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[Wpisz cytat z dokmen-

tu albo podsumowanie 

interesującej kwestii. 

Pole tekstowe można 

umieścić w dowolnym 

miejscu w dokumencie. 

Użyj karty Narzędzia pól 

tekstowych, aby zmie-

nić formatowanie pola 

tekstowego cytatu.] 

                                                

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Tymbark, 

Zapraszam do lektu-

ry kolejnego wyda-

nia „Informatora Sa-

morządowego”, gdzie 

przedstawiamy wy-

darzenia pierwszych 

miesięcy 2016 roku, 

bieżące sprawy, jak 

również plany na 

przyszłość.  

     Za nami pierwszy 

kwartał roku 2016. Był to głównie czas przygo-

towania do inwestycji planowanych na rok bie-

żący. Ogłoszony został przetarg na wykonanie 

oświetlenia wzdłuż drogi krajowej na Zamieściu, 

w toku jest uzyskiwanie pozwolenia na budowę 

kanalizacji na Podłopieniu. W lutym br. zakoń-

czone zostało projektowanie wodociągu w Pie-

kiełku oraz I etap na Zamieściu. W trakcie reali-

zacji jest II etap projektu wodociągu na Zamie-

ściu. Ponadto wykonana została naprawa dróg 

po zimie, zamontowane zostały lustra w miej-

scach niewidocznych oraz wykonane progi 

zwalniające na ulicy Polnej w Tymbarku. Nie-

bawem rozpocznie się wspólna inwestycja Po-

wiatu Limanowskiego z Gminą Tymbark mająca 

na celu budowę chodników, zatok przystanko-

wych oraz oświetlenia ulicznego w ciągu drogi 

Tymbark-Podłopień-Zawadka. 

     Miło mi jest również poinformować, iż Gmi-

na Tymbark otrzymała promesę na odbudowę 

kolejnych trzech dróg w ramach programu usu-

wania skutków klęsk żywiołowych.      

    Szczególnej uwagi wymaga sytuacja w oświa-

cie. Narastający od wielu lat niż demograficzny 

oraz ujemne saldo migracji pogarsza sytuację 

związaną z finansowaniem oświaty. Subwencja 

oświatowa wypłacana przez państwo jest uza-

leżniona od liczby uczniów, a ta od kilkunastu 

lat systematycznie maleje i nadal będzie maleć w 

nadchodzących latach, biorąc pod uwagę liczbę 

dzieci nieobjętych jeszcze obowiązkiem szkol-

nym. Jednocześnie Gmina, by utrzymać na do-

tychczasowym poziomie finansowanie oświaty  

 

 

 

zwiększa własne wydatki na zadania subwencjo-

nowane, kosztem innych zadań do realizacji. 

Szczegółową diagnozę tego problemu przedsta-

wia artykuł na stronach 15‒17. Problem ten mi-

mo niżu demograficznego przez wiele lat był 

odkładany i nie był publicznie poruszany. Uwa-

żam, iż odpowiedzialność za Gminę wymaga 

rzetelnego przedstawienia sytuacji i merytorycz-

nej dyskusji w duchu wzajemnego zrozumienia. 

Apeluję jednocześnie, by obiektywnie istniejący 

problem związany z finansowaniem zadań 

oświatowych nie stał się przedmiotem rozgry-

wek politycznych, bądź też  był wykorzystywa-

ny do zdobycia kapitału politycznego. Dobro 

Gminy wymaga, by dyskusja  miała wyłącznie  

merytoryczny i rzeczowy charakter,  gdyż  spra-

wy oświaty są absolutnym  priorytetem z punktu 

widzenia rozwoju Gminy Tymbark 

     Gmina Tymbark realizuje rządowy program 

500 plus. Jednostką wyznaczoną do jego realiza-

cji jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Tymbarku. Więcej informacji na temat pro-

gramu znajdziecie Państwo na stronie 4. 

     Zapraszam Państwa do korzystania ze strony 

internetowej tymbark.pl, gdzie znajdą Państwo 

aktualne informacje dotyczące spraw gminnych. 

Zapraszam również do odwiedzenia gminnego 

profilu na facebook’u, który stwarza możliwość 

zgłaszania uwag, komentarzy dotyczących spraw 

publicznych naszej gminy. Jednocześnie dzięku-

ję wszystkim z Państwa za włączanie się  

w sprawy publiczne naszej społeczności. Dzię-

kuję za uwagi i wnioski zgłaszane podczas ze-

brań wiejskich oraz te przekazywane za pośred-

nictwem radnych, sołtysów, indywidualnie oraz 

poprzez media elektroniczne. Nie wszystkie 

wnioski i Państwa sugestie jesteśmy w stanie 

zrealizować, zapewniam jednak, że wszystkie 

brane są pod uwagę.  

 

Zapraszam do współpracy.  

Razem możemy zrobić więcej. 

 

z poważaniem  

Paweł Ptaszek 

Wójt do Mieszkańców w kilku słowach 
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PPoozzyyttyywwnnaa  ooppiinniiaa  RRIIOO  ww  sspprraawwiiee  wwyykkoonnaanniiaa  bbuuddżżeettuu    
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W dniu 31 marca 2016 roku Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kra-

kowie, Uchwałą Nr S.O.XI.423/6/16 pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z wykonania budżetu 

Gminy Tymbark oraz informację o stanie mienia Gminy. 

Opinia ta wydana została po zbadaniu przedłożonego przez Wójta Gminy sprawozdania z wykona-

nia budżetu oraz informacji o stanie mienia komunalnego. 

Dochody budżetowe za 2015 rok zostały zrealizowane w kwocie 22.675.225,61 zł, co stanowi 

100,41% ich planu natomiast wydatki wykonano w kwocie 20.775.234,07 zł, co daje realizację  

w 96,58 % planu w tym: 

 wydatki bieżące 18.890.000,55 zł 

 wydatki majątkowe 1.885.233,52 zł 

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 6.240.000 zł, co stanowi 

27,52% wykonanych dochodów. W 2015 roku Gmina nie zaciągała kredytów. 

Skarbnik Gminy Zofia Duda 

Budżet/Inwestycje 

PPrroommeessaa  nnaa  ooddbbuuddoowwęę  ddrróógg  

Informuję, iż Gmina Tymbark pozyskała środki z programu „Odbudowa dróg gminnych w ramach 

usuwania skutków powodzi” realizowanego przez Urząd Wojewódzki. Wnioski o odbudowę dróg zo-

stały złożone w stycznym 2016 r., w odpowiedzi na nabór ogłoszony przez Urząd Wojewódzki.  

W ramach programu 80% kosztów wykonania inwestycji będzie pochodziło z dofinansowania,  

a w 20% inwestycja będzie finansowana ze środków własnych. 

Dzięki pozyskanym środkom finansowym Gmina Tymbark wykona nawierzchnię  

asfaltową na dwóch drogach: „Dyrlówka” (potocznie zwana ,,Bubulówką”)  w Podłopieniu na długo-

ści  540 m oraz „Tajdusie” w Zamieściu na długości 510 m. Dodatkowo zostanie wykonana na-

wierzchnia z płyt drogowych typu „JOMB” na drodze „Jasna” w Podłopieniu na długości 400 m. 

WWpprroowwaaddzzoonnoo  zzmmiiaannęę  oorrggaanniizzaaccjjii  rruucchhuu  

Na wniosek osób mieszkających wzdłuż ul. Polnej w Tymbarku: mieszkańców budynków wieloro-

dzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Jodełka” oraz sołtysa wsi Tymbark, na ulicy tej wprowadzono 

zmianę organizacji ruchu. 

