w numerze m.in. S³owo od Wójta, Witaj szko³o, I Piknik Folklorystyczny, Œwiêto pieczonego ziemniaka w parafialnym przedszkolu,
XIV Powiatowy Przegl¹d Dorobku Kulturalnego i Kulinarnego KGW, Stra¿acy na Stadionie Narodowym, Jarek Oleksy uczestnikiem
ultramaratonu Mount Blanc, Bogactwo przyrody Gorców - spotkanie z Paw³em Czarnot¹, Otwarcie boiska wielofunkcyjnego
w Zawadce, Znani nieznani - Franciszek Armiñski, Próbna ewakuacja szkó³ w Gminie Tymbark, Inwestycje - drogi po przebudowie
i remoncie oddane do u¿ytkowania w Gminie Tymbark

Tymbark

Pod³opieñ

Zamieœcie

Szanowni Mieszkañcy!

Okres wakacyjny mamy juý za sobà, dzieci
i mùodzieý wróciùa do szkóù, koñczà siæ prace
polowe. Szykujemy siæ do jesieni i zimy. Kolejna
pora roku, jakà byùo wyjàtkowo suche lato dokùada
siæ do zùej opinii o roku 2012 pod wzglædem
pogody. Bardzo mroêna zima z maùà iloúcià úniegu
oraz upalne lato bez opadów deszczu spowodowaùy, iý w wielu domostwach wystàpiùy kùopoty
z wodà. Na szczæúcie êródùa, z których czerpiemy
wodæ dla potrzeb naszych instalacji wodociàgowych wytrzymywaùy ten niekorzystny stan.
W okresie najwiækszych upaùów, przy niskim
stanie wody byùo realne zagroýenie bakteriologiczne dla naszych ujæã, szczególnie
powierzchniowych, lecz do skaýenia na szczæúcie
nie doszùo. Moýliwe byùo w tym okresie odczucie,
iý w wodzie jest wiæcej úrodków odkaýajàcych, ale
byùy to dziaùania profilaktyczne. Jednak jak
zapewniajà mnie odpowiednie sùuýby, nie byùo
przypadku przekroczenia norm dozowanych
úrodków. Woda z naszych ujæã jest regularnie
badana przez wyspecjalizowane stacje i wyniki
tych badañ nie wskazywaùy na nieprawidùowoúci.
Protokoùy z badañ wody sà dostæpne w Samorzàdowym Zakùadzie Gospodarki Komunalnej.
Szanowni Mieszkañcy, tegoroczne problemy
z wodà, które dotknæùy niektóre sàsiednie gminy
i wiele rejonów Polski poùudniowej, powinny byã
sygnaùem ostrzegawczym równieý dla nas, iý
temat braku wody bædzie wracaù do wszystkich i to
w sposób narastajàcy. Juý dziú kaýdy z nas
powinien zadbaã o alternatywne êródùa wody,
szczególnie w gospodarstwach, gdzie jej zuýycie
jest znaczne. Na co dzieñ mieliúmy do tej pory
problem, co zrobiã z nadmiarem wody. Wszyscy
chcieli pozbyã siæ wszelkich cieków wodnych
biegnàcych przez swoje nieruchomoúci. Mieszkañcy zasypywali i zaorywali rowy i rowki
odprowadzajàce wodæ, utwardzali powierzchnie
podwórek i placów, nie dbali o stan rowów
i urzàdzeñ melioracyjnych. Problemem byù
nadmiar wody, szczególnie w okresie opadów
deszczu. Proszæ Pañstwa, woda byùa traktowana

Piekie³ko

Zawadka

Sierpieñ/Wrzesieñ 2012
jako zùo, dopiero jej brak uzmysùowiù nam, iý bez wody
jest jeszcze gorzej.
W zwiàzku z powyýszym apelujæ do rozsàdku
wszystkich Mieszkañców, zacznijmy wodæ szanowaã.
Nie tylko przez rozsàdne i racjonalne jej wykorzystywanie, ale równieý zacznijmy wodæ zatrzymywaã
w oddzielnych zbiornikach, studniach stawach
i oczkach wodnych. Wodæ tæ gromadêmy na swoich
dziaùkach i wykorzystujmy do celów gospodarczych,
by nie brakowaùo nam wody z ujæã gminnych do celów
spoýywczych. A o poziomie úwiadomoúci w zakresie
problemów z wodà niech œwiadczy fakt, iý bardzo wiele
osób sygnalizowaùo, iý chcà wykonaã odræbnà instalacjæ z drugim licznikiem wody do podlewania ogródka
lub mycia samochodów po to, by nie naliczano im opùat
za úcieki w tej czæúci. Z góry wszystkich uprzedzam,
przyzwolenia na uýywanie wody pitnej do innych
celów niý potrzeby gospodarstw domowych na pewno
nie bædzie. Ale z tej sytuacji wynika równieý wniosek
wprost – woda w naszej gminie jest za tania.
Od wielu lat nieuregulowana cena wod w odniesieniu
do rzeczywistych kosztów jej ujæcia, uzdatnienia i przesyùu spowodowaùa, iý opùaty mieszkañców nie
wystarczajà na odtworzenie starych instalacji wodociàgowych, nie wspominajàc o budowie nowych. Na te
zadania przeznaczamy úrodki inwestycyjne pokrywane
z dochodów bieýàcych. Roczny odpis amortyzacyjny
urzàdzeñ zwiàzanych z wodociàgami bædàcymi
w posiadaniu gminy wynosi 304 953,94 zù, a tych, które
sà na stanie SZGK 60 800,00 zù, co daje ùàcznie kwotæ
365 753,94 zù. W dotychczas sporzàdzonych kalkulacjach do obliczenia stawek opùat za wodæ amortyzacja nie byùa uwzglædniana. Przeliczajàc odpis
amortyzacyjny na 1 metr szeœcienny wody (sprzedaliúmy w 2011 roku 112 500 m szeœciennych wody)
wychodzi, iý rzeczywista cena wody powinna byã
wyýsza o 3,25 zù.
Wyliczenia te nie oznaczajà, ýe o tyle planujemy
podwyýkæ ceny wody. Do cen realnych bædziemy
dochodziã stopniowo przez najbliýsze lata, ale chcæ
w ten sposób uzmysùowiã Pañstwu, ýe jeýeli bædziemy
dopùacaã do wody i úcieków sprzedajàc jà poniýej
kosztów, to odbije siæ to w przyszùoúci na zdolnoúciach
inwestycyjnych naszej gminy w innych dziedzinach.
Jeszcze raz apelujæ do wszystkich Mieszkañców,
oszczædzajmy i szanujmy wodæ, gdyý jej zasoby sà
ograniczone. Jednoczeúnie proszæ o gromadzenie
i wykorzystywanie wód opadowych do celów gospodarczych, a szczególnie apelujæ o nie wpuszczanie tych
wód do kanalizacji sanitarnej, gdyý bædziemy pùaciã za
wodæ zawartà w úciekach i to wedùug stawek duýo
wyýszych niý woda.

