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Szanowni Mieszkańcy Gminy Tymbark, 

Minął równy rok od objęcia przeze mnie funkcji Wójta. Z tego względu pozwolę 

sobie na krótkie podsumowanie.  

INWESTYCJE W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA  

Jak zapowiadałem, bezpośrednio po objęciu urzędu, bieżący rok będzie przede 

wszystkim rokiem przygotowania do inwestycji. W trakcie projektowania jest ponad 

25 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wykonana jest dokumentacja na budo-

wę chodnika od stadionu KS Tymbark do Kopanej Drogi w Tymbarku oraz na modernizację boisk przy Szkole 

Podstawowej w Tymbarku. W trakcie przygotowania pozostaje też dokumentacja na termomodernizację tejże 

Szkoły. Zostało zaprojektowane oświetlenie uliczne w Zamieściu, w Tymbarku oraz wzdłuż drogi powiatowej 

Tymbark ‒Podłopień‒Zawadka.  

     Razem z Powiatem Limanowskim przystąpiliśmy do tzw. schetynówek na realizację przebudowy drogi na 

odcinku Tymbark‒Podłopień‒Zawadka (termin realizacji 2016 rok). Inwestycja ta znacząco wpłynie na popra-

wę bezpieczeństwa Mieszkańców.  

     Ponadto w przygotowaniu jest program stypendialny dla zdolnych dzieci i młodzieży z Gminy Tymbark. 

Planuję uruchomienie programu za rok szkolny 2015\2016.  

INWESTYCJE WYKONANE: 

 główny kolektor kanalizacji w Tymbarku, biegnący od sklepu Biedronka do bramy towarowej zakładu 

Tymbark oraz od remizy OSP do ośrodka zdrowia w Tymbarku, pozyskując na to zadanie dodatkowe 

środki unijne,  

 wykonano siedem dróg gminnych, na realizację których pozyskano w sumie 646 tys. zł z tzw. powo-

dziówek, 

 wykonano oświetlenie w miejscowości Jasna Podłopień, 

 dokończono budowę budynku przy boisku wielofunkcyjnym w Podłopieniu,  

 wykonano remont przystanków w Zamieściu, 

 wykonano dziesiątki remontów i napraw dróg gminnych. 

W listopadzie br. Gmina Tymbark pozyskała środki z Urzędu Wojewódzkiego na odbudowę dróg gminnych  

w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. 

   Dzięki pozyskanym środkom finansowym wykonano nawierzchnię asfaltową na dwóch drogach: „Kwaśnia-

kówka” w Podłopieniu oraz „Działy” w Zamieściu, która łączy drogę krajową nr 28 z Gminą Słopnice. Inwe-

stycja w 80% sfinansowana została ze środków zewnętrznych, a jedynie 20% stanowiło wkład własny. 

   Dodatkowo wykonano skrzyżowanie drogi „Działy” z drogą krajową nr 28, poprzez położenie nawierzchni 

asfaltowej. Zadanie to nie podlega dofinansowaniu z programu odbudowy dróg popowodziowych, ale Gmina 

Słopnice zadeklarowała partycypować 50% w kosztach budowy, co pozwoliło na dodatkowe oszczędności  

w wysokości 19 000 zł. 

  Projekt budżetu, który zastałem, zawierał nieco ponad 400 tys. zł na wydatki majątkowe. Rok kończymy  

z wydatkami ok. 2,1 mln zł. To wszystko bez kredytu i bez wykorzystania wolnych środków z roku 2014, 

które zarezerwowane są na inwestycje realizowane w 2016 roku. 

OPŁATA ŚMIECIOWA  

Miniony rok był również czasem trudnych decyzji. Do nich z pewnością muszę zaliczyć podwyżkę opłaty  

śmieciowej. Była to decyzja trudna, dotycząca wszystkich z Państwa. Proszę jednak przyjąć argumentację 

przedstawioną wielokrotnie przez mnie na forum publicznym. Proszę również pozwolić, iż krótko powtórzę  
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najważniejsze przesłanki, jakie stanęły za skierowaniem przeze mnie do Rady Gminy projektu uchwały w spra-

wie podwyższenia opłaty śmieciowej.  

    Zasadnicze powody to przede wszystkim rosnąca ilość odbieranych śmieci na przestrzeni lat 2013 – I półro-

cze 2015 roku oraz wyższa cena śmieci niż cena jaka była brana, gdy wyliczano opłatę od Mieszkańców w 2013 

roku. Obecna cena śmieci, jaką płaci Gmina jest wynikiem przetargu, który odbył się w poprzedniej kadencji,  

a który wygrał ZGK w Tymbarku w konsorcjum z firmą EMPOL.  

   Podsumowując, zwiększeniu uległy dwie wielkości (cena oraz ilość), które po przemnożeniu dają wartość, 

jaką Gmina Tymbark zobowiązana jest zapłacić za usługę odbioru śmieci.  

   Proszę zwrócić uwagę, iż w lutym 2013 roku ówczesny wójt przedstawił kalkulację (przy mniejszej ilości  

i niższej cenie), z której wynikało, iż opłata powinna wynosić 5 zł za segregowane i 6,50 zł za śmieci niesegre-

gowane. Decyzją Rady Gminy z lutego 2013 r. opłata została jednakże zmniejszona, traktując ją jako rozwiąza-

nie tymczasowe do czasu porównania z kosztami rzeczywistymi.  

   Już z początkiem 2015 roku poinformowałem Radę Gminy, iż najprawdopodobniej w trakcie bieżącego roku 

będzie potrzebne podwyższenie opłaty śmieciowej. Po analizie I półrocza 2015 musiałem podjąć trudną, lecz  

w moim przekonaniu konieczną decyzję, o skierowaniu projektu uchwały zmiany opłaty śmieciowej na sesję 

Rady Gminy. Jednocześnie zaproponowałem przyjęcie programu osłonowego dla osób znajdujących się w trud-

nej sytuacji materialnej. W dniu 30 września br. Rada Gminy przyjęła uchwałę o zatwierdzeniu nowych stawek 

opłaty śmieciowej. 

ZMIANY W URZĘDZIE GMINY  

W mijającym roku przeprowadziłem reorganizację w Urzędzie. Wzmocniony został Referat Inwestycji. Zmiany 

dotyczyły również zakresów czynności poszczególnych pracowników oraz zmian w kompetencjach poszcze-

gólnych działów. Z dniem 1 maja br. została zlikwidowana kasa, obsługę przejęła placówka banku mieszcząca 

się w budynku urzędu. 

   Zmiana potrzebna była również w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Tymbarku Sp. z o.o., o tym mówiło 

się już głośno w poprzedniej kadencji. ZGK ma dobrych i solidnych pracowników, brakowało natomiast wła-

ściwej organizacji pracy. Były również uchybienia merytoryczne. 

 

KULTURA I TRADYCJA 

W trakcie kampanii wyborczej wielokrotnie podkreślałem, jak ważne jest pielęgnowanie historii i kultury  

w naszej małej ojczyźnie. Miniony rok był czasem wielu przedsięwzięć organizowanych po raz pierwszy. 