Zmiana polega na wprowadzeniu ograniczenia prędkości do 20 km/h na całym odcinku drogi, tj. od 

skrzyżowania z drogą powiatową 1632K Kępanów-Tymbark przy Szkole Podstawowej do skrzyżowa-

nia również z w/w drogą przy Ośrodku Zdrowia oraz montażu urządzeń ograniczających prędkość 

pojazdów (listwowe progi zwalniające) wraz z oznakowaniem pionowym w obrębie progu  

zwalniającego. 

 Zmiana organizacji ruchu ma za zadanie poprawić warunki bezpieczeństwa pieszych. Nowo  

wprowadzona zmiana organizacji ruchu obowiązuje od 7 kwietnia 2016 r. 

                                                                                                                                   Paweł Ptaszek 

                                                                                                                              Wójt Gminy Tymbark 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tym-

barku informuje, że w kwietniu  2016 r. w go-

dzinach od 7.30 do 17.00 są przyjmowane 

wnioski o świadczenie wychowawcze w ra-

mach realizacji ustawy o pomocy państwa  

w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego br. 

(Dz.U 2016 poz. 195), w pozostałych miesią-

cach w godzinach pracy Ośrodka tj. od 7.30 

do 15.30. 

    Od 1 kwietnia będzie też możliwość składa-

nia wniosków o świadczenie wychowawcze (500 

plus) za pomocą internetu, jednakże wymagane 

jest przez wnioskodawców dysponowanie podpi-

sem elektronicznym albo profilem zaufanym na 

platformie ePUAP. Wnioski elektroniczne moż-

na składać za pośrednictwem portalu Empatia 

(empatia.mrpips.gov.pl) ‒ w menu po lewej 

stronie jest specjalna zakładka odsyłająca do 

tego portalu oraz za pomocą  portalu PUE ZUS  

i bankowości elektronicznej. 

    Druki wniosku o świadczenie wychowawcze 

można pobierać w GOPS w Tymbarku lub na 

stronie internetowej Urzędu Gminy Tymbark. 

    

  

Przypominamy, że Ustawa zwana Programem 

Rodzina 500 plus  wprowadza nowe świadcze-

nie, którego celem jest częściowe pokrycie wy-

datków związanych z wychowaniem dziecka,  

w tym z opieką nad nim i zaspokajaniem jego 

potrzeb życiowych.  

    Świadczenie kierowane jest do rodzin wy-

chowujących dzieci do 18 roku życia. Przysłu-

giwało ono będzie matce lub ojcu dziecka, opie-

kunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi fak-

tycznemu dziecka (czyli osobie faktycznie opie-

kującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła ona  

z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposo-

bienie dziecka).  

    Świadczenie wychowawcze przysługuje  

w wysokości 500,00 zł miesięcznie na drugie              

i kolejne dziecko w rodzinie bez przedstawie-

nia dochodów rodziny.  

    Świadczenie wychowawcze będzie przysłu-

giwało na pierwsze dziecko w rodzinie, jeżeli 

dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie 

przekroczy kwoty 800,00 zł (dochód do obli-

czenia niniejszego świadczenia będzie ustala-

ny na podstawie dochodów rodziny za rok 

2014). Natomiast jeżeli członkiem rodziny jest 

dziecko niepełnosprawne, świadczenie wy-

chowawcze przysługuje na pierwsze dziecko 

w rodzinie jeżeli dochód rodziny w przelicze-

niu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł. 

    Dodatkowe informacje można uzyskać  

w GOPS w Tymbarku (tel. 18 33 25 322).   

mgr Dorota Ogórek ‒ Kierownik GOPS

RROODDZZIINNAA  550000  PPLLUUSS 
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Już w tym roku rusza gminny program wspiera-

nia edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. 

Program będzie realizowany w formie stypen-

diów motywacyjnych Wójta Gminy Tymbark, na 

które samorząd zaplanował przeznaczyć w 2016 

roku kwotę 25 000 zł. 

Program został opracowany z inicjatywy Wójta 

Gminy Pana Pawła Ptaszka i uchwalony przez 

Radę Gminy Tymbark w dniu 29 grudnia 2015 r. 

Stypendia motywacyjne przeznaczone są dla 

uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz 

uczniów gimnazjów. 

Stypendium za wyniki w nauce może otrzy-

mać uczeń uczęszczający do szkoły na terenie 

Gminy Tymbark, który spełnia jeden z poniż-

szych warunków: 

1. W wyniku klasyfikacji na koniec roku 

szkolnego uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią ocen: 

 co najmniej 5,3 w szkole podstawowej,  

w tym co najmniej dwie oceny celujące  

z następujących zajęć edukacyjnych: język 

polski, matematyka, przyroda, historia,  

język obcy, informatyka i uzyskał wzoro-

wą ocenę z zachowania, 

 co najmniej 5,2 w gimnazjum, w tym co 

najmniej jedną ocenę celującą z następują-

cych zajęć edukacyjnych: język polski, 

matematyka, fizyka, chemia, biologia, 

geografia, historia, język obcy, informaty-

ka i uzyskał co najmniej bardzo dobrą 

ocenę z zachowania. 

Stypendium przyznawane jest na okres roku 

szkolnego, następującego bezpośrednio po roku 

szkolnym, w którym uczeń spełnił wymogi kwa-

lifikujące do przyznania stypendium, tj. od wrze-

śnia do sierpnia. Wysokość stypendium wynosi 

100 złotych miesięcznie. 

  

Stypendium za osiągnięcia naukowe może 

uzyskać uczeń uczęszczający do szkoły na tere-

nie Gminy Tymbark, który uzyskał co najmniej 

dobrą ocenę z zachowania i spełnił co najmniej 

jeden z poniższych wymogów: 

1. Uzyskał tytuł laureata lub finalisty w kon-

kursie przedmiotowym organizowanym przez 

Małopolskiego Kuratora Oświaty, lub uzyskał 

tytuł laureata konkursów tematycznych. 

2. Uzyskał wysoką lokatę (do 15 miejsca 

włącznie) w realizowanych przez szkołę projek-

tach międzynarodowych, ogólnopolskich lub 

sektorowych. 

 Stypendium, przyznawane jest jeden raz, na 

koniec roku szkolnego, w którym uczeń uzyskał 

osiągnięcie, o którym mowa powyżej. 

 

 Wysokość stypendium wynosi: 

 dla laureatów konkursów przedmioto-

wych oraz uczniów spełniających wymóg 

określony w pkt. 2: 1000 zł, 

 dla finalistów konkursów przedmioto-

wych oraz laureatów konkursów tema-

tycznych: 500 zł. 

Stypendium za osiągnięcia artystyczne może 

uzyskać uczeń będący mieszkańcem Gminy 

Tymbark, który uzyskał co najmniej dobrą ocenę 

z zachowania oraz został laureatem międzynaro-

dowych, krajowych i wojewódzkich konkursów. 

Stypendium przyznawane jest jeden raz, na  

koniec roku szkolnego, w którym uczeń uzyskał 

osiągnięcia, o którym mowa w ust. 1. Wysokość 

stypendium wynosi 1000 złotych. 

Wnioski o przyznanie stypendium składają  

dyrektorzy szkół do Komisji Stypendialnej  

powołanej przez Wójta Gminy Tymbark w ter-

minie 7 dni od przyjęcia wyników klasyfikacji 

za dany rok szkolny. 

