w numerze m.in. Inwestycje gminne, Pozytywna opinia RIO, Bezpłatna aplikacja mobilna e-Tymbark, Święto Żołnierzy
Wyklętych, Konkurs Palm Wielkanocnych, Wiosenny Przegląd Młodych Solistów, Koncert patriotyczny przedszkolaków,
Tymbarski polonez dla Niepodległej, 25-lecie Strażackiej Orkiestry Dętej „Tymbarski Ton”

kadencja 2014-2018

Tymbark

Podłopień
Zamieście
Piekiełko
Zawadka

Luty/Marzec/Kwiecień/Maj 2018

Wójt do Mieszkańców w kilku słowach

Szanowni Mieszkańcy Gminy Tymbark,
Zapraszam do lektury drugiego w tym roku wydania
„Informatora Samorządowego”. W tym numerze
szczególnie dużo uwagi poświęcamy obchodom
100-lecia niepodległości, a także realizowanym na terenie
Gminy inwestycjom, segregacji odpadów oraz realizacji
projektu eUrząd.
Stan zaawansowania inwestycji
Na wydatki inwestycyjne w tegorocznym budżecie przeznaczono rekordową kwotę 6,52 mln zł
z udziałem dofinansowania ze środków zewnętrznych w wysokości 2,59 mln. W pierwszej kolejności
rozpoczynane są inwestycje największe i najistotniejsze z punktu widzenia społecznego oraz te, na które
pozyskane są środki zewnętrzne. W dalszej kolejności będą realizowane pozostałe zadania. Obecnie trwają
prace przy rozbudowie sieci wodociągowej w Zamieściu, modernizacji stacji uzdatniania wody,
zaopatrującej większą część Gminy oraz budowie chodnika nad stadionem w kierunku Piekiełka. Rozpoczęła
się również długo oczekiwana wymiana pieców węglowych oraz budowa drogi Kwaśniakówka. Wraz
z remontem górnego odcinka drogi, który był przeprowadzony w 2015, powstanie nowy ciąg drogowy do
osiedla Kwaśniakówka oraz pomiędzy centrum Tymbarku i drogą krajową nr 28. Szczegółowe omówienie
realizowanych prac znajduje się na stronach 3-6 Informatora. Na etapie rozstrzygania przetargu jest
rewitalizacja terenu wokół Szkoły Podstawowej w Tymbarku wraz z przebudową boisk oraz budowa placu
zabaw w Podłopieniu (oba zadania z dofinansowaniem zewnętrznym).
Wykonanie zeszłorocznego budżetu
Budżet za 2017 rok został wykonany na wysokim, porównywalnym do poprzednich lat i innych samorządów
poziomie. Wszystkie istotne zadania zostały wykonane zgodnie z przyjętym budżetem. Wydatki
inwestycyjne wynosiły 3,48 mln zł, a co trzecia złotówka wydana na inwestycje pochodziła z dotacji
zewnętrznych. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu.
E- urząd
W poprzednim roku został zrealizowany, z udziałem środków zewnętrznych, projekt informatyzacji urzędu.
Zachęcam gorąco do skorzystania z udogodnień wprowadzonych w wyniku jego realizacji m.in. aplikacji
mobilnej eTymbark, płatności internetowych oraz płatności za pomocą karty w urzędzie.
Tymbarskie jubileusze w 100-lecie niepodległości
Inauguracja gminnych obchodów rozpoczęła się w Święto Narodowe 3 Maja zatańczeniem poloneza na
tymbarskim rynku. Zakończenie planowane jest na 11 listopada w Święto Niepodległości. Na ostatniej
stronie Informatora prezentujemy program obchodów z udziałem partnerów.
Zapraszam wszystkich Państwa, do aktywnego włączenia się w gminne obchody 100-lecia niepodległości.
Niech ten czas tymbarskich jubileuszy będzie dla nas okazją do spotkania się, wspólnego świętowania,
a także wzmocnienia więzi, które stanowią fundament naszej wspólnoty samorządowej.
Paweł Ptaszek
Wójt Gminy Tymbark
2
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Budżet / Inwestycje

POZYTYWNA OPINIA
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w sprawie wykonania budżetu za rok 2017
W dniu 5 kwietnia 2018 roku Skład stanowi 98,3% ich planu natomiast wydatki
Orzekający Kolegium Regionalnej Izby wykonano w kwocie 28.524.402,52 zł – co daje
Obrachunkowej w Krakowie, Uchwałą Nr realizację w 97,2 % planu w tym:
S.O. X/423/19/18 pozytywnie zaopiniował
sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy - wydatki bieżące 25.043.419,88 zł
Tymbark za 2017 rok oraz informację - wydatki majątkowe 3.480.982,64 zł
o stanie mienia Gminy.
Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych
Opinia ta wydana została po zbadaniu pożyczek i kredytów wynosi 6.497.000 zł – co
przedłożonego przez Wójta Gminy Tymbark stanowi 23,4% wykonanych dochodów. W 2017
sprawozdania z wykonania budżetu oraz roku Gmina zaciągnęła kredyt w wysokości
1.334.,000,00 zł.
informacji o stanie mienia komunalnego.
Dochody budżetowe za 2017 rok zostały
zrealizowane w kwocie 27.749.409,80 zł co

Rozpoczęto budowę chodnika w Tymbarku

Zofia Duda
Skarbnik Gminy

Termin zakończenia prac przewidziany jest na
koniec sierpnia br., a koszt całkowity inwestycji to
blisko 929 000 zł z czego 50% stanowi udział Powiatu
Limanowskiego.