Wspomnę noworoczny koncert Bogusława Morki, obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych oraz konferencję  

historyczną poświęconą Zofii Turskiej. W listopadzie miało zaś miejsce otwarcie Ścieżki edukacyjno-

turystycznej, poświęconej II wojnie światowej na terenie Gminy Tymbark. 

PODSUMOWANIE 

Reasumując, mijający rok był czasem realizacji programu, który prezentowałem przed wyborami. Raz jeszcze 

dziękuję za zaufanie oraz za wszelkie przejawy życzliwości, której tak wiele od Państwa doświadczam. Zapra-

szam wszystkich do współpracy. Jestem przekonany, że ta współpraca oraz spokojne i konsekwentne dążenie do 

celu przynosi efekt, jakim jest rozwój Gminy Tymbark. Razem możemy więcej. 

  W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia składam Państwu serdeczne życzenia: wesołych, 

zdrowych, spokojnych chwil, spędzonych w gronie najbliższych. W nadchodzącym 2016 roku życzę samych 

sukcesów zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym. 

Wójt do Mieszkańców w kilku słowach 

 

Paweł Ptaszek 
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 W II połowie 2015 roku Gmina Tymbark zreali-

zowano kilka kluczowych inwestycji. 

  15 października zakończony został remont  

remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymbarku. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

    W ramach prac budowlanych wykonano ocie-

plenie oraz okładzinę ceramiczna ściany fronto-

wej na poziomie parteru, ułożono 120 m² paneli 

podłogowych w dwóch pomieszczeniach oraz  

20 m² płytek kamionkowych na posadzkach  

w łazienkach. Wymieniono znaczną część  

(45 m²) stolarki zewnętrznej. W ramach remontu 

zmodernizowano także część instalacji elek-

trycznej wraz ze skrzynkami rozdzielnicowymi 

oraz część instalacji wod.-kan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Remont przeprowadziła firma „ULTRA”  

z Woli Dębińskiej. Gmina Tymbark na realizację 

inwestycji pozyskała dofinansowanie w wysoko-

ści 39 450,00 zł ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Krakowie w ramach konkursu „MA-

ŁOPOLSKIE REMIZY 2015”. Całkowity koszt 

inwestycji to 79 176,77 zł. 

   Również w miesiącu październiku, w celu  

zwiększenia bezpieczeństwa dróg gminnych,  

 

 

zamontowano 85 mb barier energochłonnych  

SP – 05/4 przy następujących odcinkach dróg: 

1. Droga „Góry Rysie” w Zamieściu – 27 mb 

2. Droga „Na Paproć” w Tymbarku – 30 mb 

3. Droga „Węglarka” w Tymbarku – 28 mb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     W listopadzie br. zakończył się montaż  

dziewięciu energooszczędnych lamp „ledowych” 

wraz z instalacją elektryczną potrzebną do zasi-

lania oświetlania. 

    Cztery lampy zamontowano na odcinku drogi 

„Dojazdowa do stacji” tj. od skrzyżowania  

 

IIInnnwwweeessstttyyycccjjjeee   gggmmmiiinnnnnneee   www   IIIIII   pppóóółłłrrroooccczzzuuu   222000111555   rrroookkkuuu   

 

Odbudowana droga „Do noku”w Tymbarku 

Inwestycje 

[Wpisz cytat z dokumentu albo podsu-

mowanie interesującej kwestii. Pole tek-

stowe można umieścić w dowolnym 

miejscu w dokumencie. Użyj karty Na-

rzędzia pól tekstowych, aby zmienić for-

matowanie pola tekstowego cytatu.] 
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z ulicą Armii Krajowej do parkingu przy Tym-

bark MWS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Pięć lamp zamontowano w obrębie skrzyżo-

wania dróg „Dworkowej” i „Na Stoku” nad in-

ternatem Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku. 

Inwestycja w kwocie 18 000 zł brutto finanso-

wana była ze środków własnych gminy. 

oprac. Tomasz Kuc 
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Przedświąteczne spotkanie Zarządu Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Tymbarku miało w tym roku 

szczególny charakter. Wójt Gminy Tymbark ‒ Paweł  

Ptaszek, Komendant Powiatowy Państwowej Straży 

Pożarnej w Limanowej ‒ bryg. Janusz Kurzeja i Ka-

pelan Powiatowy Strażaków ‒ ks. Stanisław Kaczka 

przekazali druhom tymbarskiej OSP sprzęt ciężki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hydrauliczny do ratownictwa drogowego oraz pompę 

szlamową. Koszt zakupu sprzętu do ratownictwa to 

kwota 55 tys. zł z czego 50% pokrył Samorząd Gmi-

ny Tymbark i 50% Komenda Główna PSP, za po-

średnictwem Komendy Powiatowej w Limanowej. 

Zakup pompy szlamowej sfinansowała Gmina Tymbark. 

  Szczególne podziękowania na ręce: Wójta Gminy, 

komendanta powiatowego PSP i kpt. Dariusza Molka 

złożył prezes tymbarskiej OSP ‒ Stanisław Przybyl-

ski. Realizacja zakupu tak ważnego i bardzo kosz-

townego sprzętu, ratującego życie, byłaby niemożli-

wa bez Państwa osobistego wsparcia ‒ podkreślił 

druh Stanisław Przybylski. Tymbarska jednostka 

działa w KS Ratowniczo-Gaśniczym ze szczególnym 

uwzględnieniem ratownictwa drogowego. Zakup 

tego typu sprzętu to konieczność wynikająca ze stan-

dardów stawianych tego typu jednostkom. 

[Wpisz cytat z dokumentu albo podsu-

mowanie interesującej kwestii. Pole tek-

stowe można umieścić w dowolnym 

miejscu w dokumencie. Użyj karty Na-

rzędzia pól tekstowych, aby zmienić for-

matowanie pola tekstowego cytatu.] 

[Wpisz cytat z dokumentu albo podsu-

mowanie interesującej kwestii. Pole tek-

stowe można umieścić w dowolnym 

miejscu w dokumencie. Użyj karty Na-

rzędzia pól tekstowych, aby zmienić for-

matowanie pola tekstowego cytatu.] 

       NOWE STAWKI  

          OPŁATY ŚMIECIOWEJ 

Informujemy, że w związku z podjętą przez Radę 

Gminy uchwałą nr XII/61/2015 z dnia 30 września 

2015 roku została zmieniona stawka opłat za śmieci: 

 stawka od osoby za śmieci segregowane  

           wynosi 5,50 zł, 

 za niesegregowane 9,00 zł. 

Zmiany opłat za gospodarowanie odpadami komunal-

nymi obowiązują od 1 listopada 2015 roku. Informa-

cja o zmianach przesłana została drogą pocztową do 

każdego właściciela nieruchomości.         

Jednocześnie przypominamy Mieszkańcom, którzy 

nie uiścili opłat za poprzednie kwartały, aby uregulo-

wali płatności za odbiór odpadów komunalnych celem 

uniknięcia egzekucji administracyjnej. 