Szczegóły dotyczące trybu składania i rozpa-

trywania wniosków opisane są w Gminnym 

Programie wspierania edukacji uzdolnionych 

dzieci i młodzieży, dostępnym na stronie  

internetowej Urzędu Gminy w Tymbarku: 

www.tymbark.pl w zakładce: OŚWIATA. 

  

Agnieszka Kądziołka 

Kierownik ZEAS 
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5 stycznia br. w Tymbarku odbyła się, długo 

oczekiwana, inauguracja sezonu łyżwiarskiego 

na lodowisku zlokalizowanym przy stadionie 

KS Tymbark. 

Wśród punktów programu zaplanowanych 

przez organizatorów znalazł się miły akcent, 

który miał na celu wyróżnienie zasłużonych 

sportowców z Gminy Tymbark, promujących 

naszą gminę nie tylko lokalnie, ale także startu-

jąc w turniejach i zawodach ogólnopolskich. 

Wśród nagrodzonych znaleźli się: siostry Alek-

sadra Bubula i Ewa Bubula oraz Jarosław Olek-

sy. Panie Aleksandra i Ewa, pochodzące z Tym-

barku, to zawodniczki kadry narodowej dyscy-

pliny sportowej LACROSSE, a wśród swoich 

największych światowych sukcesów wymieniają 

5 miejsce na mistrzostwach Copenhagen Cup 

(Dania) oraz 6 miejsce na zawodach Silesia Cup  

we Wrocławiu. O tym co to jest Lacrosse opo-

wiedziała krótko Aleksandra Bubula, która  

w imieniu swoim i siostry odebrała list gratula-

cyjny z rąk Wójta Gminy Tymbark – Pawła 

Ptaszka i Radnego – Krzysztofa Wiśniowskiego: 

Lacrosse jest to gra drużynowa wywodząca się 

od Indian Ameryki Północnej, którzy grali w nią 

na długo przed przybyciem kolonizatorów. Każ-

dy z zawodników wyposażony jest w kij zakoń-

czony siatką, służący do łapania jak i podawania 

ciężkiej kauczukowej piłki. Celem gry jest odda-

nie celnego strzału na bramkę przeciwnika. Wy-

różnia się dwie odmiany gry: field lacrosse – grę 

na boisku oraz box lacrosse – odmianę halową. 

W Polsce znacznie popularniejsza jest ta pierw-

sza. Grają zarówno mężczyźni, jak i kobiety.  

W odmianie męskiej jest więcej kontaktu, więc 

zawodnicy muszą mieć kaski i ochraniacze na 

łokcie i klatkę piersiową. Z kolei w żeńskim la-

crosse, ze względu na ograniczony kontakt, wy-

magany jest tylko ochraniacz na szczękę, opcjo-

nalnie gogle. Za to kij ma płytszą siatkę, przez co 

rzucanie i odbieranie piłki jest trudniejsze. 

Jarosław Oleksy, który niestety nie mógł przy-

być na inaugurację, to znany już wszystkim bie-

gacz, biorący udział w licznych ogólnopolskich 

maratonach i biegach górskich. W roku 2015 do 

swoich największych sukcesów zalicza: 4 miej-

sce na Mistrzostwach Polski w Biegach Gór-

skich oraz 1 miejsce w Maratonie Komandosa  

w grupie leśników. 

Podczas inauguracji nie zabrakło atrakcji za-

równo dla starszych jak i młodszych amatorów 

jazdy na łyżwach. Dzieci mogły wziąć udział  

w zabawach i konkursach z animatorem. Nieco 

później przyszedł czas na coś dla starszych miło-

śników łyżwiarstwa, którzy mogli mile spędzić 

czas przy muzyce w rytm znanych przebojów. 

Organizatorzy pomyśleli nie tylko o czymś dla 

ducha, ale także dla ciała i zapewnili pyszny 

ciepły gulasz przygotowany przez KGW  

z Podłopienia oraz soczki. Serdecznie dziękuje-

my zarówno Paniom z KGW jak również Firmie 

Tymbark MWS za przekazane soczki 
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Stało się już tradycją, że w tymbarskiej biblio-

tece działalność kulturalną w nowym roku roz-

poczynamy od wspólnego kolędowania. W nie-

dzielne popołudnie (17 stycznia) uczestniczyli-

śmy w przepięknym koncercie kolęd i pastora-

łek, który upłynął w iście radosnej rodzinnej 

atmosferze. O niezwykły klimat wieczoru za-

troszczyli się wykonawcy, debiutujący – Zespół 

Parafialny Gloria Mariae, jak i doświadczony 

Zespół Confessio. 

Zarówno jedni jak i drudzy zaprezentowali 

doskonały repertuar, który zachwycił publicz-

ność. Rzęsiste oklaski i bisy wymownie o tym 

świadczyły. Występ Gloria Mariae dzięki mło-

dzieńczemu entuzjazmowi i przepięknej inter-

pretacji kolęd dostarczył wielu wzruszeń. Po 

swoim występie młodzi artyści zostali nagro-

dzeni przez publiczność owacją „na stojąco”. 

Jako kolejny zaprezentował się Zespół Con-

fessio, który rozpoczął swój występ od trady-

cyjnych, zapomnianych pastorałek we własnej 

aranżacji wokalnej i instrumentalnej. W dalszej 

części programu artyści kolędowali wraz z pu-

blicznością. Na zakończenie głos zabrał Wójt 

Gminy Tymbark ‒ Paweł Ptaszek, który dzię-

kując wykonawcom za występ, złożył najlepsze 

życzenia noworoczne mieszkańcom Gminy 

Tymbark.  

Podczas koncertu zaszczycili nas swoją obec-

nością: Wójt ‒ Paweł Ptaszek, Przewodnicząca 

Rady Gminy ‒ Zofia Jeż, Starosta ‒ Jan Pucha-

ła, ks. Proboszcz ‒ Edward Nylec, ks. Witold 

Warzecha. 

Zespół Gloria Mariae – gra i śpiewa na chwa-

łę Matki Bożej patronki tymbarskiej parafii  

o czym przypominają niebieskie stroje uczest-

ników zespołu. W obecnej formie zespół istnie-

je od października 2015 r. Jego opiekunem jest 

ks. Witold Warzecha, a kierownikiem arty-

stycznym Grzegorz Urbański. Prowadzeniem 

zajmują się również Kasia i Karolina Urbań-

skie. Gloria Mariae skupia dzieci ze szkoły 

podstawowej, młodzież z gimnazjum i szkoły 

średniej. Repertuar to głównie pieśni maryjne, 

mszalne pieśni liturgiczne oraz kolędy i pasto-

rałki. Można ich usłyszeć podczas liturgii  

w tymbarskim kościele. Wyróżniają się żywio-

łowością i radosnym usposobieniem.  

Zespół Confessio to formacja powstała  

w 2014 r., stworzona przez grupę przyjaciół  

z Limanowej i okolic, których połączyło 

wspólne zamiłowanie do muzyki. Kierowni-

kiem artystycznym jest Jacek Kowalczyk. Pod-

stawą artystyczną zespołu jest muzyka chrze-

ścijańska, którą najczęściej wykonują, to ona 

dała początek wielu kolejnym pomysłom. We 

wrześniu 2015 r. zespół zdobył Nagrodę Spe-

cjalną Burmistrza Limanowej na Ogólnopol-

skim Festiwalu Piosenki Turystycznej,  

a w październiku tegoż roku II miejsce na 

Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Maryjnej. 

