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Słowo od Wójta

Szanowni Mieszkańcy Gminy Tymbark,
Niedługo minie sześć miesięcy od objęcia przeze
mnie funkcji wójta gminy. Czas ten pozwala przedstawić Państwu bilans otwarcia mojej kadencji, zawierający diagnozę aktualnej sytuacji gminy, jak
również zaprezentować najważniejsze kierunki działań i wyzwania, jakie stoją przed Samorządem Gminy
Tymbark.
SYTUACJA FINANSOWA GMINY

Kwota długu na koniec 2014 roku wyniosła 7,3 mln
zł i była wyższa od kwoty długu w latach poprzednich
(2011 ‒ 5,69 mln zł, 2012 ‒ 5,47 mln zł, 2013 ‒ 6,98
mln zł). Łączna spłata kredytów w 2015 roku zaciągniętych w poprzednich latach wyniesie: 1 mln 72
tys. zł. Budżet na 2015 rok jest budżetem zrównoważonym tj. budżetem bez deficytu.
Niepokojącym zjawiskiem jest przypisywanie
nowych zadań i obowiązków sferze oświaty przy jednoczesnym braku pełnego pokrycia ich kosztów
z subwencji oświatowej. W związku z powyższym
jesteśmy zmuszeni część kosztów pokrywać z budżetu
gminy, co w 2015 roku dało już kwotę 1 042 873 zł.
Kolejnym niepokojącym faktem jest ciągły wzrost
wydatków bieżących związanych z utrzymaniem
obiektów należących do gminy, które w roku 2015
zostały zwiększone o utrzymanie lodowiska. Łączny
koszt funkcjonowania lodowiska w okresie od stycznia do 10 marca wyniósł 79 718 zł. Utrzymująca się
tendencja wzrostu kosztów wpłynie w przyszłości
negatywnie na zdolność kredytową Gminy, co z kolei
może utrudnić zaciąganie ewentualnych kredytów,
w związku z planowanymi inwestycjami np. z udziałem środków unijnych.
SYTUACJA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Analiza zasobów Zakładu Gospodarki Komunalnej
wskazuje na niedoinwestowanie w zakresie możliwości realizacji przez Zakład podstawowej działalności
tj. gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz remontów
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dróg. Jednocześnie decyzja, która zapadła
w poprzedniej kadencji, o zaciągnięciu kredytu na
budowę myjni w wysokości 182 452,80 zł na okres
5 lat, na warunkach komercyjnych powoduje ograniczenie możliwości inwestycyjnych w zakresie zakupu sprzętu związanego z podstawową działalnością
zakładu (koparka, śmieciarka). Brak sprzętu niekorzystnie odbija się z kolei na możliwości szybkiego
wykonania zadań zleconych przez Urząd Gminy oraz
podjęcia dodatkowych prac. Spółka dotychczas nie
występowała o dotacje unijne, które mogłaby przeznaczyć na własne inwestycje.
REORGANIZACJA URZĘDU

Zasadniczą kwestią dla całości spraw związanych
z funkcjonowaniem samorządu gminnego to przyjazny, otwarty na mieszkańców i sprawny urząd. Istotne jest, aby urząd działał na rzecz i w interesie
mieszkańców, naturalnie w granicach prawa i posiadanych możliwości finansowych. Po czterech miesiącach od objęcia urzędu zdecydowałem o wprowadzeniu zmian organizacyjnych i kadrowych w urzędzie.
Reorganizacja miała na celu zwiększenie efektywności funkcjonowaniu urzędu przy jednoczesnym docelowym nie zwiększaniu stanu zatrudnienia oraz redukcji bieżących kosztów funkcjonowania urzędu. Zwiększony został zakres obowiązków
Referatu Organizacyjno-Gospodarczego, kierowanego przez Sekretarz Gminy. W wyniku reorganizacji
wzmocniony zostanie także kadrowo referat inwestycji odpowiedzialny za prowadzenie inwestycji oraz
pozyskiwanie środków zewnętrznych.
Ponadto od 1 maja 2015 r. kasa urzędu przestała
funkcjonować, obsługę kasową urzędu przejęła placówka Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Tymbarku,
mieszcząca się na parterze budynku Urzędu Gminy.
Zmiana ta pozwoli ograniczyć bieżące koszty funkcjonowania urzędu, a zarazem co istotne z Państwa
punktu widzenia utrzymany zostaje standard obsługi mieszkańców.
STAN PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI GMINNYCH

Obecne regulacje prawne powodują, iż wydłuża się
proces przygotowania inwestycji. Programy pomocowe na lata 2014‒2020 będą uruchomione najwcześniej na przełomie 2015\2016. Dlatego, tak jak zapowiadałem w wystąpieniu inauguracyjnym, po
objęciu funkcji Wójta bieżący rok należy poświęcić
na przygotowanie dokumentacji projektowej, dającej możliwość uzyskania tych środków.

Słowo od Wójta

Mając na uwadze, iż wydatkami kwalifikowanymi
są jedynie wydatki poniesione przez samorząd po
dniu złożenia wniosku, brak jest na dzień dzisiejszy
możliwości realizacji inwestycji, na które w ubiegłych latach nie została przygotowana dokumentacja.
Jednym z pierwszych podjętych przeze mnie
działań było przygotowanie dokumentacji na budowę
boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej
w Tymbarku. Jest to bardzo ważne zadanie
w zakresie infrastruktury. Niestety stan finansów
gminy w bieżącym roku nie pozwolił na realizację
tej inwestycji ze środków własnych. Równocześnie
brak jest obecnie możliwości dofinansowania ze
środków zewnętrznych, gwarantujących dotację na
poziomie 50%.
Zlecone zostało opracowanie dokumentacji na
wykonanie kanalizacji w miejscowości Podłopień
i Tymbark osiedle Pasterniki (więcej informacji na
ten temat znajdziecie Państwo na stronie internetowej Gminy Tymbark). Opracowywana jest również
dokumentacja na budowę chodnika od Domu Kultury w Tymbarku do Kopanej Drogi (termin wykonania sierpień 2015). Ponadto zlecone zostało wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie dróg
w miejscach dużego ruchu pieszych (droga krajowa
28 w Zamieściu, Tymbark ‒ Góry, ul. J. Marka od
kapliczki do Kopanej Drogi, Zawodzie) oraz przy
projektowanym chodniku przez PZD Tymbark –
Podłopień ‒ Zawadka.
Równocześnie na podstawie uzgodnień ze Starostą
Limanowskim Powiatowy Zarząd Dróg przygotowuje
dokumentację na realizację wspólnej inwestycji
Gminy Tymbark z Powiatem Limanowskim, polegającej na budowie chodników i poszerzeniu poboczy
na odcinku Tymbark‒Podłopień‒Zawadka.
POPRAWA STANDARDU ODŚNIEŻENIA DRÓG

Jednym z celów mojego programu wyborczego była
poprawa standardu odśnieżenia dróg gminnych.
Dzięki podpisanej przeze mnie z końcem grudnia
2014 roku umowie z Zakładem Gospodarki Komunalnej, zawierającej nowe zasady odśnieżania (m.in.
godzinowe rozliczanie pracy) zwiększono zakres odśnieżanych dróg z 37 do 60 oraz częstotliwość odśnieżania. W szczególności poprawiono odśnieżanie
dróg znajdujących się w trudnym terenie (Zawadka
Zagórze). Koszty zimowego utrzymania dróg w okresie I-IV 2015 roku wyniosły 52 389 zł.