Apelujemy do Mieszkańców o prowadzenie dokład-

niejszej segregacji odpadów komunalnych. Natomiast 

w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian doty-

czących przede wszystkim ilości osób (tj. urodzenia, 

zgony, zmiana miejsca zamieszkania) o składanie 

nowej deklaracji w terminie 14 dni od zaistnienia 

zmiany (Urząd Gminy w Tymbarku, pokój nr 8). 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod  

numerem telefonu 18 33 25 637 wew. 26. 

 

Inwestycje/ Z życia Gminy Tymbark 

 

Robert Nowak 
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14 października obchodzono Dzień Komisji Eduka-

cji Narodowej. Uroczystość miała miejsce w Biblio-

tece Publicznej w Tymbarku. Wśród gości znaleźli 

się m.in. nauczyciele i pozostali pracownicy placó-

wek oświatowych z terenu naszej gminy, emeryci 

związani z naszą oświatą oraz przedstawiciele  

władzy samorządowej tj. Wójt Gminy - Paweł Ptaszek 
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 26 października, w Bibliotece Publicznej  

w Tymbarku odbyło się I Spotkanie Przedsiębiorców 

Gminy Tymbark. Gospodarzami i inicjatorami spo-

tkania byli: Wójt Gminy Tymbark – Pan Paweł  

Ptaszek oraz Prezes Regionalnego Stowarzyszenia 

Przedsiębiorców – Pan Stanisław Gągała, którzy 

przywitali przybyłych gości. 

W programie wydarzenia Organizatorzy przewi-

dzieli trzy prelekcje, które przybliżyły temat rozwój 

przedsiębiorczości na terenie Gminy Tymbark oraz  

możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na 

rozwój własnej działalności. 

oraz Przewodnicząca Rady Gminy ‒ Zofia Jeż. 

Wydarzenie to poprowadził Tomasz Zieliński -  

dyrektor Gimnazjum Samorządowego w Tymbarku. 

Uroczystość tradycyjnie rozpoczęto przemówienia-

mi, podczas których złożono życzenia i podziękowa-

nia pedagogom. Po przemówieniu Wójta Pawła 

Ptaszka, głos zabrała Pani Maria Juszczyk - emery-

towana nauczycielka Szkoły Podstawowej w Tym-

barku. Odczytała ona swój wiersz, który został stwo-

rzony na tę wyjątkową chwilę. Następnie swoje ży-

czenia złożyła Przewodnicząca Rady Gminy. 

Później głos zabrali dyrektorzy poszczególnych pla-

cówek oświatowych, którzy wręczyli Nagrody Dy-

rektora pedagogom i pracownikom niepedagogicz-

nym w swoich placówkach. Kolejnym punktem było 

wręczenie Nagrody Wójta Gminy Tymbark. 

Na zakończenie zaproszeni goście mieli okazję  

wysłuchać występów zespołów kameralnych zapre-

zentowanych przez uczniów Szkoły Muzycznej  

w Tymbarku. 

Barbara Smoter 

 

 

  Jako pierwszy prelekcję wygłosił Gospodarz Gminy 

– Wójt Paweł Ptaszek, który w syntetycznej analizie 

przedstawił temat przedsiębiorczości na terenie Gmi-

ny Tymbark na przestrzeni kilku lat budżetowych. 

Jako kolejne głos zabrały przedstawicielki Mało-

polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Krakowie 

– Panie: Agnieszka Plebańska i Dorota Wierzbicka, 

które przybliżył zgromadzonej publiczności temat 

Funduszy pożyczkowych dla firm. 

Na koniec wysłuchaliśmy prelekcji Pani Katarzyny 

Kasprzyk spec. Lokalnego Punktu Informacyjnego 

Funduszy Europejskich w Nowym Sączu, która 

przedstawiła możliwości dofinansowań ze środków 

RPO Województwa Małopolskiego na l. 2014-2020.  
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   Tegoroczne obchody Święta Niepodległości  

w Gminie Tymbark rozpoczęła, tradycyjnie już, 

Msza Święta za ojczyznę z okazji 97. rocznicy odzy-

skania niepodległości z intencji Wójta i Rady Gminy 

Tymbark, Zarządu Oddziału Gminnego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Tymbarku, 

Związku Strzeleckiego Strzelec OSW w Tymbarku  

i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – 

Koło w Tymbarku, której przewodniczył i podczas 

której kazanie wygłosił Proboszcz Parafii Tymbark – 

ks. Edward Nylec. 

Dalsza część uroczystości miała miejsce na tymbar-

skim rynku, na który w uroczystym pochodzie prze-

maszerowały poczty sztandarowe i reprezentacje 

poszczególnych organizacji działających na terenie 

gminy: Rady Gminy Tymbark, Ochotniczych Straży 

Pożarnych, MDP w Tymbarku, szkół podstawowych 

i gimnazjów Gminy Tymbark, klas mundurowych 

(policyjnych i wojskowych) ZS im. KEN w Tym-

barku, Jednostki Strzeleckiej nr 2007 im. kpt.  

Tadeusza Paolone ZS Strzelec OSW w Tymbarku. 

Na płycie rynku, przy akompaniamencie Strażackiej 

Orkiestry Dętej Tymbarski Ton, odśpiewano Mazur-

ka Dąbrowskiego, a następnie głos zabrał Wójt Gmi-

ny Tymbark – Paweł Ptaszek, który przybliżył rys 

historyczny walki o niepodległość. 

Następnie Apel Poległych przeprowadził sekcyjny 

ZS Kacper Kordeczka członek Jednostki Strzeleckiej 

nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS Strzelec  

OSW w Tymbarku. 

Kolejnym punktem patriotycznego programu było 

złożenie, przez Wójta i młodzież z organizacji  

proobronnej Strzelec w Tymbarku, wieńca od  

Wójta i Rady Gminy Tymbark pod Pomnikiem  

Orląt Lwowskich. 

Podsumowaniem świątecznego popołudnia był pro-

gram artystyczny przedstawiony przez uczniów 

Szkoły Podstawowej w Podłopieniu, którzy poprzez 

przygotowanie i rozdanie przybyłym na uroczysto-

ściom Mieszkańcom śpiewników, zachęciły wszyst-

kich do wspólnego śpiewania. Dzieci rozdały  

także Mieszkańcom flagi narodowe oraz okoliczno-

ściowe naklejki. 

W obchody tegorocznego Święta Niepodległości 

włączyła się także Społeczna Publiczna Szkoła Mu-

zyczna I Stopnia w Tymbarku oraz młodzież z Kato-

lickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Zarówno szkoła 

jak i młodzież przygotowali wzruszające koncerty 

patriotyczne, które odbyły się w Domu Kultury oraz 

w Parafialnym Centrum Kultury w Tymbarku. 

 

Kinga Urbańska
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12 listopada w Tymbarku odbyło się otwarcie 

ścieżki edukacyjno-turystycznej, szlakiem party-

zanckim II wojny światowej. Uroczystość rozpoczęła 

Msza Święta w Kościele Parafialnym  pw. NNMP  

w Tymbarku w intencji poległych żołnierzy I Pułku 

Strzelców  Podhalańskich AK, którą odprawili:   

ks. proboszcz Edward Nylec, ks. Stanisław Malarz, 

ks. dr Ryszard Barański. 