Serdecznie wszystkich pozdrawiam
Lech Nowak

Witaj szko³o. Oto wracamy.
¯egnaj piasku nad siwym morzem.
Ju¿ ze œcian bia³ym skrzyd³ami,
sfruwa do nas szkolny orze³...
3 wrzeúnia 2012 roku, rozpoczàù siæ kolejny rok
szkolny. Uczniowie Gimnazjów, Szkóù Podstawowych
i Przedszkoli naszej Gminy, z mniej lub bardziej
uúmiechniætymi buziami, uczestniczyli najpierw we
mszy úwiætej, by póêniej udaã siæ do swoich klas na
uroczyste rozpoczæcie nowego szkolnego „sezonu”.
Jak to wyglàdaùo w poszczególnych Szkoùach i jakie
nowoúci czekajà uczniów w rozpoczætym roku
szkolny? Zobaczmy.
W Przedszkolu Parafialnym w Tymbarku dzieci
zostaùy powitane w nowo wyremontowanych i piæknie
wyposaýonych salach, gdzie bæd¹ uczyã siæ i bawiã pod
opiekà nauczycieli. Przedszkolaki bæd¹ równieý
uczestniczyã w dodatkowych zajæciach z jæzyka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki i tañcach. Na
rok szkolny 2012/2013 do przedszkola zostaùo
zapisanych 79 dzieci, które podzielone zostaùy na
cztery grupy wiekowe: I grupa – maluszki, II grupa –
dzieci czteroletnie, III grupa – piæciolatki oraz IV grupa
– szeúciolatki.

Do Przedszkola Samorzàdowego w Tymbarku
zapisanych zostaùo 94 dzieci, które przydzielono do
poszczególnych grup wiekowych: Muminki (3-latki),
Skrzaty (3-4-latki), Sùoneczka (5-latki), Plastoludki
(5-6-latki). W tegorocznym programie „nauki”, oprócz
codziennych zajæã i zabaw, przewidziano (prowadzone
nieodpùatnie) zajæcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych takie jak, kóùko rytmiczno-wokalne,
czytelnicze, plastyczne, teatralne czy sportowe oraz
(prowadzony odpùatnie) kurs tañca towarzyskiego
I kurs jæzyka angielskiego.
W nowopowstaùym Niepublicznym Przedszkolu
„U cioci Agatki” dzieci tak¿e rozpoczê³y nowy rok
szkolny. Podopieczni maj¹ do dyspozycji trzy dobrze
wyposa¿one i przestronne sale, a przy przedszkolu
znajduje siê atestowany plac zabaw. Przedszkole
oferuje swoim wychowankom ró¿norodne zajêcia
dydaktyczne i sportowe, wp³ywaj¹ce na wszechstronny
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rozwój dziecka. Dodatkowe zajêcia to jêzyk angielski
i religia.

W Szkole Podstawowej im. Józefa Marka
w Tymbarku naukæ rozpoczæùo 255 uczniów w tym 37
pierwszaków oraz 17 przedszkolaków. W nowym roku
szkolnym uczniowie majà do dyspozycji zmodernizowanà úwietlicæ, gdzie moýna poýytecznie spædziã
czas i stoùówkæ, która zapewnia smaczne obiady, a Pierwszaki nowe kolorowe stoliki. W ramach
indywidualizacji kontynuowany jest projekt POKL,
w którym uczestniczyã bæd¹ dzieci z klas 1–3. W szkole
odbywajà siæ zajæcia w ramach koùa plastycznego,
teatralnego, informatycznego i jæzyka angielskiego oraz
ãwiczenia chóru. W szkole dziaùa takýe zespóù muzyczny,
UKS, SU i wydawana jest gazetka szkolna „Dzwonek
Szkolny”. Nowoúcià jest koùo scrabblowe dla
pierwszaków oraz ekonomiczno-matematyczne dla
drugoklasistów.
Wychowankowie Szkoùy Podstawowej im. Adama
Mickiewicza w Podùopieniu powitali nowy rok szkolny
peùni zapaùu do pracy. Naukæ podjæùo 93 uczniów, w tym
oddziaù 0. Czêœæ artystyczn¹ przygotowali uczniowie
klasy II, którzy wspominali minione wakacje i zachæcali
do pracy. Nie zapomnieli o waýnej dacie w ýyciu kaýdego
Polaka, 1 wrzeúnia, jakýe waýnym wydarzeniu z historii
naszego kraju – wybuchu II wojny úwiatowej. Pani
Dyrektor przekazaùa ýyczenia sukcesów w nowym roku
szkolnym caùej spoùecznoúci szkolnej, a szczególnie
serdecznie przyjæùa do niej pierwszoklasistów. Póêniej
odbyùo siæ uroczyste úlubowanie i pasowanie na ucznia.

Nowy rok szkolny w Gimnazjum Samorzàdowym
w Tymbarku rozpoczàù siæ tradycyjnym, uroczystym,
przywitaniem wszystkich nauczycieli, pracowników
szkoùy oraz uczniów przez Pana Dyrektora Tomasza
Zieliñskiego. Szczególnie ciepùe sùowa Pan Dyrektor
skierowaù do pierwszoklasistów oraz nowego katechety
– ks. Stanisùawa Kaczki. Swojà obecnoúcià podczas
uroczystoúci zaszczyciù wszystkich Wójt Gminy
Tymbark Pan Lech Nowak.
W roku szkolnym 2012/2013 do gimnazjum bædzie
uczæszczaùo 229 uczniów.

3 wrzeúnia 2012 roku progi Szkoùy Podstawowej
im. Tadeusza Koúciuszki w Zawadce przekroczyùo 19
dzieci, które rozpoczæùy naukæ w Oddziale
Przedszkolnym oraz 72 uczniów klas I–VI. Od tego
roku szkolnego uczniowie majà do dyspozycji nowe
boisko wielofunkcyjne, znajdujàce siæ obok szkoùy, co
bez wàtpienia bædzie wpùywaã korzystnie na ich rozwój
fizyczny. Szkoùa daje swoim wychowankom
moýliwoúã realizowania siæ w ramach wielu kóù
zainteresowañ: artystycznych i przedmiotowych takich
jak: koùo sportowe, muzyczne, teatralne, technicznomodelarskie, plastyczne oraz koùo liturgiczne.
W ofercie zajæã dodatkowych nie brakuje tych
rozwijajàcych umiejætnoúci jæzykowe: koùa jæzyka
niemieckiego oraz zajæcia klubu jæzyka angielskiego.
Dzieci korzystajà tak¿e z zajêæ w ramach projektu:
„Indywidualizacja nauczania w Gminie Tymbark”.
W Niepublicznej Szkole Podstawowe i Gimnazjum
w Piekieùku nowy rok szkolny rozpoczæto uroczystà
akademià, przygotowanà przez uczniów klasy VI.
Uczniowie wspominali minione wakacje, ale z nadziejà
i powakacyjnà energià wkroczyli w nowy rok szkolny.
Szóstoklasiúci przypomnieli rocznicæ 1 wrzeúnia 1939
roku i zùoýyli hoùd wszystkim polegùym w czasie
II wojny úwiatowej. Pani Dyrektor powitaùa uczniów
szkoùy podstawowej i gimnazjum - w szczególnoœci
pierwszoklasistów - nauczycieli oraz pracowników
szkó³ i ýyczyùa sukcesów we wszystkich sferach
szkolnego ýycia.
Do Niepublicznej Szkoùy Podstawowej w Piekieùku
uczæszcza 94 uczniów, do Oddziaùu Przedszkolnego 18,
a do Niepublicznego Gimnazjum 54.

W nowym roku szkolnym ¿yczymy wszystkim
uczniom, nauczycielom oraz pracownikom
szkó³ naszej Gminy wielu sukcesów!
Kinga Urbañska
Artykuù powstaù dziæki uprzejmoúci dyrektorów,
uczniów i pracowników placówek oúwiatowych Gminy
Tymbark, którzy udzieli nam niezbædnych informacji.
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I PIKNIK FOLKLORYSTYCZNY JUÝ ZA NAMI!

