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Szanowni Mieszkańcy,  

Pełniąc funkcję Wójta Gminy jestem zobowiązany stać na straży interesu gminy, która jest 
wspólnotą wszystkich Mieszkańców, a przede wszystkim szczególną uwagę poświęcać rozwojowi 
naszej Gminy.  

 Czynię starania, aby w gminie powstawało jak najwięcej miejsc umożliwiających spędzanie 
wolnego czasu, aby powstawały nowe tereny rekreacyjne i turystyczne. Obok boisk Orlik, wież 
widokowych i szlaków pieszo-rowerowych powstałych w ramach projektu ENKLAWA, pragnę 
doprowadzić do tego, by w niedługim czasie pojawiły się u nas nowe obiekty rekreacyjno-
turystyczne takie jak ścieżki pieszo-rowerowe, które docelowo połączą się z budowaną trasą 
VeloDunajec. Od początku tego roku koordynuję i zabiegam o powstanie wyciągu narciarskiego 
w Ochotnicy Górnej. Jest to niezwykle trudne zadanie, które bez wątpienia wzbogaci ofertę 
zimowego wypoczynku w Ochotnicy. 

Spotkań dotyczących budowy stacji narciarskiej było już kilka. Pierwsze spotkanie 
z zainteresowanymi miało miejsce 8 stycznia br. Już wtedy publicznie zadeklarowałem wszelką 
pomoc urbanistyczno-planistyczną w tym przedsięwzięciu oraz budowę infrastruktury 
towarzyszącej – mostów, dróg, kanalizacji. Spotkanie zaowocowało tym, że mieszkańcy wykazali 
duże zainteresowanie tematem i chęć przystąpienia do spółki zarówno z własnym kapitałem jak 
i z własnym gruntem. Podczas kolejnych spotkań odbywających się Wiejskim Ośrodku Kultury 
w Ochotnicy Górnej mieliśmy okazję porozmawiać z gośćmi, których zaprosiłem na spotkania 
tj. z prezesem istniejącej już stacji na Podhalu jak i radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem 
w zakładaniu i prowadzeniu spółek narciarskich. Na dzień dzisiejszy mamy około 60 osób, 
inwestorów zdeklarowanych i wciąż liczba ta rośnie. Osoby te otrzymały treść projektu umowy 
spółki i projekty umów dzierżawy. Miały też czas na zadanie pytań i rozwianie swoich wątpliwości.  

Przed nami historyczne wyzwanie, bowiem na realizację pomysłu powstania wyciągu 
czekamy od ponad 20 lat. Gorąco zapraszam wszystkich chętnych i zainteresowanych wejściem 
jeszcze do spółki o kontakt z Urzędem Gminy. Dziękuję Panu Wiesławowi Maciąga Sołtysowi 
Sołectwa Ochotnica Dolna za znaczącą pomoc w uzyskiwaniu zgód od mieszkańców, właścicieli 
terenów w okolicach planowanej inwestycji. Dziękuję całej Radzie Gminy, na czele 
z Przewodniczącym i Zastępcą, Sołtysom, pracownikom urzędu, za wszelką pomoc i wszystkim 
Mieszkańcom, którym leży na sercu rozwój turystyczny Gminy. 
 

          

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 



Str. 3                                                                                     Nr 56/17 

DZIAŁANIA SAMORZĄDU W OKRESIE OD GRUDNIA 2016 ROKU DO KWIETNIA 2017 ROK 
 

Gmina Ochotnica Dolna uczestnikiem III Forum Gmin Karpackich  
W dniach 1-2 grudnia w Rzeszowie, spotkali się włodarze ponad 60 gmin, przedstawiciele administracji 

rządowej, służb ochrony przyrody, lokalnych stowarzyszeń, a także naukowcy, eksperci oraz mieszkańcy żyjący 
i gospodarujący w Karpatach, którzy dyskutowali o wspólnym gospodarzeniu w karpackiej przestrzeni. Wśród 
uczestników spotkania byli także przedstawiciele Gminy Ochotnica Dolna – Pan Stanisław Jurkowski Wójt Gminy oraz 
baca z Ochotnicy Górnej Pan Jarosław Buczek.  