Punktem kulminacyjnym uroczystości było symbo-

liczne otwarcie ścieżki poprzez odsłonięcie pierwszej 

na szlaku, ulokowanej na tymbarskim rynku, tablicy 

informacyjnej. Po jej poświęceniu i wspólnej modli-

twie, odsłonięcia dokonali: Jan Puchała – Starosta 

Limanowski, Czesław Kawalec – Radny Powiatu 

Limanowskiego, Wójt Gminy Tymbark – Paweł Pta-

szek oraz Dariusz Czech – Prezes Firmy Tym-

bark MWS. Wartę honorową przy tablicy wystawiła 

Jednostka Strzelecka nr 2007 im. kpt. Tadeusza Pa-

olone ZS Strzelec OSW w Tymbarku. 

Następnie wszyscy zgromadzeni na tymbarskim 

rynku udali się do Biblioteki Publicznej na konferen-

cję poświęconą II wojnie światowej na terenie ziemi 

limanowskiej. Gospodarz Gminy ‒ Wójt Paweł Pta-

szek przywitał przybyłych gości oraz wręczył po-

dziękowania osobom szczególnie zaangażowanym  

w budowę ścieżki: Przemysławowi Bukowcowi – 

autorowi publikacji Śladami konspiracji. Placówka 

AK „Trzos” Tymbark ze Stowarzyszenia Rekon-

strukcji Historycznych I Pułku Strzelców Podhalań-

skich im. Armii Krajowej, dr. Dawidowi Golikowi – 

prelegentowi oraz osobie czuwającej nad poprawno-

ścią merytoryczną treści na tablicach oraz w publika-

cji, Jerzemu Krzewickiemu – synowi ostatniego do-

wódcy Obwodu Limanowskiego Armii Krajowej, 

który przekazał zdjęcia do publikacji, Jarosławowi 

Oleksemu ‒ Radnemu Gminy Tymbark, głównemu 

pomysłodawcy utworzenia ścieżki, Robertowi No-

wakowi – dowódcy tymbarskiego Strzelca, któremu 

Wójt podziękował za całokształt działalności na 

rzecz edukacji patriotycznej dzieci i młodzieży na 

terenie gminy. Wójt kwiatami przywitał także córkę 

Józefa Marka ‒ Panią Jadwigę Nowak. 

Jako kolejny głos zabrał współorganizator uroczy-

stości ‒ Pan Dariusz Czech, Prezes Firmy Tymbark 

MWS, który w kilku słowach wyraził swoje zadowo-

lenie z utworzenia tego typ atrakcji edukacyjno-

turystycznej, a szczególnie z ujęcia na tablicy zloka-

lizowanej w okolicy zakładu produkcyjnego w Tym-

barku tak ważnych dla jego historii wydarzeń, zwią-

zanych m.in. z założycielem Józefem Markiem. 

Jako ostatnia głos zabrała Przewodnicząca Rady 

Gminy Tymbark ‒ Pani Zofia Jeż, która podziękowa-

ła Radnemu Jarosławowi Oleksemu za zainicjowanie 

utworzenia ścieżki oraz za przekazanie jej  

rodzinnych pamiętników. 

Kolejnym punktem popołudniowej konferencji były 

prelekcje, które kolejno przedstawili: Przemysław 

Bukowiec (SRH 1 pspak) wykład pt. Na szlaku kon-

spiracji w Tymbarku w latach 1939-1945; dr Dawid 

Golik (IPN Kraków) wykład pt. Ogniwa niemieckie-

go aparatu represji w Tymbarku i okolicach w latach 

1939-1945; Piotr Sadowski wykład pt. Migawki  

z dwóch kampanii. Działania wojenne w okolicach 

Tymbarku we wrześniu 1939 i styczniu 1945 roku.      

 Na koniec głos zabrał Wójt Gminy Słopnice – Pan 

Adam Sołtys, który pogratulował utworzenia ścieżki 

w Tymbarku i zachęcił do wędrowania pierwszą tego 

typu ścieżką, która powstała w Słopnicach.  

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaanga-

żowali się w budowę ścieżki i przygotowanie konfe-

rencji i zachęcamy Mieszkańców i turystów do „ma-

szerowania” jej szlakiem, by poznać nieznane wątki 

historii naszej małej ojczyzny. 
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27 listopada w Bystrej Sidzinie, odbyło się podsu-

mowanie Europejskiego Tygodnia Sportu dla 

Wszystkich – XXI Sportowego Turnieju Miast i Gmin 

2015. W tegorocznej rywalizacji Gmina Tymbark 

zajęła II miejsce w województwie małopolskim (18 

w kraju) tuż za Gospodarzem podsumowania ‒  

Gminą Bystra Sidzina. Pamiątkową statuetkę oraz 

dyplom, z rąk organizatorów imprezy, odebrali: Pa-

weł Ptaszek – Wójt Gminy Tymbark oraz Krzysztof 

Wiśniowski – Radny Gminy Tymbark, Prezes 

UKS Olimpijczyk. 

Przypomnijmy, że na sukces naszej gminy w Spor-

towym Turnieju Miast i Gmin zapracowała liczna 

grupa nauczycieli, działaczy Uczniowskich Klubów 

Sportowych: Zryw, Olimpijczyk, Ogniwo, Tymbark, 

Klubu Sportowego Tymbark, animatorów sportu oraz 

organizacji pozarządowych. W akcję aktywnie  

włączyły się również wszystkie placówki oświatowe 

(szkoły, przedszkola), organizując liczne zawody 

sportowe, turnieje, zabawy i wycieczki dla wszyst-

kich grup wiekowych. Koordynatorem gminnym 

turnieju była Pani Barbara Janczy z Gimnazjum  

Samorządowego w Tymbarku. 

Wszystkim osobom, które przyczyniły się do  

wielkiego sukcesu naszej gminy składamy serdeczne  

podziękowanie. 

Kinga Urbańska 
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W nawiązaniu do obchodzonego w październiku 

Dnia Papieskiego, w czwartek (15 października)  

w auli biblioteki odbyło się spotkanie z Wandą Pół-

tawską, doktorem nauk medycznych. Ogromny au-

torytet Pani Profesor przyciągnął tłumy słuchaczy, 

które wypełniły salę wykładową po same brzegi. 

Naszego gościa przedstawił ks. dr Jerzy Smoleń. 

Po powitaniu zabrała głos Wanda Półtawska. Pod-

czas wykładu wiele uwagi poświęciła nauczaniu 

Jana Pawła II. Jako wychowanka Karola Wojtyły 

czuje się w obowiązku przekazywać Jego naukę  

i filozofię. Nie zabrakło traumatycznych wspomnień 

z pobytu w obozie Ravensbrück w latach 1941-

1945, gdzie podawana była eksperymentom me-

dycznym. Dlatego szanuje każde życie ludzkie po-

cząwszy od naturalnego poczęcia aż do śmierci.  

Życie stanowi największą wartość człowieka. 