W dniu 26 sierpnia 2012 roku na Stadionie KS
Tymbark odbyù siæ I Piknik Folklorystyczny „Tradycje
Kulinarne Gminy Tymbark”. Idea imprezy zrodziùa siæ
z potrzeby podtrzymania tradycji kulinarnej, której
gùównym fundamentem sà Koùa Gospodyñ Wiejskich
naszej gminy.
W czasie pikniku moýna byùo degustowaã
u naszych Gospodyñ najróýniejsze potrawy regionalne
i dowiedzieã siæ jak przyrzàdziã tzw. „sierúcioki”. Tym
bardziej zainteresowanym niektóre Panie zdradzaùy
nawet tajniki swojej kuchni.
W programie imprezy przewidziano wiele
atrakcji, wiæc kaýdy mógù znaleêã coú dla siebie. Jako
pierwsi na scenie wystàpili aktorzy z Warsztatów
Terapii Zajæciowe przy Stowarzyszeniu Remedium
z przedstawieniem J.I. Kraszewskiego zatytuùowanym
Kwiat Paproci. Spektakl spotkaù siæ z wielkà aprobatà,
gdyý jego przesùanie jest wciàý bardzo aktualne - mieã
wszystko tylko dla siebie, nie jest radoúcià, lecz udrækà,
a szczæúcie czùowieka wiàýe siæ ze szczæúciem innych
ludzi.
Folkowy klimat imprezy doskonale podkreúliù
wystæp zespoùu Ãwilin z Panià Balbinà Judkà na czele.
Wspaniali muzycy, pomimo padajàcego deszczu
towarzyszàcego ich wystæpowi, zaraýali pogodà ducha
i pasjà do muzyki ludowej.
Gwiazdà wieczoru byù zespóù The Colt
z miejscowoúci Spišské Vlachy na Sùowacji oraz
lokalny zespóù Rangers z wokalistkà Kasià Maludy
pochodzàcà z Tymbarku. Co ciekawe w zespole The
Colt wystàpiù sam burmistrz Spišskich Vlach - Lubomir
Fifik. Dobra zabawa przy wspaniaùej muzyce
towarzyszyùa nam zatem do samego koñca imprezy.
Tego dnia nie zabrakùo równieý innych
ciekawych atrakcji: zawodów ùuczniczych,
organizowanych przez Stowarzyszenie Bùækit
z Gruszowca, zawodów straýackich przygotowanych
przez jednostkæ gminnà czy pokazu tresury psa
policyjnego.
Gùównà atrakcjà programu okazaùa siæ jednak
moýliwoúã tañca z Wójtem Gminy Tymbark - Lechem
Nowakiem i burmistrzem Spišskich Vlach Lubomirem Fifikem. Panowie stanæli na wysokoúci
zadania i nie odmówili ýadnej damie.
Waýnym elementem pikniku byùa zbiórka
pieniædzy na rzecz Karolka Talaski. Rodzice chùopca
skùadajà serdeczne podziækowania wùadzom Gminy
Tymbark, za wyraýenie zgody na przeprowadzenie
zbiórki oraz mieszkañcom za wsparcie finansowe.
Licytacja rækodzieù przekazanych przez Koùa
Gospodyñ Wiejskich, mùode artystki ze Sùopnic oraz
przez Stowarzyszenie Remedium cieszyùa siæ
ogromnym zainteresowaniem.
Podczas pikniku moýna byùo wziàã równieý
udziaù w konkursie kulinarnym oraz rækodzielniczym.
Wszystkim zwyciæzcom serdecznie gratulujemy i juý
dziú zachæcamy do udziaùu w kolejnych piknikach
poúwieconych tradycji folklorystycznej.
Ewa Kulig
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WAKACJE W BIBLIOTECE
Tegoroczne wakacje upùynæùy w naszej
bibliotece w praktyczny i ciekawy sposób. Prawie 50
dzieci, pod kierunkiem instruktorów, doskonaliùo
swoje umiejætnoúci plastyczne oraz poznawaùo
technikæ i strategie szachowe.
Duýym powodzeniem cieszyùy siæ warsztaty
plastyczne, podczas który powstawaùy ciekawe
i oryginalne przedmioty. Dzieci wykonywaùy m.in.
kompozycje kwiatowe, biýuteriæ, zwierzæta z masy
solnej, ozdobne úwieczki, wianki, lustra, dezyderatæ
i inne przedmioty. Wiækszoúã prac powstawaùo przy
wykorzystaniu materiaùów ekologicznych.
Zajæcia miaùy na celu rozwijaã zainteresowania artystyczne, nabyã dodatkowe umiejætnoúci
manualne, poznaã róýne techniki plastyczne oraz miùo
I ciekawie spædziã czas.
Ewa Skrzekut

ŒWIÊTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA
W PARAFIALNYM PRZEDSZKOLU
Dnia 18 wrzeúnia, tradycyjnie juý, w Parafialnym
Przedszkolu odbyù siæ piknik rodzinny z udziaùem
dzieci, rodziców i pracowników naszego przedszkola.
W tym roku byùa to impreza pod hasùem pieczonego
ziemniaka.
Na rozpoczæcie wystàpiùa znana juý dzieciom
Baúniowa Kapela z programem artystycznym Na
Rusinowej polanie. Nastæpnie odbyùa siæ seria
konkursów z ziemniakiem w roli gùównej:
?
przenoszenie ziemniaka na drewnianej ùyýce
?
obieranie ziemniaków na czas
?
skoki w workach na ziemniaki itp.

Wszyscy przy tej okazji úwietnie siæ bawili.
Nagrodà byùy pieczone ziemniaki, kieùbaski, a dla
najmùodszych uczestników dodatkowo sùodycze.
W czasie pikniku zbieraliúmy pieniàdze dla chorego
Marcinka. Do domów wróciliúmy zadowoleni i peùni
wraýeñ.
Do zobaczenia juý za rok!
M. Górszczyk
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XIV Powiatowy Przegl¹d Dorobku Kulturalnego
i Kulinarnego Kó³ Gospodyñ Wiejskich