Ewa Skrzekut 

Z  życia Gminy Tymbark 
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JUBILEUSZ 50-LECIA  

POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50. rocznica zawarcia związku małżeńskiego to 

wyjątkowa okazja do spojrzenia na minione lata, 

dokonania podsumowań i wzbudzenia refleksji 

nad zmieniającym się na przestrzeni lat uczu-

ciem dwojga ludzi. 

Za chlubne przeżycie tak pięknej i długiej 

wspólnej drogi życia, Jubilaci zostali odznaczeni 

przez Prezydenta RP medalami: Za długoletnie 

pożycie małżeńskie.   

W uroczystej oprawie 6 par z terenu Gminy 

Tymbark świętowało w dniu 26 stycznia br. Ju-

bileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Święto-

wanie rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą  

w Kościele Parafialnym w Tymbarku, odpra-

wioną przez proboszcza parafii, ks. dziekana 

Edwarda Nylca. W trakcie mszy małżonkowie 

odnowili swoje ślubne przyrzeczenia. 

 

 

Druga część uroczystości odbyła się w restau-

racji „Zajazd pod Jodłową Górą”, gdzie wręczo-

ne zostały Jubilatom medale. Uroczystej dekora-

cji medalami dokonał Wójt Gminy Tymbark ‒ 

Paweł Ptaszek.  

Złote gody świętowały następujące pary mał-

żeńskie z terenu Gminy Tymbark: 

 Zofia i Ludwik Czyrnek        

 Maria i Tadeusz Kolarczyk         

 Bronisława i Edward Ryś    

 Helena i Stefan Smaga      

 Petronela i Zbigniew Zborowscy   

 Maria i Stanisław Uchacz 

Życzenia oraz gratulacje do dostojnych Jubila-

tów skierował Wójt Gminy Tymbark Paweł Pta-

szek życząc, zdrowia i radości na dalsze lata 

wspólnego życia wypływającej z 50 lat przeży-

tych razem. Podkreślił, że wręczenie medali na-

danych przez Prezydenta Andrzeja Dudę jest dla 

niego zaszczytem. 

Uroczystość uświetnił występ dzieci z Przed-

szkola Samorządowego w Tymbarku oraz 

członków Strażackiej Orkiestry Dętej Tymbarski 

Ton.   

Dostojni Jubilaci wspominając minione lata, ze 

łzawi w oczach dziękowali sobie wzajemnie za 

miłość, oddanie i tolerancję. Zapytani o receptę 

na tak długie pożycie małżeńskie, zgodnie od-

powiadali, wzajemny szacunek oraz myśl: zaw-

sze trzeba żyć nadzieją, że będzie dobrze.  
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MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA  

POŻAROM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Młodzież Zapobiega Pożarom to temat ogólno-

polskiego turnieju wiedzy pożarniczej dla dzieci 

i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów 

oraz szkół średnich.  

W Tymbarku turniej przebiegał w dwóch eta-

pach. Pierwszy to pisemny test, składający się  

z 40 pytań, który pozwolił wyłonić po pięciu 

finalistów w każdej grupie wiekowej. W drugim 

etapie uczestnicy odpowiadali na 5 pytań zawar-

tych w losowanych zestawach. Ostateczna klasy-

fikacja turnieju – miejsca medalowe: 

 

W grupie szkół podstawowych: 

1. Julia Surdziel ‒ NSP Piekiełko 

2. Kamil Plata ‒ SP Podłopień 

3. Józef Giza ‒ SP Tymbark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W grupie gimnazjów: 

1. Alicja Kaptur ‒ Gim. Tymbark 

2. Paulina Juszczak ‒ Gim. Tymbark 

3. Angelika Dudek ‒ Gim.  Piekiełko 

W grupie szkół ponadgimnazjalnych: 

1. Małgorzata Giza ‒ MDP Tymbark 

2. Joanna Giza ‒ MDP Tymbark 

3. Sebastian Chyc-Kuros ‒ Zespół Szkół   

 

Po dwie osoby z każdej grupy wiekowej repre-

zentować będą Gminę Tymbark w eliminacjach 

szczebla powiatowego. 

Organizatorami turnieju byli: Urząd Gminy  

w Tymbarku, Zarząd Oddział Gminny ZOSP RP  

w Tymbarku, OSP Tymbark. 

Nagrody zwycięzcom wręczali: Wójt Gminy 

Tymbark ‒ dr Paweł Ptaszek, druh Kazimierz 

Dziadoń, prezes zarządu oddziału gminnego 

ZOSP RP w Tymbarku, komendant gminny stra-

żaków ‒ druh Zbigniew Kaptur oraz kapitan 

Tomasz Kaptur z PSP w Limanowej, a ich fun-

datorami byli: Firma FAKRO z Nowego Sącza, 

Urząd Gminy w Tymbarku, Rada Ochrony  

Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie,  

Firma Tymbark MWS, OSP Tymbark i PZU. 

Smaczny posiłek dla uczestników turnieju ufun-

dował Urząd Gminy w Tymbarku, który przygo-

towali Maria i Stanisław Przybylscy. 

 

Robert Nowak 
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PODSUMOWANIE ZEBRAŃ WIEJSKICH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W lutym bieżącego roku na terenie Gminy  

Tymbark odbyły się zebrania sołeckie w pięciu 

miejscowościach wchodzących w skład gminy. 

Jak co roku głównym zamiarem przeprowadze-

nia zebrań wiejskich jest podsumowanie minio-

nego roku i przedstawienie planów na rok bieżą-

cy oraz wysłuchanie głosów Mieszkańców. 

Zebrania przebiegały według stałych planów, 

których głównym punktem było przedstawienie 

sprawozdania sołtysa za rok 2015 i planu budże-

towego sołectwa na rok 2016. Podsumowanie 

minionego roku przedstawił także ‒ w formie 

prezentacji multimedialnej, obrazującej inwesty-

cje gminne i wydarzenia społeczno-gospodarcze 

oraz plan budżetowy gminy na rok 2016 ‒ Wójt 

Gminy Tymbark. Podczas zebrań poruszano 

również temat utrzymania czystości w gminie, 

który omówił Prezes ZGK w Tymbarku –  

Pan Marek Golonka. 

 

                 BIEG ZA DOLARAMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponad 30 zawodników wzięło udział w pierw-

szym biegu na dystansie ok. 40 km  

  W zebraniach ‒ oprócz Mieszkańców Gminy 

Tymbark i Rady Sołeckiej danej wsi z Sołtysem 

na czele ‒ uczestniczyli także zaproszeni goście 

m.in. Starosta Limanowski – Jan Puchała oraz 

Radni Powiatowi, Wójt Gminy Tymbark –  

Paweł Ptaszek oraz Radni Gminy Tymbark  

z Przewodniczącą Zofią Jeż na czele, pracowni-

cy Urzędu Gminy w Tymbarku i jego jednostek. 

Do najważniejszych kwestii wskazanych  

w wolnych wnioskach przez Mieszkańców nale-

żą: rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodocią-

gowej na terenie gminy, wykonanie oświetlenia 

i remont dróg gminnych, wyznaczenie dodatko-

wych przejść dla pieszych (okolice osie-

dla Sowy w Podłopieniu i Do Noku w Tymbar-

ku), budowa chodników, mocowanie barier 

energochłonnych, pozyskanie środków na dofi-

nansowanie systemów fotowoltaicznych dla 

Mieszkańców. 

Podczas zebrania poruszono także problem za-

nieczyszczenia powietrza w gminie, braku roz-

kładów jazdy na przystankach oraz braku zato-

czek przystankowych, wskazano również miej-

sca, gdzie tej zimy drogi nie były odśnieżane lub 

były odśnieżane niedostatecznie. 