KIERUNKI DZIAŁAŃ

Obecnie realizowane są następujące inwestycje:
- odbudowa pięciu dróg popowodziowych (dofinansowanie 80%);
- wymiana starego odcinka kanalizacji sanitarnej od
remizy do ośrodka zdrowia oraz budowę nowego ‒
od Biedronki do bramy towarowej Tymbark S.A., na
realizację inwestycji złożony został w lutym 2015 r.
wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
z którego otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie
147 206 zł;
- trwają również prace wykończeniowe w budynku
przy boisku wielofunkcyjnym w Podłopieniu (termin
wykonania lipiec 2015 r.), koszt inwestycji to
167 334,79 zł.
Wykonano następujące inwestycje:
- oświetlenie na odcinku Jasna Podłopień., koszt
inwestycji to 44 000 zł;
- mur oporowy przy boisku w Zawadce, koszt inwestycji to 4 182,00 zł.
Ponadto, zgodnie z zapowiedziami wyborczymi,
jedną z pierwszych moich decyzji było przystąpienie
do aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Pozwoli to na realizację złożonych przez
wielu z Państwa wniosków o punktową zmianę planu
i otworzy drogę do realizacji budowy domów i innych
inwestycji.
Ponadto na bieżąco wykonywane są drobne
remonty i naprawy dróg po okresie zimowym. (informacje na temat znajdziecie Państwo w dalszej
części Informatora). Uzupełniono również ubytki na
drogach asfaltowych.
STRATEGIA ROZWOJU GMINY

Zgodnie z zapowiedzią zawartą w wystąpieniu inauguracyjnym opracowano Strategię Rozwoju Gminy
Tymbark na lata 2015‒2022. Strategia jest podstawą
do pozyskiwania środków zewnętrznych. Dokument
ten został przedłożony Radzie Gminy Tymbark celem
jego zatwierdzenia.
POZYSKANE DOTACJE STYCZEŃ ‒ MAJ 2015 roku
W KWOCIE 859 TYS. ZŁ

Jednym z głównych celów, jakie postawiłem sobie
na początku kadencji, jest pozyskiwanie środków
pozabudżetowych na inwestycje ważne dla
rozwoju gminy.
Od stycznia do maja br. pozyskano środki finansowe w kwocie 859 tys. zł. Z wyżej wymienionej
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kwoty ponad 600 tys. pozyskano na drogi gminne 147
206 zł na rozbudowę sieci kanalizacyjnej z PROW.
Ponadto w okresie od stycznia do maja 2015 r.
zrealizowano, bądź rozpoczęto wykonanie inwestycji
o wartości 1 mln 192 tys. zł, w tym drogi 744 tys. zł.
PODSUMOWANIE

Zapraszam Państwa do korzystania ze strony internetowej, na której na bieżąco umieszczane są informacje dotyczące działań samorządu gminnego. Jestem
otwarty na Państwa uwagi i sugestie dotyczące funkcjonowania samorządu. Zachęcam również do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych dotyczących ważnych rozstrzygnięć dla naszej Gminy.
Dotychczas przeprowadziłem konsultacje w związku

z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Tymbark
oraz terminu tegorocznych Dni Tymbarku.
Składam Państwu podziękowanie za okazane mi
zaufanie i współpracę w ciągu pierwszych miesięcy
pełnienia funkcji. Jestem przekonany, że ten czas był
dobrym czasem dla Gminy Tymbark. Czasem wykorzystania szans i przygotowania do ważnych inwestycji w przyszłości.
Zapraszam do współpracy.
Razem możemy zrobić więcej
Wójt Gminy Tymbark
Paweł Ptaszek
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Strategia Rozwoju Gminy Tymbark na lata
2015‒2022 jest dokumentem określającym
główne kierunki rozwoju w kontekście perspektywy finansowej 2015˗2022. Dokument zawiera
syntetyczną diagnozę obszaru funkcjonalnego
Gminy w zakresie społeczno ekonomicznym i
analizę SWOT. Opracowanie obejmuje koncepcję funkcjonowania
Gminy Tymbark na
najbliższe lata ze
wskazaniem priorytetów, celów ogólnych i szczegółowych, proponowanych działań oraz
zidentyfikowanych
zadań do realizacji.
Ponadto dokument
odnosi się do spójności i zbieżności z
obowiązującymi
zewnętrznymi i wewnętrznymi opracowaniami
na szczeblu gminnym, regionalnym i krajowym.
Główne założenia Strategii Rozwoju Gminy
Tymbark na lata 2015˗2022

wypracowane zostały podczas warsztatów strategicznych przez specjalnie powołane Zespoły
ds. opracowania Strategii. Do zespołów zaproszono lokalnych liderów oraz przedstawicieli
różnych środowisk i grup społecznych ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych. Ważnym
elementem procesu tworzenia Strategii były
konsultacje społeczne. W celu
dokładnego zbadania
potrzeb,
oczekiwań i preferencji społeczności
lokalnej procedura
uspołecznienia
dokumentu
zakładała
bezpośredni
udział
mieszkańców.
Takie rozwiązanie
umożliwiło
wszystkim zainteresowanym aktywny udział w
kreowaniu kluczowych dla Gminy kierunków
rozwoju.
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Możliwość złożenia wniosku o dowód lub akt urodzenia w dowolnym urzędzie gminy, ceremonia
zawarcia małżeństwa poza urzędem stanu cywilnego
oraz możliwość nadawania dzieciom imion obcego
pochodzenia – to zmiany, jakie weszły od 1 marca
2015 r. Od tego czasu urzędy gmin mają dostęp do
Systemu Rejestrów Państwowych. Jest to jedna, centralna baza aktów stanu cywilnego zawierająca m.in.
rejestry PESEL i dowodów osobistych.
DOWODY OSOBISTE
- Dowód osobisty wydawany jest na wniosek;
- Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia jest ważny przez okres 5 lat od daty
wydania;
- Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5
rok życia jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania;
- Do wniosku o wydanie dowodu osobistego dołącza
się:
a) aktualną kolorową fotografię o wymiarach 35x45
mm, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi
szkłami, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej,
b) fotografia powinna być wykonana nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
- Czy dowód osobisty jest już gotowy do odbioru
można sprawdzić bez wychodzenia z domu, korzystając ze strony: www.obywatel.gov.pl.

ŚLUB POZA LOKALEM URZĘDU
STANY CYWILNEGO
Od 1 marca 2015 r. przyszli małżonkowie mogą zawrzeć związek małżeński poza lokalem urzędu stanu
cywilnego – wystarczy, że złożą stosowny wniosek
do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Obecnie zapewnienie o zawarciu związku małżeńskiego można złożyć w dowolnym urzędzie stanu
cywilnego na terenie całego kraju. Aby wybrać, inne
niż urząd, miejsce ceremonii trzeba wziąć pod uwagę
fakt, że musi być to miejsce gwarantujące zachowanie powagi i doniosłości ceremonii oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników. Za zorganizowanie
takiej uroczystości przyszli małżonkowie, będą musieli ponieść dodatkową opłatę w wysokości 1000 zł.

NADAWANIE OBCEGO IMIENIA
Od 1 marca 2015 r. możliwe jest nadawanie dzieciom imion obcego pochodzenia. Liberalizacja przepisów w tej kwestii jest sporym udogodnieniem dla
obywateli. Nadal będzie obowiązywał przepis mówiący, że dziecku można nadać maksymalnie dwa
imiona. Rodzice przy wyborze imienia będą musieli
pamiętać, że nie może być ono zdrobniałe, uwłaczające, ani ośmieszające. Decyzja o tym, czy zaproponowane przez rodziców imię spełnia wymagania
przewidziane przez przepisy, należy do kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego.
Maria Pala
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Informujemy, że w dniu 21 kwietnia 2015 roku
wszedł w życie Regulamin Organizacyjny Urzędu
Gminy w Tymbarku, wprowadzający nową strukturę
organizacyjną urzędu.
W wyniku wprowadzonych zmian poszerzony został zakres zadań
Referatu Organizacyjnego, Kultury i Gospodarki
Mieniem
(dotychczas
Referat OrganizacyjnoAdministracyjny) o stanowiska: ds. promocji
gminy, komunikacji społecznej, współpracy zagranicznej, kultury oraz ds.
leśnictwa i rolnictwa, które dotychczas były stanowiskami samodzielnymi. Do referatu włączono również
stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, które
funkcjonowało w Referacie Inwestycji Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska.
Kolejna zmiana to likwidacja stanowiska ds.
finansów w Referacie Finansów, Budżetu i Podatków, zadania tego stanowiska przejmą pracownicy
w/w referatu, który będzie także realizował zadania