W niedzielæ (9 wrzeúnia), na stadionie
sportowym w Pasierbcu odbyù siæ XIV Powiatowy
Przeglàd Dorobku Kulturalnego i Kulinarnego Kóù
Gospodyñ Wiejskich z terenu Powiatu Limanowskiego,
organizowany m.in.. przez Starostwo Powiatowe
w Limanowej i Urzàd Gminy Limanowa. Gùówny cel
przeglàdu to pokazanie kultywowania tradycji
ludowych przez czùonkinie KGW. W tegorocznej
imprezie udziaù wziæùy KGW z naszego powiatu, po
jednym wytypowanym z kaýdej gminy. Do konkursu
zakwalifikowano ostatecznie szeúã „druýyn”: KGW
z Pasierbca, KGW z Laskowej, KGW z Mszany Dolnej,
KGW z Zasadnego, KGW z Podùopienia oraz KGW
z Mæciny.
W ramach przeglàdu zaplanowano trzy
konkursy, które oceniane byùy przez komisjæ
artystycznà: konkurs potraw regionalnych, konkurs
tradycyjnych scenek obyczajowych, konkurs plastyki
obrzædowej – róýdýek/rózg weselnych.
Wúród wielu atrakcji najwiækszym
zainteresowanie cieszyùy siæ stoiska konkursowe
z tradycyjnymi potrawami, które juý od momentu
wejúcia na boisko zachæcaùy wspaniaùym zapachem.
Kaýde KG zgùosiùo do konkursu jednà regionalnà
potrawæ: KGW z Pasierbca – tradycyjnà grochówkæ
wiejskà, KGW z Laskowej – „zimnioconke”, KGW
z Mszany Dolnej – kluski „kycioki”, KGW z Zasadnego
– „sapkæ ze skwarkomi i maúlankà”, KGW
z Podùopienia – kwaúnice na ýeberkach, a KGW
z Mæciny – rosóù z koziny z ziemniakami. Oprócz
przygotowania potraw konkursowych kaýde koùo
postaraùo siæ o to, by na ich stole nie zabrakùo takich
smakoùyków jak pierogi ze úliwkami czy kapustà,
droýdýówki, kaszanka, swojski ser i masùo, róýnego
rodzaju ciasta i ciasteczka, owoce i warzywa, jak
równieý kiszone ogórki i chleb ze smalcem.
Przedstawicielki naszej gminy – Koùo
Gospodyñ Wiejskich z Podùopienia w skùadzie: Zofia
Jamróz (przewodniczàca), Ùucja Kulpa, Zofia Pala,
Maria Ryú, Anna Limanówka stanæùy na wysokoúci
zadania i doùoýyùy wszelkich starañ, by ich stóù
zapraszaù nie tylko wspaniaùym zapachem i wyglàdem,
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ale przede wszystkim smakiem. Úpiewem zachæcaùy do
skosztowania swoich potraw i „uwijaùy siæ” jak tylko
mogùy, by dogodziã kaýdemu, nawet najbardziej
wybrednemu, smakoszowi. O znakomitoúci potraw
przyrzàdzonych przez nasze Panie moýe úwiadczyã fakt,
iý stoisko przez nie przygotowane byùo bardzo licznie
oblegane, a pysznoúci zniknæùy ze stoùu najszybciej,
mimo tego ýe przez komisjæ oceniane, a co za tym idzie i
konsumowane, byùy na samym koñcu.
Kolejny konkurs przeglàdu miaù na celu zaprezentowanie wybranej, okoùo 20-minutowej, scenki
obyczajowej. KGW prezentowaùy kolejno nastæpujàce
„spektakle”: Pasierbiec – Kiszenie kapusty, Laskowa –
Cza by obejúã do doktora, Mszana Dolna – Ubieranie
podùaênicki, Zasadne – Ryktuwanie do wiosny,
Podùopieñ – Odwiedziny noworodka, Mæcina –
Maglowanie. Kaýde widowisko byùo starannie
przygotowane i kaýdemu towarzyszyùy liczne rekwizyty
– meble, przyrzàdy gospodarcze itp., które wspaniale
odzwierciedlaùy klimat danego wystàpienia. Panie
z KGW wykazaùy siæ wrodzonym talentem aktorskim
i pomimo poczàtkowej tremy wspaniale prezentowaùy
siæ na scenie. Warto wspomnieã, ýe w scenkach nie
brakowaùo humoru i dawnej gwary, tak czæsto juý dziú
zapominanej.
Ostatni element przeglàdu – konkurs plastyki
obrzædowej, równieý wzbudziù wielkie zainteresowanie.
W tej czæúci Paniom z naszej gminy towarzyszyùy
dziewczynki z Podùopienia: Klaudia Pala, Beata Kulpa,
Karolinka Kulig, Kinga Kulig, Gosia Limanówka, które
swoimi maùymi ràczkami zwinnie uwijaùy siæ przy
skræcaniu kwiatów z bibuùy, czego rezultatem byùa
piækna rózga weselna w formie choinki z bukszpanu.
Nie zabrakùo takýe wielu atrakcji dla dzieci:
dmuchanych zamków, trampolin czy zjeýdýalni,
a gratkà dla mùodzieýy byù wystæp m.in. Zespoùu
Pendrive i pokaz tañca Flight Academy oraz
zaplanowana na sam koniec imprezy dyskoteka.
W godzinach wieczornych komisja artystyczna
ogùosiùa koñcowe wyniku przeglàdu:
- I miejsce zajæùo KGW z Mæciny,
- II miejsce zajæùo KGW z Zasadnego i KGW
z Laskowej
- III miejsce zajæùo KGW z Podùopienia, KGW z Mszany
Dolnej i KGW z Pasierbca.
Kinga Urbañska

STRA¯ACY NA STADIONIE NARODOWYM
Druhowie Straýacy z Ochotniczej Straýy Poýarnej
w Tymbarku: Zbigniew Kaptur - komendant gminny
straýaków, Robert Nowak - sekretarz Zarzàdu Oddziaùu
Gminnego ZOSP RP oraz Szymon Rybka uczestniczyli
w úwiæcie straýaków, które miaùo miejsce na Stadionie
Narodowym w Warszawie.
Na piæknym obiekcie sportowym, swoje 20-lecie
obchodziùa Pañstwowa Straý Poýarna oraz XIII Zjazd
Zwiàzku Ochotniczych Straýy Poýarnych RP. Wúród
licznych atrakcji wymieniã naleýy pokazy sprzætu
ratowniczego i dziaùañ ratowniczych, zawody
sprawnoúciowe dla dzieci, koncerty zespoùów: Budka
Suflera i Blue Cafe oraz pokaz ciæcia drewna przez
kadræ narodowà. Po zakoñczeniu pokazu piæciokrotny
mistrz Polski, siódmy zawodnik úwiata w Stihl
Timbersport Series (serii zawodów o mistrzostwo
úwiata „drwali” w ciæciu drewna, sponsorowanych
przez firmæ pilarek do drewna STIHL) Arkadiusz
Drozdek przekazaù tymbarskim straýakom swojà
koszulkæ i drewniany kràýek z autografem na licytacjæ
dla Karolka Talaski, który wymaga operacji serca
w Monachium. Koszulkæ i kràýek straýacy przekazali
rodzicom Karolka.
Za ten cenny dar, straýakowi Arkadiuszowi
Drozdkowi tymbarscy straýacy skùadajà serdeczne
podziækowania.
Robert Nowak

M£ODZIE¯ Z PIEKIE£KA NA GROBIE
NIEZNANEGO ¯O£NIERZA
W zwiàzku z przypadajàcà w tym roku
73. rocznicà wybuchu II Wojny Úwiatowej, mùodzieý
klasy III Niepublicznego Gimnazjum w Piekieùku wraz
z Wychowawcà, uporzàdkowa³a i zapali³a znicz na
Grobie Nieznanego Ýoùnierza Rosyjskiego pod Kopanà
Drogà w Tymbarku.
Aktywne wùàczenie siæ mùodzieýy ze szkoùy
w Piekieùku, w uporzàdkowanie miejsca spoczynku
rosyjskiego ýoùnierza, jest doskonaùà formà pamiæci
o tragedii tamtych dni, która daje nam wiaræ w lepsze
jutro.
Robert Nowak

www.tymbark.pl

7

JAREK OLEKSY Z TYMBARKU
UCZESTNIKIEM ULTARAMARATONU
MOUNT BLANC
W dniach od 31 sierpnia do 2 wrzeúnia 2012
roku, w znanym francuskim kurorcie sportowym
Chamonix w Alpach, zostaùa rozegrana kolejna edycja
Ultramaratonu Mount Blanc, uchodzàcego za
najtrudniejszy na úwiecie.
Poczàtkowo trasa miaùa liczyã okoùo 170 km,
lecz ze wzglædu na bardzo trudne warunki klimatyczne
(únieg i deszcz) organizatorzy ograniczyli trasæ biegu,
prowadzàcà francuskim pasmem górskim, do 100 km.
Ukoñczenie tego ultramaratonu jest marzeniem
wielu biegaczy na caùym úwiecie. Na blisko 2300
zawodników z caùego úwiata, jedna czwarta nie
ukoñczyùa biegu – mówi Jarosùaw Oleksy. Na tej
prestiýowej imprezie, wúród grupy zaledwie 40
Polaków, bieg ukoñczyùo 23 zawodników, a Jarek byù
11. W ostatecznej klasyfikacji uplasowaù siæ na 850
miejscu.
Pragnæ serdecznie podziækowaã Staroúcie
Limanowskiemu, Wójtom Gmin Tymbark i Sùopnice,
Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych
w Krakowie, Nadleúnictwu Limanowa, Stowarzyszeniu
Kulturalno-Oúwiatowemu Ziemi Limanowskiej,
kolegom z Relaxu oraz kilku anonimowym osobom za
pomoc finansowà i materialnà dziæki której miaùem
moýliwoúã udziaùu w zawodach – koñczy Jarosùaw
Oleksy.
Jarkowi serdecznie gratulujemy i ýyczymy wielu
sukcesów sportowych!