Zadaniem każdego człowiek jest świadome dążenie 

do świętości, powrotu do Boga. A jednak nikt nie 

myśli, że jest stworzony, a jedynie urodzony. Istnieje 

trwała i nieodwracalna relacja pomiędzy stwórcą  

a człowiekiem. Papież chciał, by zrozumieć, co to 

znaczy - dzieło Boga. Ludzie uzurpują sobie, że two-

rzą życie i mają do niego prawo. Jest to tajemnica 

Bożej miłości. Bóg tworzy nowe stworzenie, obda-

rowuje go ciałem, fakt ten jest niezrozumiały dla 

większości. Karol Wojtyła mówił, że ciało ludzkie 

jest święte (teologia ciała). Ciało jest doskonałe, 

analizując budowę człowieka dopiero widzi się jak 

wspaniały jest stwórca. Szczególnie, Jan Paweł II 

zwracał uwagę na godność ludzkiego życia. Mówił, 

że życie na ziemi jest drogą i tylko drogą do nieba. 

Myśl o śmierci nadaje sens życiu. Bóg obdarowuje 

darami każdego z nas, mamy zadane, by przejść 

przez życie tak jak nas stworzył... Na zakończenie 

otrzymaliśmy zadanie – przeczytać „List do rodzin” 

– Jana Pawła II. Po spotkaniu każdy ze słuchaczy 

mógł nabyć publikacje autorstwa naszego gościa 

oraz uzyskać autograf. Podpisywanie książek prze-

ciągło się do późnych godzin. 

Z życia Gminy Tymbark 

Ewa Skrzekut   
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   Stało się już tradycją, że w grudniu w tymbarskiej 

bibliotece młodsze dzieci z terenu gminy spotykają 

się ze św. Mikołajem. Co prawda, w tym roku zna-

mienity gość odwiedził nas nieco wcześniej, bo już 

we wtorek (1 grudnia). 

   Dużą frajdą dla wszystkich było obejrzenie przed-

stawienia teatralnego pt. „Królewna Śnieżka i sied-

miu krasnoludków”, na motywach znanej baśni braci 

Grimm. W pierwszym seansie teatrzyku uczestniczy-

ły dzieci z Przedszkola u Cioci Agatki, z klas: „O”  

i „I” ze Szkoły Podstawowej w Tymbarku, Szkoły  

    

Podstawowej w Podłopieniu i Szkoły Podstawowej  

w Zawadce. Natomiast w drugim seansie wzięły 

udział przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego  

i Przedszkola Parafialnego. 

   Żywa akcja, przeplatana muzyką i humorystycz-

nymi dialogami zachęcała dzieciaki do wspólnej 

zabawy wraz z aktorami. Okazało się, ze fabuła 

przedstawienia jest znana wśród widzów, co było 

słychać w trakcie spektaklu. Oprócz pouczającego 

morału w treści bajki zawarto praktyczne przesłania, 

które uczą młodego widza, że należy pomagać innym 

i przestrzegają przed łatwowiernością w stosunku do 

obcych. Zwraca uwagę, że nie wolno przyjmować 

upominków od nieznajomych i otwierać drzwi oso-

bom, których nie znamy. 

   Po obejrzeniu bajki wszyscy usłyszeli dźwięk 

dzwoneczka, który oznajmił przybycie św. Mikołaja. 

Było dużo wzruszeń i radości. Mikołaj obdarował 

wszystkie dzieci słodkimi upominkami i zachęcał, by 

były grzeczne przez cały rok. 

   Dziękujemy sponsorom, dzięki którym możliwe 

było zorganizowanie imprezy. Wsparli nas: Urząd 

Gminy w Tymbarku, Gminna Komisja ds. Rozwią-

zywania Problemów Alkoholowych, Firma Tymbark 

MWS, Rada Sołecka w Tymbarku. 
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Na zaproszenie dyrektora Fundacji Międzynarodo-

wych Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu ‒ Leszka 

Szustera oraz Fundacji Konrada Adenauera, grupa 

uczniów Zespołu Szkół i JS nr 2007 im. kpt. Tade-

usza Paolone ZS Strzelec OSW w Tymbarku wzięła 

udział w konferencji podsumowującej realizację pro-

jektu Argument-Biografia-Wartości Humanistyczne 

w świecie odczłowieczonym. 

 

Konferencja odbyła się w MDSM w Oświęcimiu  

i miała na celu podsumowanie dwuletnich warszta-

tów przeprowadzonych z udziałem młodzieży pol-

skiej i niemieckiej, bazujących na opowiada-

niu Chrystus oświęcimski autorstwa Zofii Posmysz ‒ 

pisarki, byłej więźniarką KL Auschwitz. 

Pani Zofia trafiła do obozu w maju 1942 r., mając 

19 lat i tam właśnie poznała Tadeusza Paolone nie-

zwykłego człowieka, oficera Wojska Polskiego, któ-

rego po wybuchu II wojny światowej aresztowano  

i osadzono w więzieniach w Muszynie, Nowym Są-

czu, Tarnowie, skąd 14 czerwca 1940 r. trafił pierw-

szym transportem do Auschwitz z numerem obozo-

wym 329 organizując ruch oporu na terenie obozu. 

Dla naszej młodzieży była to szczególna okazja, aby 

raz jeszcze przybliżyć sobie postać kapitana Tade-

usza Paolone, który jest patronem tymbarskiego 

Strzelca, a jednocześnie bohaterem godnym do na-

śladowania ‒ dodaje chor. ZS Tadeusz Rybka,  

zastępca dowódcy jednostki tymbarskiego Strzelca. 

Robert Nowak 

 

Ewa Skrzekut   
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22 października na rynku w Tymbarku odbył 

się Marsz promujący zdrowe żywienie. Impreza była 

prezentacją projektu edukacyjnego z biologii. 

Uczniowie Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego, 

przygotowali występ dla dzieci z Przedszkola Para-

fialnego w Tymbarku. Młodzież wykonała plakaty, 

uczyła się piosenek i choreografii, zadbała  

o ,,owocowe” stroje.  

Gimnazjaliści, przebrani w kolorowe stroje, niosący 

plakaty, transparenty i kolorowe balony, wyszli  

z budynku szkoły w rytm muzyki. Pomimo chłodu  

i niewielkich opadów, wykonali kilka okrążeń wokół  
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10 listopada 2015 r. był ważnym dniem dla całej 

społeczności szkolnej – Święto Szkoły połączone  

z przekazaniem nowego sztandaru. Uroczystość  

rozpoczęła się Mszą Św., w czasie której poświęcony 

został nowy sztandar. 

Po odśpiewaniu hymnu narodowego nastąpił uro-

czysty moment – przekazanie sztandaru. Przedstawi-

ciele Rady Rodziców przekazali sztandar dyrektoro-

wi szkoły – Markowi Sawickiemu, który z kolei  

rynku, tańcząc i śpiewając. Następnie udali się do 

przedszkola, by razem z dziećmi wrócić tanecznym 

krokiem na płytę rynku. 

 Po chwili rozbrzmiała muzyka i wszyscy zaczęli 

tańczyć do piosenki Głowa, ramiona... Przyłączył się 

wtedy do występu Pan Wójt Gminy Tymbark –  

Paweł Ptaszek, który powiedział od siebie kilka słów. 

Po rozgrzewce przyszła kolej na kolejne przeboje: 

Witaminki i Gruszka. Wszystkie dzieci z radością 

przyglądały się tańczącym i śpiewającym ,,owocom”.  

