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• AWANTURA NA ZEBRANIU WIEJSKIM W OCHOTNICY GÓRNEJ 

W dniu 13 marca br. odbyło się Zebranie Wiejskie w Sołectwie Ochotnica Górna.  W Zebraniu 
uczestniczyli m.in. Wójt Gminy Pan Stanisław Jurkowski, Przewodniczący Rady Pan Franciszek Ziemianek, 
Pani Maria Łojas – Jurkowska – Sekretarz Gminy oraz radni Rady Gminy.  
Na wniosek Wójta Gminy wprowadzono punkt do porządku zebrania wiejskiego:  
Informacja Wójta Gminy o podziale środków budżetowych w poszczególnych sołectwach,  

W ramach tego punktu Wójt zapoznał mieszkańców z podziałem środków budżetowych dokonanych na 
wniosek radnych z poszczególnych sołectw do realizacji  w 2016 r 

Radni Sołectwa Tylmanowa widząc potrzeby mieszkańców szczególnie osób starszych przeznaczyli 
budżet głównie na budowę Ośrodka Zdrowia, apteki i ośrodka rehabilitacyjnego: budżet Sołectwa 
Tylmanowa  – wynosi 728.854,53 zł w tym:  

1. 601.290 zł – Budowa Ośrodka Zdrowia w Tylmanowej. 
2. 77.000 zł – zatoczka autobusowa Brzegi – Królowo. 
3. 50.000 zł – droga Królowo. 
4. 564,53 zł – promocja. 

 
Radni Sołectwa Ochotnica Dolna mając na uwadze turystyczny rozwój gminy przeznaczyli środki 

głównie na budowę basenu oraz budynku wielofunkcyjnego, w tym biblioteki, sali widowiskowej oraz 
pomieszczeń dla sportowców. Budżet Sołectwa Ochotnica Dolna – wynosi 486.880,00 zł w tym: 

1. 406.880 zł – Budowa budynku wielofunkcyjnego, w tym. m.in. biblioteki, basenu odkrytego. 
2. 50.000 zł – Modernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Dolnej. 
3. 30.000 zł – Budowa kładki pieszo – jezdnej do os. Gorcowe w Ochotnicy Dolnej. 
 
Radni Sołectwa Młynne mając niewielki budżet przeznaczyli go przede wszystkim na budowę mostu w os. 

Homówka. Budżet Sołectwa Ochotnica Dolna – Młynne  – wnosi 166.600,00 zł w tym: 
1. 156.600 zł – Budowa kładki pieszo -  jezdnej w os. Homówka. 
2. 10.000 zł – zabezpieczenie osuwiska w Ochotnicy Dolnej - Młynne. 
Natomiast radni Ochotnicy Górnej środki budżetowe przeznaczyli głównie na koncepcje, ekspertyzy,  

rekonesans archeologiczny i tym podobne działania, przeznaczając na to kwotę ok. 200 tys. zł.  
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Wójt dodał, że już w styczniu 2016  roku   dodatkowo wypłacono kwotę ponad  56 tys. na zlecone w 
ubiegłym roku zdanie:  
„Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej zagospodarowania terenu dla sołectwa Ochotnica 
Górna.” 

Poniżej lista wszystkich zadań ujętych w budżecie dla Sołectwa Ochotnica Górna na 2016 r. 
1. 21.400 zł na zadanie pn. Przygotowanie ekspertyz stoków narciarskich w Sołectwie Ochotnica   Górna (na 

wszystkich obszarach zgłoszonych przez mieszkańców).  
2. 20.000 zł na zadanie pn. Przygotowanie studium wykonalności do budowy kompleksu wyciągów 

narciarskich w sołectwie Ochotnica Górna wskazanych w koncepcji zagospodarowania wsi Ochotnica Górna. 
Planowany koszt tego opracowania szacowany jest na ok. 200 tys.  zł 

3. 18.000 zł na zadanie pn. Opracowanie koncepcji infrastruktury turystycznej dot. kuligów (stacja startowa, 
stacja docelowa, stacja pośrednia)  dla tzw. "Dolin kuligowych Forendówki i Jamne" w os. Jamne i os. 
Forendówki. 

4. 5.000 zł na zadanie pn. Opracowanie koncepcji zagospodarowania na potrzeby turystyczne polany 
Poniechaniec we współpracy z GPN. 

5. 23.157,50 zł na zadanie pn. Projekt i budowa infrastruktury dot. kuligów "Doliny kuligowej Forendówki” 
(stacja startowa, stacja docelowa, stacja pośrednia) . 

6. 26.000zł na zadanie pn. Przygotowanie map geodezyjnych w skali 1:1000 na całej długości potoku Jamne, 
Jaszcze, Forendówki, Jurkowski Potok, Majdówka.  

7. 59.000 zł na zadanie pn. Opracowanie koncepcji poszerzenia dróg gminnych w os. Jamne, Jaszcze i 
Forendówki na całej długości oraz opracowanie koncepcji nowej trasy spacerowo – rowerowej w os. 
Jamne i Jaszcze. 

8. 4.500 na zadanie pn. Opracowanie szczegółowej koncepcji ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej oraz 
zagospodarowania na potrzeby turystów Jezior Zawadowskich i  Iwankowskich. 

9. 10.557,50 na zadanie pn. Projekt i realizacja ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej oraz zagospodarowania 
na potrzeby turystów Jezior Zawadowskich i Iwankowskich. 

10. 1.000 na Opracowanie koncepcji kontynuacji szlaku pieszego ( w ramach tzw. Szlaku Wołoskiego) z 
Jaworzyny Gorcowskiej przez Wierchbabieniec do Ochotnicy Górnej do os. Błaszczaki i do os. Jamne oraz z 
Jaworzyny Gorcowskiej przez Pierdułowski Potok do os. Jamne.  

11. 1.057,50 zł z przeznaczeniem na Opracowanie koncepcji parkingu dla turystów w os. Jamne na działce 
gminnej 14484/4/1051. 

12. 10.000 zł na zadanie: Rekonesans archeologicznych miejsc osadniczych, industrialnych i militarnych na 
terenie sołectwa Ochotnica Górna. 

13. 7.000 zł na zadanie pn. Opracowanie skróconego operatu kulturowego, w tym inwentaryzacja 
charakterystycznych form krajobrazowych, charakterystycznych historycznych form osadniczych, 
historycznych form budowli, detali architektonicznych na terenie sołectwa Ochotnica Górna 

14. 30.000 zł z przeznaczeniem na punktowe zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
Ochotnica Górna związane z inwestycjami turystycznymi, drogowymi i indywidualnymi wnioskami 
mieszkańców dot. przekształcenia  działek na terenie Ochotnicy Górnej.  

15. 10.000 zł z przeznaczeniem na Wykonanie monitoringu na budynku OSP (WOK) Ochotnica Górna.  
16. 10.000 zł z przeznaczeniem na Ochotniczą Straż Pożarną w Ochotnicy Górnej. 
17. 5.500 zł na remont drogi (spychaczówka) pod szlak pieszy z os. Błaszczaki przez Wierch Babieniec na 

Jaworzynę Gorzowską. 
18. 7.500 zł na Zabezpieczenie środków na wkład własny do Wykonanie monitoringu terenu wokół budynku 

socjalnego dla Romów.  
19. 30.000 zł na remont dróg (spychaczówki) pod szlak turystyczny z os. Jurkowski Potok, os. Gabrysie, os. 

Gronie, os. Czuby do tras Enklawy. (Wniosek złożony przez radnego Andrzeja Sikorę). 
20. 10.057,50 zł na zadanie pn. Regulacja prawna dróg w Jurkowskim Potoku i os. Majdówka.   
21. 50.000 zł na zadanie Budowa Ośrodka Zdrowia w Ochotnicy Górnej. 
22. 100.000 zł – wykup gruntów pod Ośrodek Zdrowia w Ochotnicy Górnej. 
23. 40.867,28 zł – regulacja dróg i mijanek na drogach Jaszcze, Jamne, Jurkowski Potok, Forendówki. 
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24. 20.000 zł – Inwentaryzacja starego ośrodka zdrowia w Ochotnicy Górnej i ekspertyza możliwości na 
dostosowanie budynku do wymogów wraz ze wstępnym kosztorysem. 

Następnie Wójt Gminy poinformował o wniosku złożonym przez ok. 50 mieszkańców osiedla Jamne 
dotyczącym  remontu drogi w tym osiedlu, kilkakrotnie apelując do uczestników zebrania, aby kwotę ok. 
200 tys. zł. z koncepcji przeznaczyć na drogi, oświetlenie, mostki i inne działania służące mieszkańcom, o 
które prawie codziennie mieszkańcy apelują  a nie produkowanie kolejnych koncepcji.  

Wójt dodał, że koncepcje są ważne przy dużych inwestycjach, czy też projektach, ale ważne są również 
inwestycje służące poprawie bytu mieszkańców. Wójt zwrócił się z apelem o rozwagę w podejmowaniu 
decyzji o przeznaczeniu tak dużych środków finansowych na koncepcje, które są realizowane na terenach 
prywatnych, gdyż działania prowadzone na terenach prywatnych obarczone są dużym ryzykiem.  

Jednakże stanowisko Wójta Gminy zostało całkowicie skrytykowane przez radnych: Andrzeja Rungera i 
Tadeusza Królczyka. Radny Tadeusz Królczyk dodał, że bierze pełną odpowiedzialność za 
przeznaczenie tych środków właśnie na koncepcje. Zobowiązał się również do działań związanych z 
pozyskaniem zgód od właścicieli prywatnych gruntów,  na których będą mogły być zlecane do realizacji  
koncepcje. Radni uważają, że ważniejsze są koncepcje od takich działań, jak remont drogi, budowa 
mostków, oświetlenia itp.. 

Radny Andrzej Runger kilkakrotnie próbował awanturą zdominować zebranie, zawłaszczał mikrofon, 
krzyczał i ubliżał mieszkańcom którzy mieli inne zdanie. Natomiast Pan Wójt prosił radnego Rungera aby  
z szacunkiem zwracał się do zebranych.  

Wójt przypomniał mieszkańcom, że to ci sami radni w ubiegłym roku toczyli batalie o wykup terenów 
za 150 tys. od Pana Pólkowskiego a w tym roku budżet Górnej przeznaczają w większości /ok. 200 tys  zł/   
na  koncepcje, opracowania, rekonesanse, ekspertyzy czy studium wykonalności dla inwestora którego nie 
ma. Szkoda tych pieniędzy mogły być dla ludzi, mogłyby służyć mieszkańcom ale niestety – 2 radnych wie 
lepiej  ubolewał wójt. 

Na zakończenie Wójt wyraźnie zaznaczył, że we wszystkich sołectwach będą realizowane działania na 
rzecz poprawy życia mieszkańców, natomiast w Ochotnicy Górnej  za sprawą w/w radnych -  niestety 
tylko w większości papierowe koncepcje.  

Pozostałe punkty przebiegły zgodnie z planem, Sołtysowi udzielono absolutorium i zatwierdzono budżet 
sołectwa na 2016 r.  

 
 

• ZEBRANIE WIEJSKIE W SOŁECTWIE OCHOTNICA DOLNA 
 

6 marca br. w Sołectwie Ochotnica Dolna. Zebrania Wiejskie dotyczyły m.in. udzielenia absolutorium Sołtysowi  
Radzie Sołeckiej oraz uchwalenia budżetu Sołectwa na 2016 rok.  Mieszkańcy Ochotnicy Dolnej bez zastrzeżeń 
przyjęli sprawozdanie z działalności Sołtysa Pan Wojciecha Chlipały i Rady Sołeckiej za ubiegły rok, udzielając 
jednogłośnie absolutorium. Zgodnie też został przyjęty przez zebranych podział środków w budżecie sołeckim na 
2016 rok.  

Wójt Gminy w swoim wystąpieniu gorąco podziękował Panu Sołtysowi i Radzie oraz wszystkim mieszkańcom 
sołectwa za doskonałą całoroczna współpracę oraz apelował o liczny udział wszystkich mieszkańców w obchodach 
600 lecia lokacji wsi Ochotnica oraz innych uroczystościach zaplanowanych na bieżący rok.  

Zaapelował o poszanowanie i kulturę korzystania ze wszystkich szlaków Enklawy – projektu który jest dumą 
wszystkich mieszkańców gminy oraz poprzednich i obecnych władz samorządowych, prosił o wstrzemięźliwość  
z korzystania z pojazdów mechanicznych hobbystów , młodzież i turystów a właścicieli gruntów prosił o mądre 
użytkowanie dróg i szlaków  tak aby inwestycja, którą wykonaliśmy dzięki zgodzie właścicieli prywatnych działek 
przy wydatnym wsparciu Unii Europejskiej  i budżetu gminy   służyła NAM WSZYSTKIM  jak najdłużej. 
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Pan Wójt poinformował również o realizacji programu budowy „…600 mikroinstalacji fotowoltaicznych na 600 – 
lecie lokacji Ochotnicy…” dla wszystkich zgłoszonych gospodarstw domowych w całej Gminie, oraz o planowanej 
przez Radnych  budowie budynku wielofunkcyjnego z biblioteką, salą wystawową, pomieszczeniami sportowymi i 
basenem odkrytym który będzie służył młodzieży ochotnickiej, mieszkańcom i  turystom. Budowa obiektu 
zaplanowana jest   obok boiska sportowego /dawny skup zwierząt/  .  

Na zakończenie swojego wystąpienia Pan Wójt  podziękował wszystkim przybyłym na zebranie, przeprosił za 
niedogodności które czasami mogą wystąpić przy realizacji różnych zadań ,  oraz zapewnił , że będzie dokładał 
wszelkich starań aby zmieniać w miarę posiadanych środków  obecną rzeczywistość na lepszą służącą poprawie życia 
wszystkich mieszkańców – nie tylko w Ochotnicy Dolnej ale również w Tylmanowej, Młynnem i w Ochotnicy Górnej 
 

 

• WÓJT GMINY DZIĘKUJE ZA 24 LATA SOŁTYSOWANIA 
W dniu 28 lutego br. odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa Tylmanowa, w którym uczestniczyli m.in. Wójt 

Gminy Pan Stanisław Jurkowski, Pani Maria Łojas – Jurkowska – Sekretarz Gminy - radna Powiatu Nowotarskiego, 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Franciszek Ziemianek, oraz radni Rady Gminy: Stanisław Michałczak – obecny 
Sołtys Sołectwa Tylmanowa, Pan Jerzy Udziela, Pan Czesław Ligas, Pan Jacek Noworolnik, Pan Władysław Brzeźny 
– Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

Zebranie rozpoczęło się od złożenia przez Wójta Gminy Pana Stanisława Jurkowskiego podziękowań Panu 
Janowi Ligasowi byłemu Sołtysowi tego Sołectwa za 24 lata pełnej poświęcenia i zaangażowania pracy na rzecz 
rozwoju Sołectwa Tylmanowa. Podziękowania złożyli również Przewodniczący Rady Pan Franciszek Ziemianek wraz 
z radnymi. Wójt Gminy wręczył Panu Janowi Ligas pamiątkowy grawer z życzeniami, a Pani Sekretarz wręczyła 
kwiaty. Byłemu Sołtysowi gromkie „Sto lat” odśpiewali obecni na sali mieszkańcy wraz z kapelą góralską.   

W dalszej części Zebrania Sołeckiego mieszkańcy jednogłośnie udzielili absolutorium Sołtysowi Panu 
Stanisławowi Michałczakowi i Radzie Sołeckiej za 2015 rok oraz jednogłośnie przyjęto zaproponowany budżet 
Sołectwa na 2016 rok.  

Wójt Gminy poinformował mieszkańców m.in. o wizycie u Marszałka Województwa Małopolskiego 
w sprawie m. in. rewitalizacji dworku „Bajka” oraz o planie zakupu działki dla Szkoły Podstawowej                
w  os. Zawodzie na potrzeby boiska sportowego, które spotkało się z aprobatą mieszkańców. Mieszkańcy          
z zadowoleniem przyjęli decyzję Wójta o realizacji programu budowy „…600 mikroinstalacji 
fotowoltaicznych na 600 – lecie lokacji Ochotnicy…” dla wszystkich zgłoszonych gospodarstw domowych                   
w całej Gminie.   

   

• DELEGACJA NA CZELE Z WÓJTEM U MARSZAŁKA MAŁOPOLSKIEGO 
Wójt Gminy Pan Stanisław Jurkowski spotkał się z Marszałkiem Województwa Małopolskiego Panem Jackiem 

Krupą. W spotkaniu uczestniczyli również Pan Stanisław Barnaś – radny Sejmiku Województwa Małopolskiego,            
Pan Franciszek Ziemianek – Przewodniczący Rady Gminy oraz Pan Jerzy Udziela – radny Rady Gminy. 
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W trakcie spotkania omówiono m.in. temat: gminnych uroczystości związanych z 600-leciem lokacji Ochotnicy  
i 680-leciem lokacji Tylmanowej, budowy schroniska na Lubaniu i rewitalizacji zabytkowego dworku „Bajka”  
w Tylmanowej. 

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze. Pan Marszałek z zainteresowaniem wysłuchał 
przedstawionych spraw, gdyż zna Gminę i zadeklarował, że będzie sprzyjał inicjatywom podejmowanym przez 
samorząd lokalny.   

  

 

• INAUGURACJA 600-LECIA LOKACJI OCHOTNICY 
W niedzielę 31 stycznia zainaugurowano obchody 600-lecia lokacji wsi Ochotnica, jubileusz rozpoczęto 

uroczystym opłatkiem Zarządu Głównego Związku Podhalan. 
Mszę Świętą odprawioną w tej intencji w Kościele Parafialnym pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Ochotnicy 

Dolnej rozpoczął powitaniem gości Proboszcz Parafi - ks. mgr Paweł Legutko. Nabożeństwo celebrował ks. Prałat 
Władysław Zązel - kapelan Związku Podhalan a w asyście koncelebry uczestniczyli: ks. Paweł Legutko,  
ks. dr. Stanisław Kowalik, ks. Stanisław Wojcieszak, ks. Prałat  Mieczysław Łukaszczyk oraz ks. Grzegorz Salamon. 

Homilię do zgromadzonych wygłosił ks. Stanisław Kowalik, który jest również kapelanem Związku Podhalan 
Diecezji Tarnowskiej. 

Kościół został zapełniony przez 50 pocztów sztandarowych oddziałów Związku Podhalan z całej Polski, 
Ochotniczych Straży Pożarnych oraz szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy. 

Po mszy św. odczytano list okolicznościowy przesłany przez Związek Podhalan Ameryki Północnej a 7 nowych 
członków Oddziału Związku Podhalan z Ochotnicy Dolnej złożyło ślubowanie. Andrzej Skupień - Prezes Związku 
Podhalan w Polsce w kilku słowach opowiedział o idei przyświecającej Związkowi Podhalan oraz nawoływał do 
integrowania się górali i szerzenia swoich tradycji. 