Jarek Oleksy jest cz³onkiem Klubu “Limanowa
Forrest”, w którego barwach m.in. rok temu, zdobyù
bràzowy medal Mistrzostw Polski Weteranów w biegu
górskim stylem anglosaskim w Ustrzykach Dolnych.
Oprócz reprezentowania we Francji KS „Limanowa
Forrest”, Jarek reprezentowaù równieý oficjalnie Powiat
Limanowski, Gminæ Tymbark i Sùopnice oraz
Nadleúnictwo Limanowa i Stowarzyszenie KulturalnoOúwiatowe Ziemi Limanowskiej. Za dwa lata
zapowiada ponowny udziaù w ultramaratonie Mount
Blanc na trasie 170 km.
Robert Nowak
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MECZ MIESZKAÑCY ZAMIEÚCIA
KONTRA RADNI
W dniu 25 sierpnia 2012 roku na boisku
sportowym w Zamieúciu, juý po raz trzeci, odbyù siæ
mecz piùki noýnej rozgrywany pomiædzy mieszkañcami
Zamieúcia a Radnymi Gminy Tymbark.
W rolæ sædziego meczu wcieliù siæ Wójt Gminy
Tymbark - Lech Nowak. Wspaniali „piùkarze” caùym
sercem zaangaýowali siæ w te rozgrywki i robili
wszystko, aby nie przepuúciã ýadnej piùki.
Mecz zakoñczyù siæ oczywiúcie niekwestionowanym
remisem, a dzieci z Zamieúcia puszczaùy z tej okazji
latajàce lampiony szczæúcia.
Ewa Kulig

BOGACTWO PRZYRODY GORCÓW SPOTKANIE Z DR HAB. PAW£EM CZARNOT¥

W poniedzia³kowy poranek 10 wrzeúnia,
w Bibliotece Publicznej w Tymbarku, odbyùo siæ
spotkanie z dr hab. Pawùem Czarnotà, kierownikiem
Pracowni Naukowej Gorczañskiego Parku Narodowego, zorganizowane przez Dyrektora Biblioteki –
Panià Ewæ Skrzekut.
Wúród licznie zgromadzonej publicznoúci, Pan
Doktor przedstawiù bardzo ciekawà prezentacjæ
multimedialnà zatytuùowanà Bogactwo przyrody
Gorców. Podczas swojego wystàpienia mówiù m.in.
o poùoýeniu Gorczañskiego Parku Narodowego, o jego
budowie geologicznej o florze i faunie, którà moýemy
tam zobaczyã, by przejúã w koñcu do omówienia jego
najwiækszych walorów przyrodniczych, a wszystko to
poparte licznymi fotografiami i schematami.
W spotkaniu udziaù wziæùy dzieci i mùodzieý ze
Szkoùy Podstawowej w Tymbarku, Szkoùy Podstawowej w Podùopieniu, Szkoùy Podstawowej w Piekieùku oraz Gimnazjum w Tymbarku. Nie zabrakùo
takýe przewodników, turystów i miùoúników gór
z naszej gminy, bioràcych czynny udzia³ w póêniejszej
dyskusji, której jednym z gùównych tematów byùa
ochrona úrodowiska i degradacja lasów. Licznie
zgromadzona publicznoúã nagrodziùa brawami
wystàpienie Pana Doktora, by potem udaã siæ na
towarzyszàcà prelekcji wystawæ fotograficznà: Gorce
z lotu ptaka.
Zdjæcia lotnicze tam zaprezentowane przedstawiaj¹ stan úrodowiska naturalnego I zmiany w nim
zachodzàce poprzez ukazanie piækna gorczañskiego
krajobrazu w jesiennej szacie. Liczne fotografie staùy
siæ wspaniaùym dopeùnieniem wystàpienia dra
Czarnoty i zaproszeniem do zobaczenia Gorców na
wùasne oczy.
Kinga Urbañska
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SPORT TO ZDROWIE PRZYJACIELE!
20 wrzeúnia 2012 roku odbyùo siæ uroczyste
otwarcie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole
Podstawowej w Zawadce. Budowa obiektu
wspóùfinansowana byùa ze úrodków Unii Europejskiej
w ramach dziaùania „Odnowa i rozwój wsi” programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Ze
wzglædu na niesprzyjajàcà pogodæ uroczystoúci
przeniesiono na salæ gimnastycznà, a na pùycie boiska
odbyùo siæ jedynie poúwiæcenie i symboliczne
przeciæcie wstægi.
Úwiætowanie rozpoczæto od przywitania
przybyùych goúci, wúród których znaleêli siæ: Wójt
Gminy Tymbark – Lech Nowak, Przewodniczàcy Rady
Gminy Tymbark – Marian Zimirski, czùonkowie Rady
Gminy Tymbark, pracownicy Urzædu Gminy
w Tymbarku, Dyrektorzy Szkóù i Przedszkoli z Gminy
Tymbark, przedstawiciele Komisariatu Policji
w Zawadce, prezesi uczniowskich klubów sportowych
i klubu sportowego KS Tymbark, ks. Wiesùaw Orwat
oraz nauczyciele i dzieci ze Szkoùy Podstawowej
w Zawadce. Nastæpnie odczytano list Marszaùka
Województwa Maùopolskiego Marka Sowy, który nie
mógù osobiúcie uczestniczyã w otwarciu.
Kolejnym punktem programu byùy przemówienia. Jako pierwszy o zabranie gùosu poproszony
zostaù Pan Wójt, który przypomniaù krótko historiæ
budowy boiska, okreúliù jego przeznaczenie i poinformowaù o przekazaniu Szkole Podstawowej w Zawadce
– jako prezentu – bramek na boisko, które sfinansowane
zostaùy z nagrody pieniæýnej, jakà Gmina otrzymaùa za
zajæcie 8 miejsca w kraju w Sportowym Turnieju Miast
i Gmin 2012. Nastæpnie gùos zabrali kolejno:
Przewodniczàcy Rady Gminy, Pani Dyrektor Szkoùy
w Zawadce – Halina Dudzik, ks. Wiesùaw Orwat oraz
Soùtys Zawadki Pani Maria Ùabuz. Prezenty z okazji
otwarcia boiska, w postaci piùek do róýnych gier, na
ræce Pani Dyrektor przekazali takýe Dyrektorzy Szkóù:
z Podùopienia, Tymbarku i Piekieùka. Po czæúci
oficjalnej, przybyli goúcie obejrzeli program
artystyczny przygotowany przez dzieci ze Szkoùy
Podstawowej w Zawadce, które poprzez taniec i úpiew
przekazaùy swojà radoúã z otwarcia boiska. Przy okazji
uroczystoúci Pan Wójt zostaù poproszony o wræczenie
nagród dla dzieci, które zajæùy pierwsze miejsca
w konkursach sportowych.
Przez wzglàd na pogodæ modlitwy zwiàzane
z poúwiæceniem boiska odmówione zostaùy w sali,
a sam akt poúwiæcenia miaù miejsce na boisku.
Uroczystego przeciæcia wstægi, dokonali – w strugach
deszczu, a jednak z uúmiechami na twarzach – Pan
Wójt, Przewodniczàcy Rady Gminy, Pani Dyrektor
Szkoùy w Zawadce oraz ks. Wiesùaw Orwat. Zùa aura
towarzyszàcà wydarzeniu, nie popsuùa jednak nikomu
z goúci humoru i po koñcowych „oglædzinach” nowo
otwartego obiektu, wszyscy w dobrych nastrojach,
udali siæ do szkoùy na degustacjæ potraw regionalnych.
Kinga Urbañska
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ABC OBRONY CYWILNEJ GMINY TYMBARK