 Kiedy wszyscy byli już rozgrzani, przyszedł czas 

na inne zabawy taneczne. Na początek, aerobik. Na-

stępnie zachęcono uczestników, by dobrali się w pary 

i ustawili w koło. Padło hasło: Taniec belgijski! Każ-

dy przedszkolak miał w parze starszego kolegę, który 

wszystko mu tłumaczył. Ostatnim punktem występu 

był taniec do piosenki Chocolate. Tekst zamiast  

o czekoladzie, opowiadał o zdrowym odżywianiu.  

 Po pamiątkowych, wspólnych zdjęciach, dzieci 

wróciły do przedszkola, a gimnazjaliści na lekcje :). 

Owocowo-warzywne wydarzenie miało na celu pro-

mowanie zdrowego odżywiania i aktywnego trybu 

życia. Każdemu z obecnych dobrze zrobiła poranna 

gimnastyka, uczniowie otrzymali zdrowe jabłka.  

 

Maria Waktor, kl. III c 

 

oddał go uczniom. Stary sztandar został uroczyście 

wyprowadzony do izby regionalnej. 

Po zaprezentowaniu sztandaru Dyrektor szkoły po-

dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do po-

wstania nowego sztandaru: inicjatorowi akcji – Panu 

Stefanowi Kumórkiewiczowi, obecnej Radzie Rodzi-

ców, sponsorom. Głos zabrał również Pan Paweł 

Ptaszek ‒ Wójt Gminy Tymbark. Życzył uczniom, 

aby słowa znajdujące się na sztandarze ‒ Bóg, Ho-

nor, Ojczyzna, Nauka – zawsze im towarzyszyły. 

Wręczył również dyrektorowi szkoły list gratulacyj-

ny, a uczniom upominek. 

Kolejnym punktem programu było ślubowanie 

pierwszoklasistów i pasowanie ich na uczniów. 

Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz  

upominki od rodziców.  

Następnie koło teatralne pokazało program 

„Wspomnienie o Józefie Marku”, zespół wokalno-

instrumentalny wykonał „Śpiewankę dla Józefa Mar-

ka”. Tę część uroczystości zakończył występ zespołu 

„Mały Tymbark” który zaprezentował taniec 

„Szewc”.  

 Ewa Kowalczyk 
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RRRAAAJJJDDD   GGGÓÓÓRRRSSSKKKIII   SSSZZZLLLAAAKKKIIIEEEMMM   LLLEEEGGGIIIOOONNNÓÓÓWWW   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniach 8‒10 października młodzież szkół pod-

stawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  

wzięła udział w XXII Rajdzie Górskim Szlakiem 

Walk Legionów Polskich na Ziemi Limanowskiej. 

Uczestnicy  pokonali trasę: Limanowa-Jabłoniec-

Golców-Cichoń-Słopnice. W Zespole Szkoły Pod-

stawowej i Przedszkola w Słopnicach Górnych przy-

gotowano bazę noclegową oraz wyżywienie dla 

uczestników rajdu. 

W drugim dniu rajdu uczniowie przeszli trasę ze 

Słopnic Górnych przez Dzielec-Podmogielicę-

Zaświersze-Tymbark. Miejscem docelowym wę-

drówki był Internat Zespołu Szkół im. KEN w Tym-

barku. Tam na strzelnicy sportowej rozegrany został 

turniej strzelecki z broni pneumatycznej. W kategorii 

szkół gimnazjalnych zwyciężyła Anna Kokot z Gim-

nazjum nr 4 w Limanowej, a w grupie szkół średnich 

celnym okiem popisał się Patryk Tomasiak z Zespołu 

Szkół im. KEN w Tymbarku - członek tymbarskiego 

Strzelca. Wśród opiekunów zwyciężyła Maria Gaw-

ron z ZSTiO w Limanowej. 

W ostatecznej rywalizacji, czyli konkursie kronik 

rajdowych zwyciężyli Wędrowcy z Mechanika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 

w Limanowej. 

   Drugie i trzecie miejsce zajęły drużyny z Zespołu 

Szkół im. KEN w Tymbarku oraz drużyna Gimna-

zjum nr 4 w Limanowej. Na specjalną pochwałę za-

sługuje drużyna ze Szkoły Podstawowej w Tymbarku 

za wytrwałość i ducha walki na całej trasie. 

Na trasie rajdu młodzież odwiedziła także cmenta-

rze wojenne z okresu I wojny światowej, nr 368 na 

Jabłońcu, nr 369 na Golcowie i nr 365 w Tymbarku. 

Odwiedzane miejsca pomogły młodzieży w przybli-

żeniu zarysu historycznego przebiegu I Wojny Świa-

towej, a także działań Legionów Polskich u boku 

armii austro-węgierskiej, a szczególnie na Ziemi  

Limanowskiej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W zakończeniu rajdu udział wzięli: dyrektor Zespo-

łu Szkół im. KEN w Tymbarku ‒ Jolanta Dunikow-

ska-Wszołek oraz Wójt Gminy Tymbark ‒ Paweł 

Ptaszek, wręczając wspólnie puchary i nagrody. 

Puchary i nagrody ufundowali: Urząd Gminy  

w Tymbarku, IPN w Krakowie oraz Starostwo  

Powiatowe w Limanowej. 

Józef Banach 

[Wpisz cytat z dokumentu albo podsumowanie interesującej kwestii. Pole tekstowe można 

umieścić w dowolnym miejscu w dokumencie. Użyj karty Narzędzia pól tekstowych, aby 

zmienić formatowanie pola tekstowego cytatu.] 

Turystyka 
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HHHAAALLLOOOWWWAAA   PPPIIIŁŁŁKKKAAA   NNNOOOŻŻŻNNNAAA   

SSSZZZKKKÓÓÓŁŁŁ    PPPOOODDDSSSTTTAAAWWWOOOWWWYYYCCCHHH   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 października 2015 r. w hali sportowej w Tym-

barku odbył się turniej chłopców i dziewcząt w Ha-

lowej Piłce Nożnej, jako eliminacje gminne do  

powiatowych IMS. 

Do turnieju przystąpiły drużyny chłopców i dziew-

cząt ze szkół podstawowych z Tymbarku, Piekiełka,  

Podłopienia i Zawadki. Rozegrano mecze chłopców  

i dziewcząt systemem „każdy z każdym”.  

 

 

   

         MMMIIIĘĘĘDDDZZZYYYNNNAAARRROOODDDOOOWWWEEE   SSSPPPOOOTTTKKKAAANNNIIIEEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21listopada, po raz szesnasty, spotkali się najmłodsi 

piłkarze ze szkół podstawowych Gminy Tymbark 

oraz z zaprzyjaźnionych Spisskich Vlach na Słowa-

cji. Młodzi sportowcy walczyli o Puchar Wójta Gmi-

ny Tymbark w halowej piłce nożnej w dwóch kate-

goriach. Po uroczystym otwarciu Turnieju przez 

Wójta Gminy Tymbark ‒ Pana Pawła Ptaszka oraz 

Primatora Miasta Spisske Vlachy ‒ Pana Lubomira 

Fifika, rozpoczęto rywalizację. 