Po udzieleniu błogosławieństwa Proboszcz Parafii z Ochotnicy Dolnej udał się wraz z delegacją na sąsiadujący  
z kościołem cmentarz, gdzie dokonano poświęcenia Mogiły partyzantów zamordowanych przez hitlerowców we 
wrześniu 1944 roku - ufundowanej przez Wójta Gminy Ochotnica Dolna - złożono także kwiaty pod pomnikiem 
Bohaterów Krwawej Wigilii w Ochotnicy Dolnej. 

Na dalszą część uroczystości wszyscy goście przemaszerowali w orszaku do Wiejskiego Ośrodka Kultury  
w Ochotnicy Dolnej i tam Pan Stanisław Jurkowski - Wójt Gminy Ochotnica Dolna wraz  Andrzejem Skupniem oraz: 
Zofią Piszczek, Krzysztofem Dobrzyńskim i  Stanisławem Mazurkiem Prezesami Oddziałów Związku Podhalan  
z Tylmanowej i Ochotnicy Górnej oraz Dolnej dokonali symbolicznego otwarcia obchodów roku jubileuszowego  
600 - lecia Ochotnicy. 

  Wójt Gminy Ochotnica Dolna wraz z Prezesem Oddziału Związku Podhalan w Ochotnicy Dolnej powitali 
wszystkich przybyłych gości. Imprezę uświetnili swoim przybyciem m.in.: Jan Hamerski - Senator RP, Anna Paluch - 
Posłanka na Sejm RP, Jan Duda - poseł na sejm RP wraz z małżonką, Andrzej Skupień - Prezes Zarządu Głównego 
Związku Podhalan, Krzysztof Faber - Starosta Powiatu Nowotarskiego, Władysław Tylka - Wice-starosta Powiatu 
Nowotarskiego, Bogusław Waksmundzki - Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego wraz z małżonką,  
dr Przemysław Stanko - Pracownik Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Ryszard Wojtarowicz - 
Zastępca Wójta Gminy Krościenko n.D, Maria Łojas - Jurkowska - Sekretarz Gminy Ochotnica Dolna i Radna 
Powiatu Nowotarskiego, ks. mgr Paweł Legutko - proboszcz Parafii w Ochotnicy Dolnej pw. Znalezienia Krzyża Św.,  
ks. dr Stanisław Kowalik - proboszcz Parafii w Ochotnicy Górnej pw. Wniebowzięcia NMP, ks. Stanisław Wojcieszak 
- były Proboszcz Parafii w Ochotnicy Dolnej, ks. Mieczysław Łukaszczyk, ks. Władysław Zązel - Kapelan Związku 
Podhalan, Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, Przewodniczący Rady Gminy  wraz z radnymi, 
dyrektorzy i poczty sztandarowe ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy, 42 delegacje Oddziałów 
Związku Podhalan, delegacje Ochotniczych Straży Pożarnych, Sołtysi sołectw z terenu gminy, orkiestra Dętej OSP 
wraz z dyrygentem Piotrem  Matusiewiczem, zespoły "Nucicki"  i  „Spod Gorca” oraz zespoły regionalne z Ochotnicy 
Górnej i Tylmanowej.   
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W dalszej części głos zabrali: Wójt Stanisław Jurkowski, Prezes Andrzej Skupień, Senator Jan Hamerski, 
Posłanka Anna Paluch, Starosta Krzysztof Faber a Poseł Jan Duda odczytał i przekazał na ręce Wójta Stanisława 
Jurkowskiego list gratulacyjny od Sekretarza Stanu w Gabinecie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Adama 
Kwiatkowskiego oraz poinformował, że na prośbę wójta gminy Pana Stanisława Jurkowskiego  Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej  Pan Andrzej Duda objął patronatem honorowym obchody 600 lecia lokacji wsi Ochotnica 
oraz wyraził nadzieję, że główna uroczystość planowana na 17 lipca 2016 roku odbędzie się z udziałem Pana 
Prezydenta. 

Senator Jan Hamerski wręczył medale "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" zasłużonym dla kultury góralskiej 
członkom Związku Podhalan: Andrzejowi Gąsienicy Bukowi, Stanisławowi Gąsienicy Wawrytko i Piotrowi 
Majerczykowi, natomiast 7 członków Oddziału ZP w Ochotnicy Dolnej otrzymało wyróżnienia za działalność  
na rzecz Oddziału. 

Po przemowach wszyscy przełamali się opłatkiem życząc sobie wzajemnie serdeczności i kolejnych jubileuszy. 
Pani Stanisława Gołdyn - poetka ludowa rodem z Ochotnicy Dolnej zadeklamowała przepiękny wiersz napisany przez 
siebie specjalnie na jubileuszowe obchody, którego całość zostanie opublikowana na stronie Gminy Ochotnica Dolna 
w części poświęconej jubileuszowi 600-lecia. 

Dalszą część uroczystości uświetniły profesjonalnie przygotowane występy zespołów muzycznych zaproszonych 
na uroczystość: Orkiestra Dęta OSP, Zespół Nucicki, Zespół Spod Gorców, Kapele góralskie  z Ochotnicy Górnej  
i Tylmanowej. 

Nie ulega wątpliwości, że w dniu 31 stycznia w Ochotnicy Dolnej spotkało się to co najlepsze i najpiękniejsze  
w góralskiej tradycji: muzyka, taniec, śpiew, stroje, gwara i przede wszystkim duma ze swojego pochodzenia. 

Każdy z mówców podkreślał, że tu u nas w Ochotnicy jest w sposób szczególny eksponowana góralska tożsamość 
- poprzez podtrzymywanie tradycji i wszczepianie jej umiłowania kolejnym pokoleniom już od maleńkości. 

Mieszkańcy i władze są wdzięczni za wszystkie miłe gesty, słowa i deklaracje jakie padły w czasie uroczystości 
inauguracyjnych - czują się zaszczyceni a jednocześnie deklarują chęć dzielenia się swoją kulturą i tym przepięknym 
miejscem w Gorcach jakim jest Ochotnica Dolna, Górna i Tylmanowa. 

 
• FINAŁ GMINNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO W 600-LECIE LOKACJI OCHOTNICY  

I 680-LECIE TYLMANOWEJ 
 

17 marca 2016 r. w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej odbył się finał Gminnego Konkursu 
Historycznego w 600-lecie Ochotnicy i 680-lecie Tylmanowej dla gimnazjalistów i uczniów klas IV – VI szkół 
podstawowych z terenu gminy Ochotnica Dolna. 

Organizatorami konkursu były Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej, 
współorganizatorami Gmina Ochotnica Dolna oraz Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej, Wiejski Ośrodek 
Kultury w Ochotnicy Górnej i Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej. 

Konkurs, który zorganizowano w ramach obchodów rocznicowych wsi, otworzył Wójt Gminy Ochotnica Dolna 
Stanisław Jurkowski, uczestników i ich opiekunów powitały dyrektorki szkół, panie Barbara Konopka i Renata 



Str. 8 BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU GMINY W OCHOTNICY DOLNEJ                                                Nr 54/16 

 

Rusnarczyk. Każda szkoła mogła zgłosić dwóch uczniów wyłonionych w eliminacjach szkolnych. Do konkursu 
przystąpiło więc 5 gimnazjalistów z 3 gimnazjów i 12 uczniów z 6 szkół podstawowych w gminie. Uczestnicy pisali 
godzinny test z zakresu historii i dorobku kulturowego gminy. 

Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja konkursowa w składzie: 
• Agata Chlipała – Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej – przewodnicząca . 

Członkowie: 
• Maria Franczyk – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rady 

Gminy Ochotnica Dolna,  

• Monika Jagieła – Kierowniczka Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Dolnej, 

• Zdzisław Błachut – Kierownik Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Górnej, 

• Jan Ligas – Kierownik Wiejskiego Ośrodka Kultury w Tylmanowej, 

• Monika Groń – Kierowniczka Gminnej Biblioteki Publicznej w Ochotnicy Dolnej, 

• Małgorzata Kędzierska – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej. 
Wstępne wyniki konkursu zostaną przesłane do szkół 18 marca, a oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 30 marca 

– zostaną opublikowane na stronie gminy i szkół organizujących konkurs. 
 

• KSIĄDZ BISKUP ANDRZEJ JEŻ ODPRAWI UROCZYSTĄ MSZĘ ŚWIĘTĄ W ZWIĄZKU 
Z OBCHODAMI 600-LECIA LOKACJI OCHOTNICY 

Wójt Gminy informuje, że wraz z Księdzem Pawłem Legutko 
Proboszczem Parafii p.w. Znalezienia Krzyża Świętego w Ochotnicy Dolnej, 
oraz Panią Marią Łojas-Jurkowską Sekretarz Gminy,  uczestnicząc w 
delegacji w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie zwrócił się do Księdza Biskupa 
Andrzeja Jeża o udział w uroczystościach Jubileuszu 600-lecia Ochotnicy w 
dniu 17 lipca 2016 roku.                                                                                                          

Biskup przyjął delegację bardzo serdecznie i zapewnił o swojej obecności 
i Przewodniczeniu Celebracji Eucharystycznej i wygłoszeniu Homilii. 

 

 

• WÓJT ODWIEDZIŁ RODZINĘ TROJACZKÓW W TYLMANOWEJ 
Antek, Franek i Kuba to trojaczki, które przyszły na świat w rodzinie Ewy i Mateusza Kubików  zamieszkałych  

w Tylmanowej. Chociaż trojaczki to niewątpliwie potrójne szczęście, to również potrójny obowiązek i wydatki. 
Wsparcie dla młodych rodziców zadeklarował Wójt Gminy Pan  Stanisław Jurkowski. Właśnie z jego inicjatywy 
zakupiono piękny, nowoczesny wielofunkcyjny wózek dla całej trójki. 

W poprzednim tygodniu Wójt Gminy odwiedził Państwa Kubików wręczając wózek, pogratulował młodym 
rodzicom pociech i życzył, aby chłopcy chowali się w dobrym zdrowiu, ku radości rodziców, dziadków i całej gminy.  
Antek, Franek i Kuba urodzili się w 27 tygodniu ciąży w Krakowskim Szpitalu Ginekologiczno –  Położniczym 
UJASTEK. W dniu porodu razem ważyli niecałe 3 kilogramy. Chłopcy byli m.in. bohaterami programu TVP2 „Moje 
600 gramów szczęścia”, który pokazywał walkę o zdrowie i życie dzieci urodzonych przedwcześnie.    
 Przed Państwem Ewą i Mateuszem wielkie wyzwanie finansowe i organizacyjne, bo opieka nad całą trójką nie 
jest łatwa. Młodzi rodzice mogą liczyć na dziadków, którzy jak tylko mogą to zajmują się maluchami.    Jeszcze raz 
życzymy całej rodzinie zdrowia, nieustającej radości, ciepła i wyrozumiałości.  
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• WIZYTA WÓJTA GMINY W OREW BRYSIÓWKA 
W dniu 18 luty 2016 r. na zaproszenie dyrekcji ośrodka Wójt Gminy Ochotnica Dolna odwiedził  Ośrodek 

Rehabilitacyjno -Edukacyjno - Wychowawczy na Brysiówce w Ochotnicy Dolnej, który jest jedną z czterech 
placówek prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło 
w Szczawnicy. 

W roku szkolnym 2015/2016 do OREW Brysiówka uczęszcza 24 dzieci, z terenu gminy Ochotnica Dolna  
w zajęciach w OREW bierze udział 8 dzieci + dodatkowo z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka korzysta 
9 maluchów. 

Podopieczni dowożeni są transportem Stowarzyszenia lub wynajętym busem, transport finansowany jest w 
znacznym stopniu z dotacji Gminy Ochotnica Dolna. 

Podopieczni uczęszczający do OREW posiadają:                                                                 
• Orzeczenia do  zajęć rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci z upośledzeniem głębokim (3-25 lat) lub 
• Orzeczenie do kształcenia specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną (tzn. upośledzeniu                       

w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dodatkowo 1 lub więcej: autyzm, niepełnosprawność ruchowa, 
wada wzroku, wada słuchu,)  

• Opinię o potrzebie zajęć wczesnego wspomagania 
Dzieci realizują wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek nauki na poziomie szkoły 

podstawowej (do 18 r.ż.) i gimnazjum (do 21 r.ż.). 
Po ukończeniu edukacji w OREW podopieczni  przechodzili do WTZ lub do ŚDS w Szczawnicy, od 2013 r działa 

w budynku na Brysiówce  Szkoła Przysposabiająca do Pracy (dwie klasy - 9 uczniów) i tam obecnie uczą się dzieci   
do 24 roku życia.  

OREW i SPdP finansowane są z subwencji oświatowej przekazywanej poprzez Starostwo Powiatowe, dodatkowo 
OREW pozyskuje środki z PFRON.  

W każdej grupie (jest ich na Brysiówce 7) pracuje oligofrenopedagog i pomoc (może to być drugi pedagog, 
pielęgniarka, rehabilitant), dodatkowo pracuje 2 psychologów, 3 logopedów, 5 rehabilitantów, (część z nich pełni 
funkcję opiekuna w grupie w ramach części etatu).  

Łącznie kadra merytoryczna na Brysiówce to 18 etatów. + cząstki et.  (wf, religia) 
Nauczyciele zatrudnieni z Kodeksu Pracy realizują staż na stopień awansu zawodowego, bezpośrednie zajęcia           

z dziećmi to 7 godzin dziennie, 35 tygodniowo. 
Wśród wychowanków jest: 

• - 11 dzieci wymagających pełnej opieki (karmienie, pieluchowanie)  
• - 6 dzieci wymagające znacznej pomocy przy karmieniu i toalecie 
• - znaczna część dzieci ma padaczkę. 
Zajęcia edukacyjne obejmują  naukę czytania, pisania (ważna umiejętność podpisywania się !!!), liczenia, naukę 

komunikowania się w formie pozawerbalnej (systemy gestów, obrazków, tablet), obsługę komputera i sprzętu AGD, 
trening samoobsługi i samodzielności, wychowanie komunikacyjne, wf, religia, sprawniejsze dzieci jeżdżą na basen, 
ściankę wspinaczkową, narty, do kin i teatrów, na wycieczki (w tym kilkudniowe z noclegiem), mają dogoterapię i 
hipoterapię. 

Dzieci głęboko niesprawne realizują zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,  dociera się do nich poprzez zajęcia 
stymulujące poszczególne zmysły (np. w Sali Doświadczania Świata), uczą się podstawowej komunikacji, pobudzany 
jest rozwój mowy biernej i wokalizacja.  

W Szkole Przystosowującej do Pracy uczy się podstawowych czynności 9 uczniów, z tego 2 to mieszkańcy 
Ochotnicy, kadra stanowi 5 osób na cały etat oraz 3 na części etatów (wf, psycholog, religia) 
Razem we wszystkich placówkach są 34 osoby z Gminy Ochotnica Dolna.  

Ośrodek rozwija się dynamicznie toteż boryka się z problemami lokalowymi, jest zbyt mało pomieszczeń, aby 
zapewnić zindywidualizowaną opiekę nad dziećmi na odpowiednim poziomie - konieczna będzie w niedalekiej 
przyszłości rozbudowa budynku, ale na ten cel brakuje na razie odpowiednich funduszy. Ponadto wiele dzieci nie 
potrafi samodzielnie siedzieć i potrzebny jest kolejny bus dostosowany do przewożenia osób niepełnosprawnych  
w wózkach inwalidzkich. 

Wysoki poziom ośrodka, wychowankowie i opiekunowie wywarli ogromne wrażanie na wizytującej delegacji. 
Na zakończenie Wójt Gminy przekazał dla dzieci kosz ze słodyczami a do pracowników skierował słowa uznania 

i szacunku. Zwrócił uwagę na szczególne relacje, jakie panują pomiędzy wychowankami a pedagogami podczas 
prowadzonych zajęć. 

„…W oczach dzieci widać bezgraniczne zaufanie i całkowite oddanie dla swoich opiekunów, a w postawie 
wychowawców zaangażowanie i empatię…  - podkreślał  Wójt Gminy …..” . 



Str. 10 BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU GMINY W OCHOTNICY DOLNEJ                                                Nr 54/16 

 

Pan Wójt serdecznie podziękował  Pani dyrektor Joannie Sokołowskiej, Pani prezes Janinie Zachwieji  oraz 
wszystkim pedagogom i opiekunom prowadzącym na najwyższym poziomie  OREW Brysiówka, zapowiedział 
zorganizowanie wkrótce spotkania z Radnymi Gminy w tej placówce, które posłuży wypracowaniu  ewentualnych 
form pomocy w przyszłości. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• WARSZTATY MUCHOWE W TYLMANOWEJ 
Sześć godzin trwały zajęcia uczestników szkółki, które zaowocowały wykonaniem streamerów, 

króre wzbogacą ich zasoby wędkarskie. Tym razem warsztaty muchowe były dość wyjątkowe, ponieważ 
były przeprowadzone na nowym sprzęcie i materiałach, które zakupił dla przyszłych adeptów wędkarstwa  
z Tylmanowej Wójt Gminy Ochotnica Dolna Stanisław Jurkowski. 

W dniu 13 lutego Wójt Gminy wraz z radnymi, Czesławem Ligasem, Jerzym Udzielą, Franciszkiem 
Ziemiankiem oraz Stanisławem Michałczakiem, przybył na zajęcia, aby osobiście podziwiać umiejętności 
uczestników. Młodzi wędkarze serdecznie podziękowali Wójtowi za wsparcie finansowe ich szkółki, miły 
poczęstunek, oraz za deklaracje udostępnienia bezpłatnego transportu busem gminnym na ogólnopolską 
wystawę wędkarską do Sosnowca w miesiącu marcu. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

• JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ 
W dniu 2 marca 2016r. Wójt Gminy Ochotnica Dolna Pan Stanisław Jurkowski uroczyście podsumował zajęcia 

nauki jazdy na nartach i snowboardzie pn. "Jeżdżę z głową", które rozpoczęły się 22 lutego i trwały do 2 marca na 
wyciągu narciarskim „Stajkowa” w Krościenku nad Dunajcem. 

Na zakończenie zajęć instruktorzy przeprowadzili krótki egzamin a Wójt Gminy pogratulował uczestnikom  
i wręczył im dyplomy potwierdzające ukończenie kursu.  

Zajęcia zostały sfinansowane: z budżetu Województwa Małopolskiego, z budżetu Gminy Ochotnica Dolna oraz 
częściowo z wpłat rodziców - koszt przypadający na jednego uczestnika wyniósł 400 zł. 

Kurs prowadziło 3 wykwalifikowanych instruktorów a do zajęć wypożyczany był każdorazowo dobrej jakości 
sprzęt narciarski i snowboardowy wraz z kaskami. 
W wyniku realizacji projektu uczestnicy: 

• zdobyli umiejętności poprawnej techniki jazdy na nartach lub snowboardzie, 
• poznali zasady bezpiecznego poruszania się na stoku oraz utrwalili nawyk jazdy w kasku, 
• rozważnie i aktywnie spędzili wolny czas na stoku, 
• podnieśli ogólną sprawność fizyczną, ukształtowali podstawowe zdolności motoryczne: siłę, wytrzymałość, 

szybkość i koordynację ruchową, 
• ukształtowali pozytywne cechy osobowości takie jak: odwaga, zdyscyplinowanie, systematyczność, 

odpowiedzialność. 
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Dzieci, które po raz pierwszy w życiu stanęły na stoku, początkowo miały problem z podczepieniem się pod 
orczyk, jednak na zakończenie kursu potrafiły samodzielnie wyjechać na stok i zjechać stosując kilka technik zjazdu.  