W marcu br. Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek
podpisał umowę na wykonanie chodnika wraz
z zatokami autobusowymi przy drodze
powiatowej 1617 K Piekiełko – Tymbark od drogi
gminnej Na Stoku do drogi gminnej Kopana
Droga.
Obecnie trwają prace przy w/w inwestycji. Firmą,
wykonującą prace jest, wyłonione w ramach
przetargu, Przedsiębiorstwo BudowlanoUsługowe „ZIBUD”.
Ogólny zakres robót obejmuje m.in. wykonanie
nawierzchni z kostki betonowej, przebudowę
przepustu, regulację studni i montaż rur
ochronnych, poszerzenie jezdni, konstrukcję
nawierzchni zatok autobusowych oraz
zamontowanie oznakowania pionowego.
www.tymbark.pl
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Inwestycje
Rewitalizacja terenu przy Szkole Podstawowej w Tymbarku wraz z przebudową boisk

Gmina Tymbark otrzymała dofinansowanie,
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, na
realizację inwestycji pn. Przebudowę boisk sportowych wraz z kompleksem rekreacyjnym przy Szkole
Podstawowej w Tymbarku.
W ramach zadania zaplanowano przebudowę
obiektów sportowych, w tym boiska sportowego
wielofunkcyjnego oraz boiska do koszykówki,
budowę obiektów małej architektury, siłowni
zewnętrznej, placu zabaw, bieżni do biegu na 60 m,
bieżni do skoku w dal oraz utwardzenie terenu
i zagospodarowanie terenów zielenią.
Przewiduje się również utwardzenie powierzchni
gruntu przy budynku szkoły, które obejmuje
przebudowę placu utwardzonego (wyznaczenie jezdni
oraz mini ronda), budowę miejsc postojowych dla
samochodów osobowych, budowę chodnika,
odwodnienie części terenu, ukształtowanie terenu
i zieleni, budowę murku żelbetowego wraz z montażem poręczy z pochwytem dla niepełnosprawnych.
Wartość projektu to blisko 1 060 000 zł, przy czym
kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych
wynosi: 793 210,02 zł.
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Inwestycje
Trwają prace przy rozbudowie wodociągu w Zamieściu

W kwietniu br. rozpoczęły się prace przy inwestycji pn.
Budowa sieci wodociągowej w Zamieściu.
II etap prac przy kapliczce dofinansowany

Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego,
Gmina Tymbark otrzymała dofinansowanie w kwocie
7000 zł – z budżetu województwa małopolskiego
w ramach konkursu Kapliczki Małopolski 2018 – na
realizację II etapu prac konserwatorskich zagrożonej

Przewidywany zakres robót obejmuje wykonanie
sieci wodociągowej o długość ok. 6,2 km i ma na
celu zaopatrzenie w wodę, ze zbiornika
zlokalizowanego na Górach Rysie, osiedli:
Pasykówka, Skrzatki, Puty i Zagroda; na
wysokości skrzyżowania w kierunku Słopnic.
Planowane jest połączenie z istniejącym
wodociągiem na osiedlu Sowy Tajdusie zasilanym
ze zbiornika na osiedlu Tajdusie.
Jednocześnie inwestycja zakłada przebicie pod
ciekiem wodnym Słopniczanka i docelowe
włączenie do istniejącego wodociągu biegnącego
od Tymbarku przy osiedlu Malarzówka i Brodkówka. Koszt rozbudowy to blisko 947 000 zł.

kamiennej kapliczki słupowej z 1904 roku
z Zawadki. Koszt całkowity II etapu konserwacji
to ponad 25 000 zł.
Przypomnijmy, że renowację obiektu rozpoczęto
w roku 2017. W ramach zadania wykonano
wówczas początkowe prace, mające na celu
zahamowanie procesów destrukcji zagrożonej
kapliczki, jak również przywrócenie jej pierwotnego wizerunku, a przez to jej walorów
estetycznych i architektonicznych m.in. poprzez
oczyszczenie detali prostych architektonicznych
obiektu z różnego rodzaju zabrudzeń oraz warstw
organicznych i mikrobiologicznych metodą
suchego piaskowania.
II etap prac ma na celu zahamowanie dalszych
procesów destrukcji zagrożonej kapliczki poprzez
wykonanie prac konserwatorskich (konserwacji
technicznej i estetycznej), wykonanie nowego
fundamentu i ogrodzenia.

Małopolskie Remizy 2018

Wniosek złożony przez Gminę Tymbark, w ramach
tegorocznej edycji konkursu „Małopolskie Remizy
2018”, został zaakceptowany przez Samorząd
Województwa Małopolskiego i na remont remizy OSP

Tymbark została przyznana kwota w wysokości
41 560 zł.
Wartość robót budowlanych zaplanowano na
kwotę 100 000 zł, w tym wnioskowano o kwotę
dotacji w wysokości 50 000 złotych.
Pomimo zmniejszenia dotacji o 8 440 złotych
wartość zadania i jego zakres nie ulegną zmianie.
Jest to możliwe dzięki zwiększeniu pomocy
finansowej przez Gminę Tymbark w tym Sołectwo
Tymbark oraz dzięki środkom własnym OSP
Tymbark.
W ramach zadania planowane jest dokończenie
remontu garażu, dostawa i montaż trzech
wyciągów spalin, malowanie elewacji i pomieszczeń wewnątrz remizy, remont ogrodzenia
i płyty zewnętrznej.
www.tymbark.pl 5

Inwestycje / Informacje z urzędu
Trwają prace przy budowie drogi
gminnej „Kwaśniakówka”