Turniej zorganizowany wspólnie przez Gimnazjum 

Samorządowe i Szkołę Podstawową w Tymbarku 

miał, jak zwykle, zacięty charakter, jednak w ramach 

OSIĄGNIĘTO WYNIKI: 

 

Kategoria chłopców: 

I miejsce – PIEKIEŁKO  

II miejsce – ZAWADKA  

III miejsce – TYMBARK 

IV miejsce – PODŁOPIEŃ 

 

Kategoria dziewcząt: 

I miejsce – PIEKIEŁKO 

II miejsce – ZAWADKA  

III miejsce – TYMBARK  

 

Dla wyróżnionych drużyn i zawodników, przygo-

towano: dyplomy, puchary, medale i drobne nagrody 

rzeczowe. Wręczył je Gospodarz Gminy Tymbark ‒ 

Wójt Paweł Ptaszek. 

  Po zakończeniu imprezy zasadniczej, przystąpiono 

do realizacji kolejnego tematu, tego wspólnego spor-

towo-młodzieżowego spotkania. 

Krzysztof Wiśniowski 

 

 

zasad fair-play. Główny sędzia zawodów ‒ Pan 

Grzegorz Kęska stwierdził, iż dawno nie widział tak 

emocjonujących pojedynków piłkarskich. Pani Bar-

bara Janczy, kierownik zawodów, czuwała nad staty-

stykami oraz stroną medyczną spotkań. Warto 

wspomnieć o wspaniałych posiłkach przygotowa-

nych dla gości ze Słowacji przez Szkołą Podstawową 

w Tymbarku. Wyniki turnieju przedstawiają  

się następująco: 

  

KAT. Rocznik 2006/2007 

 I miejsce ‒ SP Tymbark 

   II miejsce ‒ Spisske Vlachy 

   III miejsce ‒ NSP Piekiełko 

   

KAT. Rocznik 2005/2006 

I miejsce ‒ Spisske Vlachy 

  II miejsce ‒ SP Tymbark 

   

Wójt Gminy Tymbark ‒ Pan Paweł Ptaszek wręczył 

zwycięzcom wspaniałe puchary, statuetki oraz  

dyplomy. 

Dziękujemy wszystkim opiekunom drużyn, trene-

rom i organizatorom ‒ kolejne spotkanie wiosną na 

Słowacji! 

Tomasz Zieliński 

Sport 
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                  NNNIIIEEEPPPOOODDDLLLEEEGGGŁŁŁOOOŚŚŚCCCIIIOOOWWWEEE   SSSTTTRRRZZZEEELLLAAANNNIIIEEE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 listopada na strzelnicy sportowej w Zespole Szkół 

im. KEN w Tymbarku odbył się turniej strzelecki  

z broni pneumatycznej o puchar Wójta Gminy Tym-

bark z okazji „Święta Niepodległości 2015”, którego 

celem było upamiętnienie kolejnej rocznicy odzy-

skania niepodległości oraz popularyzacja strzelectwa 

sportowego i sportów obronnych. 

  Organizatorem turnieju był Wójt Gminy Tymbark, 

a współorganizatorami: Jednostka Strzelecka nr 2007 

im. kpt. Tadeusza Paolone ZS Strzelec OSW Tym-

bark oraz Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku 

 W zawodach uczestniczyły 3-osobowe drużyny, 

reprezentujące szkoły podstawowe i gimnazja  

z terenu Gminy Tymbark. Zespoły mogły składać się 

zarówno z dziewcząt jak i z chłopców. Każdy za-

wodnik wykonał 10 ocenianych strzałów z postawy 

stojącej. Uczestnicy oceniani byli indywidualnie  

i zespołowo. Punktacja drużynowa obejmowała wy-

nik wszystkich zawodników. Łącznie na starcie sta-

nęło 15 zespołów: 10 ze Szkół Podstawowych  

(z Podłopienia, Piekiełka, Zawadki i Tymbarku) i 5  

z Gimnazjów (z Piekiełka i Tymbarku). 

  

W kategorii drużynowej wśród Gimnazjów  

zwyciężyli: 

I miejsce ‒ Gimnazjum w Tymbarku III drużyna  

II miejsce ‒ Gimnazjum w Tymbarku II drużyna  

III miejsce ‒ Gimnazjum w Tymbarku I drużyna  

IV miejsce ‒ Gimnazjum w Piekiełku 

  

W kategorii drużynowej wśród Szkół Podstawo-

wych zwyciężyli: 

I miejsce ‒ Szkoła Podstawowa w Piekiełku  

II miejsce ‒ Szkoła Podstawowa w Podłopieniu  

III miejsce ‒ Szkoła Podstawowa w Zawadce II dr.  

IV miejsce ‒ Szkoła Podstawowa w Zawadce III dr. 

V miejsce ‒ Szkoła Podstawowa w Zawadce IV dr. 

VI miejsce ‒ Szkoła Podstawowa w Tymbarku I dr. 

  

Indywidualnie wśród Szkół Podstawowych zwyciężyli: 

I miejsce ‒ Dawid Bubula z SP w Piekiełku     

II miejsce ‒ Marek Bubula z SP w Podłopieniu 

III miejsce ‒ Julia Surdziel  z SP w Piekiełku    

IV miejsce ‒ Bartłomiej Kaptur z SP w Podłopieniu  

V miejsce ‒ Emil Brzazgoń z SP w Zawadce    

VI miejsce ‒ Patrycja Dudzik z SP w Zawadce    

VII miejsce ‒ Marcin Bokowy z SP w Zawadce  

  

Indywidualnie wśród uczniów Gimnazjów zwyciężyli: 

I miejsce ‒ Jakub Wawrzyniak z Gim. w Tymbarku   

II miejsce ‒ Anna Stokłosa z Gim. w Tymbarku 

III miejsce ‒ Małgorzata Wagner z Gim. w Tymbarku  

IV miejsce ‒ Kinga Kapturkiewicz Gim. w Tymbarku    

V miejsce ‒ Paweł Sobczak z Gim. w Tymbarku    

VI miejsce ‒ Filip Klimek z Gim. w Piekiełku    

VII miejsce ‒ Jakub Sporek z Gim. w Tymbarku  

              

Dla trzech najlepszych drużyn oraz najlepszych 

strzelców konkursów indywidualnych w obu katego-

riach przygotowano puchary, dyplomy oraz nagrody 

książkowe, ufundowane przez Urząd Gminy w Tym-

barku i Centrum Młodzieży im. ds. H. Jordana  

w Krakowie. Pani Dyrektor Zespołu Szkół im. KEN 

w Tymbarku – Jolanta Dunikowska-Wszołek, ufun-

dowała nagrody książkowe dla najmłodszych uczest-

ników zawodów. I tak najmłodszą zawodniczką była 

Faustyna Surdziel ze Szkoły Podstawowej w Zawad-

ce. Najmłodszym zaś wśród chłopców był równocze-

śnie zwycięzca tej kategorii Dawid Bubula ze Szkoły 

Podstawowej w Piekiełku. 

Nagrody wręczyli: Wójt Gminy Tymbark – Paweł 

Ptaszek oraz   Grzegorz Dziadoń – sędzia zawodów. 