Dzięki realizacji projektu uświadomiliśmy dzieciom i rodzicom jakie korzyści zdrowotne płyną z uprawiania 
sportu oraz zachęciliśmy uczniów do uprawiania jazdy na nartach/snowboardzie przez całe życie. Przekonaliśmy 
również uczniów wykazujących uzdolnienia do rozwijania i pogłębiania umiejętności w przyszłości.  
 

   
 

 

 

 

 

Mamy nadzieję, że w kolejnych latach wrócą w góry prawdziwe zimy i aura umożliwi nam rozwijanie sportów 
zimowych.  

Jadwiga Czajka 

_________________________________________________________________ 
• GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OCHOTNICY DOLNEJ INFORMUJE: 

 
Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne 

dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach 
otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy 
spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku 
wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. 

Kto otrzyma świadczenie? 
Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie 

z ustawą, z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku 
życia. Rodzina z kilkorgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 

zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę 
wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. 

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Istotne jest, 
że  w składzie rodziny brane będą pod uwagę pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 roku życia. 
Dodatkowo, wliczane też będą dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub 
specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna. 

 Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na 
każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Czy każda rodzina otrzyma wsparcie? 
Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny,  

w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych 
związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę 
nad dzieckiem. 

Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają dzieci z poprzednich związków oraz wychowują co 
najmniej jedno wspólne dziecko, to wówczas świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko będzie uzależnione  
od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bez względu na dochód. Dziecko do 25. r.ż., które pozostaje na 
utrzymaniu rodziców, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat 
lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy 800 zł (1200 zł w przypadku 
wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego).  

Zgodnie z ustawą świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą 
świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o 
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świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Ten zaś 
przekaże te informacje do właściwej gminy. 

Postępowanie w sprawach świadczeń wychowawczych  będzie realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej Ochotnicy Dolnej, a w sprawach, w których zastosowanie będą miały unijne przepisy o koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego, postępowanie będzie prowadził  Marszałek Województwa Małopolskiego 
przez  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie 

Jak załatwić formalności? 
Wniosek o  świadczenie składa się raz do roku. Można to zrobić przez Internet za pomocą portalu EMP@TIA 

(www.empatia.mpips.gov.pl), PUE ZUS (https://pue.zus.pl), bankowość elektroniczną (w przypadku banków, które 
udostępnią wniosek) lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej . 

Pierwsze wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. tj. od momentu startu programu. Jeśli 
wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia – 
pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym 
momencie. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. 
Pierwszy okres świadczeniowy będzie trwał od 1 kwietnia 2016r.  do 30 września 2017r. Następne okresy 
świadczeniowe będą  trwały od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Dzięki temu 
rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 roku, kiedy program wejdzie w życie. 

Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą dokumentowały sytuację dochodową dołączając 
 do wniosku odpowiednie oświadczenie o dochodach. Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie 
na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej. 

 
Wymagane dokumenty dla wszystkich osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze.                                     

Dokumenty dotyczące wnioskodawcy:                                                                                                                                
a) Potwierdzenie tożsamości -  dokument tożsamości ze zdjęciem do wglądu pracownika.                                                            
b) w przypadku wnioskodawcy:                                                                                                                                      
opiekuna prawnego - orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego 
opiekuna  faktycznego  – zaświadczenie z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka.               
c) w przypadku rodzica: 

  1.kawalera/panny oraz żonaty/zamężna – brak dokumentu                                                                                         
2.będącego w separacji – prawomocny wyrok sądu orzekający separację                                                                            
3. rozwiedzionego/ej – prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód                                                                                 
4. wdowy/wdowca – akt zgonu współmałżonka                                                                                                     
Wymagane dokumenty dla osób ubiegających się o świadczenie na pierwsze dziecko.                               
Dochód  (dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny) 
W bieżącym okresie zasiłkowym brany jest pod uwagę dochód z roku bazowego 2014. 

• oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym 
okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 
fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 
r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm. )  
Działalność gospodarcza prowadzona na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku lub na 

podstawie karty podatkowej (dotyczy osób, które taki dochód uzyskiwały): 
• oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym 
w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy 

Gospodarstwo rolne (dotyczy osób, które taki dochód uzyskiwały) 
• zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości 

gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych  ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym 
poprzedzającym okres zasiłkowy  

• umowa dzierżawy w przypadku w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w 
posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę 

• umowę o wniesieniu wkładów gruntowych w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do 
użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną 

UWAGA! Ośrodek jest obowiązany do samodzielnego uzyskania od organów podatkowych lub ministra właściwego 
do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, drogą elektroniczną 
lub drogą pisemną, odpowiednio: 

1. informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na 
zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
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dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu 
skarbowego 

2. informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o wysokości składek                   
od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych składek 

3.   informacji o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu 
niepełnosprawności obejmującej następujące dane: 
• datę i rodzaj wydanego orzeczenia, 
• wskazania w orzeczeniu o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności 
• datę powstania niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, 
• datę złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności, 
• okres, na jaki zostało wydane orzeczenie. 

WAŻNE! W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez Ośrodek informacji lub zaświadczeń z 
przyczyn nieleżących po stronie Ośrodka Pomocy Społecznej, tut. Organ  będzie wzywał wnioskodawcę do 
dołączenia tych informacji lub zaświadczeń. 

Inne dane: 
Alimenty świadczone na rzecz innych osób lub zasądzone na rzecz osób w rodzinie w roku kalendarzowym 

poprzedzającym  okres zasiłkowy należy potwierdzić poniższymi dokumentami. 
W przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej 

w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem: 
• odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub 

poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej 
przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub 
poza rodziną 

• przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie 
rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia 
na rzecz osoby spoza rodziny. 

• zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej 
bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub 

• informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności 
związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności,                                
w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania 
przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik 
zamieszkuje za granicą. 

Utrata dochodu (oznacza utratę dochodu spowodowaną: uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,  utratą 
prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,  utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasiłku 
przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także 
emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej 
lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.), utratą zasiłku chorobowego, świadczenia 
rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub 
utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią 
osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych, utratą świadczenia rodzicielskiego, utratą zasiłku 
macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,  utratą stypendium 
doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym                
(Dz. U. z 2012 r. poz. 572, ze zmianami)) 

• dokument określający datę utraty dochodu  (na przykład  świadectwo pracy, decyzja o 
wyrejestrowaniu działalności gospodarczej, 

• dokument potwierdzający miesięczną wysokość utraconego dochodu na przykład rozliczenie 
podatkowe "PIT" adekwatny do osiągniętych dochodów za rok bazowy lub zaświadczenie 

Uzyskanie dochodu (oznacza uzyskanie dochodu spowodowane: zakończeniem urlopu wychowawczego, 
uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia 
kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, rozpoczęciem pozarolniczej 
działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d 
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia 
rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach                     
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o ubezpieczeniu społecznym rolników,  uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego                                      
w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym). 

Uzyskanie dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy: 
• dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy lub 

okres, w których dochód był osiągany (na przykład umowa o pracę oraz rozliczenie podatkowe ”PIT”). 
Uzyskanie dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy: 

• dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego                 
po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.  

500 plus a inne świadczenia dla rodzin? 
Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych 

systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, 
świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych  

Pytania dotyczące projektu 500+ 
Szczegółowe wyjaśnienia odnośnie funkcjonowania programu Rodzina 500+ zamieszczone są na stronie 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-
plus/. Pytania można kierować również do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej pod nr tel. 18 
26 246 01 lub mailowo na adres: gopsochotnica@pro.onet.pl  

Aby uniknąć zbędnych kolejek, przypominamy, że czas składania wniosków w pierwszym okresie 
świadczeniowym  jest długi - trwa  od 1 kwietnia do 1 lipca 2016r. 

 

SOŁECTWO OCHOTNICA DOLNA 
 
Zebranie Wiejskie w dniu 06.03.2016r. na, którym uchwalono budżet na rok 2016: 
1.Drogi rolnicze                                                                 500,00 
2. Odśnieżanie                                                        -     40.000,00 
3. Bieżące utrzymanie dróg                                    -     50.000,00 
4. Wkład do wniosków                                           -     50.000,00 
5. Gospodarka mieniem komunalnym                    -     45.000,00 
6. Ryczałt Sołtysa                                                   -     12.600,00 
7. Fundusz Sołecki                                                  -    35.706,50 
     / montaż oświetlenia ulicznego Gorcowe/ 
8. Wywóz śmieci                                                     -      2.000,00 
9. Oświetlenie uliczne                                             -     65.000,00 
10. Montaż barier drogowych                                 -     31.148,48 
11. Regulacja dróg                                                   -    25.000,00 
12. Dokumentacja geodezyjna                                 -    20.000,00 
13. Modernizacja Ginazjum                                     -    50.000,00 
14. Zagospodarowanie terenu koło WOKu i Remizy – 50.000,00 
RAZEM                                                                       476.954,98 
 
Odbudowa dróg                    -     114.687,02 
Wolne środki z roku 2015     -    135.312,98 
Środki do podziału razem     -     250.000,00 
Wnioski od mieszkańców Sołectwa z roku 2014 nie uwzględnione w roku 2015 z powodu braku środków. 
Uwzględnione w roku bieżącym i przeznaczono kwoty: 

1. Wniosek mieszkańców os.Skrodne „Kotliny”  - utwardzenie drogi – 25.000,00 wniosek drogi rolnicze – 
25.000,00 środki własne , razem – 50.000,00 

2. Wniosek mieszkańców Hologówka – utwardzenie drogi , masa asfaltowa – 15.000,00 
3. Wniosek mieszkańców os. Lubańskie – zabezpieczenie drogi                   -   20.000,00 
4. Wniosek mieszkańców os. Rola-Folwark- oświetlenie uliczne                   -  10.000,00 
5. Wniosek mieszkańców Pitki- oświetlenie uliczne ,bariery drogowe           -  10.000,00 

Wnioski które wpłynęły w roku 2015 przeznaczono kwoty: 
1. Wniosek mieszkańca os.Lubańskie w sprawie zamiany z działką gminną – wniosek będzie zbadany w terenie 

i rozpatrzony na następnym zebraniu wiejskim. 
2. Adam Jarmałkowicz zamieszkały Syców (droga Skrodne) - utwardzenie drogi – wniosek  oddalony na 

przyszły rok z braku środków. 
3. Wniosek mieszkańców os.Rusnaki – utwardzenie drogi, masa asfaltowa – 38.000,00 
4. Wniosek mieszkańców Rusnaki /Chryczyki/ - mur oporowy przy drodze gminnej – 15.000,00 
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5. Wniosek mieszkańców os.Skalne – utwardzenie drogi   - 20.000,00 
6. Wniosek mieszkańców Osobie – zabezpieczenie drogi gminnej, mur oporowy – 10.000,00 
7. Wniosek mieszkańców os.Janczurowski Potok – zabezpieczenie drogi mur oporowy i dokończenie drogi  - 

35.000,00 
8. Wniosek mieszkańców os. Polisiówka – utwardzenie drogi, masa asfaltowa – 24.000,00 
9. Wniosek mieszkańców os.Dłubacze – utwardzenie drogi, masa asfaltowa – 12.000,00 
10. Klub sportowy Gorc   - 10.000,00 
11. Janczury – utwardzenie drogi tłuczniem -  6.000,00 
12. Brysiówka  - utwardzenie drogi, masa asfaltowa,remont mostu – wniosek przeniesiony na rok 2017 (brak 

środków w 2016r.) 
13. Wniosek mieszkańca os.Lubańskie /Zawory/ - utwardzenie drogi, masa asfaltowa- wniosek przeniesiony  

na rok 2017/ brak środków w 2016r./. 
 
 Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzę wszystkim mieszkańcom Sołectwa oraz Gminy 
     Zdrowych, wesołych Świąt. 
                                                                                         życzy Wojciech ChlipałaSołtys Sołectwa Ochotnica Dolna 

SOŁECTWO OCHOTNICA DOLNA – MŁYNNE  
 

W sołectwie Młynne w dniu 03.01.2016r. odbyło się zebranie Rady Sołeckiej, dyskutowano,zaproponowano 
pomoc dla pogorzelców, którzy ponieśli straty w pożarze w noc Sylwestrową. 

W dniu 07.02.2016r. odbyło się Zebranie Wiejskie.Sołtys złożył sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015r. 
uchwalono budżet na 2016r. 

Budżet Sołectwa Ochotnica Dolna – Młynne 
Dochody                                             -  127.657,00  
Wydatki                                              -  127.657,00 
Drogi rolnicze                                     -        500,00 
Odśnieżanie                                        -    25.000,00 
Odbudowa dróg                                  -    39.350,50 
Fundusz Sołecki / remont drogi gminnej Barnasie-Folwark/     -    35.706,50 
Gospodarka mieniem komunalnym                                            -      3.000,00 
Ryczałt Sołtysa                                                                            -      9.600,00 
Wywóz śmieci                                                                             -         500,00 
Oświetlenie uliczne                                                                     -    14.000,00 
W sumie :                                                                                    -   127.657,00 
Wolne środki z ubiegłego roku                        -  58.556,62 
Droga gminna Szlagówka                                -  10.602,30 
Kładka pieszo-jezdna Homówka                      -   6.824,30 
Oświetlenie                                                       -   4.462,08 
Budynek Szkoły                                                -   2.562,80 
Budynek Agronomówki                                    -   6.754,60 
Bieżące utrzymanie dróg                                  -  27.350,54 
Odbudowa dróg i bieżące utrzymanie dróg: 
                      39.350,50 
                      27.350,54 
Razem:         66.701,04       z tej kwoty:       
10.000,00   - wykonanie przepustu na drodze gminnej w osiedlu Krzyśki 
15.000,00   - remont drogi gminnej Barnasie – Folwark 
30.000,00   - wykonanie dywaniku asfaltowego na końcowym odcinku drogi gminnej do 
                     osiedla Wierch Młynne 
3.000,00   - czyszczenie zbiornika p.pożarowego w osiedlu Wierch Młynne 
4.350,54   - remont dziur w drogach gminnych 
 4.350,50   - bieżące utrzymanie dróg 
 
Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych, wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny i wiarą  

w sens życia. Pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego 
Święconego w gronie najbliższych osób dla wszystkich Mieszkańców Gminy szczerze życzy  

 
Sołtys Sołectwa Ochotnica Dolna Młynne Józef Chrobak. 
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SOŁECTWO OCHOTNICA GÓRNA 
 
Posiedzenie Rady Sołeckiej w dniu 07.03.2016 r. 

1. Przywitanie i otwarcie posiedzenia Rady Sołeckiej 
2. Przedstawienie porządku obrad Rady Sołeckiej 
3. Odczytanie porządku Zebrania Wiejskiego w dniu 13.03.2016r. 
4. Odczytanie korespondencji do Sołtysa i Rady Sołeckiej 
5. Odczytanie wniosków Mieszkańców do Sołtysa i Rady Sołeckiej 
6. Podjęcie Uchwały projektu budżetu Sołectwa Ochotnica Górna na 2016r. 
7. Dyskusja i wolne wnioski 
8. Zakończenie posiedzenia Rady Sołeckiej. 

 
Zebranie Wiejskie w Sołectwie Ochotnica Górna w dniu 13.03.2016r. 

1. Otwarcie oraz stwierdzenie ważności Zebrania Wiejskiego 
2. Przyjęcie porządku Zebrania Wiejskiego 
3. Informacja P.Wójta na temat podziału środków budżetowych w Sołectwie Ochotnica Górna 
4. Sprawozdanie Sołtysa z budżetu 2015r. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Sołtysowi i Radzie Sołeckiej 
6. Podjęcie uchwały projektu budżetu Sołectwa Ochotnica Górna na 2016r. 
7. Dyskusja i wnioski 
8. Zakończenie Zebrania Wiejskiego 

 
Drogi rolnicze                                       -       500,00 
Odśnieżanie                                          -   50.000,00 
Bieżące utrzymanie dróg                      - 167.946,50 
Fundusz Sołecki                                   -   35.706,50 
 
Gospodarka mieniem komunalnym     -   50.000,00 
                                                                    6.672,20 – przesuwamy do działu bieżące utrzymanie dróg 
                                                                   43.327,80   z przeznaczeniem do wniosków mieszkańców                                                                 
Ryczałt Sołtysa                                     -   12.600,00 
Wywóz śmieci                                      -     1.000,00 
Oświetlenie uliczne                              -  100.000,00 
Wolne środki to:      44.145,81  
 
Fundusz sołecki na 2016r. w kwocie 35.706,50 został w całości przegłosowany na oświetlenie w osiedlu Jaszcze. 
Bieżące utrzymanie dróg i wolne środki, Rada Sołecka przegłosowała na poszczególne zadania: 
 
              167.946,50  - bieżące utrzymanie 
          +   37.473,61  - wolne środki 
          +     6.672,20  - przesunięcie z dział.gosp.mien.komunalnym 
         -    53.000,00     za most w Jamnym 
         -    37.000,00    droga Holina 
 
Razem:  122.092,31   z tego  
                50.000,00   remont dróg gminnych 
                72.092,31   ta kwotę Rada Sołecka w całości przegłosowała na wnioski, które mieszkańcy złożyli 
                                   na piśmie do Sołtysa i Rady Sołeckiej. 
Budżet na 2016 r. został przegłosowany, jak również przegłosowano i udzielono absolutorium Sołtysowi i Radzie 
Sołeckiej. 

  
Obfitych łask i błogosławieństwa od Chrystusa Zmartwystałego oraz pełnych pokoju Świąt Wielkanocnych  

z radosnym Alleluja życzy 
 Sołtys Sołectwa Ochotnica Górna  

Wiesław Maciąga. 
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SOŁECTWO TYLMANOWA 
 

W dniu 29 stycznia i 20 lutego 2016 r. odbyły się posiedzenia Rady Sołeckiej. Następnie, 28 lutego br.  
w Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa Tylmanowa. Na Zebraniu 
Wiejskim zostało przedstawione sprawozdanie z wykonania  budżetu Sołectwa Tylmanowa z rok 2015, została 
podjęta uchwała dotycząca zmiany przeznaczenia Funduszu Sołeckiego na 2016 rok, na realizację zadania: 
Wykonanie dokumentacji technicznej i dodatkowego oświetlenia ulicznego w miejscowości Tylmanowa, oraz 
został uchwalony budżet Sołectwa Tylmanowa na 2016 rok.  