OBRONA CYWILNA – system, którego, celem jest
ochrona ludnoúci, zakùadów pracy i urzàdzeñ
uýytecznoúci publicznej, dóbr kultury, ratowanie
i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny
oraz wspóùdziaùanie w zwalczaniu skutków klæsk
ýywioùowych I katastrof. Podstawowymi jednostkami
organizacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania
zadañ obrony cywilnej sà formacje obrony cywilnej.
Formacje obrony cywilnej (FOC) to pododdziaùy
tworzone przez wojewodów, starostów, burmistrzów,
wójtów (prezydentów miast), kierowników zakùadów
pracy (przedsiæbiorców) stosownie do zagroýeñ
i potrzeb, w celu wykonywania zadañ zwiàzanych
z ochronà ludnoúci w czasie pokoju lub wojny.
Osiàgniæcie gotowoúci do dziaùania przez FOC to
okreúlenie czasu potrzebnego do powoùania czùonków
formacji (ratowników), wyposaýenia w sprzæt
i przeszkolenie.
Miejsca formowania FOC to okreúlenie miejsc
stawiennictwa czùonków formacji (ratowników), np.
w zakùadach pracy, siedzibach Urzædów Gmin (Miast),
Starostw Powiatowych.
System Wykrywania i Alarmowania o skaýeniach to
powiàzany organizacyjno-technicznie zespóù FOC
przeznaczony do prowadzenia rozpoznania, wykrywania, wytwarzania, gromadzenia, przetwa-rzania
i wstæpnej analizy informacji o uwolnieniu do
úrodowiska toksycznych úrodków chemicznych,
materiaùów promieniotwórczych, zakaênych
czynników biologicznych, powstania stref skaýeñ i
zakaýeñ itp. zagroýeñ na okreúlonym terenie.
Alarmowanie to dziaùanie majàce na celu
natychmiastowe przekazanie sygnaùu do wùaúciwych
terytorialnie wùadz (wojewodów, starostów,
burmistrzów, wójtów, prezydentów miast sùuýb
i ludnoúci na danym terenie), informujàce o zagroýeniu
skaýeniem, skaýeniu lub o innym zagroýeniu
wymagajàcym natychmiastowego dziaùania, o jego
moýliwym rozwoju oraz odpowiednim sposobie
postæpowania.
Ostrzeganie to dziaùanie majàce na celu przekazanie
komunikatów i informacji uprzedzajàcych o zagroýeniach i zalecajàcych podjæcie dziaùañ zabezpieczajàcych i ochronnych oraz informujàce o sposobach
postæpowania na wypadek jego ewentualnego
wystàpienia.
Rodzaje úrodków ostrzegania i alarmowania:
-dêwiækowe sygnaùy alarmowe,
-komunikaty ostrzegawcze i alarmowe nadawane za
poúrednictwem lokalnych úrodków masowego
przekazu (rozgùoúni radiowych, oúrodków telewizyjnych, portali internetowych),
-komunikaty przekazywane za poúrednictwem staùych
urzàdzeñ nagùaúniajàcych, zwùaszcza w zakùadach
pracy oraz obiektach uýytecznoúci publicznej,
-komunikaty przekazywane za poúrednictwem

ruchomych urzàdzeñ nagùaúniajàcych, ze szczególnym
uwzglædnieniem pojazdów sùuýb, inspekcji i straýy,
-komunikaty przekazywane z wykorzystaniem
nowoczesnych systemów teleinformacyjnych:
-w radiofonii RDS (Radio Data System),
-w telewizji (telegazeta),
Wykrywanie skaýeñ to dziaùanie realizowane
w okreúlonym rejonie i czasie w celu potwierdzenia lub
wykluczenia obecnoúci toksycznych úrodków
chemicznych, materiaùów promieniotwórczych i zakaýeñ
biologicznych.
Informowanie to przekazywanie wiadomoúci o sposobach zapobiegania zagroýeniom, sposobach postæpowania na wypadek powstania zagroýeniom oraz po jego
ustaniu, w tym o moýliwoúci uzyskania pomocy przy
usuwaniu jego skutków.
Rodzaje úrodków informowania:
-instrukcje postæpowania w razie zaistnienia zagroýenia,
opracowywane i rozpowszechniane przez organy obrony
cywilnej (Terenowych Szefów Obrony Cywilnej),
-instrukcje postæpowania w razie zaistnienia zagroýenia
w formie elektronicznej, dostæpne publicznie za
poúrednictwem ogólnie dostæpnych ùàczy telekomunikacyjnych (internetowych), na stronach organów OC
(Urzædów Wojewódzkich, Starostw Powiatowych,
Urzædów Gmin, Urzædów Miast),
-instrukcje, poradniki, ulotki, plakaty i inne podobne
publikatory informujàce o zagroýeniach, sposobach
zapobiegania i postæpowania w razie ich wystàpienia,
opracowywane przez organy obrony cywilnej
(Terenowych Szefów Obrony Cywilnej), organy sùuýb,
inspekcji, straýy oraz innych podmiotów realizujàcych
zadania w zakresie ochrony ludnoúci,
-komunikaty informujàce o zagroýeniach, sposobach
zapobiegania i postæpowania w razie ich wystàpienia
podawane w úrodkach masowego przekazu.
Zadaniem FOC jest wykonywanie czynnoúci
zwiàzanych z wykrywaniem zagroýeñ, przekazywaniem
informacji o ich zaistnieniu, opracowaniem danych oraz
ostrzeganiem i alarmowaniem, a takýe ochronà ludnoúci,
zakùadów pracy, urzàdzeñ uýytecznoúci publicznej,
zabytków, ewakuacjà i udzielaniem pomocy
poszkodowanym w stanach nadzwyczajnych, w tym
w stanie klæski ýywioùowej i w stanie gotowoúci obronnej
pañstwa czasu kryzysu i gotowoúci obronnej pañstwa
czasu wojny.
W celu zapewnienia dziaùania Systemu Wykrywania
I Alarmowania na poszczególnych szczeblach
utrzymywane sà do dziaùania:
-w gminie: jedna druýyna wykrywania i alarmowania,
punkty alarmowania w soùectwach i w zakùadach pracy
-w powiecie: Powiatowy Oúrodek Analizy Danych I Alarmowania, powiatowa druýyna analiz laboratoryjnych
-w województwie: Wojewódzki Oúrodek Analizy Danych
IAlarmowania,Wojewódzka Kompania Analiz
Laboratoryjnych, Lotnicze Formacje Obrony Cywilnej,
radiowo-telewizyjne druýyny alarmowani .
Robert Nowak
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GMINA TYMBARK W CZO£ÓWCE
KRAJOWEJ!