DROG-BET Stanisław Kurek z Limanowej.
Zakres prac przy w/w zadaniu obejmował będzie m.in.
roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, przebudowę
przepustu pod drogą, odbudowę chodnika, konstrukcję
nawierzchni, przebudowę sieci wodociągowej i gazowej,
roboty elektryczne.
Obecnie trwają prace przy w/w inwestycji, a termin jej
zakończenia przewidywany jest na koniec sierpnia br.
Koszt zadania to blisko 462 tys. zł w tym 212 tys. zł ze
środków zewnętrznych, w ramach Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

W marcu br. podpisano umowę na budowę drogi gminnej
pn. Kwaśniakówka w miejscowości Podłopień
i Tymbark. W ten sposób powstanie połączenie
z istniejącą częścią drogi do osiedla Kwaśniakówka,
która to została zmodernizowana jesienią 2015 roku.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego
do wykonania zadania wybrana została firma PPUH

Bezpłatna aplikacja mobilna eTymbark!
interesujące dla danej osoby: realizowane
inwestycje, imprezy kulturalne i promocyjne,
urzędowe ogłoszenia czy informacje o zagrożeniach np. pogodowych. Do większości
postów dodana jest lokalizacja, co ułatwi
dotarcie w opisane miejsce, a dodając daną
kategorię wiadomości do ulubionych można
określić jej priorytet.

Mieszkańcu, chcesz wiedzieć pierwszy
o tym co dzieje się w Twojej najbliższej
okolicy? Pobierz bezpłatną aplikację
mobilną eTymbark i bądź na bieżąco!
Dzięki powiadomieniom wysyłanym
bezpośrednio na telefon informujemy
o ważnych wydarzeniach w Gminie
Tymbark, które odbyły się lub są
planowane.Tematyczne menu aplikacji
pozwala na wyszukanie informacji, które są

6

www.tymbark.pl

Aby otrzymywać powiadomienia wystarczy
pobrać bezpłatną aplikację – nie trzeba być
zarejestrowanym, rejestracja pozwala jednak
na korzystanie z dodatkowych funkcji:
zgłaszania swoich uwag – funkcja zgłoś czy
zmiany ustawień tak, aby dostosować aplikację
do swoich potrzeb. Zarejestrowani użytkownicy mogą także otrzymywać powiadomienia
na podany przy rejestracji adres e-mail. Aby
dokonać rejestracji konta należy zgłosić się do
Urzędu Gminy w Tymbarku (pokój nr 11).
Rejestracja do systemu potwierdzona zostanie
wydrukiem.
Link do pobrania aplikacji dostępny jest na
stronie Gminy Tymbark: www.tymbark.pl
lub bezpośrednio w sklepie Google Play
w zakładce aplikacje.

Informacje z Urzędu

SEGREGUJMY ODPADY!
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz rozporządzeniem Ministra
Środowiska gminy zobowiązane są do osiągnięcia
co najmniej 50% poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła do 31 grudnia 2020 r.
Za niedopełnienie obowiązków wynikających
z ustawy gminom grożą kary grzywny, dlatego
zwracamy się z prośbą o segregację odpadów.
Ponadto przypominamy, że stawka opłaty za odpady
komunalne uzależniona jest od sposobu ich
zbierania:
- odpady zbierane nieselektywnie - 9,00 zł od
osoby za miesiąc,
- odpady zbierane selektywnie - 5,50 zł od osoby
na miesiąc.
Odpady zbierane selektywnie jak np. papier, plastik
czy szkło mogą być poddawane recyklingowi.
Dlaczego RECYKLING jest tak ważny?
Recykling pozwala na odzyskanie z posegregowanych odpadów jak największej ilości
materiałów oraz surowców, które zamiast trafić na
składowisko stają się z powrotem wartościowe
i mogą służyć jako surowiec do produkcji nowych
materiałów. Celem recyklingu jest oszczędność nie
tylko energii, ale również ograniczonych zasobów
naturalnych.

W celu ograniczenia ilości wytwarzanych śmieci:
- zrezygnuj z jednorazówek – na zakupy zabieraj
torbę wielokrotnego użytku,
- kupuj produkty o większej pojemności zamiast
kilku mniejszych,
- plastikowe sztućce zastąp metalowymi,
- używaj produktów wielokrotnego użytku lub
posiadających wymienne wkłady,
- kupuj rzeczy, których naprawdę potrzebujesz,
wymieniaj, oddawaj lub sprzedawaj niepotrzebne
rzeczy zamiast wyrzucać,
- oddzielaj bioodpady – to naturalny kompost
(niewykorzystane warzywa, owoce, skoszona trawa
czy odpadki kuchenne pochodzenia roślinnego to
idealny materiał na nawóz, który może być
stosowany do wzbogacania podłoża po ok. 3 do 12
miesiącach składowania).
Jednocześnie informujemy, że na terenie gminy
funkcjonuje PSZOK czyli punkt selektywnej
zbiórki odpadów. PSZOK zobowiązany jest
nieodpłatnie przyjmować odpady od właścicieli
nieruchomości objętych systemem zagospodarowania odpadów. Możemy do niego dostarczyć
odpady wielkogabarytowe jak np. meble czy zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny (3 razy do roku
odbiór odpadów problematycznych odbywa się
bezpośrednio od gospodarstw domowych w bieżącym roku odbiór odbędzie się jeszcze
11 lipca i 10 października).

www.tymbark.pl
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Z życia Gminy Tymbark
Święto Żołnierzy Wyklętych

28 lutego, w przeddzień Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w Gminie Tymbark
odbyły się gminne obchody tego święta.
O godzinie 12.00 w Bibliotece Publicznej
w Tymbarku rozpoczęła się konferencja, której
celem było upamiętnienie żołnierzy wyklętych.
Wydarzenie zorganizowane wspólnie przez Wójta
Gmina Tymbark i tymbarskiego Strzelca
rozpoczęliśmy od przywitania przybyłych gości:

Dzień Kobiet w Świetlicy Wiejskiej

Stało się już tradycją, że 8 marca, w Świetlicy
Wiejskiej w Zamieściu organizowane jest
spotkanie władz samorządowych z seniorkami
oraz Paniami aktywnie działającymi w KGW
z terenu Gminy Tymbark. Dzień Kobiet to
doskonała okazja, by podziękować wszystkim
Paniom za działalność społeczną i zaangażowanie
w życie kulturalne naszej gminy.
Wspólne spotkanie rozpoczęto od życzeń
przygotowanych na te okoliczność przez dzieci ze
Świetlicy w Zamieściu. Moc ciepłych słów
i miłych życzeń wszystkim zebranym przekazał
Wójt Paweł Ptaszek. Do gratulacji przyłączył się
również Starosta Jan Puchała. W imieniu Rady
8
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księży z Parafii Tymbark z ks. dr. Janem Banachem na
czele, Przewodniczącej Rady – Zofii Jeż, Radnych,
Dyrektor ZS im. KEN w Tymbarku – Jolanty
Dunikowskiej-Wszołek oraz wszystkich przybyłych
nauczycieli i uczniów placówek oświatowych
z Gminy Tymbark, którego dokonał Gospodarz Wójt Paweł Ptaszek. Wójt nakreślił także krótko
zasługi polskiego podziemia niepodległościowego
oraz jego wpływ na losy państwa polskiego.
Następnie wręczono nagrody zwycięzcom Turnieju
Strzelectwa Sportowego o Puchar Wójta Gminy
Tymbark z okazji Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych, zorganizowanego przez Panią
Barbarę Janczy, tymbarskiego Strzelca i ZS im. KEN
w Tymbarku (informacja o turnieju i jego wyniki
dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy).
Kolejnym punktem popołudniowego spotkania była
prelekcja dra Piotra Sadowskego, wykładowcy
PPWSZ w Nowym Targu pt. Niezłomni. Polskie
podziemie niepodległościowe 1944-1963. Poparty
prezentacją multimedialną wykład przybliżył
zgromadzonym w tymbarskiej bibliotece gościom rys
historyczny walk partyzanckich na ziemi polskiej
oraz sylwetki kluczowych przywódców i działaczy
podziemia niepodległościowego.

Gminy zabrała głos Przewodnicząca Zofia Jeż.
Miłym akcentem uroczystości były symboliczne
kwiaty, które wręczali włodarze gminy i starostwa.
W programie spotkania znalazły się również
ciekawe niespodzianki dla wszystkich kobiet. Jedną
z nich był pokaz pielęgnacji i regeneracji skóry
twarzy przy użyciu naturalnych kosmetyków,
przygotowany przez wizażystkę, Marię Drabik.
Niezapomnianych wrażeń estetycznych dostarczyły
nam Panie z KGW w Podłopieniu. Na chwilę
publiczność przeniosła się w scenerię wiejskiego
domu z początków XX wieku, gdzie wieczorami
spotykały się gospodynie przy skubaniu pierza, by
poplotkować o codziennych wydarzeniach.
Prezentowana scenka obyczajowa pt. „Skubanie
pierza” zajęła I miejsce na Słazie Limanowskiej
i Powiatowym Przeglądzie Dorobku Artystycznego
i Kulinarnego KGW Powiatu Limanowskiego.
Po oficjalnych uroczystościach odbyło się walne
zebranie Pań działających w Stowarzyszeniu KGW
Gminy Tymbarku.
Organizatorzy serdecznie dziękują Gminnej Komisji
s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy
Ty m b a r k z a w s p a rc i e f i n a n s o w e n a s z e g o
przedsięwzięcia.
Ewa Skrzekut

Z życia Gminy Tymbark
KONKURS PALM WIELKANOCNYCH

pięknych i różnorodnych – większych i mniejszych –
palm komisja, składająca się z Sołtysa i Rady
Sołeckiej Wsi Tymbark wyłoniła zwycięzców.
Przyznano także nagrody specjalne ufundowane
przez Wójta Gminy Tymbark – Pawła Ptaszka,
Starostę Limanowskiego – Jana Puchałę oraz
Proboszcza Parafii Tymbark – ks. dr. Jana Banacha.
Po burzliwej naradzie ostatecznie zdecydowano
przyznać następujące miejsca i nagrody:
I miejsce – Piotr i Małgorzata Majkrzak
II miejsce – Wojciech Stelmach
III miejsce – Przedszkole Samorządowe w Tymbarku
- GRUPA MUMINKI

W Niedzielę Palmową, 25 marca, tradycyjnie już,
na rynku w Tymbarku odbył się Konkurs Palm
Wielkanocnych, zorganizowany przez Sołtysa
Andrzeja Ligasa i Radę Sołecką Wsi Tymbark.
Po uroczystej Mszy Świętej o godzinie 11.30
wszyscy chętni do udziału w konkursie, którzy
własnoręcznie wykonali swoją palmę, udali się po
odbiór numeru, który posłużył do wyłonienia
zwycięzców.