z zakresu wymiaru i windykacji opłaty śmieciowej.
Nadto z dniem 1 maja 2015 roku została zlikwidowana kasa.
Zmiany nastąpiły również w Referacie Inwestycji
Gospodarki
Komunalnej
i Ochrony Środowiska, do
referatu włączono stanowisko ds. zamówień publicznych i informatyki (dotychczas samodzielne stanowisko). Ponadto w referacie
tym zostało utworzone nowe
stanowisko ds. inwestycji,
remontów i rozwoju gospodarczego, poprzez wydzielenie zadań z dotychczasowego stanowiska inwestycji, rozwoju gospodarczego, funduszy strukturalnych i ochrony środowiska.
Wprowadzone zmiany w strukturze organizacyjnej urzędu miały na celu wzmocnienie Referatu
Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, który jest odpowiedzialny za realizację
przyjętych celów strategicznych, zmierzających do
rozwoju gminy.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W TYMBARKU OD DNIA 21 kwietnia 2015 roku
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W miesiącu maju odbyły się wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10
maja r. W związku z tym, że żaden z 11 kandydatów, ubiegający się o urząd prezydenta, nie otrzymał
wymaganej ilości głosów tj. więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, w dniu 24 maja odbyło się
ponowne głosowanie z udziałem 2 kandydatów: Andrzeja Dudy oraz Bronisława Komorowskiego.
W naszej gminie liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła w I turze 4932, do urn poszło 2925 wyborców, co stanowiło 59,31% uprawnionych. Najwyższą frekwencję na godzinę 21.00 odnotowano w obwodzie Nr 5 w Piekiełku – 61,16% (głosowali wyborcy miejscowości Piekiełko), następnie kolejno w obwodzie Nr 1
w Podłopieniu – 60,23% (głosowali wyborcy części miejscowości Podłopień, należący do Parafii Podłopień oraz miejscowości Zawadka), w obwodzie Nr 2 w Tymbarku – 60,14% (głosowali wyborcy części sołectwa Tymbark osiedla:
Podlas i Podwisołki, ulice: Sądecka, Kościelna, Polna, Ogrodowa, Szkolna, Rynek, Kazimierza Wielkiego, Słoneczna),
w obwodzie Nr 4 w Tymbarku – 59,13% (głosowali wyborcy miejscowości Zamieście oraz części miejscowości Podłopień, należący do Parafii Tymbark), najniższa frekwencja była w obwodzie Nr 3 w Tymbarku – 57,18% (głosowali wyborcy z pozostałej części sołectwa Tymbark). Ponadto w I turze 5 wyborców głosowało przez pełnomocnika i jeden skorzystał z prawa głosowania korespondencyjnego.
Ogółem w I turze wyborów z urn wyjęto 2926 ważnych kart do głosowania. W ogólnej liczbie kart ważnych było 13
głosów nieważnych, natomiast liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów wyniosła 2913.
W II turze wyborów liczba uprawnionych do głosowania wyniosła – 4893, w głosowaniu udział wzięło 3227 wyborców
co stanowi 65,95%. Najwyższą frekwencję na godzinę 21.00 odnotowano ponownie w obwodzie Nr 5 w Piekiełku –
68,44% (głosowali wyborcy miejscowości Piekiełko), następnie kolejno w obwodzie Nr 1 w Podłopieniu –
67,66% (głosowali wyborcy części miejscowości Podłopień, należący do Parafii Podłopień oraz miejscowości Zawadka),
w obwodzie Nr 4 w Tymbarku – 66,67% (głosowali wyborcy miejscowości Zamieście oraz części miejscowości Podłopień, należący do Parafii Tymbark), w obwodzie Nr 3 w Tymbarku – 64,19% (głosowali wyborcy z północnej części
sołectwa Tymbark), nieco niższą frekwencję zanotowano w obwodzie Nr 2 w Tymbarku – 64,15% (głosowali wyborcy
części sołectwa Tymbark osiedla: Podlas i Podwisołki, ulice: Sądecka, Kościelna, Polna, Ogrodowa, Szkolna, Rynek, Kazimierza Wielkiego, Słoneczna). Również w II turze 5 wyborców głosowało przez pełnomocników oraz jeden wyborca
skorzystał z prawa głosowania korespondencyjnego.
W II turze wyborów z urn wyjęto 3227 ważnych kart do głosowania. W ogólnej liczbie kart ważnych było 38 głosów
nieważnych, natomiast liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów wyniosła 3189.
Głosy ważne oddane na kandydatów w I TURZE GŁOSOWANIA
Udział % do liczby

Podłopień Nr 1

Tymbark Nr 2

Tymbark Nr 3

Tymbark Nr 4

Piekiełko Nr 5

Ogółem

Braun Grzegorz Michał

3

13

10

8

3

37

1,27

Duda Andrzej Sebastian

495

320

449

396

253

1913

65,67

Jarubas Adam Sebastian

11

6

1

4

0

22

0,76

Komorowski Bronisław Maria

58

111

128

53

37

387

13,29

Korwin-Mikke Janusz Ryszard

14

22

18

14

6

74

2,54

głosów ważnych

Kowalski Marian Janusz

1

1

2

1

1

6

0,21

Kukiz Paweł Piotr

81

96

114

99

42

432

14,83

Ogórek Magdalena Agnieszka

2

7

5

1

4

19

0,65

Palikot Janusz Marian

2

4

1

0

0

7

0,24

Tanajno Paweł Jan

0

0

1

1

0

2

0,07

Wilk Jacek

0

8

2

2

1

13

0,45

Głosy ważne oddane na kandydatów w II TURZE GŁOSOWANIA
Podłopień Nr 1

Duda Andrzej Sebastian
Komorowski Bronisław
Maria
RAZEM

Tymbark Nr 2 Tymbark Nr 3 Tymbark Nr 4

Piekiełko Nr 5

Ogółem

Udział %do liczby głosów ważnych

659

450

617

571

331

2628

82,41

81

169

184

74

53

561

17,59

740

619

801

645

384

3189

oprac. Stanisława Kaptur
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1. W dniu 15 kwietnia 2015 r. zakończono II etap inwestycji pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Podłopieniu, polegający na instalacji nowych lamp oświetleniowych przy drodze powiatowej w miejscowości
Podłopień (Jasna). W ramach przedmiotowego zadania wykonano linię napowietrzną NN na odcinku
drogi o długości 580 m i zamontowano 15 słupów oświetleniowych, z czego na 8 z nich zainstalowano
oprawy oświetleniowe.
2. W kwietniu wykonano wiosenne prace na drogach gminnych, polegające na uzupełnieniu ubytków
w nawierzchniach asfaltowych, metodą na gorąco, przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów. Prace prowadzone były na tych drogach, które zostały najbardziej uszkodzone podczas eksploatacji w okresie
zimowym – Zagonie w Podłopieniu, Kowalówka w Podłopieniu, Sołtystwo w Zamieściu, Węglarka
w Tymbarku, Węglarka w Piekiełku, Jackówka w Piekiełku, Kopana Droga w Piekiełku, Dojazdowa do
stacji w Tymbarku, Zawadka–Zagórze w Zawadce, Słoneczna w Tymbarku, Ogrodowa w Tymbarku,
Pasterniki w Podłopieniu. Naprawę wykonywała Firma Handlowo-Usługowa „CATBUD” Kazimierz
Dudzik z Mszany Dolnej.
3. W maju wykonane zostało zabezpieczenie na murze oporowym boiska wielofunkcyjnego w Zawadce,
polegające na montażu poręczy i elementów ogrodzenia. Zadanie wykonała Firma InwestycyjnoProjektowa Zbigniew Dutka.
4. W miesiącu maju zamontowano również lustro drogowe przy wyjeździe z ulicy Ogrodowej, które
znacznie poprawiło widoczność dla kierowców wyjeżdżających z osiedla.