Wójt i Sołtysi wysłuchali wszystkich zgłasza-

nych przez Mieszkańców uwag i zapewnili, że 

każdy postulat zostanie rozpatrzony, a wskazane 

prace inwestycyjne będą wykonywane w miarę 

posiadanych środków. 

 

Szczawa – Szczyrzyc. Na trasie biegu Za Dola-

rami I Pułku Strzelców Podhalańskich AK zna-

lazł się Tymbark, gdzie uczestników tej sporto-

wej imprezy w Beskidzie Wyspowym na tym-

barskim rynku witali: Wójt Gminy Tymbark ‒  

dr Paweł Ptaszek i Przewodnicząca Rady Gminy 

Tymbark ‒ Pani Zofia Jeż. Punkt w Tymbarku 

był półmetkiem całej trasy, na którym gospoda-

rze gminy przygotowali napoje, słodycze i owo-

ce dla strudzonych biegaczy. 

Organizatorami biegu byli: firma NORA-

FTRAIL oraz Pan Jarosław Oleksy ‒ tymbarski 

maratończyk, Radny Gminy Tymbark, który 

pełnił również funkcję kierownika trasy. 

Robert Nowak 

Z  życia Gminy Tymbark 
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ŻŻoołłnniieerrzzee  WWyykkllęęccii  --  PPAAMMIIĘĘTTAAMMYY  

 

 

 

 

 

 

 

 

29 lutego br. w tymbarskiej Bibliotece Publicz-

nej, w przeddzień Narodowego Dnia Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych, obchodziliśmy gminne 

uroczystości związane z tym wydarzeniem.  

W wypełnionej po brzegi sali, zgromadzona 

licznie młodzież szkół podstawowych i gimna-

zjów oraz ZS im. KEN w Tymbarku, wysłuchała 

ciekawej lekcji historii, której głównym bohate-

rem był Rotmistrz Witold Pilecki. 

Z racji tego, że gminne obchody narodowego 

święta objęte zostały patronatem Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej ‒ Andrzeja Dudy, 

sekcyjny ZS Strzelec w Tymbarku ‒ Kacper 

Kordeczka odczytał list, który Prezydent skiero-

wał do wszystkich przybyłych na spotkanie. 

Natępnie Wójt Gminy Tymbark ‒ Paweł Pta-

szek, powitał przybyłych gości: Proboszcza Pa-

rafii Tymbark ‒ ks. Edwarda Nylca wraz z sio-

strami zakonnymi i księżmi z tymbarskiej para-

fii, Starostę Limanowskiego – Jana Puchałę, 

Przewodniczącą Rady Gminy Tymbark –  

Zofię Jeż oraz Radnych Gminy Tymbark, pra-

cowników Urzędu Gminy w Tymbarku, dyrekto-

rów placówek oświatowych Gminy Tymbark 

oraz dzieci i młodzież z tymbarskich szkół.  

W swoim wystąpieniu Wójt przypomniał krótko 

jak wielkie znaczenia dla nas Polaków miały 

czyny bohaterów, którzy niegdyś oddali swoje 

życie za ojczyznę. 

Jako kolejny głos zabrał Starosta Limanowski 

‒ Pan Jan Puchała, a następnie ks. Edward Ny-

lec, którzy zgodnie stwierdzili, że historia żoł-

nierzy wyklętych powinna być dla Polaków 

ważna i kultywowana, a prawda o tych bohate-

rach przekazywana z pokolenia na pokolenie. 

Głównym punktem poniedziałkowego spotka-

nia była prelekcja jednego z twórców filmu  

o Witoldzie Pileckim pt. Witold Pilecki śladami 

mojego taty ‒  Pana Bogdana Wasztyla ze Sto-

warzyszenia Auschwitz Memento, który przybli-

żył kulisy powstawania filmu i książki. Podsu-

mowaniem jego wystąpienia był film 

pt. Ucieczka z Piekła. Śladami Witolda Pileckie-

go, którego głównymi bohaterami są muzycy 

rockowego zespołu Forteca, tworzącego muzykę 

o wątku patriotycznym. 

Podczas spotkania rozstrzygnięto także gminny 

konkurs historyczny pod hasłem Żołnierze Wy-

klęci – Zapomniani Bohaterowie, a zwycięzcom 

i wyróżnionym nagrody wręczył Wójt Gminy 

Tymbark – Paweł Ptaszek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundatorami nagród książkowych dla wszyst-

kich uczestników konkursu byli: Rada Ochrony 

Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie, In-

stytut Pamięci Narodowej w Warszawie, Mini-

sterstwo Obrony Narodowej w Warszawie i Fir-

ma Fakro z Nowego Sącza. 

Kinga Urbańska, Robert Nowak 
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Dzień Kobiet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 marca w Świetlicy Wiejskiej w Zamieściu 

odbyła się miła i sympatyczna uroczystość  

z okazji Dnia Kobiet. Spotkanie z Paniami 

zrzeszonymi w KGW to dobra okazja, by po-

dziękować za dotychczasową działalność spo-

łeczną i kulturalną na rzecz społeczności lokal-

nej oraz promocję naszej gminy na zewnątrz. 

Rolę gospodarza pełnił Wójt Gminy Tymbark 

– Paweł Ptaszek, który powitał wszystkich go-

ści oraz złożył życzenia z okazji obchodzonego 

święta. Wiele ciepłych słów skierował do se-

niorek i aktywnie działających Pań ze wszyst-

kich Kół Gospodyń Wiejskich. W imieniu ko-

biet, zabrała również głos Pani Zofia Jeż ‒ 

Przewodnicząca Rady, która z kolei złożyła 

życzenia Panom z okazji przypadającego 10 

marca ich święta. 

O część artystyczną zatroszczyły się dzieci ze 

świetlicy wraz z Panią Agatą, które wystąpiły  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ze specjalnie przygotowanym programem pt. 

„Po co kobiety są na świecie”. 

W dalszej części Gospodarz Gminy wraz  

z Radnym ‒ Dariuszem Molkiem, wręczyli na-

szym gościom symboliczne tulipany. 

Kolejnym punktem programu było przedsta-

wienie teatralne pt. „U sknyry przed weselem”, 

przygotowane przez KGW Podłopień. Panie 

mogą sie pochwalić sukcesami scenicznymi, 

sztuka zajęła I miejsce podczas „Słazy Lima-

nowskiej” oraz II miejsce na Wojewódzkim 

Przeglądzie Teatrów Wiejskich w Wiśniowej. 

Na uznanie zasługuje fakt, że są autorkami dia-

logów, scenografii, scenariusza oraz aktorkami. 

Przedstawienie to dowcipna satyra na obyczaje 

panujące na wsi przed weselem. Sztuka jest 

tym cenna, że dialogi są mówione gwarą, a od-

grywane scenki doskonale oddają XIX-

wieczne zwyczaje panujące na naszym terenie. 

Wczorajszy wieczór upłynął w miłej, rodzin-

nej atmosferze. Podczas wspólnego biesiado-

wania nie zabrakło wspomnień oraz planów 

związanych z bieżącą działalnością. Wszyst-

kim Paniom życzymy dużo zdrowia, wszelkiej 

pomyślności i wielu twórczych pomysłów. 

Serdeczne podziękowania kierujemy do Hali-

ny Puto i Agaty Rybki za pomoc oraz szcze-

gólnie dziękujemy Paniom z KGW w Zamie-

ściu za przygotowanie imprezy. 