 
Budżet Sołectwa Tylmanowa na 2016 rok. 
1. Budowa przychodni wraz z apteką                                                                          410 000,00 
2. Drogi rolnicze                                                                                                                500,00 
3. Odśnieżanie DW                                                                                                       19 740,00 
4. Odśnieżanie dróg gminnych                                                                                      20 000,00 
5. Ryczałt Sołtysa                                                                                                          16 200,00 
6. Wywóz śmieci                                                                                                             5 000,00 
7. Wkład do wniosków                                                                                                  60 000,00 
8. Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                               50 000,00 
9. Wykup gruntów i regulacja praw własności                                                             53 949,74 
os. Brzegi, os. Łęg Górny, os. Kłodne os. Kotelnica, os. Potok os. Chlebki os. Hardopadły os. Talafusy os. Rzeka 

(okopy) 
10. Zatoczki autobusowe Brzegi- Królowo, chodnik Obłaz Górny                              23.000,00 
11. Dof. zakupu urządzenia do utrzymania boiska WOK Tylmanowa/LKS Lubań     10.000.00 
12. Dofinansowanie OSP Tylmanowa                                                                          10.000.00 
13. Zakup działki przy szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego                 30.000.00 
14. Bieżące utrzymanie dróg                                                                                         35 000,00 
15. Odbudowa dróg do pól i lasów                                                                               25.000.00 
os. Brzegi, os. Brodki, os. Kozielce, os. Gabrysie, os. Maziarzówka, os. Górzany, os. Łęg Dolny os. Mastalerze 
16. Modernizacja drogi os. Potok - os. Padół                                                               35 000,00 
17. Odbudowa i remonty dróg, w tym:                                                                       369 123.50 
a) drogi: 
- asfaltowanie drogi oś. Gabrysie 
- częściowe korytowanie i utwardzenie drogi os. Połanki – os. Makowica 
- cząstkowe remonty dróg: os. Paluchy, os. Zaziąbły, os. Wybrance, os. Kłodne, os. Ziemianki 
- wykonanie mijanek os. Grzebaki, os. Gąszcze os. Potok 
- utwardzenie drogi os. Klępy (wzdłuż potoku) 
- modernizacja wejścia na kładkę os. Górzany 
- częściowe odwodnienie drogi na os. Kozuby - os. Brzezie 
- poprawa drogi os. Łęg Górny 
- zabezpieczenie drogi os. Obłaz Górny –  os. Lachówka 
- montaż kanałów na os. Płaśnie – os. Lachówka 
- poszerzanie drogi os. Księżaki (rozbiórka budynku gospodarczego) 
- mur oporowy os. Księżaki 
- częściowe wykonanie odwodnienia i utwardzenie drogi w os. Ligasy 
- częściowe utwardzenie drogi os. Kotelnica 
- odwodnienie oś. Padół - os. Miazgi 
- częściowe ułożenie pół kanałów os. Górki  
- odwodnienie drogi os. Kozielce  
- odwodnienie drogi os. Piszczki 
- odwodnienie drogi os. Talafusy - os. Piszczki  
- częściowe odwodnienie i utwardzenie drogi os. Zabaście  
- odwodnienie i utwardzenie drogi os. Rzeka Górna – os. Osobie  
- odwodnienie drogi os. Rzeka (okopy, koło drogi powiatowej)  
- odwodnienie drogi os. Rzeka (za przystankiem)  
b) osuwiska: 



Str. 18 BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU GMINY W OCHOTNICY DOLNEJ                                                Nr 54/16 

 

- zabezpieczenie osuwisk os. Zabliszcze, os. Brzegi, os. Łęg Górny, os. Obłaz Górny 
c) potoki: 
- zabezpieczenie brzegów potoku os. Brzegi - os. Łęg Górny  
- zabezpieczenie brzegów potoku os. Górzany  
- częściowe zabezpieczenie brzegów potoku os. Buciorówka  
- częściowe zabezpieczenie brzegów potoku os. Makowica  
d) kraty drogowe: os Kłodne, os. Stachówka, os. Ligasy os. Padół , os. Rzeka  
e) pozostałe: 
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na os. Łęg Dolny   
- parking przy moście os. Paluchy  
- bariery drogowe os. Potok – os. Padół  
- kładka os. Lachówka  
- lustra drogowe: os. Hardopadły, os. Kłodne  
18. Fundusz Sołecki – Wykonanie dokumentacji technicznej i dodatkowego oświetlenia ulicznego  

w miejscowości Tylmanowa                                                                        ………………35 706,50 

19. Oświetlenie uliczne i  dodatkowe lampy                                                              130 000,00 
- os. Króle, os. Łęg Dolny,  os. Zaziąbły, os. Klępy, os. Górzany (przebudowa słupa oświetleniowego) os. Brzegi, 

os. Królowo, os. Kłodne, os. Gąszcze, os. Potok, os. Miazgi, os. Makowica, os. Rzeka Górna 
 
Łącznie:                                                                                                                   1 338 219,74   
 
Drodzy mieszkańcy Tylmanowej, z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzę Wam, aby 

te święta napełniły Wasze serca wiosenną radością, wniosły do Waszego życia spokój i ciepło, a kiedy 
zajdzie taka potrzeba dodały otuchy. 

Życzy  
Sołtys Stanisław Michałczak 

wraz z  
Radą Sołecką Sołectwa Tylmanowa 

 
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OCHOTNICY DOLNEJ 
 

Pragniemy poinformować Czytelników, że w tym roku  uruchomiono w Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Ochotnicy Dolnej dodatkową usługę dla użytkowników korzystających z zasobów informacyjnych bibliotek – katalog 
„Wolnych Lektur”: dostępny na stronie: www.biblioteka.ochotnica.pl 

W katalogu GBP zaimplementowano protokół WebAPI dający możliwości współpracy katalogu on-line                                
z różnymi aplikacjami, które wykorzystują współczesne bazy danych udostępnione w sieci. Technologię tę stosuje 
internetowa biblioteka o nazwie „Wolne Lektury”, prowadzona przez  fundację Nowoczesna Polska.  

Projekt „Wolne Lektury” pozyskuje reprodukcje cyfrowe wykonane przez Bibliotekę Narodową, Bibliotekę 
Śląską i Bibliotekę Elbląską, odpowiednio przetwarza ich treść, a następnie udostępnia za darmo w sieci internetowej.  
W zbiorach tej biblioteki znajduje się ponad 2600 utworów, które trafiły do domeny publicznej i które zostały 
udostępnione w przyjaznych formatach, służących do odczytania w urządzeniach mobilnych oraz w internecie (m.in. 
pdf, mobi, epub, html). Są tam również dokumenty dźwiękowe, które można z powodzeniem odtwarzać w formie 
audiobooków. 

 
W styczniu rozstrzygnięto konkurs dla czytelników, którzy przeczytali najwięcej książek w 2015 roku. 

Nagrodzeni zostali: 
Podgórska Maria, Groń Elżbieta, Groń Paweł, Jagieła Jan, Jagieła Lucyna, Jagieła Mariusz, Jankowska Maria, Wołek 
Małgorzata, Brzeźny Anna, Kasiowniak Katarzyna, Batko Kazimiera. 
Zwycięzcom gratulujemy! 

Ferie w bibliotece 2016! 
Podczas tegorocznych ferii w Bibliotece w Ochotnicy Dolnej odbyły się zajęcia z dziećmi, gdzie książka stała się 

wyjściem dla poszukiwań artystycznych.  Uczestnicy rozwijali swoje umiejętności czytelnicze oraz plastyczne. 
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Biblioteka w Ochotnicy Górnej we współpracy z Wiejskim środkiem Kultury w Ochotnicy Górnej przeprowadziła 
cykl zajęć czytelniczych, które zakończono pracami plastycznymi. Dziewięć prac nagrodzono książkami. 

W lutym zorganizowano wystawkę książek z okazji Światowego Dnia Kota oraz Walentynek. Najmłodsi 
czytelnicy wykonali tematyczne prace plastyczne . 
8-10 marca na zaproszenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Górnej, biblioteka wzięła udział w spotkaniach 
czytelniczych, poświęconych utworom pisanym gwarą. Zapraszamy do wspólnego czytania w bibliotece a także 
tworzenia prac plastycznych.   

 
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych pracownicy GBP składają wiosenne życzenia, aby w czas 

Święta Paschy w Waszych sercach, rodzinach i domach zagościła radość, spokój i wielka nadzieja 
odradzającego się życia.  
                                                                                                                                   Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej 
                                                                                                                                    Monika Groń 
 
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W TYLMANOWEJ 
 

Wraz z początkiem roku 2016 wystartowała nowa strona internetowa szkoły pod adresem 
www.sptylmanowa.ochotnica.pl. Publikujemy na niej najważniejsze informacje z życia szkoły.  

17 lutego 2016 roku nasza szkoła obchodziła 30-lecie swojego istnienia. Z tej okazji społeczność szkolna 
przygotowała ciekawe prezentacje, dzięki którym mogliśmy przypomnieć historię naszej szkoły. Do ich obejrzenia 
zapraszamy na naszą stronę internetową! 

Oto najważniejsze uroczystości szkolne z ostatniego okresu: 
Dzień Babci i Dziadka – 5.02.2016 r. 

Uroczystość Dnia Babci i Dziadka w tym roku, ze względu na ferie, odbyła się w nieco późniejszym terminie. Prawie 
wszyscy uczniowie naszej szkoły zaangażowali się w występ przygotowany przez panie: Lucynę Rozmus i Jadwigę 
Czajkę. Dodatkową atrakcją imprezy były jasełka zorganizowane pod kierunkiem siostry Joanny. 

 
Uczniowie brali udział w wielu ciekawych inicjatywach: 

Społeczność naszej szkoły przystąpiła do akcji Dar Serca dedykowanej naszemu uczniowi Bartoszowi borykającemu 
się z ciężką chorobą. Koledzy i koleżanki wraz z wychowawcami z wielkim  zapałem przystąpili do wyrabiania masy 
solnej i formowania z niej serduszek – cegiełek.  

 

   
W naszej szkole od dnia 15.02.2016 r. realizujemy akcję promującą czytelnictwo w której biorą udział uczniowie 

klas IV-VI. Czytanie jednej powieści odbywa się codziennie na pierwszej długiej przerwie. Czytają kolejno wszyscy 
uczniowie z każdej klasy w każdy dzień po 10 min. Celem akcji jest postrzeganie i propagowanie czytania jako 
przyjemności. Wiadomym jest, że łączenie nauki czy pracy z przyjemnością podnosi jej wydajność, pozytywnie 
wpływa na efekt końcowy i jego trwałość. Skoro więc czytanie książek rozwija wyobraźnię, bogaci język, uczy 
abstrakcyjnego myślenia, stymuluje rozwój,  warto więc podjąć się działań sprawiających, by stało się ono dla dzieci 
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prawdziwą przyjemnością. Ukształtowany w ten sposób model spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież 
zaprocentuje w ich dorosłym życiu – nawyk czytania nie zniknie, a wręcz przeciwnie – zostanie przekazany innym. 
Nie pozwoli im stać się wtórnymi analfabetami, lecz aktywnymi uczestnikami kultury czytelniczej. 

  

Uczniowie ze szkolnego koła PCK pod opieką pani Marii Maurer poznawali zasady udzielania pierwszej pomocy. 
Zdobyli wartościową wiedzę, ale przy okazji również świetnie się bawili! 

 
   
 

Uczniowie klas 3-6 wzięli udział w dwudniowym wyjeździe do Bochni i Krakowa (2-3 .02.2016). Największą, ale 
nie jedyną atrakcją, był oczywiście nocleg w kopalni. Poza kopalnią uczniowie zwiedzili Muzeum Motyli, a w 
Krakowie Muzeum Lotnictwa oraz Muzeum Inżynierii Miejskiej. Uczestniczyli także w warsztatach edukacyjnych: 
"Dlaczego samolot lata"? 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, który obchodzimy 1 marca, wykonana została 

gazetka szkolna.  
W związku z obchodami 680 - lecia lokacji Tylmanowej uczniowie klasy II pod opieką pani Lucyny Rozmus 

wykonali makietę naszej miejscowości. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Już od dwóch lat społeczność szkolna opiekuje się stacjami Drogi Krzyżowej na wzgórzu Basta. Również w tym 

roku uczniowie i nauczyciele wspólnie zadbają o piękny wystój „Tylmanowskiej Kalwarii”, gdzie w Wielki Piątek 
odbędzie się uroczysta Droga Krzyżowa dla wszystkich mieszkańców naszej miejscowości. 

W II półroczu 2015/16 realizujemy rozpoczęte już wcześniej programy: 
„Mały Mistrz”, „Mleko w szkole”, „Warzywa w szkole”,   „Dni Zdrowej Żywności”, „Akademia Bezpiecznego 

Puchatka” 
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 Osiągnięcia naszych uczniów: 
Dominik Hebda - II miejsce w Otwartych Mistrzostwach Ośrodka Sportowego Szczawnica w narciarstwie 

alpejskim. 

 
Nasi uczniowie zdobyli III miejsce w Igrzyskach 

Powiatowych w mini-koszykówce chłopców. 
W zawodach o Puchar Wójta Ochotnica Dolna w narciarstwie 

alpejskim nagrodzeni zostali:                                         
Dziewczynki III-IV 

II miejsce Iwona Majerczyk kl. IV 
III miejsce Aleksandra Brzeczek kl. V 

Chłopcy III-IV 
I miejsce Kamil Konopka kl. IV 

IV miejsce Rafał Ziemianek kl. IV 
V miejsce Hubert Bodziarczyk kl. IV 
Chłopcy klasy V-VI 

I miejsce Dominik Hebda kl. VI 
V miejsce Jakub Pyrdoł kl.V 

 

  
Na przełomie lutego i marca dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I-III wzięli udział  szkolnym 

konkursie pt.: „Bohaterowie naszych bajek”.  Zadaniem uczestników było wykonanie ilustracji do swojej ulubionej 
bajki. Konkurs zorganizowała pani Katarzyna Filipowicz.  

Wyniki konkursu: 
I miejsce:  Katarzyna Kozielec – kl. III 
II miejsce: Anna Brzeczek, Monika Noworolnik – kl. II 
III miejsce: Sandra Potok, Wiktoria Kozielec – kl. II 
Wyróżnienia: 
Oddział przedszkolny – wszystkie dzieci biorące udział. 
 
Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary i nadziei, pogody ducha oraz radosnego, 

wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół 
 życzą Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy Obsługi i Uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. Jana 

Twardowskiego w Tylmanowej 
 

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. MJRA H. SUCHARSKEGO W TYLMANOWEJ 
 
Jak co roku Publiczne Przedszkole zorganizowało uroczystość  z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci 

prezentowały swoje umiejętności artystyczne. Wierszem, tańcem i piosenką oddawały szacunek najstarszym 
członkom rodziny, wręczając drobne upominki. 

24.02.2016 r. został przeprowadzony szkolny etap Gminnego Konkursu Historycznego w 600-lecie lokacji 
Ochotnicy i 680-lecie lokacji Tylmanowej. Do etapu gminnego konkursu zakwalifikowali się: uczeń klasy V - Kamil 
Jagieła i Eliza Szymańska – uczennica klasy VI 

4 marca 2016 r. w WOK-u w Ochotnicy Dolnej odbył się etap gminny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom".  Uczeń naszej szkoły Bartłomiej Matyszok z klasy IV zdobył 
II miejsce w swojej kategorii wiekowej i zakwalifikował się do etapu powiatowego. 
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W ramach realizacji szkolnego programu regionalnego został przeprowadzony  konkurs 
,,O tym jak bawili się nasi dziadkowie i rodzice”  
 Celem projektu było  poznanie  dawnych gier i zabaw z uwzględnieniem zabaw związanych z Tylmanową  

i regionem, integracja wielopokoleniowa oraz wzrost aktywnego spędzania czasu wolnego przez uczniów ,,Zabawy  
z wczoraj jako zabawy na dziś’.  

W kategorii wiekowej klas I – III (praca plastyczna) wyłoniono: 
I miejsce- Anna Chlebek kl. IIb 
II miejsce – Weronika Rams kl. IIb 
III miejsce – Weronika Udziela kl. III, Wiktoria Ligas kl. III       
           (praca zbiorowa) 
III miejsce -  Aleksandra Piszczek kl. IIa 
III miejsce – Marlena Chlebek kl. IIa 
Wyróżnienie – Weronika Wrona kl. IIa 
Wyróżnienie – Oliwia Poparda kl. III, Martyna Udziela kl.III 
           (praca zbiorowa) 
Wyróżnienie – Martyna Hebda kl.IIa 
W kategorii wiekowej klas IV – VI ( opis zabawy) 
        I miejsce - Kalina Piszczek kl. VI (prezentacja multimedialna) 
I miejsce - Marta Mikołajczyk kl. VI (prezentacja multimedialna) 
II miejsce – Eliza Szymańska kl. VI (prezentacja multimedialna) 
wyróżnienie – Alicja Ziemianek kl.VI 
Sponsorem nagród był WOK w Tylmanowej. 
W ramach realizacji Szkolnego Programu Regionalnego zostały również zorganizowane integracyjne zajęcia  

warsztatowe uczniów klas drugich oraz ich rodziców. Celem tych zajęć było kultywowanie tradycji regionu. 
Uczniowie wraz z rodzicami wykonali kwiaty do palmy wielkanocnej.  

Został zorganizowany Szkolny Konkurs Kaligraficzny „O Złote Pióro” dla uczniów klas II - III. Jego istotą  
i przesłaniem było wspieranie rozwoju umiejętności  pięknego i kształtnego  pisania. Zwycięzcy etapu szkolnego(dwie 
osoby) wezmą  udział w Gminnym Konkursie Kaligraficznym „O Złote Pióro”, którego organizatorem jest ZSP   
w Tylmanowej. 

Szkoła wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie Charytatywnym: „Laptop dla szkoły”. Została laureatem 
konkursu w kategorii szkół średnich i otrzymała tym samym nagrodę główną: LAPTOP  LENOVO 

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Tylmanowej wzięli udział w akcji: „Dar serca” dla 
osób samotnych z Ośrodka w Grywałdzie. Złożyli im życzenia wielkanocne, wręczyli własnoręcznie wykonane 
upominki: stroiki oraz pisanki i kartki świąteczne. 

Pozyskano sponsora na „baby wielkanocne”- właścicieli „Piekarni Rusnak” w Ochotnicy Dolnej. 
16 marca 2016 roku w ośrodku Czorsztyn Ski zostały rozegrane wojewódzkie zawody w narciarstwie alpejskim. 

Zawody zostały rozegrane w dwóch kategoriach: dziewczęta i chłopcy. W kategorii dziewcząt na starcie stanęło około 
90 uczestniczek. Naszą szkołę reprezentowała Urszula Wąchała która zajęła 29 miejsce. Gratulujemy i życzymy 
powodzenia w dalszych sukcesach. 