Budowa oświetlenia ulicznego w Podłopieniu

Budowa zaplecza boiska w Podłopieniu

Wiosenne prace na drogach gminnych

Zabezpieczenie boiska go w Zawadce

W TRAKCIE REALIZACJI
1. W dniu 24 marca 2015 r. rozpoczęto kolejny etap budowy budynku zaplecza boiska wielofunkcyjnego
w Podłopieniu. Do realizacji zadania, w postępowaniu przetargowym, wybrana została Firma „ULTRA” Łukasz Kural z Woli Dębińska. Koszt inwestycji to 167 334,79 zł, a planowany termin zakończenia – 15 lipca br.
2. W dniu 27 kwietnia 2015 r. podpisano – z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym TOR Sp. z o.o. z Kopalin – umowę i rozpoczęta została inwestycja pn. Budowa oraz wymiana kanalizacji sanitarnej w miej-
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3.

4.

5.

6.

scowości Tymbark, polegająca na wymianie kanalizacji sanitarnej – na odcinku od budynku OSP do
drogi Polnej w Tymbarku oraz rozbudowie kanalizacji – od sklepu Biedronka do bramy towarowej Zakładu Tymbark. Na realizację inwestycji złożony został w lutym br. wniosek do PROW, z którego
otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych.
W dniu 6 maja 2015 r. podpisano umowę i przekazano do realizacji odbudowę po powodzi pięciu dróg
znajdujących się na terenie Gminy Tymbark: Do Noku – Leśna w Tymbarku, Na Zęzów w Tymbarku,
Sołtystwo w Zamieściu, Malarzówka w Zamieściu i Jakubówka w Podłopieniu. Wybraną w drodze
przetargu firmą, której powierzono realizację zadania, jest Firma Handlowo-Usługowa „CATBUD”
z Mszany Dolnej. Wykonanie prac remontowych na wymienionych drogach ma zakończyć się do dnia
30 czerwca br. Koszt inwestycji to 589 654,50 zł, a odbudowa finansowana będzie w 80% z funduszy
krajowych, pozyskanych w ramach tzw. powodziówek, czyli środków przeznaczonych na remont dróg
uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów deszczu, z 20% wkładem własnym gminy.
W dniu 6 maja 2015 roku podpisano umowę – z Pracownią Projektową Instalacje Sanitarne Tadeusz
Szafrański – na wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej Podłopień – Tymbark (Pasterniki). Projekt ma zostać wykonany do końca roku za kwotę 105 500,00 zł. Planowane jest wykonanie minimum 14 km projektu sieci kanalizacyjnej.
Do dnia 15 października br. wykonywany będzie remont remizy OSP w Tymbarku z udziałem pozyskane dofinansowania w wysokości 39 450 zł, co stanowi 50% kosztów. Środki pozyskano w ramach zadania Małopolskie Remizy 2015.
Na bieżąco Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Tymbarku Sp. z o.o., zlecane są prace w ramach tzw.
bieżącego utrzymania dróg. Do dnia 28 maja przeprowadzono prace na drogach gminnych na łączna
kwotę: 76 209,89 zł (środki Gminy Tymbark) oraz 26 093,16 zł (środki sołeckie)..
oprac. Bożena Matras
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Tymbark,
Informujemy o rozpoczęciu prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę
kanalizacji sanitarnej w Podłopieniu oraz Tymbarku ‒ osiedle Pasterniki. W związku z powyższym
zwracam się do Państwa z prośbą o zrozumienie i pomoc w realizacji m.in. poprzez wyrażenie zgody
na przeprowadzenie sieci kanalizacyjnej przez Państwa działki. Wyrozumiałość i przychylność z Państwa strony są niezbędne do przeprowadzenia prac projektowych, które stanowią podstawę ubiegania
się o pozyskanie środków na realizację inwestycji.
Wykonanie dokumentacji projektowej jest konieczne do aplikowania o środki unijne na lata 20152022, w celu dofinansowania budowy sieci kanalizacyjnej. W związku z tym szybkie i sprawne przeprowadzenie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji umożliwi przygotowanie wniosku
o dofinansowanie ze środków unijnych.
Nadmieniam jednocześnie, iż gminy zobowiązane są do budowy sieci kanalizacyjnej w celu zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Brak działań ze strony gmin będzie prowadził do
naliczania opłat wobec samorządu gminnego za zanieczyszczanie środowiska.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Urzędem Gminy tel. 18 33 25 637.
z poważaniem
Wójt Gminy Tymbark
Paweł Ptaszek
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W dniach 1‒2 marca br. na terenie powiatu limanowskiego odbyły się uroczyste obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w które włączyła się
również Gmina Tymbark.
Obchody pierwszego dnia uroczystości miały miejsce w Limanowej i rozpoczęły się od przemarszu
pocztów sztandarowych spod budynku Starostwa
Powiatowego do Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej ‒
w asyście tymbarskiej Strażackiej Orkiestry Dętej Tymbarski Ton ‒ gdzie odbyła się uroczysta Msza
Święta, pod przewodnictwem ks. Prałata dra Wiesława Piotrowskiego, w intencji żołnierzy.
Po Mszy Świętej zgromadzeni w Bazylice wierni
udali się na limanowski cmentarz, gdzie odczytano
Apel Poległych w obecności pocztów sztandarowych: Związku Strzeleckiego „Strzelec” z Limanowej i Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW
z Tymbarku, a także uczniów klas mundurowych ZS
im. KEN w Tymbarku.
Kolejnym punktem uroczystości były wystąpienia
zaproszonych gości: Wiesława Janczyka ‒ Posła na
Sejm RP, Jana Puchały ‒ Starosty Limanowskiego,
porucznika Tadeusza Dębskiego ‒ syna „Bicza”,
żołnierza oddziału „Opór”, krótką modlitwę za żołnierzy pomordowanych przez UB i SB odmówił także ks. Marian Tyrka.
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Wśród uczestników uroczystości znaleźli się: księża, przedstawiciele władzy państwowej, wojewódzkiej, samorządowcy, m.in. Wójt Gminy Tymbark ‒
Paweł Ptaszek i mieszkańcy pow. limanowskiego.
Obchody drugiego dnia uroczystości miały miejsce
w Bibliotece Publicznej w Tymbarku. Gospodarz
Gminy ‒ Wójt Paweł Ptaszek, przywitał wszystkich
przybyłych gości, wśród których znaleźli się: Wiesław Janczyk ‒ Poseł na Sejm RP, Jan Puchała ‒
Starosta Limanowski, Mieczysław Uryga ‒ Wicestarosta Limanowski, Stefan Hutek ‒ prezes Stowarzyszenia Kulturalnego Ziemia Limanowska, Jolanta
Dunikowska-Wszołek ‒ Dyrektor Zespołu Szkół im.
KEN w Tymbarku, Księża z Parafii Tymbark: ks.
prałat Edward Nylec i ks. Franciszek Malarz, Radni
Gminy Tymbark z przewodniczącą Zofią Jeż na czele, nauczyciele i uczniowie szkół Gminy Tymbark
oraz zaproszeni goście. Wszyscy, którzy zabrali głos,
podkreślali jak wielką rolę odegrali żołnierze wyklęci
w walce o niepodległość Polski i jak ważne jest kultywowanie pamięci o nich.

Wójt przywitał także dra Przemysława Wywiała,
wykładowcę Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN
w Krakowie, który wygłosił prelekcję pt. Żołnierze
Niezłomni w walce o niepodległość Polski.
Kolejnym punktem programu było wręczenie nagród w turniejach strzeleckich, organizowanych
w Tymbarku i Limanowej oraz w konkursie historycznym
Żołnierze Wyklęci – Zapomniani
Bohaterowie.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie tej jakże ważnej ‒
dla nas Polaków ‒ uroczystości.
Organizatorami dwudniowej uroczystości byli:
Powiat Limanowski, Gmina Tymbark, Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ziemia Limanowska, przy
współudziale Związku Strzeleckiego „Strzelec”
z Limanowej i Tymbarku.
Kinga Urbańska

Z życia Gminy Tymbark
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To temat ogólnopolskiego
turnieju wiedzy pożarniczej
dla dzieci i młodzieży szkół
podstawowych,
gimnazjów
oraz szkół średnich. W Tymbarku eliminacje gminne zorganizowano w Remizie OSP
w Tymbarku.
Celem turnieju jest popularyzacja przepisów
i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej – mówi druh Zbigniew Kaptur, komendant
gminny strażaków. W szczególności służy popularyzacji wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów
przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania
się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat
techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego ‒
kończy Zbigniew Kaptur.

