerowych z kostki brukowej oraz montaý urzàdzeñ 
sportowo-rekreacyjnych i fontanny „pùywajàcej” na istniejàcym stawie. 
  Przedsiæwziæcie, sfinansowane czæúciowo z Funduszy Unii Europejskiej, ma na celu podniesienie walorów uýytkowych      
i estetycznych terenu, poprzez stworzenie atrakcyjnego miejsca rekreacyjnego dla mieszkañców.     
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Informacje

   W Tymbarku, przed Cmentarzem Wojennym nr 365 
z okresu I wojny úwiatowej, zamontowano tablicæ 
pamiàtkowà pochowanego w Tymbarku olimpij-
czyka wægierskiego - rotmistrza Eugena Szantay. 
Rotmistrz w roku 1908 roku, na olimpiadzie w Lon-
dynie, zajàù czwarte miejsce. Polegù w bitwie na 
górze Jabùoniec w Limanowej. 
 Tablicæ zamontowano ze úrodków Samorzàdu 
Gminy Tymbark. Istnieje pilna potrzeba odbudowy 

PAMIÊÆ O OLIMPIJCZYKU

JEDEN Z LICZNYCH 
- ZAREJESTROWANYCH - 

PRZYK£ADÓW WYRZUCANIA 
ŒMIECI DO KOSZY ULICZNYCH

cmentarza wojennego w Tymbarku przed 
przypadajàcà w przyszùym roku 100 rocznicà 
wybuchu I wojny œwiatowej.

Robert Nowak

K O N K U R S
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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

 
P R Z E M O C  W  R O D Z I N I E  –
to wszystkie jednorazowe lub powtarzaj¹ce siê 
dzia³ania lub zaniechania osoby najbli¿szej, 
wspólnie zamieszkuj¹cej lub gospodaruj¹cej, 
zmuszaj¹ce Ciê do zachowañ wbrew Twojej 
woli, w szczególnoœci nara¿aj¹ce Ciê na niebez-
pieczeñstwo utraty ¿ycia, zdrowia, naruszaj¹ce 
Twoj¹ godnoœæ, nietykalnoœæ cielesn¹ powo-
duj¹ce szkody na Twoim zdrowiu fizycznym lub 
psychicznym, a tak¿e wywo³uj¹ce cierpienia      
i krzywdy moralne.

Dla swojego bezpieczeñstwa oraz bezpie-
czeñstwa innych podejmij czynnoœci umo¿li-
wiaj¹ce poci¹gniêcie osoby stosuj¹cej przemoc 
do odpowiedzialnoœci:

 ! w sytuacjach zagro¿enia ¿ycia lub zdrowia 
powiadom policjê - tel. 997, 112, (18) 33 43 049,

 ! w razie doznania obra¿eñ cia³a zg³oœ siê do 
lekarza w celu udzielenia Ci pomocy 
medycznej; mo¿esz tak¿e za¿¹daæ bezp³atnego 
zaœwiadczenia lekarskiego o przyczynach i ro-
dzaju uszkodzeñ cia³a zwi¹zanych z u¿yciem 
przemocy w rodzinie,

 ! w celu uzyskania kompleksowej pomocy 
mo¿esz zg³osiæ siê do :
    • Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Tymbarku 
tel. 18 33 25 322
   • Zespo³u Interdyscyplinarnego ds. Prze-
ciwdzia³a Przemocy w Rodzinie w Gminie 
Tymbark tel. 516 653 611
  • Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Prob-
lemów Alkoholowych w Gminie Tymbark 
tel. 18 33 25 637 wew. 27 
   • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Limanowej gdzie mo¿esz skorzystaæ z bez-
p³atnej porady prawnej i wsparcia psycho-
logicznego w zwi¹zku z przemoc¹ w Twojej 
rodzinie: 18 33 37 828