7 marca 2016 w Kluszkowcach odbyły się mistrzostwa powiatu szkół gimnazjalnych w narciarstwie alpejskim. Na 
starcie stanęło blisko 90 osób. Zawody zostały rozegrane w dwóch kategoriach: chłopcy i dziewczęta. Naszą szkołę 
reprezentowało troje uczniów: Jan Hebda, Anna Majerczyk oraz Urszula Wąchała która zakwalifikowała się do 
zawodów wojewódzkich. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.  
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Na konkursie czytelniczym z „Małego Księcia” w Szczawnicy nasze gimnazjum reprezentowały Kinga Ziemianek 

i Oliwia Matyszok. Kinga Ziemianek zajęła IV miejsce. 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
Uczennica naszego gimnazjum Maria Zabrzeska z klasy IIIa zdobyła I miejsce w swojej kategorii wiekowej  

i zakwalifikowała się do etapu powiatowego. Gratulujemy! 
Puchar Wójta Gminy Ochotnica Dolna w Narciarstwie Alpejskim 
W dniu 18.0.2016r. w ośrodku narciarskim Arena Narciarska Jaworki rozegrane zostały zawody             

w narciarstwie alpejskim o Puchar Wójta Gminy Ochotnica Dolna. W zawodach zgłoszonych było                     
69 zawodników jednak z powodów chorobowych wystartowało 59 uczniów ze szkół z terenu Gminy 
Ochotnica Dolna. Rywalizacja sportowa toczyła się w 8-iu grupach wiekowych. Zawody odbywały się              
w formie dwóch przejazdów po trasie slalomu giganta a o ostatecznym wyniku decydowała suma czasów 
uzyskanych w dwóch przejazdach. Rywalizacja była bardzo zacięta i stała na bardzo wysokim poziomie. 
Zaraz po zakończeniu rywalizacji sportowej młodzież w oczekiwaniu na ogłoszenie wyników mogła 
skorzystać z przygotowanego dla nich ciepłego posiłku. Podczas dekoracji zwycięzcy zostali nagrodzeni 
pucharami, medalami i atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez: Wójta Gminy Ochotnica 
Dolna, Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej oraz Arenę Narciarska Jaworki- Homole S.A. którym 
należą się wielkie podziękowania za ufundowanie tak atrakcyjnych pucharów, medali i nagród. Wśród 
wszystkich zawodników została przeprowadzona loteria w której młodzież mogła wylosować karnety         
do stacji narciarskiej Arena Narciarska Jaworki. Mamy nadzieję że w przyszłym roku zainteresowanie 
młodzieży będzie jeszcze większe a rywalizacja na stoku przysporzy dużo radości i satysfakcji młodzieży. 

Wyniki zawodów o Puchar Wójta Gminy Ochotnica Dolna 
Dziewczynki klasy I-II 
I miejsce Nina Hebda                      ZSP. Tylmanowa 
II miejsce Zuzanna Wąchała           ZSP. Tylmanowa  
Chłopcy klasy I-II 
I miejsce Piotr Hebda                        ZSP. Tylmanowa 
II miejsce Mikołajczyk Marek          SP. Ochotnica Dolna-Skrodne 
III miejsce Kamil Janik                     SP. Ochotnica Dolna- Centrum 
Dziewczynki III-IV 
I miejsce  Weronika Michałczak       ZSP. Tylmanowa 
II miejsce Iwona Majerczyk              SP Tylanowa – Zawodzie 
III miejsce Aleksandra Brzeczek      SP Tylanowa - Zawodzie 
Chłopcy III-IV 
I miejsce Kamil Konopka                 SP Tylanowa - Zawodzie 



Str. 24 BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU GMINY W OCHOTNICY DOLNEJ                                                Nr 54/16 

 

II miejsce Marcel Adamczyk            ZSP. Tylmanowa 
III Mateusz Królczyk                      SP. Ochotnica Górna 
Dziewczynki klasy V-VI 
I miejsce Karolina Ligas                  ZSP. Tylmanowa 
II miejsce Kinga Jandura                  SP. Ochotnica Górna 
III miejsce Marta Mikołajczyk        ZSP. Tylmanowa 
Chłopcy klasy V-VI 
I miejsce Dominik Hebda               SP. Tylmanowa- Zawodzie 
II miejsce Maksymilian Hebda      ZSP. Tylmanowa 
III miejsce Andrzej Sikora             SP. Ochotnica Dolna- Skrodne 
Dziewczyny gimnazjum 
I miejsce Urszula Wąchała              Gimnazjum Nr 1 
II miejsce Anna Chrobak                 Gimnazjum Nr 2 
III miejsce Anna Majerczyk           Gimnazjum Nr 1 
Chłopcy gimnazjum 
I miejsce Jan Hebda                        Gimnazjum Nr 1 
II miejsce Adam Michałczak          Gimnazjum Nr 1  
III miejsce Mateusz Wojdyło          Gimnazjum Nr1 
           Łukasz Hurkała 
 
Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek  
14 stycznia 2016r. w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek. W tym konkursie 

wzięły udział wszystkie klasy oraz 2 dziewczyny z klasy I a i 4 dziewczyny z klasy II b. Po przesłuchaniu 
wszystkich wykonań jury wręczyło dyplomy: 

I miejsce: klasa I b oraz Anna Łopata i NataliaTworek z klasy I a 
II miejsce: klasa II a oraz Honorata Adamczyk, Renata Hebda, Wiktoria Piszczek, Karina Rusnak                   

z klasy II b 
III miejsce: klasa III b 
Gimnazjaliści na meczu hokeja na lodzie   
13 stycznia 2015r. uczniowie klasy Ia, Ib, IIa, IIb, IIIa, IIIb wraz z opiekunami obejrzeli mecz hokeja na 

lodzie. Mecz został rozegrany w Nowym Targu pomiędzy drużynami: TatrySki Podhale Nowy Targ: GKS 
Tychy i zakończył się zwycięstwem gości. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
Międzyszkolny Konkurs Piosenki Świątecznej Obcojęzycznej 
Dnia 8.01.2016r. uczniowie naszego gimnazjum: Anna Majerczyk (IIa), Filip Ciesielka (IIa) i Wiktoria 

Barnaś (IIb) wzięli udział w trzeciej edycji międzyszkolnego Konkursu Piosenki Świątecznej Obcojęzycznej 
„Christmaslieder & Weihnachtssongs”, przygotowanego przez Publiczne Gimnazjum im. ks. prof. Józefa 
Tischnera w Szczawnicy. Konkurs odbył się w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w sali kinowej. W 
konkursie wzięło udział 5 szkół z terenu powiatu nowotarskiego. Każdy uczestnik zaprezentował dwie 
piosenki świąteczne - jedną w języku niemieckim i jedną w języku angielskim. Zadanie nie należało więc  
do najłatwiejszych. Ania i Wiktoria  wystąpiły w roli solistek, a Filip akompaniował im na gitarze. 
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Nasi uczniowie  wykazali się dużą pomysłowością i talentem muzycznym. Wiktoria Barnaś zdobyła II 

miejsce, a Ania Majerczyk otrzymała dyplom uczestnictwa. Gratulujemy i  życzymy sukcesów w przyszłym 
roku! 
 
GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II W OCHOTNICY DOLNEJ  

W naszej szkole dużo się działo tej zimy - koniec półrocza, oceny, sprawdziany, ale także dużo spotkań z 
ciekawymi ludźmi, konkursów i dobrej zabawy. 

W piątek 12 lutego uczniowie uczestniczyli w prelekcji "Bezpieczeństwo w sieci". Autorami byli pani pedagog 
Agnieszka Tomczyk i dwaj uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem. 
Przybliżyli nam takie pojęcia jak: prawa autorskie, etykieta, netykieta, ochrona danych osobowych, uzależnienie  
od gier komputerowych, konsekwencjepublikowania zdjęć i obraźliwych treści.  

15.02.2016r. w naszej szkole miało miejsce spotkanie z podróżnikiem z grupy „Trzask”, który zabrał nas  
w „podróż” do Brazylii. 

8 marca uczniowie klas I i II wysłuchali wykładu prof. dr hab. Kazimierza Klimy z Akademii Rolniczej  
w Krakowie - "Prawda i mity o barszczu Sosnowskiego". Dowiedzieliśmy się, jak wygląda barszcz, z czym  
go można pomylić oraz jakie mogą być skutki kontaktu 
skóry człowieka z tą rośliną i jak udzielić pierwszej 
pomocy osobom poparzonym. 

Dzięki zaproszeniu dyrektora Pana Roberta 
Dębskiego w dniu 18.02.2016 r. czwórka uczniów: Beata 
Chrobak, Joanna Jankowska, Weronika Ostowska oraz 
Paweł Ziemianek wzięli udział w spotkaniu          z 
Pierwszą Damą RP – Agatą Kornhauser - Dudą     w 
LO w Krościenku.  

Pani Prezydentowa przeprowadziła lekcję 
niemieckiego, spotkała się z nauczycielami i uczniami. 
Było to wielkie i niezapomniane przeżycie dla uczniów 
oraz wszystkich zaproszonych gości.  

 
Konkursy: 

04. 03. 2016 r. w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej odbył się Etap Gminny Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej -"Młodzież Zapobiega Pożarom". Uczennica 
naszej szkoły - Klaudia Nogawka zdobyła II miejsce  i weźmie udział  w etapie 
rejonowym. 

 
Wiktoria Ostowska uczennica klasy IIIb  została Finalistką Małopolskiego 

Konkursu Języka Polskiego "Dusza żywi się tym, z czego się cieszy"  
organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Krakowie. Wiktoria wykazała się 
rozległą wiedzą i  umiejętnościami polonistycznymi, toteż znalazła się w gronie 
200 najlepszych uczestników olimpiady.8 marca 2016 r. Wiktoria uczestniczyła w 
wojewódzkim etapie konkursu zorganizowanym w Krakowie. 

 
Bardzo aktywnie działał Samorząd Uczniowski, ożywiając życie szkoły. 
13 stycznia bawiliśmy się na Zabawie Karnawałowej  w WOK-u  w 

Ochotnicy Dolnej. Samorząd Uczniowski przygotował dekorację sali i muzykę, 
WOK wypożyczył nagłośnienie, a mamy przygotowały poczęstunek.  
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14 stycznia odbył się w naszej szkole Koncert kolęd i pastorałek zorganizowany przez 
Samorząd Uczniowski. Uczniowie śpiewali solo i w duetach, przy akompaniamencie i z 
podkładem, ale wszyscy bardzo pięknie. Na końcu parę kolęd i pastorałek zaprezentował 
zespół Nucicki.  

W drugim tygodniu lutego 2016 roku działała w naszej szkole Poczta Walentynkowa. 
Uczniowie mogli wrzucać swoje walentynki 
do skrzynki na korytarzu, natomiast 
wręczenie odbyło się w piątek 12 lutego. 

W Dzień Kobiet - 8 marca 2016 r. nasi 
koledzy z Samorządu Uczniowskiego 
złożyli życzenia wszystkim paniom w 
szkole – tym  starszym i tym młodszym.  

Każda kobieta została obdarowana kwiatkiem oraz miłym słowem i 
uśmiechem. 

 
Sport 

 Anna Chrobak, Jan Chlipała oraz Jakub Kędzierski 
reprezentowali naszą szkołę w Powiatowej Gimnazjadzie 
Powiatu Nowotarskiego w Pływaniu14.12.2015 r. na 
Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. Ania zajęła III miejsce  
w kategorii dziewcząt stylem dowolnym i tym samym 
uzyskała awans do zawodów wojewódzkich. 
 18.02.2016 r. na Arenie Narciarskiej w Jaworkach 
odbyły się Zawody o Puchar Wójta Gminy Ochotnica 
Dolna w narciarstwie alpejskim. Naszą szkołę 
reprezentowało sześcioro uczestników. Anna Chrobak zajęła 
II miejsce w kategorii dziewcząt, a w kategorii chłopców 
najlepsze miejsca zajęli Kamil Borzęcki – IV i  Kamil Jagieła- 
VI.  
 

11 marca 2016 r. nasza dziewczęca drużyna startowała w eliminacjach do Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt Coca - 
Cola Cup. 

 
Obchody 600-lecia lokacji Ochotnicy 

Z okazji jubileuszu wsi postanowiliśmy zadbać jeszcze bardziej o 
nasze dziedzictwo kulturowe. Pokazujemy je na gazetkach ściennych,w 
kąciku regionalnym. Nasi uczniowie aktywnie włączają się w obchody 
jubileuszu - na uroczystości inaugurującej obchody obecny był sztandar 
naszej szkoły, a zespół NUCICKI wraz z kapelą z Tylmanowej i zespołem 
Spod Gorca grał i śpiewał w kościele i na uroczystości w WOK-u.  

Nasze gimnazjum jest także współorganizatorem Gminnego 
Konkursu Historycznego w 600-lecie lokacji Ochotnicy i 680-lecie 
lokacji Tylmanowej.W etapie szkolnym wzięło udział 10 uczniów, Karol 
Litwa i Katarzyna Chlebek. Zakwalifikowali się do finału gminnego .Ciężko 
pracują, więc wierzymy w ich sukces! 

 
Ostatnie miesiące w naszej szkole upłynęły pod znakiem wspólnej nauki 

i zabawy.  
 
 Z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkim mieszkańcom naszej Gminy życzymy radosnych chwil 
spędzonych w rodzinnym gronie, optymizmu i siły płynącej z odradzającego się życia.  

Społeczność Gimnazjum Nr2  
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SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W OCHOTNICY DOLNEJ 
 

W listopadzie braliśmy udział w akademii z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, przygotowanej przez klasę 
V b wraz ze swym wychowawcą Panem Łukaszem Mikołajczykiem. Nasi koledzy przypomnieli nam o ważnych 
momentach z historii naszej Ojczyzny. Mówili również o tym, jak ważnym jest dbanie o dobro i rozwój naszego kraju 
w dzisiejszych czasach. 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
W grudniu uczestniczyliśmy w akademii z okazji świąt Bożego Narodzenia. Akademię przygotowywały razem z 

uczniami klasy II i III Panie Agata Gołdyn, Marta Wójciak-Chrobak oraz siostra Danuta Jagieła. Przedstawienie 
ubarwił swoim występem zespół Nucicki  prowadzony przez Panią Agatę Chlipałę.  

 

   
 

W styczniu nasi najmłodsi uczniowie z klasy 0 i I wraz ze swoimi  Paniami Martą Chryczyk i Marią Barnaś 
składały licznie zebranym Babciom i Dziadkom życzenia w postaci wierszy i piosenek oraz obdarowywały 
własnoręcznie wykonanymi laurkami. Występy małych artystów sprawiły radość zarówno wnukom jak i dziadkom. 
Babcie i Dziadkowie to najwdzięczniejsza publiczność o czym świadczyły gromkie brawa po każdym występie. Po 
części artystycznej Babcie i Dziadkowie zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Uroczystość uświetnił zespół 
regionalny Nucicki pod kierunkiem pani Agaty Chlipały. 

Wszyscy wiemy jak ważna i potrzebna w życiu jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Każdy człowiek 
może nauczyć się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, gdyż w rzeczywistości są to bardzo proste 
czynności. Od tego, czy znajdzie się ktoś, kto je prawidłowo wykona, może zależeć czyjeś życie. Ważne jest też, aby 
działać sprawnie, zachowując spokój i opanowanie. 

Biorąc pod uwagę, że każde dziecko to dzielny mały człowiek, który może pomóc ratować życie, pani Anna 
Ligęza i pan Roman Wójcik przeprowadzili wśród uczniów kl. I - III zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 
Koszty i źródła finansowania działalności programu „Ratujemy i uczymy ratować” pochodziły z darowizny WOŚP, 
która przekazała naszej szkole fantomy, płyty DVD, książeczki i dyplomy. Na zajęciach uczniowie zapoznali się z 
podstawową wiedzą dotyczącą udzielania pierwszej pomocy i numerami telefonów służb ratowniczych w Polsce. 
Dzieci ćwiczyły umiejętność korzystania z telefonów alarmowych, poznały podstawowe słownictwo (poszkodowany, 
ratownik), zapoznały się z łańcuchem przeżyć. Następnie uczniowie poprzez ćwiczenia praktyczne uczyli się, jak 
należy udzielać pierwszej pomocy. Podczas tychże ćwiczeń wykorzystane zostały fantomy do resuscytacji, wykonane 
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przez uczniów telefony, materiały opatrunkowe oraz film DVD pt. „Doktor Kręciołek", plansze demonstracyjne, 
schematy, kolorowanki, krzyżówki. 

 Po zakończeniu cyklu wszystkie dzieci otrzymały dyplomy – certyfikaty ukończenia programu „Potrafię 
ratować”. 
 

   
 
      
 
 
 
 
 
 

 
 

Uczniowie naszej szkoły aktywnie włączyli się w przygotowania do obchodów 600 - lecia lokacji wsi Ochotnica 
Dolna, które odbędą się w 2016r. Pod kierunkiem nauczycieli wykonują gazetki tematyczne, biorą udział w cyklach 
lekcji poświęconych tradycji i kulturze Ochotnicy oraz organizują spotkania z artystami ludowymi pochodzącymi z 
Ochotnicy. Uczniowie dzięki tym działaniom uświadamiają sobie, jak ważne jest miejsce pochodzenia - ta mała 
ojczyzna i jak bliska sercu powinna zawsze pozostać. 
 

  
Szkoła jest współorganizatorem Gminnego Konkursu Historycznego w 600-lecie Ochotnicy i 680-lecie 

Tylmanowej. Uczniowie pilnie przygotowali się do tego konkursu pod kierunkiem nauczycieli historii, a także swoich 
wychowawców. Wszkolnym etapie konkursu  wzięła udział liczna grupa uczniów z klas V i VI. Do gminnego etapu 
zakwalifikowali się Kinga Jasiurkowska z klasy VI a i Patryk Krzyśko z klasy VI b. 
 

    
 

Nasi uczniowie wzięli również udział w licznych konkursach organizowanych przez zewnętrznych organizatorów. 
Na wyróżnienie zasługują uczniowie, którzy zakwalifikowali się do rejonowych etapów Małopolskich Konkursów 

Przedmiotowych. Jakub Ligęza – uczeń klasy VI a - przygotowywany przez Panią Joannę Chrobak uczestniczył w 
etapie rejonowym  Przedmiotowego Konkursu z Języka Polskiego. Natomiast Edyta Janczura, uczennica klasy VI b, 
przygotowywana przez Panią Barbarę Chryczyk uczestniczyła w etapie rejonowym  Przedmiotowego Konkursu z 
Przyrody. 

Konkurs wiedzy pożarniczej – w grupie I – szkoły podstawowe - I miejsce zajął uczeń klasy IV Mateusz 
Konopka.  
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Osiągnięcia sportowe: Agnieszka Chlipała – uczennica klasy VI a zajęła II miejsce w etapie rejonowym biegów 
przełajowych. Natomiast Katarzyna Plewa z klasy V zajęła miejsce IV w tychże zawodach. Dziewczęta awansowały 
do etapu wojewódzkiego , zajmując tam również wysokie miejsca. 

Konkurs przyrodniczy: Dawid Gołdyn i Dawid Giemzik z klasy V b oraz Edyta Janczura z klasy VI b brali udział 
w konkursie „35 lat Gorczańskiego Parku Narodowego”. 

 
Uczniowie klasy I biorą udział w programie „Mały Mistrz”, który jest dofinansowywany ze środków Ministerstwa 

Sportu i Turystyki. Zajęcia, zachęcają uczniów do podejmowaniach różnych form aktywności fizycznych. Rozwijają 
sprawność fizyczną, ze szczególnym uwzględnieniem uzdolnień koordynacyjnych. Pierwszoklasiści zdobyli już 
sprawność rowerzysty, turysty i gimnastyka. Obecnie przygotowują się do zdobycia sprawności piłkarza (koszykarza).  