Ewa Skrzekut 
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                  50-LECIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

      W TYMBARKU 

 

WE WRZEŚNIU 2016 ROKU MIJA 50 LAT OD ODDANIA BUDYNKU SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ W TYMBARKU. W ZWIĄZKU Z TYM ZWRACAMY SIĘ 

UPRZEJMIE Z PROŚBĄ O WYPOŻYCZENIE PAMIĄTEK, ZDJĘĆ ZWIĄZANYCH 

Z DZIAŁALNOŚCIĄ SZKOŁY W LATACH 1966‒2016. 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O PRZEKAZYWANIE PA-

MIĄTEK I INFORMACJI DO SZKOLNEJ BIBLIOTEKI DO 31 MAJA 2016 R. 

MILE WIDZIANE WSPOMNIENIA, ANEGDOTY ABSOLWENTÓW, NAUCZY-

CIELI, PRACOWNIKÓW SZKOŁY. 

KOMITET ORGANIZACYJNY  

 



NIEDZIELA PALMOWA  

W GMINIE TYMBARK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niedziela palmowa zajmuje w naszej tradycji 

szczególne miejsce ‒ wiążą się z nią różne zwy-

czaje i obrzędy. Niegdyś palmom przypisywano 

niezwykłą moc, poświęcone w kościele miały 

chronić domy, ludzi i zwierzęta przed choroba-

mi, ogniem i innymi złymi mocami. Z poświę-

conych palm wykonywało się krzyżyki wieszane 

nad wejściem do domu i zabudowań gospodar-

czych, wbijano je do ziemi obsianej oziminą, by 

strzegły uprawy przed burzą, zarazą czy grado-

biciem. Bazie umieszczone w palmach chroniły 

przed chorobami gardła, bólem głowy, brzucha, 

a dodane do ziarna siewnego zapewniały obfite 

plony. Z poświęconych palm uzyskiwano popiół 

do posypania głów w Środę Popielcową. 

Tymbark ‒ tradycyjnie już ‒ włączył się w ob-

chody Niedzieli Palmowej poprzez zorganizo-

wanie Konkursu Palm Wielkanocnych, którego 

rokrocznie inicjatorami są Sołtys i Rada Sołecka 

Wsi Tymbark. Konkurs poprzedziła Msza Świę-

ta, podczas której poświecono palmy, biorące 

później udział w konkursie, odbywającym się na 

tymbarskim rynku. 

Komisja konkursowa, w skład której weszli: 

Sołtys i Rada Sołecka Wsi Tymbark, Wójt Gmi-

ny Tymbark – Paweł Ptaszek oraz ks. Marek 

Kryza (rekolekcjonista), przy ocenie prac kiero-

wała się następującymi kryteriami: 

- ręczne wykonie palmy – według tradycji regio-

nu Małopolski, 

- konstrukcja ‒ z gałązek wierzbowych, tylko  

w przypadku palm bardzo wysokich dozwolona 

jest żerdź obłożona wierzbowymi lub leszczy-

nowymi witkami, 

- zdobienie palmy: bukszpan, bazie, suszone 

kwiaty, trawa barwiona na kolorowo, kwiaty 

(wykonane z bibuły nie sztuczne). 

Po burzliwej dyskusji wyłoniono zwycięzców, 

którym nagrody wręczyła komisja konkursowa: 

- Nagroda Starosty Limanowskiego ‒ Jana 

Puchały: tablet i nagrody rzeczowe ‒ Marek 

Cebula, Jan Matląg, Edward Kuc    

- I miejsce: 250 zł i nagrody rzeczowe – Piotr 

Majkrzak 

- II miejsce: 200 zł i nagrody rzeczowe  – Sto-

warzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełno-

sprawnością Przystań im. Jana Pawła II  

w Tymbarku  

- III miejsce: 150 zł i nagrody rzeczowe ‒  

Michał Gajda 

- IV miejsce: 50 zł i nagrody rzeczowe –  

Marian Rybka z wnukami, Bracia Twaróg, 

Dawid Doktor, Jarosław Kaim. 

  

Przyznano także wyróżnienia, a ich zdobywcy 

otrzymali nagrody rzeczowe, natomiast pozostali 

uczestnicy słodkie upominki i soczki. 

Sponsorami nagród w konkursie byli: Starosta 

Limanowski, Wójt Gminy Tymbark, Sołtys  

i Rada Sołecka Wsi Tymbark, MTM Galicja ‒ 

Teresa i Marian Ścianek, Firma Tymbark. 

Serdecznie dziękujemy Sołtysowi i Radzie So-

łeckiej Wsi Tymbark za zorganizowanie i prze-

prowadzenie konkursu, a Mieszkańcom naszej 

Gminy za udział i wykonanie wspaniałych palm 

wielkanocnych, które są wyrazem podtrzymy-

wania i kultywowania pięknej polskiej tradycji. 

Kinga Urbańska 
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Z  życia Gminy Tymbark 



Konkurs „Mistrz Savoir Vivre” 

 

 

 

 

 

 

 

26 lutego 2016 r. w Niepublicznym Gimna-

zjum w Piekiełku odbył się Gminny Konkurs 

„Mistrz Savoir Vivre”. W konkursie wzięli 

udział uczniowie z Tymbarku i Piekiełka. Od-

bywał się on w dwóch etapach: w pierwszym 

wszyscy uczestnicy rozwiązywali test – trzech 

uczniów z największą liczba punktów przeszło 

do etapu drugiego, w którym do wykonania były 

trzy zadania praktyczne. Nad przebiegiem  

 

Gminny Konkurs Ortograficzny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 marca 2016 roku w SP w Zawadce odbył się 

Gm. Konkurs Ortograficzny o Złote pióro Wójta. 

Celem konkursu było popularyzowanie prak-

tycznego stosowania zasad poprawnej polszczy-

zny, budzenie szacunku do języka ojczystego 

oraz przede wszystkim wytworzenie wśród 

uczniów motywacji do nauki ortografii. Konkurs 

skierowany był do uczniów klas: II i III oraz IV-

VI z terenu Gminy Tymbark.  

Jury konkursu w składzie: Przewodniczący: 

Pani Ewa Kowalczyk oraz członkowie: Pani 

Dorota Wilk, Pani Anna Kęska dokonało oceny 

tekstu dyktanda. Wszyscy uczestnicy konkursu 

prezentowali bardzo wysoki poziom umiejętno-

ści ortograficznych. Oceniając teksty brano pod  

konkursu czuwało jury: P. Krystyna Król, P. 

Kinga Urbańska i P. Lucyna Bubula-Mucha. Po 

ocenieniu zadań praktycznych zostali wyłonieni 

zwycięzcy: 

 

I miejsce – Karolina Wiktor, NG w Piekiełku 

II miejsce – Ewelina Piórkowska, NG w Piekiełku 

III miejsce – Joanna Kulig, NG w Piekiełku 

  

Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody ufun-

dowane przez Gminną Komisje ds. Rozwiązy-

wania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, 

które osobiście wręczył Wójt Gminy Tymbark ‒ 

Paweł Ptaszek. 

Chociaż zadania w konkursie były trudne, za-

równo uczestnikom jak i jury dopisywały dobre 

humory. Gratulujemy i zapraszamy za rok. 

 

Bernadeta Polak, Lidia Kita-Mordarska 

 

uwagę przede wszystkim: poprawny zapis orto-

graficzny i interpunkcyjny wyrazów.  