Gmina Tymbark w Europejskim Tygodniu
Sportu dla Wszystkich – XVIII Sportowym Turnieju
Miast i Gmin 2012 zajæùa ósme miejsce w kraju,
a drugie w województwie maùopolskim.
Za zajæcie tak wysokiego miejsca otrzymaùa
nagrodæ finansowà w wysokoúci 4.000 zù, na zakup
sprzætu sportowego i pamiàtkowy dyplom. Uroczyste
ogólnopolskie podsumowanie turnieju odbyùo siæ
w Gminie Sitkówka – Nowiny k. Kielc (woj.
úwiætokrzyskie).
Na sukces gminy w Sportowym Turnieju Miast
i Gmin zapracowaùa liczna grupa dziaùaczy
Uczniowskich Klubów Sportowych: „Zryw”,
„Olimpijczyk”, „Ogniwo”, “Tymbark”, Klubu
Sportowego Tymbark, animatorów sportu oraz
organizacji pozarzàdowych. W akcjæ aktywnie
wùàczyùy siæ równieý wszystkie placówki oúwiatowe,
parafie i firma Tymbark, organizujàc liczne zawody
sportowe, turnieje, zabawy i wycieczki dla wszystkich
grup wiekowych.
Wszystkim osobom, które przyczyniùy siæ do
sukcesu naszej gminy w rywalizacji sportowej
skùadamy serdeczne podziækowania.
Robert Nowak
¯o³nierze wyklêci zapomniani bohaterowie
Czwartkowy poranek (27 wrzeúnia) okazaù siæ
radosny dla kilku uczniów ze SP i Gimnazjum
z Tymbarku. Jako laureaci konkursu plastycznego,
zorganizowanego przez UG w Tymbarku i Jednostkæ
tymbarskiego „Strzelca”, pod hasùem Ýoùnierze Wyklæci
– zapomniani bohaterowie, odebrali – z ràk Wójta
Gminy Tymbark Lecha Nowaka – nagrody ksiàýkowe,
ufundowane przez IPN Oddziaù w Krakowie.
Prace, które wziæùy udziaù w konkursie odznaczaùy
siæ wielkà starannoúcià i róýnorodnoúcià, a ich
wykonanie byùo zapewne, co daùo siæ zauwaýyã, bardzo
dobrze przemyúlanie. Kaýdy rysunek wykonany innà
technikà (farby, kredki, wægiel) w odmienny sposób
wyraýaù zadany temat, ale kaýdy miaù w sobie pewien
element osobistej interpretacji i metafory. Komisja
miaùa zatem trudny orzech do zgryzienia.
Wúród nagrodzonych laureatów znaleêli siæ
ostateczni uczniowie Gimnazjum: Klaudia Puchaùa,
której praca uznana zostaùa za najlepszà, Ùukasz
Suùkowski, który zajàù II miejsce, Natalia Ptak, która
uplasowaùa siæ na III pozycji oraz Martyna Duda, która
zajæùa IV miejsce. W kategorii wiekowej Szkóù
Podstawowych zwyciæýyùa Martyna Dudek.
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Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!
Celem konkursu byùo uczczenie pamiæci ýoùnierzy
wyklætych, zamordowanych przez polskich i sowieckich
komunistów w latach 1945–1956 – mówi mù. insp. ZS
Robert Nowak organizator konkursu, dowódca
tymbarskiego Strzelca – Z ràk stalinowskiego reýimu
zginæùo 8,6 tys. ýoùnierzy podziemia niepodlegùoúciowego, a 5 tys. skazano na karæ úmierci.
Dodatkowo, w obozach i wiæzieniach úmierã poniosùo
ponad 20 tys. ýoùnierzy wyklætych – koñczy Robert
Nowak.
Kinga Urbañska

ZNANI NIEZNANI...
Franciszek Armiñski
urodzi³ siê 2 paŸdziernika
1789 roku w Tymbarku.
Jako dziecko straci³ oboje
rodziców i szybko musia³
siê usamodzielniæ. Po
ukoñczeniu krakowskiego
gimnazjum przeprowadzi³
siê do Warszawy, gdzie
pod kierunkiem Jana
Joachima Limeta (profesora Szko³y In¿ynierskiej)
rozwija³ zainteresowania matematyczne. Pod koniec
1811 roku wyjecha³ do Pary¿a, by studiowaæ
matematykê i astronomiê u J. Delambre'a i François
Arago. W po³owie 1815 roku powróci³ do Warszawy,
a rok póŸniej otrzyma³ katedrê astronomii na nowopowstaj¹cym Uniwersytecie Warszawskim. Od tego
momentu swój czas poœwiêci³ organizacji i budowie
uniwersyteckiego Obserwatorium Astronomicznego,
co wymaga³o od niego ogromnego poœwiêcenia i wielu
starañ. Podró¿e w sprawach s³u¿bowych odbywa³
bowiem nierzadko w czasie urlopów i na w³asny koszt,
a nie stroni³ tak¿e od pracy fizycznej przy stawianiu
budynków.
Budowê obiektu rozpoczêto w kwietniu 1820
roku na terenie Ogrodu Botanicznego. Formalne
przejêcie przez Uniwersytet Warszawski nast¹pi³o
w sierpniu 1825 roku i Armiñski uzyska³ pozwolenie na

ustawianie starannie kompletowanego (od 1816 roku)
instrumentarium: wielkiego ko³a po³udnikowego
i wielkiego ko³a repetycyjnego. Wyposa¿enie
obserwatorium by³o systematyczne uzupe³niane o nowe
przyrz¹dy, a biblioteka o nowe pozycje. Wskutek
wydarzeñ roku 1831 uniwersytet zamkniêto,
a obserwatorium uzyska³o status odrêbnego zak³adu
naukowego pod kierownictwem Armiñskiego.
Franciszka Armiñskiego mo¿na nazwaæ
bardziej organizatorem nauki ni¿ uczonym-badaczem,
dlatego te¿ pozostawi³ niewielki dorobek naukowy.
Jego pierwsze prace obserwacyjne – wyznaczenie
wspó³rzêdnych geograficznych obserwatorium –
przedstawi³ w 1828 roku w raporcie dla Komisji
Rz¹dowej. Badania kontynuowane do 1842 roku
z udzia³em Jana Barnowskiego i Adama Pra¿mowskiego, pos³u¿y³y za podstawê dwóch publikacji
w „Connaissance des Temps” z 1846 roku. W latach
1828-1829 wraz z Wojciechem Niemyskim prowadzi³
pomiary astronomiczno-geodezyjne na £ysicy, których
wyniki zrelacjonowa³ w „Pamiêtniku Sandomierskim”
z 1830 roku. Pos³uguj¹c siê przenoœnym ko³em repetycyjnym Reichenbacha, wyznaczy³ po³udnik i równole¿nik przechodz¹ce przez wierzcho³ek góry.
Franciszek Armiñski jest autorem szkicu
historycznego o astronomii staro¿ytnej, odczytanego na
posiedzeniu Towarzystwa Przyjació³ Nauk i og³oszonego drukiem w 1827 roku w roczniku towarzystwa.
Jego inne, prawdopodobnie liczne w rêkopisach, prace
nie zosta³y niestety opublikowane.
Choruj¹cy na serce, Franciszek Armiñski zmar³
nagle 14 stycznia 1848 roku.
Kinga Urbañska