 
  Uczniowie z klasy III i IV, którzy nie umieli jeździć na nartach lub snowboardzie brali udział w Projekcie 

„Jeżdżę z głową”, skierowanym właśnie do tychże uczniów. Dla nich zorganizowany został kurs nauki jazdy na 
nartach lub snowboardzie. Nauka, była  połączona z  edukacją nt. bezpieczeństwa na stokach i trasach narciarskich. 

 
Życzymy Wam,  

aby te Święta Wielkanocne przepełnione były pokojem, miłością i odpoczynkiem w gronie najbliższych.  
Niech radosny dzień Zmartwychwstania Pańskiego odnowi Waszą wiarę i wniesie nadzieję, a powracająca do 

życia natura będzie natchnieniem w codziennym życiu. 
Uczniowie, Dyrekcja wraz z Gronem Pedagogicznym i Pracownikami  

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej 
 

 
 
Informacje opracowała Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej – Centrum. 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. PROF. J. TISCHNERA W OCHOTNICY DOLNEJ SKRODNE 
 

W naszej szkole nie ma nudy! Uczniowie po raz kolejny udowodnili, że 
dzięki ciężkiej pracy i systematyczności połączonej z zabawą,  można 
osiągnąć wiele. Oto kilka najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce w 
naszej szkole. 

Dwie uczennice naszej szkoły: Natalia Nogawka z  klasy VI oraz Łucja 
Sikora z klasy V, zakwalifikowały się do etapu rejonowego Małopolskiego 
Tematycznego Konkursu Biblijnego, który odbył się 11 grudnia 2015r w 
Nowym Targu. Po nim jedna uczennica - Natalia Nogawka  z wysoką 
punktacją przeszła do etapu wojewódzkiego. 

   
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia odbył się szkolny konkurs na 

Najładniejszy stroik. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i coś 
słodkiego, a zwycięzcy dodatkowo upominki. 
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Dnia 13.01.2016 r. w naszej szkole odbył się Konkurs Kolęd i Pastorałek w którym udział wzięli uczniowie w 
dwóch kategoriach wiekowych:  kategoria klas od : I - III oraz kategoria  IV –VI. Laureaci oczarowali jury, ponieważ 
oprócz pięknego śpiewu kolęd, zaprezentowali grę na instrumentach, oryginalne stroje i ciekawe rekwizyty. 
Zdobywcy I, II i III miejsca otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody, a wszyscy uczestnicy zostali obdarowani 
słodyczami i gromkimi brawami. 

 
 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 stycznia 2016 odbyła się zabawa karnawałowa. Najpierw bawili się uczniowie klas 0 – III, a następnie IV – 

VI. Uczniowie klas młodszych chętnie brali udział w konkurencjach przygotowanych przez swoje panie, a główną 
atrakcją w klasach starszych był wybór króla i królowej balu, którymi zostali Patryk Tarchała z klasy VI oraz 
Agnieszka Bandyk z klasy V. Nie zabrakło oczywiście poczęstunku, przygotowanego przez rodziców. 

 
   
 

Wtorek 09 lutego 2016 był dniem szczególnym, zorganizowano: Dzień Banana.  Uczniowie przynieśli na drugie 
śniadanie banany oraz ubrali się na żółto, bądź zielono. 

Dnia 06.02. 2016 r.  w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej odbyła się zabawa choinkowa 
zorganizowana przez rodziców z naszej szkoły. Wielką atrakcją były kotyliony oraz bal czekoladowy. Do taktu 
przygrywał zespól KNT. 
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Od wielu już lat w kalendarz uroczystości szkolnych na stałe wpisany jest Dzień Babci i Dziadka. W tym roku 
również 8 lutego odbyła się w szkole uroczysta akademia, babcie i dziadkowie zobaczyli też jasełka                w 
wykonaniu uczniów klasy V.  Goście zostali podjęci słodkim poczęstunkiem, przygotowanym przez mamy. 

 

   
 
11.02.2016r. w naszej szkole miała miejsce się premiera sztuki teatralnej w wykonaniu uczniów kl. VI pt. 

Podwórkowy happening. Uczniowie udowodnili, jak wielką siłę ma ludzka wyobraźnia. Połączenie pomysłowości                
z chęcią zmiany świata na lepsze, zawsze daje niesamowite efekty. Aby świat wokół nas stał się czysty i kolorowy, 
wystarczy wykorzystać zdolności, które posiadamy. 

 

   
 
Kolejny z kolorowych dni to Walentynki, którym kolor czerwony i różowy jest odgórnie przypisany. Wszyscy w 

naszej szkole dostali lizaki w kształcie serca. Zakochani mogli przez cały tydzień wysłać walentynki, wrzucając je do 
specjalnej skrzynki na listy. 

 

   
 
Klasa V przedstawiła sztukę teatralną pt. Skrzynia pełna legend. Widzowie dowiedzieli się, jak należy 

zachowywać się podczas wycieczek oraz jakie są konsekwencje złego zachowania… . Ale na szczęście, zawsze 
można się poprawić, dzięki zmianie na lepsze, nasi bohaterowie odzyskali utraconą  wolność. 

 

   
 
W dniu 18.02.2016r. w ośrodku narciarskim Arena Narciarska- Jaworki rozegrane zostały zawody w narciarstwie 

alpejskim o Puchar Wójta Gminy Ochotnica Dolna. Rywalizacja była bardzo zacięta i stała na bardzo wysokim 
poziomie. Zaraz po zakończeniu rywalizacji sportowej młodzież w oczekiwaniu na ogłoszenie wyników mogła 
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skorzystać z przygotowanego dla nich ciepłego posiłku. Podczas dekoracji zwycięzcy zostali nagrodzeni pucharami, 
medalami i atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez: Wójta Gminy Ochotnica Dolna, Wiejski 
Ośrodek Kultury w Tylmanowej oraz Arenę Narciarska Jaworki- Homole S.A. 

 
8  Marca 2016 roku na wyciągu narciarskim w Kluszkowcach odbył się XIV Memoriał ks. prof. Józefa Tischnera 

w Narciarstwie Alpejskim. Naszą szkołę reprezentowało sześciu uczestników startujących w różnych kategoriach 
wiekowych, byli to Marek Mikołajczyk z klasy II, Konrad Urbaniak z klasy IV, Andrzej Sikora i Marcin Piszczek z 
klasy V oraz Stanisław Urbaniak i Kacper Tarchała z klasy VI.                                                                                                                                                     

 

  
 
  Uczniowie  naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce na ściankę wspinaczkową do Nowego Targu.                   

Oprócz dobrej zabawy, zawodnicy doskonalili swoje zdolności motoryczne i przełamywali własne lęki.                              
Po ponad dwu godzinnej wspinaczce, klasa udała się na zasłużony ciepły posiłek. 

 

   
 
 W roku 2016 nasza szkoła przystąpiła do projektu nauki jazdy na nartach lub snowboardzie                             

pt. ,,Jeżdżę z głową”. Zajęcia realizowane były w godzinach popołudniowych od 13 do 16 30 w terminie od 22 lutego 
do 3 marca, na wyciągu narciarskim Stajkowa w Krościenku nad Dunajcem. Uczestnicy od pierwszego dnia pod 
okiem instruktorów nabywali umiejętności potrzebne do samodzielnej jazdy na nartach lub snowboardzie. Z naszej 
szkoły  w projekcie udział brało 7 osób z klas trzeciej i czwartej. Oprócz kursu jazdy dzieci miały zapewniony cały 
sprzęt, transport i ciepły posiłek. 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA im. M. KONOPNICKIEJ W OCHOTNICY GÓRNEJ 

1 stycznia 2016 roku uczennice klasy VI i Katarzyna Bielska z klasy V pojechały na Powiatowe Zawody  
w Piłce Siatkowej. Dziewczyny zdobyły I miejsce. 

4 stycznia 2016 roku w naszej szkole odbyły się gminne zawody szkół podstawowych w piłce siatkowej. 
Przyjechało 5 drużyn z kilku szkół. Dziewczyny z naszej szkoły zajęły I miejsce. 
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1. W tym roku to już XVI edycja akcji "Góra Grosza". Jak co roku Samorząd Uczniowski włączył się do tej 
akcji, która trwała od 23 listopada do końca grudnia 2015 r. Po świętach uczniowie pod kierunkiem opiekuna 
SU mgr Małgorzat Jagieła policzyli wszystkie grosze (liczyli długo). Wyniki zbiórki "Góra Grosza 2015": 

Wyniki Góra Grosza 2015 

Kl. 0 - 75,30 zł. Kl. IIb - 73,30 zł. Kl. V - 56,70 zł. 

Kl. Ib - 57,40 zł. Kl. III - 56,70 zł. Kl. VI - 56,70 zł. 

Kl. IIa - 72,90 zł. Kl. IV - 56,70 zł. Kl. Ia - 56,70 zł. 

Razem: 487 zł.                                                                                                                                                               
Opiekunka SU mgr Małgorzata Jagieła 14 stycznia 2016 r. zapakowała i zawiozła bardzo ciężkie paczki z "Górą 
Grosza" na Pocztę Polską, która jest nowym partnerem akcji. 

2. 15-17 stycznia 2016 r. harcerze z naszej szkoły wraz z opiekunkami panią Teresą Sejud i panią Moniką 
Gierczyk pojechali na biwak do Schroniska Młodzieżowego na Ustrzyku. Przyjechały również zastępy 
harcerskie z Białki, Bukowiny Tatrzańskiej i ze Skrzypnego. Uczęszczając na różne zajęcia zdobywali 
sprawności. Na biwaku była również gra terenowa. Po powrocie byli zadowoleni. 

    

3. 2 lutego 2016 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia zorganizowana z okazji Dnia Babci i 
Dziadka.  Uczniowie z klas 0-3 pięknie recytowali wiersze, a Zespół Muzyczny śpiewał piosenki w grupie         
i solo. 
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4. W dniach  12 - 13 lutego odbył się w Szaflarach Pierwszy Biwak Namiestnictwa Harcerskiego. Wzięły                    
w nim udział drużyny z: Ochotnicy, Nowego Targu, Maruszyny, Skrzypnego, Zaskala, Zakopanego, 
Bukowiny Tatrzańskiej, Białki Tatrzańskiej, Jurgowa oraz Szaflar. Łącznie na biwak przybyło ok. 170 osób. 

  

5. Tego roku również odbył się w Zespole Szkół Samorządowych Nr 1 w Limanowej.  Jego celem jest 
propagowanie twórczości naszej patronki oraz stworzenie szansy dzieciom uzdolnionym artystycznie                    
do prezentacji swoich talentów. Zgromadził 38 dzieci z klas I-III z 6 szkół noszących imię Marii 
Konopnickiej. Martyna Kukuczka z naszej szkoły zajęła I miejsce. 

 

6. 23 lutego 2016 r. Dziewczyny z klasy VI pojechały na Powiatowe Zawody w Piłce Siatkowej do Krośnicy. W 
zawodach uczestniczyło 6 drużyn. Zajęły I miejsce! 

7. W naszej szkole od dnia 15.02.2016   realizujemy akcję promującą czytelnictwo w której biorą udział wszyscy 
uczniowie naszej szkoły. Czytanie jednej powieści odbywa się codziennie na pierwszej długiej przerwie. 
Czytają kolejno wszyscy uczniowie z każdej klasy w każdy dzień po 10 min.  Celem akcji jest postrzeganie i 
propagowanie czytania jako przyjemności. 

8. W dniu 2 marca 2016r. było podsumowanie zajęć nauki jazdy na nartach i snowboardzie, które rozpoczęły się 
22 lutego i trwały do 2 marca na wyciągu narciarskim „Stajkowa” w Krościenku nad Dunajcem. Kurs 
prowadziło 3 wykwalifikowanych instruktorów a do zajęć wypożyczany był każdorazowo dobrej jakości 
sprzęt narciarski i snowboardowy wraz z kaskami. 

9. 4 marca 2016 roku w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej odbyły się Gminne Eliminacje 
Konkursu Wiedzy Pożarniczej. Radek Kuziel z klasy V zajął III miejsce. Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów! Nad przebiegiem eliminacji gminnych czuwało jury w składzie: przedstawiciel PSP w Nowym 
Targu Pan kpt. Mateusz Zając, Wójt Gminy Pan Stanisław Jurkowski, członek Zarządu Powiatowego ZOSP 
Pan dh Józef Ciesielka, Komendant Gminny ZOSP Pan dh Rafał Urbaniak. 

Najważniejsze występy i osiągnięcia Zespołu Muzycznego ze Szkoły Podstawowej                                            
im.  M. Konopnickiej i Gimnazjum nr 3 w Ochotnicy Górnej w roku szkolnym 2015/16 

 
W dniu 21 października br. w Ochotnicy Górnej miała miejsce uroczystość z okazji 50-lecia i 60-lecia pożycia 
małżeńskiego Jubilatów z naszej Gminy. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w kościele parafialnym 
koncelebrowaną przez naszego proboszcza ks. dr Stanisława Kowalika i proboszcza z Ochotnicy Dolnej ks. Pawła 
Legutko, po czym Jubilaci przeszli do WOK. Liturgię upiększyły trzygłosowe pieśni w wykonaniu naszego szkolnego 



Str. 35 BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU GMINY W OCHOTNICY DOLNEJ                                                Nr 54/16 

 

zespołu muzycznego, jak również w WOK-u nasz zespół muzyczny bawił zacnych Jubilatów. Występ wszystkim 
bardzo się podobał a Kasia Bulanda z klasy IV składała wszystkim życzenia 

 

   
                                                                                                                                               Faustyna Kukuczka, Julia Niewiadoma               

i Karolina Bielska śpiewają piosenki dla Jubilatów 
 

 
                                     Zaś Kasia Bulanda ze Szkoły Podstawowej wykonuje piosenkę z zespołem tanecznym 
  

Katarzyna Bulanda w finale XXVI Archidiecezjalnego Przeglądu Piosenki Sacrosong 2015 
   

29 listopada 2015 roku Kasia Bulanda z klasy IV naszej Szkoły Podstawowej w NOWYM TARGU brała udział                  
w XXVI Archidiecezjalnym Przeglądzie Piosenki Sacrosong 2015. Spośród ponad 50 solistów, zespołów, scholi                    
i chórów wybrano 13. Wystąpili oni podczas Koncertu Laureatów w niedzielę 29 listopada br. Hasło Sacrosongu 
brzmiało "Miłosierni jak Ojciec". 
Podczas gali, która była w MOK o godz. 15.00 wystąpiły: Katarzyna Bulanda (z naszej szkoły). Organizatorem XXVI 
Archidiecezjalnego Przeglądu Piosenki Religijnej na Podhalu - Sacrosong 2015, nad którym honorowy patronat objął 
ks. kardynał Stanisław Dziwisz - jest Parafia p.w. św. Jana Pawła II wraz z Urzędem Miasta, Starostwem 
Powiatowym oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury w Nowym Targu.  

                                            Kasia Bulanda odbiera nagrodę za cenne wyróżnienie. 

     

22 grudnia 2015 r. - jak co roku mieliśmy bardzo uroczysty opłatek uczniów  szkoły podstawowej i gimnazjum.           
Były oczywiście przepiękne jasełka, wiersze, życzenia. Nauczyciele otrzymali choineczki wykonane przez uczniów 
pod kierunkiem pań: mgr Małgorzaty Jagieły, mgr Anny Wójciak i mgr Ireny Czajki. Szkolny zespół wokalny pod 
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kierunkiem mgr Stanisława Urbaniaka wykonywał piękne kolędy i wszyscy łamali się opłatkiem składając sobie 
życzenia. 

  
 

14 stycznia 2016 roku Sylwia i Kasia Bulanda ze szkoły podstawowej wraz z opiekunem zespołu muzycznego 
Stanisławem Urbaniakiem pojechały do Nowego Targu na XIII Małopolski Konkurs Kolęd, Pastorałek i Pieśni 
Zimowych. Sylwia zdobyła I miejsce a Kasia zdobyła wyróżnienie. 

 

  
 

• W kategorii gimnazjów  koleżanka naszego Gimnazjum nr 3 z kl. III Karolina Bielska zdobyła I miejsce w 
kategorii gimnazjów. Oprócz Karoliny udział brały Faustyna Kukuczka i Julia Niewiadoma z kl. II. 

 
• 2 lutego 2016 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia zorganizowana z okazji Dnia Babci i 

Dziadka. Pani dyrektor złożyła Babciom i Dziadkom życzenia. Uczniowie przedstawili "Jasełka 
Bożonarodzeniowe", wiersze okolicznościowe a Zespół Muzyczny śpiewał piosenki w grupie i solo. 

 
• 10 lutego 2016 roku Julia Niewiadoma z naszego Gimnazjum na XIII Ogólnopolskim Konkursie Piosenki 

Angielskiej w Nowym Targu zdobyła II miejsce, zaś Faustyna Kukuczka wyróżnienie - oczywiście                                     
w kategorii gimnazjów. Udział brały też Katarzyna i Sylwia Bulandy ze Szkoły Podstawowej. 

 

   
 Julka Niewiadoma wyśpiewała II miejsce 
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                                                                                                           Sylwia Bulanda wykonuje piosenkę angielską 

 

WIEJSKI OŚRODEK KULTURY W TYLMANOWEJ 
                                           

Konkurs Kolęd i Pastorałek  

       
Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych 
Występ zespołu tanecznego podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Krempachach 

          
XIII Małopolski Konkurs Kolęd, Pastorałek i Pieśni Zimowych w Nowym Targu 
Dzień Babci i Dziadka 
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Zabawa choinkowa dla dzieci Szkoła im. ks. Jana Twardowskiego 
Zabawa dla dorosłych charytatywna 
Opłatek Związku Podhalan, wszystkich organizacji i stowarzyszeń działających w Tylmanowej 

 

        
 

- Wyjazd w ferie zimowe dzieci i młodzieży na lodowisko w Chełmcu 
- Ferie zimowe wyjazd dzieci do kina Helios w Nowym Sączu 
- Dyskoteka dla młodzieży 
- Posiady Góralskie – zabawa dla dorosłych 
- Konkurs Piosenki Angielskiej w Nowym Targu 
- Nauka gotowania dla dorosłych 
- Zabawa choinkowa Szkoły im. mjr Henryka Sucharskiego 
- Warsztaty plastyczne nauka wykonywania kwiatów z bibuły dla dzieci 
- Konkurs Palm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Stałe zajęcia w Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej: 
Poniedziałek 
-basen-wyjazd      godz. 16.00 
-język angielski     godz. 16.00 
-grupa teatralna     godz. 17.00 
-aerobik      godz. 19.15 
Wtorek: 
-ognisko muzyczne                 godz. 14.00 
-kółko plastyczne     godz. 16.00 
-akrobatyka, sztuki walki (karate) 
   -grupa młodsza  godz. 17.00 
   -grupa starsza   godz. 18.00 
Środa: 
-język angielski     godz. 14.00 
-kółko plastyczne     godz. 16.00 
-szachy      godz. 16.00 
-aerobik      godz. 19.00 
Czwartek: 
-ognisko muzyczne                godz. 14.00 
-język angielski     godz. 14.00 
-zespół regionalny, kapela 
   -grupa młodsza  godz. 18.00 
   -grupa starsza   godz. 19.00 
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Piątek: 
-zespół wokalny     godz. 16.00 
-zespół taneczny 
   -grupa młodsza  godz. 17.00 
   -grupa starsza   godz. 18.00 
- zumba, fitness     godz. 19.15 
Sobota: 
-schola       godz. 9.00 
-basen wyjazd      godz. 9.30 
 

         Zapraszamy na zajęcia 
 

WIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OCHOTNICY GÓRNEJ 
 W niedzielę 20.12.2015 odbyły się uroczystości upamiętniające 71. rocznicę ostatniej misji Liberatora 

„California Rocket”. Przy tej okazji, na skwerku przy tablicy poświęconej lotnictwu, zainaugurowano  Szlak 
„Lotniczych Śladów w Karpatach” i dokonano prezentacji Lotniczego Znaku Karpat oraz Lotniczej Księgi Karpat. W 
tym roku całość obchodów połączona była także z uroczystą sumą, w czasie której Harcerze z Szaflar przekazali 
Ochotnicy Górnej Betlejemskie Światełko Pokoju. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Spotkanie opłatkowe 16.01.2016 dla najmłodszych odbyło się z inicjatywy członków scholi „Paradiso”                 

z p. Jadwigą oraz rodzicami dzieci, którzy w gości zaprosili także scholę z Ochotnicy Dolnej. Po modlitwie, której 
przewodniczył ks. Proboszcz St. Kowalik i łamaniu się opłatkiem, obejrzano jasełka i wspólnie śpiewano kolędy.  