Turniej przebiegał w dwóch etapach. Pierwszy to
pisemny test składający się z 40 pytań, który pozwolił wyłonić po pięciu finalistów w każdej grupie wiekowej. W drugim etapie uczestnicy odpowiadali na
5 pytań zawartych w losowanych zestawach.
OSTATECZNA KLASYFIKACJA TURNIEJU
GRUPA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
1. Albert Smoroński ‒ NSP Piekiełko
2. Paulina Juszczak ‒ SP Tymbark
3. Julia Surdziel ‒ NSP Piekiełko
4. Maksymilian Puchała ‒ SP Podłopień
5. Magdalena Nowak ‒ SP Zawadka

4. Julia Adamczyk ‒ NG Piekiełko
5. Szymon Bubula ‒ NG Piekiełko
GRUPA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH:
1. Małgorzata Giza ‒ MDP Tymbark
2. Sebastian Chyc-Kuros ‒ ZS w Tymbarku
3. Adam Dziadkowiec ‒ ZS w Tymbarku
4. Maciej Wójtowicz ‒ ZS w Tymbarku
Po dwie osoby z każdej grupy wiekowej reprezentowały Gminę Tymbark w eliminacjach szczebla
powiatowego.
Komisji sędziowskiej przewodniczył druh Zbigniew Kaptur, komendant gminny strażaków.
Organizatorami turnieju byli: Urząd Gminy
w Tymbarku, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP
w Tymbarku, OSP Tymbark oraz druh Dariusz Molek, który przygotował pytania konkursowe.
Nagrody zwycięzcom wręczali: Wójt Gminy Tymbark ‒ Paweł Ptaszek, druh Stanisław Przybylski ‒
wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
w Tymbarku, druh Zbigniew Kaptur ‒ komendant
gminny strażaków oraz druh Marcin Mrózek z OSP
Tymbark, a ich fundatorami byli: Urząd Gminy
w Tymbarku, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie, Firma Tymbark, OSP Tymbark. Smaczny posiłek dla uczestników turnieju
ufundował Urząd Gminy w Tymbarku.
Robert Nowak

GRUPA GIMNAZJÓW:
1. Joanna Giza ‒ GIM. Tymbark
2. Kacper Zwierczyk ‒ GIM. Tymbark
3. Angelika Dudek ‒ NG Piekiełko
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7 marca br. w Świetlicy Wiejskiej w Zamieściu
gościliśmy Panie z Kół Gospodyń Wiejskich.
Święto Kobiet to dobra okazja na wspólne spotkanie władz samorządowych z kołami gospodyń,
by podziękować wszystkim Paniom za ogromne
zaangażowanie w działalność społeczną, promowanie kultury i tradycji ludowych oraz popularyzację kuchni regionalnej. Od wielu lat poszczególne koła aktywnie włączają się obchody kolejnych edycji Dni Tymbarku, przygotowują wspaniałe degustacje potraw regionalnych oraz reprezentują naszą gminę na różnych przeglądach,
zdobywając czołowe miejsca.
Wspólne świętowanie rozpoczął gospodarz gminy Paweł Ptaszek, wraz z radnym Zbigniewem
Papieżem, od powitania wszystkich gości,

W
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W sobotę 18 kwietnia br. w Bibliotece Publicznej
w Tymbarku odbył się XIV Wiosenny Przegląd Młodych Solistów i Zespołów z Gminy Tymbark, organizowany przez Urząd Gminy i Bibliotekę Publiczną
w Tymbarku. W tym roku w muzycznej rywalizacji
udział wzięło blisko 250 uczestników – zespołów,
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wśród których znalazły się: Zofia Jeż – Przewodnicząca Rady Gminy, Danuta Dawiec ‒ Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Stanisława Kaptur –
Sekretarz Urzędu Gminy. Padło wiele ciepłych
słów podziękowań, skierowanych do seniorek, jak
i aktywnie działających Pań na rzecz społeczności
lokalnej. Włodarze gminy po złożeniu życzeń wręczyli każdej solenizantce wiosenne kwiaty.
Dużą atrakcją dla wszystkich był występ dzieci
ze świetlicy, z programem artystycznym, który
nawiązywał do tematyki spotkania. Dzieciaki zaprezentowały wiadomości telewizyjne z naszej
gminy, pogodynka przedstawiła prognozę pogody
dla poszczególnych sołectw, nie zabrakło również
reklam oraz życzeń. Występ bardzo rozbawił publiczność, a szczególnie optymistyczna prognoza
pogody.
W miłej i sympatycznej atmosferze z zainteresowaniem wysłuchaliśmy wykładu nt. Programu
rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020,
który prowadziła Halina Puto.
Dopełnieniem całości spotkania było wspólne
biesiadowanie wraz z muzykami z Orkiestry Strażackiej Tymbarski Ton. Dziękujemy kapeli oraz
Ryszardowi Gawronowi za występ. Szczególne
podziękowania kierujemy do KGW z Zamieścia
oraz Agaty Rybki za pomoc w przygotowaniu
imprezy.
Ewa Skrzekut

solistów, duetów i grup tanecznych, którzy występowali w 5 kategorii wiekowych. Występy zapoczątkowane przez najmłodszych wykonawców przenosiły publiczność do różnych muzycznych światów ‒
bajkowych i kolorowych, by ostatecznie za sprawą
największych przebojów, zaprezentowanych przez
starsze grupy wiekowe, znaleźć się na polskich
i światowych scenach muzycznych. Do zapoznania
się z wynikami Przeglądu odsyłamy na stronę Urzędu Gminy w Tymbarku.
Zmagania uczestników oceniała komisja konkursowa w składzie: Joanna Leśniak, Katarzyna Maludy,
Jadwiga Franczak, która wyłoniła laureatów poszczególnych kategorii.
Nagrody dla uczestników: artykuły biurowe, zabawki, sprzęt elektroniczny oraz słodycze i soczki
ufundowali: Gminna Komisja ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii, Urząd

KULTURA

Gminy w Tymbarku, GS Samopomoc Chłopska
w Tymbarku, firma Tymbark. Dodatkową nagrodą
specjalną dla laureatów starszych grup wiekowych
(klasy 4-6 szkół podstawowych i gimnazjum) jest
spotkanie z Liberem i Natalią Szroeder podczas tegorocznych Dni Tymbarku.
Upominki dla poszczególnych grup wiekowych
wręczyła Komisja Konkursowa, Wójt Gminy ‒
Paweł Ptaszek oraz przedstawiciel Komisji Oświaty
i Kultury Rady Gminy Tymbark ‒ Daniel Smoter.