Mistrzem ortografii w kategorii klas: II-III zo-

stała Kamila Kubowicz - uczennica SP w Za-

wadce. II miejsce zajęła Wiktoria Grzegorzek – 

ze SP w Tymbarku. III miejsce Krystian Frączek 

- uczeń SP w Tymbarku. 

W kategorii klas: IV-VI tytuł mistrza ortografii 

wywalczyła Beata Kulpa – ze SP w Podłopieniu. 

II miejsce zajęła Natalia Frys ze SP w Tymbar-

ku, III zaś miejsce zajął Jakub Śmiech – uczeń 

SP w Tymbarku. 

Uroczystego wręczenia nagród dokonali: Wójt 

Gminy Tymbark – dr Paweł Ptaszek oraz Pani 

Halina Dudzik – Dyrektor Szkoły Podstawowej 

im. Tadeusza Kościuszki w Zawadce. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestni-

kom konkursu oraz ich nauczycielom, którzy 

pomogli uczniom w przygotowaniu się do kon-

kursu i czynnie zaangażowali się w przebieg 

konkursu. 

Wyrazy wdzięczności kierujemy także do 

Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych i Narkomanii, która ufun-

dowała nagrody książkowe. 

Dorota Wilk 

Oświata 
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IINNFFOORRMMAACCJJAA  OO  SSYYTTUUAACCJJII  FFIINNAASSOOWWEEJJ  OOŚŚWWIIAATTYY    

WW  GGMMIINNIIEE  TTYYMMBBAARRKK  
 

 Już od kilku lat stopniowo pogarsza się sytuacja finansowa tymbarskiej oświaty. Mają na to wpływ 

dwa czynniki. Pierwszym z nich i najważniejszym jest zdecydowany spadek liczby uczniów w szko-

łach prowadzonych przez Gminę Tymbark. Jeszcze w roku 2010 do szkół uczęszczało 820 uczniów,  

a w bieżącym roku szkolnym już tylko 735 (czyli zmniejszenie o ponad 10%).  

     Podstawowym źródłem finansowania szkół jest subwencja oświatowa z budżetu państwa, która 

powinna zabezpieczyć środki na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów. Wysokość subwencji 

jest uzależniona od ilości uczniów i wynosi obecnie około 8.000 zł na jednego ucznia rocznie. 

     W naszej gminie ubywa niestety uczniów, a co za tym idzie ubywa środków na utrzymanie szkół ‒ 

przy stosunkowo niezmiennej ilości oddziałów i etatów.  

     Drugim wspomnianym czynnikiem jest ustawowy wymóg osiągania przez nauczycieli tzw. 

średnich wynagrodzeń. Uzyskanie wymaganych średnich jest możliwe wyłącznie przy powierzeniu 

nauczycielowi godzin ponadwymiarowych. 

     Oznacza to mniej więcej tyle, że nauczyciele muszą mieć przydzielone jak najwięcej godzin 

ponadwymiarowych, aby gmina mogła ten wymóg spełnić. W przeciwnym razie, różnicę ‒ tzw. 

niedopłatę trzeba wypłacić nauczycielom w formie dodatku wyrównawczego.  

     Sytuacja ta pogarsza się z roku na rok, choć jest ona nie zawiniona ani przez dyrektorów szkół, ani 

przez samorząd. Do zadań subwencjonowanych, na które powinna wystarczyć subwencja  

z budżetu państwa (bez przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach, dowozu uczniów do 

szkół) Gmina Tymbark dopłaciła 822.037,70 zł. 

     Plan na rok 2016 przewiduje znaczne cięcia środków na bieżące wydatki rzeczowe w szkołach 

(m.in. remonty), planowana dopłata do zadań subwencjonowanych również wyniesie znacznie ponad 

800.000 zł. 

     W poniższej tabeli przedstawiono wysokość subwencji oświatowej w poszczególnych latach wraz  

z ilością uczniów i etatów nauczycielskich: 

 

Rok 

Otrzymana  

subwencja  

oświatowa 

Ilość uczniów   

w szkołach na dzień 

30.09. 

Ilość oddziałów 

(klas) 

Ilość zatrudnionych  

nauczycieli w przeliczeniu 

na etaty 

2016 7.108.273 zł    

2015 7.468.192 zł 735 43 63,89 

2014 7.498.934 zł 754 43 64,44 

2013 7.737.619 zł 756 43 62,83 

2012 7.693.207 zł 783 44 60,60 

2011 7.017.590 zł 808 45 63,69 
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     Poniższy wykres obrazuje dynamikę wzrostu dopłaty do zadań subwencjonowanych (szkoły pod-

stawowe i gimnazja, bez oddziałów przedszkolnych w szkołach i przedszkolach).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Poza zadaniami subwencjonowanymi, Gmina realizuje tzw. własne zadania oświatowe. Są to mię-

dzy innymi przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dowóz uczniów do szkół  

i stypendia. W 2015 roku wartość zadań wyniosła 1.877.311,17 zł ‒ po odjęciu zrealizowanych docho-

dów, między innymi dotacji przedszkolnej z budżetu państwa. 

    Łącznie, Gmina Tymbark wydała na zadania oświatowe środki własne w wysokości 2.699.348,87 

zł. Dla porównania, wszystkie wydatki poniesione na oświatę w 2015 r. wyniosły 11.085.369,99 zł  

(w tym 141.526,69 zł koszt hali sportowej, służącej przede wszystkim szkołom), a wykonany budżet 

całej Gminy po stronie wydatków wyniósł 20.775.234,07 zł. 

Poniżej przedstawiono koszty poniesione na szkoły prowadzone przez Gminę Tymbark w 2015 r. 

(bez przedszkoli i szkół niepublicznych w Piekiełku). 

 

Szkoła 
Ilość 

uczniów 

Razem kwota 

przysługująca 

szkole zgodnie 

z subwencją 

Wydatki faktycz-

nie poniesione 

przez szkoły na 

zadania subwen-

cjonowane 

Kwota, którą dopła-

ca Gmina do zadań 

subwencjonowanych 

Dodatkowo 

wydatki na 

oddział przed-

szkolny/halę 

sportową 

 Szkoła Podsta-

wowa w Tym-

barku 

240 2 073 508,28 2430211,66 356 703,38 1138,8 

 Szkoła Podsta-

wowa w Podło-

pieniu 
76 634 175,24 852 338,54 218 163,30 122107,77 

 Szkoła Podsta-

wowa w Zawad-

ce 

79 667 453,70 952 096,27 284 642,57 102630,03 

 Gimnazjum 

Samorządowe w 

Tymbarku 

213 1 787 353,11 1 899 363,61 112 010,50 
141526,69 

hala sportowa 

 
ZEAS 

  
248 874,97 248 874,97 

 

 RAZEM 
   

1 220 394,72 367 403,29 
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     Jedną z proponowanych i rozważanych już w poprzedniej kadencji zmian jest przekształcenie sto-

łówek w Szkole Podstawowej w Tymbarku i Przedszkolu Samorządowym. Zgodnie z założeniami, 

stołówki miałyby funkcjonować nadal w swoim miejscu Zmieniłby się jednak podmiot prowadzący 

stołówki ‒ wyłoniony w drodze przetargu. Na podobnych zasadach funkcjonuje chociażby stołówka  

w Gminach: Słopnice i Jodłownik, gdzie ceny obiadów nie uległy wzrostowi lub wzrost był bardzo 

nieznaczny, a podmiot prowadzący również wyłaniany jest poprzez przetarg. Przykładowo ceny obia-

dów w sąsiednich gminach kształtują się następująco: w Jodłowniku koszt posiłku dla ucznia w szkole 

wynosi ok. 3,40 zł, dla nauczycieli 6 zł, a całodzienny koszt wyżywienia w przedszkolu 6 zł. W Słop-

nicach koszt posiłku w szkole wynosi 3,95 zł, a całodzienne wyżywienie w przedszkolu ponoszone 

przez rodziców to 3,60 zł (pełny koszt to 6,20 zł, do którego dopłaca gmina). W Gminie Tymbark 

obiad w szkole kosztuje 3 zł dla ucznia, 5,5 zł dla nauczycieli, a wyżywienie w przedszkolu 4,50 zł. 