Zawody przygotował i przeprowadził Grzegorz 

Dziadoń ‒ sędzia główny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Wpisz cytat z dokumentu albo podsumowanie 

interesującej kwestii. Pole tekstowe można umie-

ścić w dowolnym miejscu w dokumencie. Użyj karty 

Narzędzia pól tekstowych, aby zmienić formatowa-

nie pola tekstowego cytatu.] 

Robert Nowak   
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Rada Powiatowa Małopolskiej Izby Rolniczej pro-

paguje zdrowe żywienie dzieci i młodzieży. W dniu 

27 październik 2015 roku w Zamieściu odbył się 

konkurs „Lepiej żyjemy, gdy zdrowo jemy” dla 

dzieci i młodzieży uczęszczających do Świetlicy 

Wiejskiej w Zamieściu. 

Konkurs zorganizowany był przez Radę Powiatową 

Małopolskiej Izby Rolniczej w Limanowej oraz 

Świetlicę Wiejską w Zamieściu. Celem konkursu jest 

propagowanie zasad zdrowego żywienia, kształtowa-

nie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród 

dzieci i młodzieży. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W konkursie udział wzięły 3 drużyny w skład któ-

rych wchodziły dzieci i młodzież w wiek od 5 do 17 

lat. Każda z drużyn wybrała kapitana i nazwę. 

Drużyny rywalizowały w czterech konkurencjach: 

sprawdzian wiedzy na temat żywienia i żywności, 

konkurencja sprawnościowa z jabłkiem, układanie 

piramidy żywieniowej i labirynt. 

Konkurs wygrała drużyna „Truskawki”, która wy-

przedziła drużynę „Malinki” i „Wesołe Owocki”. 

Nagrody rzeczowe: notesy, długopisy, ołówki  

i gumki do mazania ufundowała Rada Powiatowa 

Małopolskiej Izby Rolniczej w Limanowej. 

Nagrody wręczyli: Leszek Leśnik – Przewodniczą-

cy Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej  

w Limanowej, Andrzej Dudzik – delegat Rady Po-

wiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Limanowej, 

Paweł Ptaszek – Wójt Gminy Tymbark, Tadeusz 

Rybka – pracownik Urzędu Gminy w Tymbarku. 

Organizacją konkursu zajmowała się Agata Rybka, 

opiekunka dzieci i młodzieży uczęszczających do 

Świetlicy Wiejskiej w Zamieściu, Edyta Kolawa  

i Halina Puto ‒ pracownicy Małopolskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego, Ewa Skrzekut – kierownik 

Biblioteki Publicznej Gminy Tymbark. 

Leszek Leśnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja 

                                                                     STOSOWANIE AKTÓW PRZEMOCY WOBEC OSÓB NAJBLIŻSZYCH  

                        NIE TYLKO NARAŻA NA ROZPAD ZWIĄZKU I UTRATĘ RODZINY, 

                     ALE RÓWNIEŻ NA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNĄ. 

  

                                            Za znęcanie się nad osobą najbliższą grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

 

Nowe przepisy pozwalają policji, prokuraturze i sądowi na szybką reakcję wobec sprawcy przemocy w rodzinie –  

nie licz więc na uniknięcie odpowiedzialności. 

Stosując przemoc wobec osób najbliższych grozi: 

 interwencja Policji lub zatrzymanie połączone ze stosowaniem środków zapobiegawczych, 

 zastosowanie licznych zakazów, w tym zbliżania się lub kontaktowania z osobami pokrzywdzonymi, 

 nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania, bez względu na to czyją jest własnością, na podstawie  

decyzji prokuratora lub orzeczenia sądu,  

 zasądzenie odszkodowania, zadośćuczynienia bądź nawiązki na rzecz osoby pokrzywdzonej, 

 ograniczenie bądź nawet pozbawienie władzy rodzicielskiej nad dziećmi i ograniczenie z nimi kontaktów,  

jeżeli przemoc była stosowana także wobec nich, 

 w razie uprzedniego skazania na karę z warunkowym zawieszeniem – natychmiastowe zarządzenie jej wykonania. 

W sytuacji wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” współpracuj z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą. Są 

tam osoby, które chcą pomóc Twojej rodzinie, w tym i Tobie. Przyjdź na wezwanie i zastosuj się do zaleceń wypracowanych 

przez zespół bądź grupę. 

Nigdy nie jest za późno do podjęcia właściwych kroków, aby zmienić swoje zachowanie. 

Zwracając się po pomoc niczym nie ryzykujesz! 

Ty i Twoja Rodzina możecie tylko zyskać! 
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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 RADNYCH GMINY TYMBARK 

 

ZOFIA JEŻ 

Przewodnicząca Rady Gminy, tel. 661 436 917 

RADNI Z TYMBARKU: 

DANUTA DAWIEC – tel. 661 718 758 

PIOTR JUSZCZAK – tel. 726 123 659  

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   

 

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 

 

RADNI Z ZAWADKI: 

STANISŁAW MALARZ – tel. 606 489 981 

RADNI Z PIEKIEŁKA: 

RYSZARD LEŚNIAK – tel. 726 125 948 

 

KONTAKT DO SOŁTYSÓW GMINY TYMBARK 

 

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 

 

URZĄD GMINY W TYMBARKU 

34-650 Tymbark 49 

tel./faks 18 33 25 637/18 33 25 632 

e-mail: ug.tymbark@tymbark.pl 

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 

 

 

 

 

ŚŚŚPPPIIIEEEWWWAAAĆĆĆ    KKKAAAŻŻŻDDDYYY    MMMOOOŻŻŻEEE    –––    WWWAAARRRSSSZZZTTTAAATTTYYY    WWWOOOKKKAAALLLNNNEEE    DDDLLLAAA    DDDZZZIIIEEECCCIII    III    MMMŁŁŁOOODDDZZZIIIEEEŻŻŻYYY    

      Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzieży (w wieku 7–18 lat) z Gminy Tymbark na nieodpłatne 

zajęcia wokalne. Nasza propozycja skierowana jest zarówno do muzycznie utalentowanych, zaintereso-

wanych nauką śpiewu estradowego, jak i nowicjuszy nieświadomych swoich możliwości. 

     Treningi obejmować będą m.in. lekcje indywidualne i grupowe z zakresu: emisji głosu, dykcji, inter-

pretacji, pracy z mikrofonem, podstaw gry aktorskiej i ruchu scenicznego czy improwizacji wokalnej. 

Poza tym instruktor przygotowywać będzie uczestników do wielu konkursów wokalnych, organizowane 

będą również koncerty osób biorących udział w zajęciach. 

    Zajęcia odbywać się będą w Bibliotece Publicznej w Tymbarku 2 razy w miesiącu (soboty) od stycz-

nia 2016 roku, a prowadzić je będzie wokalistka z wykształceniem pedagogicznym.  

    Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio u instruktora telefonicznie pod numerem: 500 490 750 lub 

e-mailowo: jlesniak1991@gmail.com. 

    Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się 30 grudnia 2015 r. o godzinie 16.15 w Bibliotece  

Publicznej w Tymbarku. 

 

                                                                                                                                                                   