2255--lleecciiee SSzzkkoołłyy M
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2 maja br. Szkoła Muzyczna w Tymbarku obchodziła 25-lecie swojej działalności. W uroczystości
wzięli udział uczniowie, absolwenci Szkoły, rodzice,
nauczyciele, członkowie Stowarzyszenia, dyrektorzy
placówek oświatowych i kulturalnych oraz Naczelnik Wydziału Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego ‒ Pan Paweł Stułka, poseł RP ‒ Pan
Wiesław Janczyk, członek Zarządu Głównego STO
w Warszawie ‒ Pan Krzysztof Kwiatkowski oraz
przedstawiciele samorządów: Starosta Powiatu Limanowskiego ‒ Pan Jan Puchała, Wójt Gminy Tymbark ‒ Paweł Ptaszek oraz Przewodnicząca Rady
Gminy Tymbark ‒ Pani Zofia Jeż.
Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Szkoły Halina Waszkiewicz-Rosiek, a po odśpiewaniu hymnu

Serdecznie dziękujemy wszystkim wykonawcom za
udział w konkursie, a opiekunom za zaangażowanie
w przygotowanie występu. Słowa podziękowania
kierujemy także w stronę Firmy Soundlight za bezpłatne udostępnieni sprzętu nagłaśniającego.
Jeszcze raz dziękujemy i już dziś zapraszamy
na przyszłoroczny XV Wiosenny Przegląd
Młodych Solistów :)

Kinga Urbańska

narodowego, scenę opanowali uczniowie Szkoły. Tytuł koncertu Historia muzyki w pigułce. Chór
złożony z wszystkich uczniów Szkoły oraz zespoły
kameralne przedstawili utwory najważniejszych polskich i światowych kompozytorów. Zebrana publiczność gorącymi oklaskami doceniła wysoki
poziom wykonawczy młodych artystów.
Następnie Dyrektor Pani Halina WaszkiewiczRosiek przedstawiła „Historię Szkoły w liczbach”.
Głos zabrali goście: Pan Paweł Stułka w imieniu
Prezydenta RP wręczył Pani Halinie WaszkiewiczRosiek Złoty Medal za Zasługi oraz w imieniu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego złotą odznakę Zasłużony dla kultury polskiej. Wręczył on również dyplomy uznania od Ministra Kultury Prezesowi
Koła prowadzącego Szkołę w Tymbarku ‒ Irenie
Wilczek-Sowa oraz Przewodniczącemu Rady Rodziców ‒ Panu Jackowi Pyrciowi.
Gratulacje i życzenia złożyli w imieniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego Pan Krzysztof
Kwiatkowski, poseł Wiesław Janczyk, Starosta Jan
Puchała, Wójt Gminy Paweł Ptaszek, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Tymbarku Pani Ewa Skrzekut,
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Jeż i na
zakończenie Pan Jacek Pyrć i Prezes Stowarzyszenia.
Irena Wilczek-Sowa
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Niedziela palmowa zajmuje w naszej tradycji
szczególne miejsce ‒ wiążą się z nią różne zwyczaje
i obrzędy. Niegdyś palmom przypisywano niezwykłą
moc, poświęcone w kościele miały chronić domy,
ludzi i zwierzęta przed chorobami, ogniem i innymi
złymi mocami. Z poświęconych palm wykonywało
się krzyżyki wieszane nad wejściem do domu i zabudowań gospodarczych, wbijano je do ziemi obsianej
oziminą, by strzegły uprawy przed burzą, zarazą czy
gradobiciem. Bazie umieszczone w palmach chroniły
przed chorobami gardła, bólem głowy, brzucha,
a dodane do ziarna siewnego zapewniały obfite plony. Z poświęconych palm uzyskiwano popiół do
posypania głów w Środę Popielcową.
Tymbark ‒ tradycyjnie już ‒ włączył się w obchody
Niedzieli Palmowej poprzez zorganizowanie Konkursu Palm Wielkanocnych, którego rokrocznie inicjatorami są Sołtys i Rada Sołecka Wsi Tymbark.
Konkurs poprzedziła Msza Święta, podczas której
poświecono palmy, biorące później udział w konkursie, odbywającym się na tymbarskim rynku.
Komisja konkursowa, w skład której weszli: ksiądz
Stanisław Kaczka, Starosta Limanowski – Jan Puchała, Wójt Gminy Tymbark – Paweł Ptaszek oraz

14 www.tymbark.pl

Sołtys ‒ Andrzej Ligas, przy ocenie prac kierowała
się następującymi kryteriami:

ręczne wykonie palmy – według tradycji regionu Małopolski,

konstrukcja ‒ z gałązek wierzbowych, tylko
w przypadku palm bardzo wysokich dozwolona jest żerdź obłożona wierzbowymi lub leszczynowymi witkami,

zdobienie palmy: bukszpan, bazie, suszone
kwiaty, trawa barwiona na kolorowo, kwiaty
(wykonane z bibuły nie sztuczne).
Po burzliwej dyskusji wyłoniono zwycięzców, którym nagrody wręczyła komisja konkursowa:
Nagroda Starosty Limanowskiego w kwocie
300 zł ‒ Rodzina Cebulów i Kuców
I miejsce – Majkrzak Piotr – 200 zł i nagrody
rzeczowe
II miejsce – Świetlica Wiejska w Zamieściu –
150 zł i nagrody rzeczowe
III miejsce ‒ Tomasz i Anna Sowa ‒ 100 zł
i nagrody rzeczowe
Przyznano także wyróżnienia, a ich zdobywcy
otrzymali nagrody rzeczowe (piłki, plecaki, sprzęt
sportowy, parasolki, długopisy itp.), natomiast pozostali uczestnicy słodkie upominki i soczki.
Sponsorami nagród w konkursie byli: Sołtys i Rada
Sołecka Wsi Tymbark, Wójt Gminy Tymbark, MTM
Galicja ‒ Teresa i Marian Ścianek, Firma Hydrokap,
Firma Tymbark, Starostwo Powiatowe w Limanowej.
Serdecznie dziękujemy Sołtysowi i Radzie Sołeckiej Wsi Tymbark za zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu, a Mieszkańcom naszej Gminy za
udział i wykonanie wspaniałych palm wielkanocnych, które są wyrazem podtrzymywania i kultywowania tej jakże pięknej polskiej tradycji.
Kinga Urbańska
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3 maja br. obchodziliśmy 224. rocznicę uchwalenia
drugiej na świecie i pierwszej w Europie, konstytucji
zwanej Konstytucją 3 Maja. To jakże ważne dla naszego kraju wydarzenie historycznie, wpisane w kalendarz świąt patriotycznych, jest okazją do refleksji
i świętowania. Uroczystości rocznicowe, rokrocznie,
odbywają się na terenie całego kraju, również w naszej małej ojczyźnie – Gminie Tymbark.
Stało się już tradycją, że gminne obchody Uchwalenia Konstytucji 3 Maja poprzedza Msza Święta ‒
z intencji Wójta i Rady Gminy ‒ za ojczyznę i o błogosławieństwo Boże dla Strażaków i ich rodzin,
w której to uczestniczą Mieszkańcy Gminy Tymbark
oraz przedstawiciele władz samorządowych. Oprawę
muzyczną uroczystości niezawodnie sprawują członkowie Strażackiej Orkiestry Dętej Tymbarski Ton.
Po zakończonej południowej Mszy Świętej, wszyscy zgromadzeni w Kościele Parafialnym w Tymbarku udali się, w uroczystym pochodzie,

przy akompaniamencie Tymbarskiego Tonu, na płytę
tymbarskiego rynku, by tam odśpiewać hymn narodowy – Mazurek Dąbrowskiego.
Następnie głos zabrał Gospodarz Gminy – Wójt
Paweł Ptaszek, który przypomniał krótko historię
uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz złożył życzenia
i podziękowania za oddaną służbę strażakom zrzeszonym w jednostkach OSP Gminy Tymbark, z okazji święta ich patrona św. Floriana, przypadającego
4 maja. Głos zabrał także Pan Jan Puchała ‒ Starosta
Limanowski i Pan Kazimierz Dziadoń ‒ Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tymbarku,
którzy nawiązali do historycznej wartości święta,
państwowego i kościelnego oraz złożyli serdeczne
życzenia druhom strażakom.
Uroczystość uświetnił występ uczniów Szkoły Podstawowej w Zawadce, którzy przez pryzmat Święta
3 Maja przypomnieli Mieszkańcom wartość słów:
WOLNOŚĆ, OJCZYZNA I NARÓD.
Podczas uroczystości nastąpiło również wręczenie
nagród (medali, dyplomów i pucharów), zwycięzcom II Biegu Konstytucji 3 Maja, którego dokonali
Wójt Gminy Tymbark ‒ Paweł Ptaszek i Starosta
Limanowski ‒ Jan Puchała. Bieg odbył się 2 maja na
terenie Gminy Tymbark, a jego organizatorami byli:
Gimnazjum Samorządowe w Tymbarku i Wójt
Gminy Tymbark.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli
się w gminne obchody Majowego Święta.
Kinga Urbańska
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W sobotę 23 maja br. od samego rana tymbarską
biblioteką zawładnęli młodzi artyści w kostiumach
scenicznych. Czuć było gorącą atmosferę przygotowań do występów. W kuluarach dokonywano
szybkich charakteryzacji, nie zabrakło również
elementów scenografii, które zmieniały się po każdym występie. Tematem przewodnim konkursu była profilaktyka uzależnień.
Po rozpoczęciu przeglądu wraz z młodymi aktorami przenieśliśmy się w świat baśni i opowieści,
poruszających aktualne, codzienne problemy. Prezentowane przedstawienia nawiązywały do zdrowego trybu życia, zapobiegania agresji, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Artystyczne prezentacje oceniało Jury w składzie:
- Jadwiga Franczak – Przewodnicząca Komisji
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Kinga Urbańska – pracownik Działu Promocji
Urzędu Gminy,
- Jacek Milczanowski – aktor scen krakowskich,
reżyser, scenograf.