Wybór nie był łatwy, ponieważ każda z palm była
najładniejsza na swój sposób. Jury, przy ocenie,
brało zatem pod uwagę nie tylko kryterium
„ładności”, ale także pracochłonności i estetykę
wykonania, a także wielkość. Spośród wielu

Nagrodę Wójta otrzymali - Adrian i Ewelina Majda,
natomiast Nagrodę Starosty - Niepubliczne
Przedszkole u Cioci Agatki.
Zdobywcy I, II i III miejsca oraz wyróżnień
specjalnych otrzymali nagrody pieniężne, natomiast
pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy oraz
słodycze i inne upominki rzeczowe.
Fundatorzy nagród: Sołtys i Rada Sołecka Wsi
Tymbark, Firma MTM Galicja, Firma Tymbark, Firma
Hydrokap, Firma Transportowa Jan i Jarosław Kaim,
Wójt Gminy Tymbark, Starosta Limanowski,
Proboszcz Parafii Tymbark.

www.tymbark.pl
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Kultura
Wiosenny Przegląd Młodych Solistów
Samorządowego w Tymbarku; Wyróżnienie: Zuchy
cioci Agatki z Niepublicznego Przedszkola U Cioci
Agatki
PRZEDSZKOLA 5, 6-latki:
ZESPOŁY: I miejsce: Plastoludki i Słoneczka
z Przedszkola Samorządowego w Tymbarku;
II miejsce: Marcowe żabki i Wesołe kropelki z Parafialnego Przedszkola Integracyjnego w Tymbarku;
III miejsce: Gagatki z Niepublicznego Przedszkola
U Cioci Agatki; Wyróżnienie: Przyjaciele Kubusia
z Oddziału Przedszkolnego w Podłopieniu SOLIŚCI:
14 kwietnia, w Bibliotece Publicznej w Tymbarku I miejsce: Aleksandra Garbacz z Niepublicznego
odbył się XVII Wiosenny Przegląd Młodych Przedszkola U Cioci Agatki
Solistów z Gminy Tymbark. Już od godzin
porannych w tymbarskiej bibliotece rozbrzmiewały dźwięki największych polskich i zagranicznych przebojów.
Tradycyjnie przesłuchania rozpoczęliśmy od
najmłodszych - przedszkolaków, które jak co roku
dały popis swoich nie tylko wokalnych, ale także
aktorskich i tanecznych zdolności. Kolejne grupy
wiekowe również prezentowały się wspaniale,
a wiosenne stroje i rekwizyty wprowadzały
publiczność w radosny nastrój.

SZKOŁY PODSTAWOWE klasy I-III:
ZESPOŁY: I miejsce: Super Grupa SP w Tymbarku;
II miejsce: Zespół wokalny ze SP w Tymbarku
i Zespół Wiosenki ze SP w Podłopieniu; III miejsce:
Muzyczne łasuszki ze SP w Zawadce; Wyróżnienie:
Zespół wokalny z klasy 1b ze SP w Tymbarku
SOLIŚCI: I miejsce: Emilia Śmiech ze SP
w Tymbarku; II miejsce: Zuzanna Staśko ze SP
w Tymbarku ZESPOŁY TANECZNE: I miejsce:
Komisja Konkursowa w składzie: Joanna Zespół taneczny Dance Little Stars z Niepublicznej
Leśniak, Lucjan Bożek i Piotr Taczanowski miała Szkoły Podstawowej w Piekiełku
nie lada wyzwanie, by wybrać najlepszych. Biorąc
pod uwagę muzykalność i warunki głosowe SZKOŁY PODSTAWOWE klasy IV-IV:
wykonawców, dobór repertuaru i ogólny wyraz ZESPOŁY: I miejsce: Wiosenne wiolinki ze SP
artystyczny występu, Komisja dokonała oceny w Zawadce; II miejsce: Radosne Czarodziejki ze SP
poszczególnych grup wiekowych. Ostatecznie w Zawadce; III miejsce: Zespół wokalny Julka i Wiki
ze SP w Podłopieniu SOLIŚCI: I miejsce: Wiktoria
przyznano następujące miejsca:
Fiejtek ze SP w Tymbarku i Magdalena Dziadoń ze SP
w Zawadce; II miejsce: Anna Leśniak z NSP
PRZEDSZKOLA 3,4-latki:
ZESPOŁY: I miejsce: Muminki z Przedszkola w Piekiełku i Weronika Śliwa z NSP w Piekiełku;
Samorządowego w Tymbarku i Skrzatki cioci III miejsce: Nina Mruk z NSP w Piekiełku;
Agatki z Niepublicznego Przedszkola U Cioci Wyróżnienie: Anastazja Staniszewska ze SP
Agatki, Zespół taneczny FLOWERS z Parafial- w Zawadce ZESPOŁY TANECZNE: I miejsce:
nego Przedszkola Integracyjnego w Tymbarku; II Zespół taneczny Dance Little Stars z Niepublicznej
miejsce: Smerfy z Przedszkola Samorządowego w Szkoły Podstawowej w Piekiełku
Tymbarku; III miejsce: Skowronki z Przedszkola
10
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Kultura
KLASY VII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
I GIMNAZJA:
SOLIŚCI: I miejsce: Katarzyna Kaim ze SP
w Zawadce i Alicja Szarłowicz ze SP w Tymbarku;
II miejsce: Julia Dziadoń ze SP w Tymbarku
i Aneta Kordeczka ze SP w Tymbarku; III
miejsce: Karolina Franczak ze SP w Tymbarku
i Klaudia Pala za SP w Podłopieniu ZESPOŁY
TANECZNE: I miejsce: Zespół taneczny Dance
Little Stars z Niepublicznego Gimnazjum
w Piekiełku.