Reorganizacja stołówek byłaby dla budżetu Gminy Tymbark korzystna finansowo głównie ze względu 

na otrzymanie większej dotacji do dożywiania z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

    Jak wynika z przedstawionych powyżej danych, sytuacja finansowa jest trudna i pogarsza się z każ-

dym rokiem. Dopłacając tak duże środki finansowe do zadań oświatowych (na które teoretycznie po-

winno wystarczyć środków z subwencji) ograniczamy możliwość finansowania innych zadań  

w Gminie.  

Agnieszka Kądziołka 

Kierownik ZEAS
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KONKURS PIĘKNO WOKÓŁ NAS 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Tymbark, Wójt i Rada Gminy Tymbark serdecznie 

zapraszają do wzięcia udziału w kolejnej edycji gminnego konkursu pod nazwą 

PIĘKNO WOKÓŁ NAS, który przebiegał będzie w dwóch kategoriach: 

  

 Najładniejsza zagroda wiejska z podziałem na: 

           - prowadzenie produkcji zwierzęcej i roślinnej, 

           - prowadzenie tylko produkcji roślinnej. 

  

 Najładniejsza działka siedliskowa. 

  

Zgłoszenia do konkursu - do dnia 29 kwietnia 2016 r. - przyjmują Sołtysi  

poszczególnych sołectw lub Radni Rady Gminy z danego okręgu wyborczego. 

Regulamin konkursu dostępny na stronie www Urzędu Gminy w Tymbarku. 

 



Turniej Siatkówki Mieszanej  

o Puchar Wójta Gminy Tymbark 
 

 

 

 

 

 

 

19 stycznia 2016 w hali sportowej w Tymbar-

ku, odbył się corocznie organizowany Turniej 

Siatkówki Mieszanej o Puchar Wójta Gminy 

Tymbark. Do rywalizacji przystąpiło 7 młodzie-

żowych drużyny, reprezentujących środowiska 

szkół średnich oraz szkół gimnazjalnych. Mecze 

rozgrywano systemem „każdy z każdym” w gru-

pach. Zwycięzcy grup grali o tytuł mistrzowski, 

odbył się też mecz o miejsce trzecie. Po rozegra-

niu meczy finałowych  

 

Konkurs plastyczny rozstrzygnięty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„W trosce o nasze bezpieczeństwo” – to  

temat XVIII Edycji Ogólnopolskiego  

Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży 

2015/2016. 

  

Urząd Gminy w Tymbarku był organizatorem 

eliminacji szczebla gminnego. Jury pod prze-

wodnictwem Roberta Nowaka dokonało oceny-

prac nadesłanych na konkurs i postanowiło przy-

znać następujące miejsca: 

  

OSIĄGNIĘTO WYNIKI:  

  

I miejsce –„TAK”  

II miejsce – „BEZ NAZWY”   

III miejsce – „KAPSLE  

IV miejsce – „BŁĘKITNE MISIE”  

V miejsce – „ORKI Z MAJORKI” 

VI miejsce – „ABC”  

VII miejsce – „OSZUKANI PRZEZ DZIEW-

CZYNY”  

  

Sędziowali: Barbara Janczy i Krzysztof  

Wiśniowski. 

Organizator: Wójt Gminy Tymbark, UKS 

„Olimpijczyk”, Gimnazjum Tymbark. 

Po zakończeniu turnieju, Puchar Wójta i pa-

miątkowe medale zwycięzcom i wyróżnionym 

wręczył Wójt Gminy Tymbark ‒ Paweł Ptaszek. 

  

Zawody prowadził: Krzysztof Wiśniowski  

 

 

I grupa – uczniowie klas 1-3 szkół podstawo-

wych 

 

1. Natalia Gawron - SP Podłopień 

2. Dominik Pach - SP Podłopień 

3. Emilia Kęska - SP Podłopień 

 

 

Wyróżnienia: Karolina Trębacz i Tomasz Pia-

skowy, wszyscy ze Szkoły Podstawowej  

w Podłopieniu. 

  

Podsumowanie i wręczenie nagród rzeczowych 

uczestnikom konkursu odbyło się w sali konfe-

rencyjnej Urzędu Gminy w Tymbarku w dniu 31 

marca 2016 r. Nagrody ufundowane przez Lasy 

Państwowe finalistom wręczył Wójt Gminy 

Tymbark ‒ dr Paweł Ptaszek. 

  

Robert Nowak 

Sport/Bezpieczeństwo 
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Informacja o stawkach podatków i opłat lokalnych obowiązujących w Gminie Tymbark w  2016 rok 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
S t a w k a Terminy płatności 

- odpady segregowane 
5,50 zł od 

osoby 

do 31 stycznia 

do 30 kwietnia 

do 31 lipca 

do 31 października 
    - odpady niesegregowane 

9,00 zł od 

osoby 

PODATKI 
S t a w k a Terminy płatności 

- od powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 0,53 zł za m² 

do 15 marca 

do 15 maja 

do 15 września 

do 15 listopada 

- od gruntu zajętego pod prowadzenie działalności gospodarczej 0,78  zł za m² 

- od powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych   

z  prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zajęte na taką  

działalność 

18,90  zł za m² 

- od powierzchni gruntu pod jeziorami, zajętych na zbiorniki  

wodne, retencyjne lub elektrownie wodne 
4,15 zł za ha 

- od powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie  

działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym  

materiałem siewnym 

7,60 zł za m² 

- od powierzchni pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowa-

dzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 

organizacje pożytku publicznego 

5,20 zł za m² 

- od powierzchni użytkowej budynków związanych z udzielaniem 

świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności 

leczniczej, zajętych  przez podmioty udzielające tych świadczeń 

4,58  zł za m² 

 

UPRZEJMIE PRZYPOMINAMY O TERMINOWYM  REGULOWANIU PŁATNOŚCI W CELU UNIKNIĘ-

CIA POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO.  PROSIMY RÓWNIEŻ, ABY W MIARĘ MOŻLIWOŚCI  

DOKONYWAĆ POWYŻSZYCH OPŁAT W ODDZIALE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO LIMANOWA  

(BUDYNEK TOP MARKET) Z UWAGI NA BEZPŁATNĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ.

Podatki  i opłaty lokalne 
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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 

www.facebook.com/GminaTymbark/ 

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 
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Podczas 22. Międzynarodowych Targów Turystyki Spa, Sprzętu  

Turystycznego i Żeglarskiego Gmina Tymbark otrzymała wyróżnienie 

w konkursie GLOBALNY FORMAT 2016 w kategorii: przewodnik za 

propagowanie elementów patriotycznych w turystyce. 

Bardzo wysoko jury konkursu oceniło broszurę pt. Śladami konspi-

racji – Placówka AK TRZOS Tymbark wydaną z okazji otwarcia  

ścieżki turystyczno-edukacyjnej 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK 

w Tymbarku. 

Robert Nowak 

 

 

 

 

 

 

 