Podczas oceny grup teatralnych brano po uwagę
następujące elementy: kulturę słowa, scenografię,
dobór repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny.
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Wyłonienie zwycięzców stało się dla komisji nie
lada wyzwaniem, ostatecznie dokonano wyboru
i przyznano następujące miejsca w poszczególnych
kategoriach:
SZKOŁY PODSTAWOWE:
Klasy I-III
I miejsce: Zdrowe życie – SP w Tymbarku,
II miejsce: Przemiana Karolka – NSP w Piekiełku
Klasy IV-VI
I miejsce: Szuflada – SP w Podłopieniu,
II miejsce: Nieco rozpuszczone Zajączki – NSP
w Piekiełku,
III miejsce ex aequo: Mucha przed sądem – SP
w Tymbarku i Zdrowy Czerwony Kapturek – SP
w Zawadce.
GIMNAZJA:
I miejsce ex aequo: Najpiękniejszy Kopciuszek na
świecie – NG w Piekiełku i Taniec z Białą Damą –
Gimnazjum w Tymbarku.

Wszystkie grupy teatralne dały popis artystycznych wizji i oryginalnych pomysłów. Prezentowane
inscenizacje były na wysokim poziomie artystycznym, zawierały przesłania dydaktyczne i profilaktyczne. Szczególne doceniono również grę aktorską, przyznając nagrody najlepszym aktorom,
a zostali nimi: E. Krzyściak, T. Bałdo i M. Wiktor.
Dzieciom i młodzieży gratulujemy udanych występów, a nauczycielom dziękujemy za przygotowanie inscenizacji.
Sponsorem nagród była – Gminna Komisja ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy
Tymbark.
Ewa Skrzekut

KULTURA/ Z życia Szkół i Przedszkoli Gminy Tymbark
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Dnia 18 maja 2015 roku Strażacka Orkiestra Dęta Tymbarski Ton, już po raz 16 uczestniczyła w tradycyjnym koncercie urodzinowym ku czci Świętego

Jana Pawła II. O godzinie 10.00 odbyła się wspólna
próba, po której wszystkie przybyłe na nią orkiestry
udały się na wadowicki rynek, by uczestniczyć
w uroczystym koncercie. Wspólnie zagrało kilkadziesiąt orkiestr dętych, którymi tradycyjnie dyrygował dr Stanisław Strączek. Swego głosu nie żałowali
też soliści Natalia Zabrzeska Nieć oraz Mieczysław
Błaszczyk. Zabrzmiały przeróżne utwory między
innymi: Moje Miasto Wadowice, One Moment in
Time czy Time To Say Goodbye.
Wszystkim członkom orkiestry, Zarządowi OSP
Tymbark, Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, Małgorzacie
i Czesławowi Sobczak, Władysławowi Zielonce oraz
Firmie MASPEX Wadowice serdecznie dziękuję.
Ryszard Gawron
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13 lutego 2015 roku ‒ w Bibliotece Publicznej
w Tymbarku, Wójt Gminy Tymbark ‒ Paweł
Ptaszek, spotkał się z Gimnazjalistami z Gimnazjum
Samorządowego w Tymbarku.
Jako, że młodzież chciała w praktyce poznać zasady funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego ‒ jaką jest gmina ‒ Wójt przedstawił im to zagadnienie na przykładzie Gminy Tymbark. Podczas
prelekcji młodzież zadawała Wójtowi pytania, dotyczące tematów budzących ich wątpliwości.
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19 maja 2015 roku na stadionie KS Turbacz
w Mszanie Dolnej odbyła się Powiatowa Gimnazjada Młodzieży w Drużynowej Lekkiej Atletyce, podczas której zawodniczki i zawodnicy z Gimnazjum Samorządowego w Tymbarku odnieśli sukces zdobywając I miejsca w powiecie limanowskim.

Dziewczęta w składzie: A. Trojanowska, J. Giza,
J. Grochmal, P. Wójcik, G. Smaga, A. Smaga,
M. Wagner, U. Giza, P. Zapała, K. Sędzik, E. Poręba, I. Faron, A. Stokłosa, K. Bubula, J. Sowa,
A. Zborowska ‒ zdobyły 1188 punktów.
Chłopcy w składzie: G. Cygal, A. Zwierczyk,
P. Sobczak, S. Puto, M.Franczak, M. Podgórny,
M. Kordeczka, M. Kęska, J. Moskal, M. Ślimak,
K. Kordeczka, D. Dziadoń, P. Buszek, D. Jamróz,
Ł. Surdziel ‒ zdobyli 1152 punkty.
Zarówno dziewczęta jak i chłopcy reprezentować
będą powiat limanowski na zawodach wojewódzkich
w Krakowie.
Podczas tych zawodów padło wiele rekordów życiowych oraz rekordów szkoły. Dziękujemy!
Opiekunowie: Barbara Janczy,
Krzysztof Wiśniowski
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A nade wszystka szanuj mowę swą ojczystą.
nie znać języka swego – hańbą oczywistą.
Słowa F. K. Dmochowskiego były mottem XV
Gminnego Konkursu Ortograficznego o Złote Pióro
Wójta, który odbył się 24 marca 2015 r. w Szkole
Podstawowej w Tymbarku. Uczestniczyli w nim
uczniowie szkół podstawowych z Gminy Tymbark.
Uczniowie rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych: klasy II‒III i IV‒VI.
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W dniu 24 kwietnia br. odbył się gminny
etap Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym, którego organizatorem było
Gimnazjum Samorządowe w Tymbarku. Nadzór
merytoryczny nad przebiegiem poszczególnych konkurencji pełnili policjanci z KP Policji w Limanowej.
Celem konkursu było podnoszenie wiedzy ze znajomości przepisów ruchu drogowego oraz kształtowanie wśród dzieci i młodzieży bezpiecznych i kulturalnych zachowań na drodze. Eliminacje gminne
składały się z dwóch części: z testu teoretycznego
18 www.tymbark.pl