W czasie ferii zimowych (18-31.01.2016) odbywały się – cieszące się zainteresowaniem głównie dzieci                 
i młodzieży - warsztaty gospodarstwa domowego połączone z warsztatami muzyki i tańca góralskiego, nauką gry  
i śpiewu na instrumentach oraz zajęciami plastycznymi. W programie ferii nie zabrakło także codziennego głośnego 
czytania książek i poezji - przeprowadzonego przy współpracy z Biblioteką Publiczną - i przedstawienia teatru lalek, 
który zgromadził przy wspólnej zabawie z animatorami mnóstwo najmłodszych pociech.  
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30.01.2016 gościliśmy w Wiejskim Ośrodku Kultury Seniorów zebranych na wspólne świętowanie Dnia Babci i 
Dziadka. Spotkanie rozpoczęły jasełka przygotowane przez dzieci ze scholi 
„Paradiso”. Nie zabrakło też występu kapeli góralskiej i zespołu regionalnego 
„Mali Ochotni”. Młodzi, którzy swoją grą na instrumentach i śpiewem 
zaprezentowali własne interpretacje kolęd, dali równocześnie popis efektów 
swojej muzycznej nauki pod okiem instruktorów. Na scenie pojawił się także 
zespół Halni działający przy WOK- u. Dla wszystkich zabranych była to 
także okazja do spędzenia czasu w miłym gronie, przy kawie i słodkościach. 
Seniorzy otrzymali od swoich kochających wnuków piękne laurki 
własnoręcznie wykonane podczas kończących się w tym dniu (wraz z feriami 
zimowymi) warsztatów i z serca płynące życzenia, zaś uczestnicy warsztatów 
odebrali pamiątkowe dyplomy.  

31.01.2016 o godz. 13 została odprawiona Msza św. w kościele pw. 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy                      w Krynicy- Zdroju pod 
przewodnictwem J.E. ks. bpa Stanisłąwa Salaterskiego, którą transmitowała 
TV Polonia. We Mszy uczestniczyli młodzi Górale z Ochotnicy Górnej.  

Dla upamiętnienia wydarzeń sprzed 61 laty, kiedy ferie zimowe w 
Ochotnicy Górnej spędzał ks. Karol Wojtyła z grupą młodzieży, odbył się już 
po raz II memoriał na Skałce. We wspólnej modlitwie w poświęconej 
gazdówce - podczas Mszy św. z góralskim folklorem, której przewodniczył 
ks. St. Kowalik,  wiernym i turystom, członkom Związków Podhalan, 
przedstawicielom władzy i wszystkim zebranym - towarzyszyły relikwie św. Jana Pawła II. Uczestnicy uroczystości 
mogli obejrzeć s gromadzone w gazdówce eksponaty związane z Janem Pawłem II i prace wykonane przez 
uczestników przeprowadzonego niedawno konkursu plastycznego: Jan Paweł II - Patron Rodziny. Po obchodach na 
Skałce wszyscy goście zgromadzili się przy wspólnym stole w Wiejskim Ośrodku Kultury, korzystając z 
dobrodziejstw przygotowanych przez Gospodynie z KGW.  

 
 

 
•  
•  
•  
•  
•  
•  

 
 
 W  sobotę, 20 lutego 2016r., w godzinach popołudniowych, rozpoczęły się rozgrywki w bilardzie                         

oraz piłkarzykach. 12 marca odbędą się rozgrywki rewanżowe o tytuł mistrza oraz turniej tenisa stołowego – tzw. 
debel. Zwycięzcy odebrali pamiątkowe puchary, dyplomy i książki. Ostateczne wyniki rywalizacji przedstawiają się 
następująco:  

 
 

TENIS STOŁOWY SINGEL: BILARD 

 

PIŁKARZYKI 

 
I. Marcin Gabryś I. Piotr Czajka I. Rafał Kuziel  & Mateusz Babik 
II. Mateusz Babik II. Łukasz Jagieła II. Jacek Wiercioch & Jarosław Brusiński 
III. Jarosław Brusiński III. Rafał Kuziel III. Łukasz Jagieła & Piotr Czajka 
IV. Grzegorz Duda  IV. Jarosław Jagieła &  Hubert Jamiński 

 

 Literatura gwarowa. W dniach 8.03.-12.03 odbył się cykl spotkań z gwarą dla dzieci i młodzieży, w który 
zaangażowali się mieszkańcy Ochotnicy i Biblioteka Publiczna – filia w Ochotnicy Górnej. 
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 Wiejski Ośrodek Kultury  zorganizował konkursy plastyczne przeznaczone dla całych rodzin na 
najpiękniejszy stroik, ozdobę i plamę wielkanocną. Rozstrzygnięcie miało miejsce w Niedzielę Palmową po sumie, a 
uczestnicy odebrali nagrody i dyplomy. 
WIEJSKI OŚRODEK KULTURY WRAZ Z PRACOWNIKAMI SKŁADA MIESZKAŃCOM GMINY  Z SERCA PŁYNĄCE 
ŻYCZENIA BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT I WSZELKIEGO DOBRA W NADCHODZĄCYM, PEŁNYM NADZIEI, WIARY I 
MIŁOŚCI CZASIE.  
 

Kalendarz imprez 2016 

PYTOMY PIYKNIE do Ochotnicy Górnej na Cykl spotkań i imprez kulturalnych w Jubileuszowym Roku  
600-lecia lokacji wsi Ochotnica na prawie włoskim 1416-2016 

STYCZEŃ 
• 16.01. Noworoczny opłatek dzieci ze scholi z Ochotnicy Górnej i Dolnej 
• 18- 30.01. FERIE 2016 - warsztaty gospodarstwa domowego 
• 30.01. Dzień Babci i Dziadka 

LUTY 
• Prezentacja stałej wystawy etnograficznej i historycznej wsi Ochotnica - "600 roków naskiego zywobycia" 
• 7.02. II Memoriał w 61. rocznicę pobytu ks. Karola Wojtyły na Skałce 
• 20-21.02. Turniej dla młodzieży - rozgrywki w sportach stołowych: bilard, piłkarzyki, tenis 

MARZEC 
• 8.03. DZIEŃ KOBIET - impreza integracyjna dla organizacji  współpracujących z WOK-iem 
• 8-12.03. Literatura gwarowa - głośne czytanie legend, opowieści, wierszy 
• 8-18.03. Konkurs na stroiki oraz palmy wielkanocne 
• 20.03 Niedziela Palmowa - rozstrzygnięcie konkursu po uroczystej sumie 

KWIECIEŃ 
• 2.04 Rocznica śmierci św. Jana Pawła II - wieczornica "Świętymi bądźcie" - poezja i proza papieska ks. 

Karola Wojtyły 
• 4 - 30. 04. OCHOTNICKA TOŻSAMOŚĆ, akcja mająca na celu zgromadzenie zdjęć, obrazów, sprzętu 

gospodarstwa domowego, przedmiotów użytkowych,  zachowanych na przestrzeni lat życia naszych 
przodków 

MAJ 
• 1-3.05. V Spotkanie na Szlaku Artystów i Twórców Ludowych Karpat - artystyczne warsztaty oraz 

prezentacja dorobku artystów z Rumunii, Ukrainy, Słowacji oraz artystów łuku polskich Karpat i Msza św. w 
ich intencji 

• 7.05. MIYSANIE OWIEC - impreza kulturowa w potoku Jamne, uroczysta Msza święta w kaplicy 
• 14.05. SOBÓTKI 
• 22.05 Majówka na Szlaku Wołoskim - potok Jaszcze 

CZERWIEC 
• 1.06. Dzień Dziecka - impreza integracyjna 
• 18.06 Młodzież dba o zabytki - edukacja, praktyka na terenie Ochotnicy Górnej 
• 24.06. Wspomnienie św. Jana - impreza kulturowa i Msza św. w Wojtyłowej Gazdówce 
• 25.06. Zakończenie zajęć w ogniskach zainteresowań - OCHOTNICA MA TALENT 

LIPIEC 
• 3.07. Rozpoczęcie cyklu imprez kulturalnych pod nazwą LATO W OCHOTNICY - amfiteatr na skwerku 
• 7.07. WOŁOSKA WATRA - spotkanie Baców na Turbaczu 
• 10.07. SPOTKANIE Z GORCAMI - impreza plenerowa w Jamnem 
• 17.07. 600-lecie lokacji wsi Ochotnica - główne obchody w Ochotnicy Dolnej 
• 24.07. II Przegląd piosenki turystyczno-oazowej i Tydzień Misyjny ŚDM 
• 31.07. Wakacyjny Dzień Dziecka - amfiteatr 

SIERPIEŃ 
• 7.08. Wakacyjna ballada - biesiadny program w amfiteatrze 
• 13-14.08. Jubileuszowa Watra Ochotnicka - 600 lat lokacji wsi Ochotnica: konferencje naukowe, przegląd 

muzyki Karpat, nasza tradycja 
• 15.08. Odpust parafialny, koncert muzyki religijnej ku czci NMP Wniebowziętej 
• 21.08. Kino Letnie - amfiteatr 
• 28.08. Zakończenie lata, koncert zespołu i zabawa 

WRZESIEŃ 
• 10.09. VI Warsztaty Artystów i Twórców Ludowych - Magurki 
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• 11.09. Jubileusz 60-lecia OSP  
• 15.09. Rozpoczęcie stałych zajęć w ogniskach zainteresowań 
• 18.09. Konkurs fotograficzny - Ochotnica w starym obiektywie  

PAŹDZIERNIK 
• 2.10. II edycja konkursu plastycznego JAN PAWEŁ II - Patron Rodziny 
• 8.10. OSOD - kulturowa impreza, wystawa fotograficzna pt. "Pasterstwo w Ochotnicy" 
• 9.10. Konkurs recytatorski - przegląd ochotnickiej poezji, prozy i gadek ludowych 
• 16.10 OCHOTNICKIE PAMIĄTKI - ekspozycja efektów ogłoszonych konkursów związanych z historią 

naszej wsi z okazji 600-lecia lokacji 
• 23.10. Rocznica Bitwy Ochotnickiej - rekonstrukcja historyczna, prelekcje 

LISTOPAD 
• 2.11. ochotnickie groby partyzantów 
• 11.11. Narodowe Święto niepodległości - wieczornica patriotyczna 
• 19.11. Ochotnickie Skubacki 

GRUDZIEŃ 
• 6.12. Św.  Mikołaj dla dzieci i młodzieży. 
• 11.12. Rodzinny konkurs na tradycyjną ozdobę świąteczną z Ochotnicy 
• 18.12. 72. Rocznica katastrofy Liberatora w Gorcach 
• 31.12. Impreza sylwestrowa 

• Rozkład stałych zajęć w Wiejskim Ośrodku Kultury 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota 

 15.00 – 16.30 – nauka 

gry na gitarze –zajęcia 

indywidualne 

14.30 – 16.30 gitara, 

pianino – zajęcia 

indywidualne 

15.00 - 16.30 próba 

scholi dziecięcej  

15.00 – zajęcia 

artystyczne, warsztaty 

14.00 – 16.30 gitara, 

pianino, śpiew – 

zajęcia indywidualne 

16.00 – 20.00 

Halni – próba 

zespołu 

18.00–19.00 zajęcia 
wokalno-instrumentalne 

15.00 – 16.00 warsztaty 
szydełkowania 

15.00 - 16.30 gitara, 
pianino – zajęcia  
indywidualne 

15.00- 16.00 Warsztaty 
szydełkowania 

15.00 – 16.30 próba 
scholi dziecięcej 

15.30 - 16.30 
Zajęcia gitarowe  
i wokalne 

20.00 - 21.00 aerobik 18.00 – 19.00 nauka gry 
na gitarze 

16.30 – 18.30 nauka gry 
na skrzypcach i basach 

20.00 - 21.00 aerobik 20.00 – 22.00 Próba 
zespołu regionalnego 
Ochotni 

 

  17.00  - 19.00 próba 
zespołu regionalnego 
Mali Ochotni 

 18.00 - 20.00 zajęcia 
wokalno-instrumentalne 
–młodzież 

 

  18.00 – 20.00 próba  
śpiewu 

   

 
 

WIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OCHOTNICY DOLNEJ  
 

•  03.01. Oprawa Mszy Świętej oraz koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu regionalnego „Spod 
Gorca” wraz  z „Nucickami” w Kościele pw. Znalezienia Krzyża Świętego 

   
•  03.01. Wystawienie Jasełek Bożonarodzeniowych 
 W okresie świątecznym Grupa Teatralna działająca przy Wiejskim Ośrodku Kultury wystawiła Jasełka 

Bożonarodzeniowe. Przygotowania do jasełek zaczęto już w listopadzie.  Aktorzy wiele godzin spędzili w WOKu na 
próbach. W przedstawieniu wzięli udział: Św. Józef: Sylwester Cwynar, Maria: Sabina Franczyk, Anioł: Katarzyna 
Brzeźny, Śpiew: Daria Franczyk, Justyna Jagieła, Aneta Chrobak, Katarzyna Chrobak, Pastuszki: Arkadiusz Tylecki, 
Grzegorz Chrobak, Mateusz Gołdyn, Kamil Jagieła, Jan Chlipała, Zbigniew Chryczyk, Hetman, Żyd, Handlarz: 
Krzysztof Jagieła, Trzej Królowie: Konrad Jagieła, Maciej Brzeźny, Paweł Ziemianek, Jagna: Magdalena Chlebek, 
Kapłan: Grzegorz Ptaszek, Człowiek ubogi, Chłop: Rafał Jagieła, Baba: Monika Jagieła, Gospodarz: Arek Tylecki, 
Capuniu Lubuniu: Karol Tylecki, Diabły: Justyna Jagieła, Aneta Chrobak, Katarzyna Chrobak, Alicja Bandyk, 
Kornelia Urbaniak, Śmierć: Halina Jagieła, Herod: Wojciech Szczepaniak, Dzieci: Maja Jagieła, Martyna Chryczyk, 
Jan Jagieła, Joanna Jagieła, narratorzy: Maria Brzeźny, Marcin Czajka, nagłośnienie: Marek Rusnak, dekoracja: 
Magdalena Leszko, Halina Jagieła, Monika Jagieła, kostiumy: Halina Jagieła i Monika Jagieła, malowanie aktorów: 
Zuzanna Jagieła, scenariusz Monika Jagieła, scenariusz Aktu I "Baba i chłop": Stanisława Gołdyn, Aniela Konopka, 
Monika Jagieła, reżyser: Monika Jagieła.  
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 Podczas jasełek wystąpiła kapela góralska w składzie: Magdalena Chlebek – basy, Katarzyna Chlebek – 
skrzypce, Karolina Jagieła – skrzypce, Justyna Jagieła – skrzypce, Karol Tylecki - skrzypce. Kolędę na akordeonie 
zagrała Maja Jagieła. Solówkę tańca góralskiego zatańczyli: Maria Urbaniak, Jan Chlipała, Mateusz Gołdyn. Na 
zakończenie góralskie życzenia noworoczne złożył Michał Brzeźny, które napisała Pani Stanisława Gołdyn. 

 Wszystkim aktorom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas.  Dziękujemy również  
mieszkańcom Ochotnicy za liczne przybycie.  

   
 

   
 
• 09.01. Zabawa choinkowa dla uczniów Szkoły Podstawowej Im. Jana Pawła II  
• 10.01. Koncert Orkiestry Dętej OSP Ochotnica Dolna w Buchcicach w Parafii Ks. Marka 

Wojnarowskiego  
Orkiestra Dęta uświetniła Mszę Świętą w Kościele pw. Ojca Maksymiliana Marii Kolbego w Buchcicach. Po Mszy 
Świętej zagrała koncert kolęd i pastorałek. Na prośbę ks. Marka orkiestra wystąpiła w strojach regionalnych. 

   

 
 
• 13.01. Dyskoteka dla uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II 
• 15.01. Koncert kolęd w wykonaniu uczniów Ogniska Muzycznego  oraz Kapeli Góralskiej Zespołu 

Regionalnego  Spod Gorca   
 Uczniowie Ogniska Muzycznego pod kierownictwem Pana Piotra Matusiewicza oraz dzieci i młodzież  

z kapeli góralskiej Zespołu Regionalnego Spod Gorca pod opieką Pana Leszka Szewczyka zaprezentowały przed 
publicznością swój półroczny dorobek. 
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• 15.01. Dzień Babci i Dziadka ( współpraca ze Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II) 
• 16.01. Choinka strażacka 

 Jak co roku na wspólnym opłatku zebrali się wraz z osobami towarzyszącymi strażacy oraz członkowie 
Orkiestry Dętej OSP Ochotnica Dolna. Uroczystość rozpoczęła się wspólną modlitwą poprowadzoną przez ks. 
Proboszcza Pawła  Legutko. Podczas życzeń  orkiestra zagrała Noworoczny Koncert Kolęd. Po uroczystym obiedzie  
do tańca przygrywał zespół muzyczny KNT, któremu składamy serdeczne podziękowania. 