Wszystkim uczestnikom Przeglądu przyznano
nagrody rzeczowe oraz słodki upominek i soczek,
które wraz z jury wręczył Wójt Gminy Tymbark –
Paweł Ptaszek.
Fundatorami nagród byli: Gminna Komisja ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii, Firma Tymbark, Urząd Gminy
w Tymbarku.
Uczestnikom i opiekunom serdecznie gratulujemy,
a laureatów tradycyjnie już zapraszamy na występ
podczas tegorocznych Dni Tymbarku (15 lipca).

instrumentów perkusyjnych, a także taneczny
z subtelną choreografią.
Z ogromną uwagą i zaciekawieniem publiczność
obejrzała pantomimę Zraniony orzeł, nawiązującą do
historii odzyskania niepodległości, w wykonaniu
dzieci z Przedszkola Samorządowego. Kolejne grupy
zaśpiewały utwory patriotyczne we własnej aranżacji:
Marsz Polonia, Polska biało-czerwona, Symbole
Polski, Polska, to ojczyzna moja.
Na koniec wystąpiły przedszkolaki z Przedszkola
u Cioci Agatki ze programem słowno-muzycznym.
Pojawił się motyw recytatorski, a także pieśń Piękna
jest nasza Polska i wymowny taniec z flagami.
Wspólne odśpiewanie hymnu narodowego
W przededniu obchodów 227. rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja, święta, tak bardzo zakończyło uroczystość.
Ewa Skrzekut
ważnego dla każdego Polaka, tymbarskie
przedszkolaki przygotowały niezwykły koncert
patriotyczny.
25 kwietnia, młodzi artyści wraz z publicznością
zebrali się w auli biblioteki, by wziąć udział
w lekcji patriotyzmu, przepełnionej symbolami
narodowymi. Wśród gości obecni byli: Wójt
Paweł Ptaszek, nauczyciele, rodzice, młodzież
oraz uczniowie.
Wspólny koncert rozpoczęły dzieci z Przedszkola
Parafialnego od pieśni patriotycznej „Od Bałtyku
do Tatr…”, by następnie przenieść widownię
w klimaty nastrojowego walca. Przedszkolaki
dały popis muzyczny z wykorzystaniem
Koncert patriotyczny przedszkolaków
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Kultura
Później przyszła kolej na część artystyczną
opracowaną przez uczniów, wraz z opiekunami, ze
Szkoły Podstawowej w Zawadce. Tematycznie
przygotowana scenografia, a także stroje przeniosły
uczestników uroczystości do XVIII-wiecznej Polski,
by poznać okoliczności uchwalenia pierwszej
w Europie, drugiej na świecie Konstytucji.
Po części artystycznej nastąpił długo wyczekiwany
moment trzeciomajowej uroczystości Tymbarski
polonez dla Niepodległej, stanowiący symboliczną
inaugurację gminnych obchodów 100-lecia
odzyskania przez Polskę Niepodległości, którego
inicjatorem był Stanisław Przybylski Prezes OSP
3 maja Gmina Tymbark świętowała 227. rocznicę Tymbark.
uchwalenia pierwszej Polskiej Konstytucji.
Narodowe Święto Trzeciego Maja rozpoczęła
uroczysta Msza Święta za Ojczyznę z intencji
Wójta, Rady Gminy Tymbark, Zarządu Oddziału
Gminnego Związku OSP RP w Tymbarku oraz za
dusze zmarłych strażaków i błogosławieństwo dla
czynnych i ich rodzin.
Następnie wszyscy zgromadzenia w Kościele
Parafialnym, przy akompaniamencie Strażackiej
Orkiestry Dętej Tymbarski ton, przemaszerowali
w uroczystym pochodzie na tymbarski rynek,
gdzie rozpoczęła się oficjalna część obchodów.
Jako pierwszy głos zabrał Gospodarz Gminy –
Układ taneczny do poloneza przygotowała Pani
Barbara Janczy, nauczycielka Szkoły Podstawowej
w Tymbarku. Należy wspomnieć, że finałowy występ
poprzedzony został 3 próbami na tymbarskim rynku.
Licznie zgromadzenie tancerze: Wójt Gminy Paweł
Ptaszek z małżonką, Starosta Limanowski Jan
Puchała, Radny Powiatowy Czesław Kawalec
z małżonką, dzieci, młodzież i wychowawcy
z tymbarskich szkół i przedszkoli, członkowie
tymbarskiego Strzelca, grup młodzieżowych,
druhowie z OSP, członkowie chóru parafialnego
z Tymbarku, mieszkańcy Gminy Tymbark oraz
przybyli goście zatańczyli w takt poloneza z filmy Pan
Wójt Paweł Ptaszek, który w swoim przemó- Tadeusz skomponowanego przez Wojciecha Kilara,
wieniu zaznaczył, że rok 2018 jest rokiem który odegrała orkiestra jubilatka Tymbarski Ton.
szczególnym dla naszej Ojczyzny w związku ze
100-leciem odzyskania niepodległości, ale jest
także rokiem szczególnym dla naszej wspólny
lokalnej, przez wzgląd na jubileusze, które
będziemy świętować: 140-lecie OSP Tymbark,
25-lecie tymbarskiego Strzelca i 25-lecie
Strażackiej Orkiestry Dętej Tymbarski ton,
a trzeciomajowe święto jest symboliczną
inauguracją tych wydarzeń. Wójt wspomniał także
o kalendarzu imprez, które w ramach gminnych
obchodów są planowane w trakcie roku, a na
koniec zaprosił do udziału w polonezie.
Jako kolejni głos zabrali: Pan Stanisław
Przybylski – Prezes OSP Tymbark, Starosta
Limanowski – Jan Puchała i ks. Stanisław Kaczka.
Tymbarski polonez dla Niepodległej