Na obu poziomach uczestnicy pisali dyktanda najeżone ortograficznymi pułapkami. Symboliczne „złote
pióra” zdobyły: Ewa Garbień (klasa 6) i Wiktoria
Grzegorzek (klasa 2) ze Szkoły Podstawowej
w Tymbarku. II miejsce zajęli Wiktoria Toporkiewicz (klasa III) ze Szkoły Podstawowej w Podłopieniu i Filip Poręba (klasa IV) ze Szkoły Podstawowej
w Tymbarku. Na trzecim miejscu znaleźli się:
Antoni Urbański (klasa II) i Natalia Frys (klasa 5)–
SP w Tymbark. Nagrody wręczali: Jadwiga Franczak
‒ przewodnicząca Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz
Wójt Gminy Tymbark ‒ Paweł Ptaszek.
Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują sponsorom: Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, firmie FAKRO oraz Urzędowi Gminy w Tymbarku, za ufundowanie nagród. Dzięki nim mogliśmy nagrodzić
wszystkich uczestników konkursu, co znacznie
wpłynęło na jego atrakcyjność. Nagrody sprawiły
wszystkim ogromną radość. Będą również motywacją do dalszej pracy.
Ewa Kowalczyk

z przepisów ruchu drogowego oraz części praktycznej na rowerowym torze przeszkód. Zwycięskie
szkoły reprezentowały gminę w etapie powiatowym.
Klasyfikacja w kategorii gimnazjów: I miejsce ‒
NG w Piekiełku (Kamil Guzik, Jakub Klimek, Filip
Klimek); II miejsce ‒ GSw Tymbarku
Klasyfikacja w kategorii szkół podstawowych:
I miejsce ‒ NSP w Piekiełku (Kinga Kapturkiewicz,
Zuzanna Zborowska, Krystian Guzik, Albert
Smoroński); II miejsce ‒ SP w Tymbarku; III miejsce ‒ SP w Zawadce; IV miejsce ‒ SP w Podłopieniu
Wójt Gminy Tymbark ‒ Paweł Ptaszek wręczył
uczestnikom puchary, medale oraz bidony ufundowane przez UG w Tymbarku. Zwycięzcy otrzymali
dyplomy i nagrody książkowe sponsorowane przez
Gazetkę Szkolną „Szkoleś”, działającą przy Gim.
Sam. w Tymbarku oraz księgarnię Sokół w Limanowej. Fundatorem posiłku dla uczestników było Gim.
Sam. w Tymbarku, a soków Firma Tymbark.
Gim. Sam. w Tymbarku składa serdeczne podziękowania Pani Aleksandrze Dudzie za pomoc w organizacji turnieju oraz Niepublicznemu Gimnazjum
w Piekiełku za wypożyczenie elementów toru
przeszkód.
Zbigniew Florek
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W dniu 18 marca br. w Niepublicznym Gimnazjum
w Piekiełku odbył się I Gminny Konkurs Wiedzy pn.
Żyję ekologicznie na co dzień. Podstawowym zadaniem konkursu było podniesienie poziomu
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W dniu 05.03.2015 roku został przeprowadzony,
przez Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza
w Podłopieniu, II Gminny Konkurs Regionalny.
Konkurs zorganizowany był dla uczniów klasy I‒III
– plastyczny, w którym uczniowie przedstawiali faunę i florę chronioną w naszym regionie oraz piękno
krajobrazu. Natomiast dla uczniów klas IV‒VI zorganizowany został konkurs wiedzy.
Konkurs plastyczny podsumowano 03.03.2015 r.
Komisja przyznała następujące miejsca i wyróżnienia: I miejsce – Aleksandra Pach, SP w Zawadce; II
miejsce – Błażej Sikoń, SP w Piekiełku; III miejsce
– Natalia Sobczak, SP w Podłopieniu. Wyróżnienia: Wiktoria Kulig, SP Zawadka, Wioletta Gąsior,
SP Podłopień, Artur Banach, SP Podłopień.

świadomości ekologicznej oraz kształtowanie prawidłowych postaw związanych z ochroną środowiska.
Intencją konkursu było także rozbudzanie poczucia
odpowiedzialności wobec otaczającej przyrody oraz
zwrócenie uwagi na zagrożenia środowiska. Konkurs
przebiegał w miłej i sympatycznej atmosferze.
A oto wyniki konkursu: I miejsce – Martyna Smoter, NG w Piekiełku; II miejsce – Bartłomiej Waktor,
NG w Piekiełku; III miejsce – Natalia Smorońska,
NG w Piekiełku.
Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowe nagrody i wyróżnienia wręczone przez Wójta Gminy
Tymbark – Pana Pawła Ptaszka, Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Piekiełko i Okolic – Pana Henryka Bubulę oraz Dyrektora Szkoły – mgr Marzenę
Haszczyc. Serdecznie gratuluję i życzę dalszych
sukcesów.
Dominika Lisek

Dnia 05.03.2015 roku odbył się konkurs wiedzy dla
uczniów klas IV‒VI. Uczestnicy rozwiązywali test,
w którym zawarte były pytania otwarte i zamknięte
dotyczące tematyki związanej z Gminą Tymbark. Za
rozwiązanie testu mogli uzyskać 64 pkt. Czas trwania
rozwiązywania testu wynosił 45 minut. Po ocenie
prac komisja przyznała następującą punktację:
I miejsce – Kinga Leśniak – SP Piekiełko
II miejsce – Kinga Bokowy – SP Zawadka
III miejsce – Mateusz Piaskowy – SP Podłopień
IV miejsce – Krystyna Banach – SP Podłopień
V miejsce – Aleksandra Jeleńczyk – SP Zawadka
VI miejsce – Adrian Frączek – SP Tymbark
VII miejsce – Julia Dziadoń – SP Zawadka
VIII miejsce – Weronika Piórkowska – SP Piekiełko
IX miejsce – Artur Kapera – SP Tymbark, Karolina Franczak – SP Podłopień
X miejsce – Irmina Bubula – SP Tymbark
XI miejsce – Michał Zając – SP Piekiełko

Nagrodzonym i uczestnikom konkursu plastycznego i konkursu wiedzy zostały wręczone nagrody
i wyróżnienia przez Wójta Gminy Tymbark ‒ Pana
Pawła Ptaszka. Nagrody sponsorowane były przez:
Gminną Komisję ds. Profilaktyki Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Tymbarku, Klub Auto Moto z Limanowej, Firmę Tymbark.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
Teresa Wiśniowska, Józefa Kordeczka
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Tymbark,
Mamy zamiar przystąpić do opracowania publikacji prezentującej Gminę Tymbark. Naszym celem jest stworzenia
albumu przedstawiającego najważniejsze i najpiękniejsze zakątki i obiekty naszej gminy ‒ dawniej i dziś. Publikacja
ma w założeniu obrazować wybrane miejsce naszej małej ojczyzny z perspektywy historycznej i czasów współczesnych. Celem albumu będzie nie tylko pokazanie zmian, jakie dokonały się na naszym terenie za sprawą upływającego czasu, ale także utrwalenie piękna naszego otoczenia.
Aby stworzyć album, mający charakter porównawczy, niezbędne jest pozyskanie zdjęć archiwalnych przedstawiających naszą gminę. W gminnym zasobach posiadamy fotografie, które w części mogłyby znaleźć się we wspomnianej publikacji, ale niestety nie przedstawiają one całej gminy.
Zwracam się zatem do Państwa z gorącą prośbą o pomoc w realizacji przedsięwzięcia poprzez nieodpłatne udostępnienie ‒ do zeskanowania ‒ fotografii, przedstawiających zakątki naszej gminy, które z pewnością posiadacie
Państwo w swoich prywatnych archiwach.
Materiały bardzo prosimy dostarczyć do Urzędu Gminy w Tymbarku ‒ pokój numer 11, natomiast wszelkich
dodatkowych informacji udzieli Państwu Pani Kinga Urbańska ‒ pracownik działu promocji ‒ pod numerem telefonu: 18 33 25 637 w. 28 lub mailowo: k.urbanska@tymbark.pl. Informujemy, iż wszystkie materiały po zeskanowaniu
zostaną Państwu zwrócone.
Z góry dziękujemy Państwu za przychylność.
Wójt Gminy Tymbark
Paweł Ptaszek
Gminna Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii:
Jadwiga Franczak – przewodnicząca komisji
Anna Gawron – pełnomocnik
Jarosław Oleksy – członek
ks. Bogdan Stelmach – członek
Piotr Frys – członek
KONTAKT DO SOŁTYSÓW GMINY TYMBARK
KONTAKT DO RADNYCH GMINY TYMBARK
ZOFIA JEŻ
Przewodnicząca Rady Gminy, tel. 661 436 917
RADNI Z TYMBARKU:
DANUTA DAWIEC – tel. 661 718 758
PIOTR JUSZCZAK – tel. 605 231 137
ANDRZEJ LIGAS – tel. 661 440 720
JAROSŁAW OLEKSY – tel. 661 894 565
DANIEL SMOTER – tel. 728 348 631
KRZYSZTOF WIŚNIOWSKI – tel. 661 828 264
MARIAN ZIMIRSKI – tel. 661 510 059

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

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

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

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

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