S³up obserwacyjny i baraki na £ysicy wg Franciszka Armiñskiego (Ÿród³o: www.wiw.pl)
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NIE TYLKO NA WYPADEK PO¯ARU
W dniu 25 wrzeúnia 2012 r., we wszystkich
placówkach oúwiatowych na terenie Gminy Tymbark,
przeprowadzono próbnà ewakuacjæ dzieci i mùodzieýy,
nauczycieli oraz pozostaùego personelu szkóù.
Ewakuacjà objætych zostaùo ùàcznie 1247 osób.
Praktyczne ãwiczenia obserwowali i oceniali: druh
Zbigniew Kaptur - komendant gminny straýaków, st.
asp. Czesùaw Kulig z Komendy Powiatowej
Pañstwowej Straýy Poýarnej w Limanowej, asp.
sztabowy Wùodzimierz Nowak z Komisariatu Policji
w Tymbarku oraz Robert Nowak z Gminnego Zespoùu
Zarzàdzania Kryzysowego.
We wszystkich placówkach oúwiatowych na terenie
gminy opracowano plany ewakuacji, a przyjæte
procedury ewakuacji sprawdzono podczas ãwiczeñ.
Tego typu praktyczne ãwiczenia sà organizowane na
terenie gminy Tymbark kaýdego roku – mówi druh
Zbigniew Kaptur, komendant oddziaùu gminnego
ZOSP RP w Tymbarku – sprawdzamy realnoúã
opracowanych w planach zaùoýeñ oraz przebieg
ewakuacji. Jest to bardzo waýny element szkoleniowy
jak równieý praktyczne dziaùanie i kierowanie procesem
ewakuacji w placówkach oúwiatowych w przypadku
zagroýeñ nie tylko poýarowych.
We wszystkich placówkach oúwiatowych ewakuacje
zostaùy przeprowadzone wzorowo, a na szczególne
wyróýnienie zasùugujà: Gimnazjum Samorzàdowe
w Tymbarku, Niepubliczna Szkoùa Podstawowa
I Gimnazjum w Piekieùku oraz Przedszkole Parafialne.
Robert Nowak

PAMIÊTAJ¥ O KAPITANIE MYSZKOWSKIM

Mùodzieý z organizacji proobronnej „Strzelec”
w Tymbarku, w 73. rocznicæ napaúci ZSRR na Polskæ,
upamiætniùa to tragiczne dla Polaków wydarzenie
historyczne oddaniem hoùdu i zapaleniem zniczy obok
tablicy pamiàtkowej i Dæbu Pamiæci kapitana Jerzego
Myszkowskiego, zamordowanego przez NKWD
strzaùem w tyù gùowy w Katyniu w 1940 roku. Akcjæ
zorganizowaù sekcyjny ZS Karol Natonek, dowódca
tymbarskich Orlàt.
Tymbarscy „Strzelcy” troszczà siæ o Miejsca
Pamiæci Narodowej takie jak cmentarz wojenny
z okresu I wojny úwiatowej oraz pomniki i mogiùy
polegùych w okresie II wojny úwiatowej ýoùnierzy.
Robert Nowak
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INWESTYCJE - drogi po przebudowie
i remoncie przekazane do u¿ytkowania
1. Droga gminna nr 2548075 (dziaùka nr 906)
„Kordeczkówka” w Podùopieniu zostaùa odbudowana
na caùym odcinku dùugoúã 350 mb o nawierzchni
asfaltowej z rowami odwadniajàcymi czæúciowo
zabezpieczone korytkami. Caùkowity koszt zadania
wynosi 141 124,25 zù.
2. Droga gminna nr 2548103 (dziaùka nr 1673) „Pod
Przekaênik” w Podùopieniu odbudowana na dwóch
odcinkach 300 mb i 500 mb o nawierzchni asfaltowej.
Caùkowity koszt zadania wynosi 176 264,18 zù.
3. Droga gminna nr 2548291 (dziaùka nr 370)
„Szwabówka” w Zamieúciu zostaùa odbudowana na
odcinku 800 mb o nawierzchni asfaltowej. Caùkowity
koszt zadania wynosi 195 203,23 zù.
4. Droga gminna nr 2548041 (dziaùka nr 414)
„Wæglarka” w Piekieùku zostaùa odbudowana na
odcinku 500 mb o nawierzchni asfaltowej. Caùkowity
koszt zadania wynosi 136 327,72 zù.
5. Droga rolnicza „Malarzówka” (dziaùka nr 891)
w Zamieúciu zostaùa wyremontowana na odcinku 440
mb o nawierzchni tùuczniowej. Caùkowity koszt
zadania wynosi 50 000 zù.

Droga gminna “Szwabówka” w Zamieœciu

Droga gminna “Wêglarka” w Piekie³ku

Droga gminna “Kordeczówka” w Pod³opieniu

Droga rolnicza “Malarzówka” w Zamieœciu

oprac. Andrzej Staniec i Marcin Bogacz
Droga gminna “Pod przekaŸnik” w Pod³opieniu

www.tymbark.pl
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KONKURS FOTOGRAFICZNY!

POPROŒ O POMOC! NIE ZWLEKAJ!

Serdecznie zapraszamy wszystkich miùoúników
fotografii do wziæcia udziaùu w konkursie
Najpiækniejsze miejsca Gminy Tymbark.
Prosimy o nadsyùanie zdjæã cyfrowych
(kolorowych lub czarno-biaùych), ukazujàcych
najpiækniejsze, warte odwiedzenia zakàtki
Tymbarku i okolic wraz z krótkim opisem, co
przedstawiajà.
Nagrodà w konkursie jest prezentacja
zwyciæskich fotografii podczas miesiàca
promocyjnego (listopad) Gminy Tymbark
w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej
w Limanowej.
Fotografie prosimy przesyùaã do 20
paêdziernika 2012 r., na adres e-mail:
m.rapacz@tymbark.pl lub dostarczyã osobiúcie
(w wersji elektornicznej) do budynku Urzædu
Gminy (pokój nr 11), w godzinach pracy urzædu:
7.30-15.30.

Jeœli jesteœ bita, upokarzana, s³yszysz groŸby,
jesteœ zmuszana do poni¿aj¹cych zachowañ NIE MUSISZ SIÊ NA TO GODZIC!
Masz prawo do wsparcia ze strony policji oraz zespo³u
interdyscyplinarnego.

XIX
RAJD GÓRSKI
SZLAKIEM
WALK LEGIONÓW
POLSKICH
NA ZIEMI
LIMANOWSKIEJ
/trasa: Jurków - Mogielica Sùopnice - Ùopieñ - Tymbark/

11-13 paêdziernika 2012
Organizatorzy:
Urzàd Gminy w Tymbarku
Urzàd Gminy w Sùopnicach
Starostwo Powiatowe w Limanowej
Zespóù Szkóù im. KEN w Tymbarku
JS nr 2007 ZS „Strzelec” OSW
Koùo PTTK „Tymbarskie Harnasie”
Zespóù Szkóù i Przedszkole nr 2 w Sùopnicach

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 3325637/3325632
e-mail: ug.tymbark@tymbark.pl
www.tymbark.pl
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Zadzwoñ! 516 653 611
lub przyjdŸ do Punktu Informacyjnego dla osób
dotkniêtych przemoc¹ w rodzinie:
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Tymbarku
poniedzia³ek-pi¹tek godz. 7.30-15.30
oraz
Biblioteka Publiczna
co trzecia œroda godz. 15.00-17.00
(dodatkowo w œrody porady psychologa i prawnika
w godz. 14.00-16.00)
PRZEMOC WOBEC NAJBLI¯SZYCH JEST
PRZESTÊPSTWEM!
INFORMACJA
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Tymbarku
informuje, ¿e od dnia
1 wrzeœnia do 31 paŸdziernika 2012 roku,
w godzinach 7.30-15.30
przyjmowane s¹ wnioski o przyznanie zasi³ku rodzinnego
wraz z dodatkami na okres zasi³kowy 2012/2013.
Niezbêdnych informacji dotycz¹cych z³o¿enia wniosku
udzielaj¹ pracownicy GOPS w Tymbarku.
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