12
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Kultura
Po zakończonym tańcu przyszedł czas na sesję
zdjęciową, a później wpis do księgi pamiątkowej
oraz degustację staropolskiego bigosu
przygotowanego przez tymbarską OSP z Panem
Prezesem Stanisławem Przybylskim na czele.
Pragnienie uczestników poloneza gasiły soczki
ufundowane przez Firmę Tymbark MWS.
Na koniec rozstrzygnięto konkurs okolicznościowy i przyznano symboliczne upominki,
których sponsorami byli: Urząd Gminy

w Tymbarku i tymbarska straż. W kategorii
najmłodsze pary nagrodzono: Zosię i Weronikę
Kurek (3 i 8 lat) oraz Anię Stopkę i Maćka Dudę
(5 i 6 lat), natomiast w kategorii najstarsza para
wyróżniono Państwa Jadwigę i Tadeusza
Niezabitowskich. Uczestnikami poloneza z najdalszego zakątka Polski okazała się rodzina Gałązków
z Łodzi, natomiast najliczniejszą tańczącą rodziną rodzina Dziadoniów i Dudów (10 osób).

Konkurs plastyczny o Tadeuszu Paolone

SZK. PODSTAWOWE KL. 7, 8 i GIMNAZJUM
1. Julia Dziadoń SP Tymbark (praca poniżej)
i Kinga Kapturkiewicz NG Piekiełko 2. Zuzanna
Nowak SP Tymbark 3. Tomasz Sułkowski SP
Tymbark 4. Angelika Czopek SP Tymbark
5. Karolina Franczak SP Tymbark
Podsumowanie konkursu nastąpiło 11 maja w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy w Tymbarku.
Nagrody zwycięzcom wręczali: Paweł Ptaszek
Wójt Gminy Tymbark oraz Stanisław Wcisło,
twórca biografii o kpt. Tadeuszu Paolone, a ich
fundatorami są: Instytut Pamięci Narodowej
w Warszawie, Urząd Gminy w Tymbarku oraz
Firma Tymbark MWS.
15 maja br. zwycięzcy konkursu oraz delegacja
tymbarskiego Strzelca udali się do Państwowego
Muzeum Auschwitz-Birkenau. Pobyt w muzeum
jest nieodpłatną formą nagrody, dzięki uprzejmości
dyrektora Andrzeja Kacorzyka.

Kpt. Tadeusz Paolone – żołnierz, patriota, więzień
niemieckiego obozu zagłady Auschwitz –
Birkenau to temat konkursu plastycznego dla
m ł o d z i e ż y z t e r e n u G m i n y Ty m b a r k
zorganizowanego przez Jednostkę Strzelecką nr
2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS Strzelec OSW
w Tymbarku i Urząd Gminy w Tymbarku w 100.
rocznicę odzyskania niepodległości. W konkursie
udział wzięło 34 uczestników. Jury pod
przewodnictwem st. insp. ZS Roberta Nowaka
postanowiło przyznać następujące miejsca:
SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY 4-6:
1. Ilona Nowak, SP Zawadka 2. Emilia Kęska, SP
Podłopień 3. Julia Kordeczka, SP Zawadka,
4. Paulina Gembołyś, SP Zawadka, 5. Ewelina
Ślazyk, SP Zawadka

www.tymbark.pl

13

Kultura
25-lecie Strażackiej Orkiestry Dętej
Tymbarski Ton

19 maja, Strażacka Orkiestra Dęta Tymbarski Ton
obchodziła jubileusz 25-lecia powstania. Uroczystości
rocznicowe rozpoczęto spotkaniem przy Wadowickim
Dębie Pamięci Jana Pawła II, znajdującym się
w obrębie remizy OSP Tymbark, gdzie Orkiestra
Jubilatka odegrała „Barkę”.
Kolejnym punktem sobotniego spotkania była Msza
Święta w intencji nieżyjących członków i założycieli
Orkiestry oraz czynnych członków Orkiestry, której
przewodniczył i podczas której kazanie wygłosił,
Powiatowy Kapelan Strażaków ks. Stanisław Kaczka.
Po zakończonym nabożeństwie ks. Józef Waśniowski
złożył wyrazy wdzięczności członkom Orkiestry, za
wieloletnią posługę w Sanktuarium w Pasierbcu
i przekazał na ręce kierownika Orkiestry Ryszarda
Gawrona obraz, przedstawiający Matkę Bożą
Pocieszenia.

Następnie uczestnicy uroczystości udali się na
tymbarski rynek, gdzie nastąpiło symboliczne
przekazanie Strażackiej Orkiestrze Dętej Tymbarski
Ton dwóch instrumentów: tuby oraz saksofonu,
ufundowanych z okazji jubileuszu przez Samorząd
Gminy Tymbark, którego na ręce Prezesa OSP Pana
Stanisława Przybylskiego dokonał Wójt Gminy
Tymbark Paweł Paszek.
Niespodzianką przygotowaną dla członków
Tymbarskiego Tonu, był okolicznościowy występ
dzieci z Przedszkola Samorządowego w Tymbarku,
które z radością zaprezentowały taniec mażoretek
i piosenkę o orkiestrze dętej.
Na zakończenie tej części uroczystości Orkiestra
14
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odegrała poloneza Wojciecha Kilara, a następnie
przemaszerowano do remizy strażackiej.
Okolicznościowe spotkanie rozpoczęto chwilą ciszy,
a następnie modlitwą za zmarłych założycieli i członków
Orkiestry. Prezes OSP Pan Stanisław Przybylski przywitał
przybyłych gości: kapłanów, władze straży, Jana Puchałę –
Starostę Limanowskiego (ale też członka Tymbarskiego
Tonu od początku jego działalności), władze
samorządowe: Przewodniczącą Rady Gminy Panią Zofię
Jeż, Wójta Gminy Tymbark Pawła Ptaszka oraz Radnych.
Następnie przywitał członków Orkiestry: byłych
i obecnych, byłego kapelmistrza Ryszarda Przechrztę
i obecnego Andrzeja Głowę oraz kierownika Orkiestry
Ryszarda Gawrona.
Starosta Limanowski Jan Puchała, członek honorowy
OSP, przytoczył kilka faktów z historii Orkiestry
i wspomniał osoby, dzięki którym Orkiestra powstała
i działa do dziś. Starosta uhonorował w uznaniu za zasługi
Stanisława Przybylskiego, natomiast Członkom orkiestry
wręczył okolicznościowe grawertony.