• Koncert kolęd i oprawa Mszy Świętej w wykonaniu połączonego Zespołu Regionalnego Spod Gorca   
z Nucickami w Kaplicy w Młynnem 

• 20.01. Zebranie organizacyjne Związku Podhalan dot. Opłatka Zarządu Głównego ZP w związku  
z obchodami  600-lecia lokacji Ochotnicy 

• 22.01.  Dzień Babci I Dziadka (Przedszkole „Czas Dziecięcych Marzeń”) 
• 23.01. Zabawa Choinkowa przy Zespole Muzycznym Knt organizowana wspólnie z rodzicami uczniów 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
• 24.01. Spotkanie Opłatkowe dla Seniorów zorganizowane przez  Ks. Proboszcza Pawła Legutko, 

CARITAS oraz WOK 
 Dnia 24 stycznia odbył się uroczysty opłatek dla seniorów. Modlitwie przewodził  ks. Proboszcz Paweł 
Legutko. Następnie dla seniorów wystąpił Zespół Regionalny Spod Gorca. Wójt Gminy Stanisław Jurkowski oraz 
Kierownik WOK wręczyli wszystkim słodkie upominki. Na zakończenie wyświetlono film pt. „ Jak śpiewam Bóg 
słyszy lepiej”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
• Ferie z WOKiem: 
18.01. - szkolenie Starscheer w Limanowej 
     - trening Starscheer  
     - warsztaty lepienia z gliny dla młodzieży i dorosłych 
19.01.  – trening Starscheer 
      - film animowany z niespodzianką dla dzieci  
            -  wieczór filmowy dla młodzieży 
20.01. - trening Starscheer 
           - zabawy dla dzieci 
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           - pierwszy dzień warsztatów akrobatyczno – gimnastycznych połączonych z nauką breakdance dla dzieci i 
młodzieży prowadzonych przez wykwalifikowanego instruktora Andrzeja Steca 

21.01. - trening Starscheer 
           - film animowany dla dzieci 
           - warsztaty lepienia z gliny dla młodzieży i dorosłych 
           - drugi dzień warsztatów gimnastyczno – akrobatycznych połączonych z nauką breakdance   
22.01.   - noc filmowa dla młodzieży i dorosłych 
25.01. - warsztaty plastyczne dla dzieci 
           – warsztaty filcowania na mokro dla młodzieży i dorosłych 
26.01. - Bal karnawałowy oraz zabawy, konkursy z nagrodami a także przedstawienie „Królowa śniegu” 

prowadzone przez animatorów z Agencji Artystycznej ART. CINEMA 
27.01. -  film animowany dla dzieci 
           - trzeci dzień warsztatów akrobatyczno – gimnastycznych połączonych z nauką breakdance 
28.01. - czwarty dzień warsztatów akrobatyczno – gimnastycznych połączonych z nauką breakdance 
            - noc filmowa dla młodzieży i dorosłych 
29.01. – noc filmowa  

     
 

 
• 31.01. Spotkanie opłatkowe Zarządu Głównego Związku Podhalan rozpoczynające obchody 600-lecia 

lokacji Ochotnicy  
• 04.02 Ochotnickie Skubacki  

W dniu 4 lutego w tłusty czwartek odbyły się tradycyjne Ochotnickie Skubacki. Podczas skubania gęsich piórek dla 
zgromadzonych osób wystąpił zespół regionalny „Nucicki”.  Po skubackach była zabawa taneczna przy zespole 
muzycznym KNT. 

• 06.02. Zebranie z rodzicami dzieci i młodzieży z drużyny Starscheer Ochotnica Dolna 
• Zebranie pszczelarzy 
• 13.02 Turniej tenisa stołowego w singla 

Jak co roku w Wiejskim Ośrodku  Kultury został zorganizowany Turniej Tenisa Stołowego.  
Turniej odbył się w trzech kategoriach:  

Kat. I: 14 – 18 lat 
Kat. II:  od 18 lat 
Kat III: -- dziewczyny 
W pierwszej kategorii zwycięzcami zostali: 
I miejsce – Marcin Gabryś 
II miejsce – Damian Janik 
III miejsce – Wiktor Chrobak 
W drugiej kategorii zwycięzcami zostali: 
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I miejsce – Kamil Jagieła 
II miejsce – Mateusz Jagieła  
III miejsce – Piotrek Kołek 
W trzeciej kategorii zwycięzcami zostali: 
I miejsce – Agata Gołdyn 
II miejsce – Aleksandra Królczyk 
III miejsce – Katarzyna Zasadni 
 

   
 
• 14.02. Wieczorek poetycki „Samo Życie” - twórczość Pani Stanisławy Gołdyn organizowany wraz z 

Wójtem Gminy Ochotnica Dolna                     
W niedzielny wieczór 14 lutego odbył się wieczorek poetycki, który był kolejnym wydarzeniem w ramach 

obchodów 600-lecia lokacji Ochotnicy, gromadząc liczne grono miłośników twórczości Pani Stanisławy Gołdyn. 
Udział wzięli m.in.: Wójt Gminy Pan Stanisław Jurkowski, Sekretarz Gminy Pani Maria Łojas - Jurkowska, radni oraz 
mieszkańcy gminy. 

Spotkanie rozpoczęło się od  referatu wygłoszonego przez Panią Jadwigę Bieniek - studentkę Filologii Polskiej, 
Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego oraz jak się okazało „miłośniczkę” gwary w tym gwary 
ochotnickiej.  Pani  Jadwiga  w ciekawym referacie „O słownictwie gwar pogranicza góralsko – lachowskiego na 
przykładzie gwary Ochotnicy Dolnej” omówiła różnice występujące między tymi gwarami. 

Następnie młodzież i dzieci z naszej gminy recytowały wiersze Pani Stanisławy Gołdyn. Wystąpili:  Zuzanna 
Gołdyn (wnuczka) z wierszem „Gdy szukasz śladów Boga”, Justyna Jagieła „Jak Pan Bóg z aniołem stworzali nas 
świat”, Mateusz Gołdyn (wnuk) „Uśmiech”, Michał Gołdyn (wnuk) „Poprzestać na małym”, Aleksandra Jagieła 
„Niezwykło przygoda”, Aneta Chrobak „Tak było”, Zuzanna Janor „Niezwykłe lekarstwo”, Zbigniew Chryczyk 
„Zdani na siebie”, Martyna Franczyk „Samo zycie”, Mateusz Gołdyn „Fałszywy prorok”, Zofia Urbaniak „Legenda o 
Bulandzie”, Michał Brzeźny „Gorczańsko legenda”.  Nasi młodzi artyści zebrali gromkie brawa za profesjonalną 
recytację. 

Po tak udanym początku spotkania na scenę poproszona została Pani Stanisława Gołdyn, która odczytała kilka 
swoich wierszy. Obecni na sali długo oklaskiwali zaprezentowane wiersze, które w humorystyczny sposób 
przedstawiały bieżące wydarzenia, osoby, ale również zawierały refleksję nad mijającym czasem i obyczajami. 

Kulminacją wieczorku poetyckiego był moment, gdy Wójt Gminy Pan Stanisław Jurkowski zwrócił się do Pani 
Stanisławy Gołdyn z wyrazami wdzięczności  za dotychczasowe dokonania, za talent, który w sobie odkryła oraz za 
to, że dzieli się swoją twórczością z innymi. Wójt Gminy Pan Stanisław Jurkowski dziękując Pani Stanisławie, o 
której powiedział, że jest „perłą naszej Ochotnicy” zwrócił uwagę,  na to, że swoją skromną i cichą osobą daje 
przykład innym, opowiadając o historii,  tradycji naszych przodków. Życzył naszej poetce, aby młodzież szkolna 
czytała jej wiersze, bo w nich jest ogromna mądrość życiowa i regionalna. Wójt dziękował za rozbudzenie dumy, 
honoru i podtrzymywanie naszej góralskiej ochotnickiej tożsamości. W podziękowaniu kierownik WOKu wraz z 
Wójtem wręczyli Pani Stanisławie bukiet  kwiatów, okolicznościową pamiątkę oraz drobne upominki. 

Na zakończenie kapela Zespołu Regionalnego Spod Gorca prowadzona przez instruktora Leszka Szewczyka 
zagrała „Sto lat” i kilka piosenek na góralską nutę. 

Wydano tomik poezji Pani Stanisławy Gołdyn pt. „Samo zycie”, jak również wznowiono  tomik poezji pt. 
„Ziemio moja…”, które można było nabyć wraz z autografem autorki i dedykacją po zakończeniu wieczorku 
poetyckiego. Tomiki są cały czas do nabycia  w Kiosku Wielobranżowym w Ochotnicy Dolnej. 
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• 20.02. Turniej tenisa stołowego w debla 
 W turnieju wzięło udział 20 osób. Rozegrano 45 meczów. 
 Zwycięzcami zostali:                                       

I miejsce: Marcin Gabryś i Damian Janik                                                                                                                
II miejsce: Kamil Jagieła i Marek Jagieła                                                                                                                
III miejsce: Kacper Kołek i Piotr Kołek 

• 02.03. Rozpoczęcie zajęć w szkółce szachowej  
• 04.03. Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega 

Pożarom”                                                                 
 W piątkowe przedpołudnie odbył się finał eliminacji gminnych OTWP, do którego zakwalifikowano po 3 

najlepszych uczniów z każdej szkoły z Gminy Ochotnica Dolna.  Po dokonaniu oceny prac pisemnych do finału 
zakwalifikowali się uczniowie: Tomasz Kurnyta, Jakub Pyrdoł, Bartłomiej Matyszok, Magdalena Ciesielka, Patryk 
Krzyśko, Tomasz Jordan, Mateusz Konopka, Marcin Jagieła, Wiktoria Pawlik, Natalia Borzęcka, Natalia Nogawka, 
Stanisław Urbaniak, Radosław Kuziel, Marcin Jagieła, Hubert Jamiński, Piotr Trzepak, Maria Zabrzeska, Adam 
Michałczak, Kinga Rusnak, Paweł Ziemianek, Klaudia Nogawka, Przemysław Piszczek, Jan Jagieła oraz Antoni 
Faron. 

 Nad przebiegiem eliminacji gminnych czuwało jury w składzie: przedstawiciel PSP w Nowym Targu  kpt. 
Mateusz Zając, Wójt Gminy Pan Stanisław Jurkowski, członek Zarządu Powiatowego ZOSP  dh Józef Ciesielka, 
Komendant Gminny ZOSP  dh Rafał Urbaniak. Organizatorami eliminacji gminnych OTWP był  Zarząd Oddziału 
Gminnego Związku OSP RP w Ochotnicy Dolnej,  Wójt Gminy Ochotnica Dolna, który ufundował nagrody dla 
uczestników turnieju oraz WOK. 

W finale wzięło udział 15 uczniów ze szkół podstawowych i 9 uczniów gimnazjów. 
W grupie I – szkoły podstawowe najlepsze miejsca zajęli: 
I miejsce - Mateusz Konopka – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II                           
II miejsce - Bartłomiej Matyszok – Zespół Szkolno – Przedszkolny im. mjr. H. Sucharskiego  
III miejsce - Radosław Kuziel – Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej                
W grupie II – zwycięzcami zostali: 
 I miejsce - Maria Zabrzeska – Gimnazjum w Tylmanowej 
 II miejsce - Klaudia Nogawka – Gimnazjum w Ochotnicy Dolnej 
 III miejsce - Jan Jagieła – Gimnazjum w Ochotnicy Górnej  
 Zdobywcy dwóch pierwszych miejsc w obydwu grupach wiekowych będą reprezentować Gminę Ochotnica 

Dolna w eliminacjach powiatowych OTWP. 
 Wójt Gminy Pan Stanisław Jurkowski pogratulował i nagrodził wszystkich uczestników eliminacji gminnych 

OTWP. Nagrody wręczał wraz z Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Ochotnicy Dolnej Panem 
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Stanisławem Noworolnikiem. W rozdaniu nagród uczestniczył również Przewodniczący Rady Gminy Pan Franciszek 
Ziemianek oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  Pan Władysław Brzeźny. 

 

  
 
• 12.03. Dzień Kobiet 
 W sobotę 12.03. WOK zorganizował cykl warszatów dla Pań. Na początek odbyły się warsztaty carvingu, 

czyli  sztuki rzeźbienia w warzywach i owocach. Pani Krystyna Lasak pokazała uczestniczkom jak w najprostszy  
sposób z podstawowych warzyw i owoców można przyozdobić świąteczny stół.  Panie pod okiem instruktorki mogły 
osobiście wykonać swoje dzieła, które potem ze smakiem można było zjeść. 

 

   
  
        Po warsztatach carvingu i poczęstunku odbyły się warsztaty ekologiczno – przyrodnicze „Cudeńka z siana” 

prowadzone przez Panią Hannę Hebdzyńską. Uczestniczki warsztatów własnoręcznie wykonały wielkanocne  
dekoracje z siana i nitek, a prace zabrały ze sobą, aby przystroić nimi dom w Święta Wielkanocne.  

 

  
 
 Na zakończenie Pani Magdalena Leszko z pracowni Artika nauczyła Panie podstaw filcowania                     na 

mokro.  Podczas zajęć uczestniczki nauczyły się wykonywać z wełny czesankowej kulki, sznureczki, bransoletki, 
które mogą być elementami ozdób, biżuterii czy filcowych obrazów. Oprócz tego Panie nauczyły się wykonywać 
piękne kwiaty, które mogą być broszką, przypinką do włosów, kapelusza, torebki czy też elementem wystroju 
wnętrza. 

 



Str. 49 BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU GMINY W OCHOTNICY DOLNEJ                                    Nr 54/16 

 

   
 
• 17.03. Finał gminnego konkursu historycznego  
 
• 18.03. Wystawa prac, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w rodzinnym Konkursie na 

Najpiękniejszą Pisankę Wielkanocną 
              W dniu 18.03. kierowniczka WOKu wręczyła dyplomy i nagrody laureatom Rodzinnego Konkursu na 

Najpiękniejszą Pisankę Wielkanocną.                                                                     
Najpiękniejsze pisanki wykonali: 
I miejsce: Pani Janina Barnaś 
I miejsce: Wiktoria i Konrad Urbaniak 
II miejsce: Jarosław Jagieła 
III miejsce: Rodzina Młynarczyków 
Wyróżnienie: 
Rodzeństwo: Martyna, Dawid i Wiktoria Pawlik oraz rodzeństwo: Kasia i Kacper Jagieła 
 

   
              
• 19.03. Wystawienie Misterium Męki Pańskiej przez grupę teatralną oraz droga krzyżowa. 
 

WOK serdecznie zaprasza na  Zabawę Taneczną przy Zespole Muzycznym KNT w Lany Poniedziałek 
 

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ STAŁYCH PROWADZONYCH W WOKu:  

PONIEDZIAŁEK:                                                                                                                                        
 - Kółko plastyczne - godz. 16.00 – 17.30                                                                                                 
WTOREK:                                                                                                                                                                     
- Ognisko Muzyczne                                                                                                                                
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14.30 -  gitara rok I                                                                                                                                     
15.00 - skrzypce rok I                                                                                                                                                       
15.30 - flet rok I                                                                                                                                                   
16.00 – teoria muzyki rok I                                                                                                                        
16.30 - skrzypce rok II                                                                                                                                        
17.00 - teoria muzyki rok II                                                                                                                                   
17.30 - skrzypce rok III                                                                                                                            
18.00 - gitara rok II i III                                                                                                                            
18.30 - flet rok II i klarnet                                                                                                                        
19.00 – instrumenty dęte                                                                                                                              
 - Orkiestra Dęta OSP Ochotnica Dolna - godz. 20.00 – 22.00                                                      
ŚRODA:                                                                                                                                                - 
Gimnastyka i akrobatyka połączone z nauką breakdance (terminy treningów ruchome). Zajęcia 
odbywają się raz albo dwa razy w tygodniu (w zależności od czasu instruktora) w dwóch grupach 
wiekowych: młodzieżowej i dziecięcej.                                                                                                                                           
 - Szkółka szachowa  - 18.30 – 20.00                                                                                          
CZWARTEK:                                                                                                                                                       -   
Trening Starscheer Ochotnica Dolna                                                                                                            
16.30 - 17.30 gr. I – dzieci                                                                                                                                       
17.30 – 18.00 stunty                                                                                                                                      
18.00 - 19.30 gr. II - młodzież                                                                                                                         
 - Chór Parafialny godz. 18.00 – 20.00                                                                                                                          
PIĄTEK:                                                                                                                                                           
 -  Ognisko Muzyczne                                                                                                                                       
17.00 - pianino grupa młodsza rok I                                                                                                                
17.30 - pianino grupa starsza rok I                                                                                                               
18.00 - pianino rok II                                                                                                                                            
18.30 - akordeon i pianino                                                                                                                                   
19.00 – instrumenty dęte                                                                                                                                  
 - Zespół Regionalny Spod Gorca                                                                                            
18.00 – 20.30   (w okresie Postu  ze względu na piątkową Drogę Krzyżową zajęcia odbywają się      
w sobotę:    10.00 – 11.00 – gr. młodzieżowa i kapela                                                                                         
  11.00 – 12.00 – gr. dzieci starszych i kapela                                                                        
  12.00 – 12.30 – maluszki i kapela                                                                                                             
 - Orkiestra Dęta OSP Ochotnica Dolna - godz. 20.00 – 22.30                                             
SOBOTA:                                                                                                                                                      
- Trening Starscheer Ochotnica Dolna                                                                                                       
08.30 – 10.00 - gr. II młodzież                                                                                                                 
10.00 – 11.00 - gr. I dzieci                                                                                                                               
 - Grupa teatralna – od godz. 18.00                                                                                                         
 - Próba zespołu muzycznego KNT                                                                                  
NIEDZIELA:                                                                                                                                                       
- Zespół muzyczny – godz. 7.00                                                                                                        
- Grupa teatralna – godz.17.30                                                                                                                  
 - Próba zespołu muzycznego KNT                                                                                                

WOK w najbliższym czasie planuje założyć Klub Seniora, czyli mówiąc najprościej miejsce spotkań osób starszych.  
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych. Więcej informacji  i zapisy   w WOKu.  

    Życzę Wszystkim, aby Święta Zmartwychwstania Pańskiego wniosły do Waszych serc  radość, pogodę 
ducha, spokój, ciepło i nadzieję.      

                                                                                      Kierownik WOK w Ochotnicy Dolnej                        
                                    mgr inż. Monika Jagieła 



Str. 51 BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU GMINY W OCHOTNICY DOLNEJ                                    Nr 54/16 

 

 
 
INFORMACJE DODATKOWE  
 
 

• Urząd Gminy Ochotnica Dolna 
os. Dłubacze 160 
34-452 Ochotnica Dolna 
tel. 018 262 09 10, fax 018 262 09 36 
gmina@ochotnica.pl  

• Zakład Gospodarki Komunalnej 
os. Hologówka 191C 
34-452 Ochotnica Dolna 
tel. 018 262 60 28 
biurozgk@ochotnica.pl 
  

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
34-452 Ochotnica Dolna 
tel. 018 262 46 01 
gopsochotnica@pro.onet.pl 
www.gops.ochotnica.pl 
  

 

• Wiejski Ośrodek Kultury 
 w Tylmanowej  
34-451 Tylmanowa  
tel. 018 262 52 66 
   

• Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy 
Dolnej  
34-452 Ochotnica Dolna  
tel. 018 262 46 23  
  

• Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy 
Górnej  
34-453 Ochotnico Górna 
tel. 018 262 42 57 
  

• Gminna Biblioteka Publiczna  
w Ochotnicy Dolnej  
34-452 Ochotnica Dolna 
tel. 018 262 40 78 
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