Zarząd tymbarskiej OSP upominkami uhonorował także
osoby zasłużone i wspierające jednostkę. „Specjalną
nagrodę", jako przedstawiciel władzy samorządowej,
otrzymał Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek, który
podziękował Orkiestrze za 25 lat służby i czynny udział
w życiu społeczności lokalnej poprzez uczestnictwo
w uroczystościach kulturalnych, religijnych i patriotycznych. Szczególne podziękowania skierował do
Tymbarskiego tonu za Tymbarskiego Poloneza dla
Niepodległej, który mógł się odbyć m.in. dzięki
Orkiestrze. Wójt wręczył listy gratulacyjne Panu
Andrzejowie Głowie oraz Panu Ryszardowi Gawronowi.
Życzenia Jubilatom złożyła także Przewodnicząca Rady
Gminy Zofia Jeż, która podziękowała i złożyła gratulacje
w imieniu Rady Gminy Tymbark, odczytując list,
podkreślający dużą rolę Orkiestry w życiu kulturalnym
gminy.
Do życzeń dołączyli się również: Kapelan OSP ksiądz
Stanisław Kaczka, który odczytał okolicznościowy list,
nadesłany przez Kapelana Małopolski ks. Władysława
Kuliga oraz st. brygadier Grzegorz Janczy.
Na koniec Prezes OSP Stanisław Przybylski podziękował
tymbarskiej parafii za wsparcie, w postaci umożliwienia
przeprowadzenia zbiórek, dzięki którym zostały już
zakupione cztery instrumenty.

Informacje różne

Przemoc niszczy !

i czy jest szansa, że za pięć lat będzie wyglądało tak, jak
byś tego chciała:
- Może cenisz ciszę i spokój, a w domu ciągle są awantury,
- Może miałaś kiedyś duże grono znajomych, przyjaciół, a
teraz – przez wzgląd na swojego męża – zerwałaś z nimi
kontakt,
- Może chciałaś rozwijać się zawodowo, ale twój mąż
podjął decyzję, że nie będziesz pracować,
- Może wstydzisz się zapraszać rodzinę do swojego domu,
żeby nie dowiedzieli się, jak wygląda twoja sytuacja.
- Może, choć zarabiasz pieniądze, nie możesz nimi
dysponować,
- Może twoje życie wygląda zupełnie inaczej, niż sobie to
wymarzyłaś i zaplanowałaś,
Doznawanie przemocy nie pozostaje bez wpływu na - Może masz dużo do powiedzenia, ale milczysz, żeby
twoje życie i zdrowie. Oprócz tego, że doświadczasz znów nie usłyszeć, że jesteś głupia.
poczucia bezradności, bezsilności, samotności,
strachu, możesz mieć np. zaburzenia snu, koncentracji,
Czy naprawdę tak ma wyglądać twoje życie? Czy twój
obniżony nastrój, bóle głowy, żołądka (bez przyczyn związek zmierza w dobrym kierunku? W procesie
medycznych).
wychodzenia z przemocy warto korzystać ze wsparcia
W przypadku przemocy domowej nie sprawdza się
powiedzenie: „co mnie nie zabije, to mnie wzmocni”. innych osób – bliskich (rodziny, przyjaciół, znajomych)
Przemoc nie hartuje człowieka, przemoc osłabia. oraz pomocy specjalistów – zarówno pracujących
Każdy sam podejmuje decyzje i odpowiada za swoje w twoim miejscu zamieszkania jak i działających
czyny a w związku z tym masz wpływ na to, jak będzie w instytucjach ogólnopolskich:
wyglądało twoje życie.
Odpowiedz sobie na pytanie, jak chcesz, by twoje
· Komisariat Policji w Zawadce, tel. 18 334 30 49
życie wyglądało za rok, za dwa lata, za pięć. Do
· Komenda Powiatowa w Limanowej, tel.
przewidzenia jest to, że jeśli sama nie wprowadzisz
18 337 94 01 lub 997 lub 112
zmian w swoim życiu, to one i tak nastąpią, tylko bez
·
G
minny Ośrodek Pomocy Społecznej
twojego udziału i zapewne będą to zmiany na gorsze.
w
Tymbarku , tel. 18 332 53 22 lub 693 590 113
Przemoc ma to do siebie, że eskaluje, a niepowstrzy· Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy
mana – rozwija się. Czy takich zmian oczekujesz?
Zmiany następują, na to nie mamy wpływu. Jednak od
w Rodzinie „Niebieska Linia” 800 120 002
nas zależy ich kierunek.
(bezpłatny dla osób dzwoniących i czynny całą
Pozwól sobie pomóc. W instytucjach pomocowych
dobę przez 7 dni w tygodniu)
pracują specjaliści, którzy pomogą ci rozwiązać tę
trudną sytuację. Pomyśl jak wygląda teraz twoje życie

www.tymbark.pl
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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

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