Tegoroczne Forum Gmin Karpackich miało szczególny wymiar, ponieważ odbywało się w roku, w którym 
obchodzimy 10. rocznicę ratyfikacji Konwencji Karpackiej w Polsce. Jednym z kluczowych tematów Forum był rozwój 
zrównoważonej turystyki. Głos w dyskusji zabrał m.in. Karol Biedrzycki, przedstawiciel Ministerstwa Sportu i Turystyki, 
który mówił o Strategii zrównoważonego rozwoju turystyki w Karpatach i Krajowym Planie Działań związanym z jej 
realizacją. 

Wśród poruszanych zagadnień nie zabrakło wątków związanych z odpowiedzialnym kształtowaniem 
przestrzeni, którego celem jest tworzenie optymalnych warunków dla zrównoważonego rozwoju polskiej części 
Karpat. Szansą dla takiego właśnie rozwoju jest przede wszystkim największe bogactwo regionów, czyli ich przyroda, 
a zarazem troska o środowisko naturalne. Przed zebranymi, w krótkiej prezentacji, wystąpił Wójt Ochotnicy Pan 
Stanisław Jurkowski, który nawiązał do tematu w kontekście działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, 
prowadzonych obecnie na terenie Gminy Ochotnica Dolna. 

Równie istotnym tematem Forum było rolnicze wykorzystanie przestrzeni karpackiej. W tym miejscu głos 
zabrali lokalni hodowcy owiec (m.in. Pan Jarosław Buczek z Ochotnicy Górnej), a zarazem przedsiębiorcy, których 
działalność jest najlepszym dowodem na to, że tradycyjna gospodarka pasterska rozwija się i daje utrzymanie 
mieszkańcom regionu. 

- Jestem pod ogromnym wrażeniem działań i wkładu pracy Pana Jarosława Buczka i jego żony. Oboje 
poświęcają siebie, swoje życie rodzinne, by ratować tożsamość kulturową związaną z pasterstwem w Ochotnicy. 
Dzięki ich pracy nasza miejscowość znana jest w całym kraju i słynie z rozwoju rzemiosła i przetwórstwa produktów 
owczych – mówił Wójt Ochotnicy podczas swojego wystąpienia na Forum. 

   
Źródło: www.gridw.pl 

Wieże widokowe na filmach promocyjnych 
W Nowy Rok wkroczyliśmy z filmami promującymi projekt pn. „Enklawa aktywnego wypoczynku w sercu 

Gorców - szlaki turystyki rowerowej, pieszej i narciarskiej w Gminie Ochotnica Dolna”, który oficjalnie do użytku 
oddany został w maju 2016 roku. 

- Filmy będą wizytówką Gminy i zostaną wykorzystane w celach promocyjnych. Musimy chwalić się tym co 
mamy, być dumni z naszej góralskiej kultury i pokazać piękno gorczańskiego krajobrazu. To pierwsza tego rodzaju 
inicjatywa do szerokiego udostępniania, dzięki której będziemy promować rekreację i turystykę w Gminie – podkreśla 
Pan Stanisław Jurkowski Wójt Ochotnicy. 

Dłuższy film, który trwa ponad 6 minut, przybliża historię powstania jednej z największych inwestycji 
w Gorcach, która ma  na celu poprawę atrakcyjności turystycznej regionu w kraju i za granicą poprzez rozwój 
produktów i oferty turystycznej Gminy Ochotnica Dolna. 

30 sekundowy spot krótko przedstawia Ochotnicę jako miejsce atrakcyjne i przyjazne dla turystów, pokazując 
infrastrukturę powstałą w ramach projektu „Enklawa”. 

Filmy przybliżają różnobarwność sezonową Gorców, turysta zobaczy najpiękniejsze ujęcia miejsc wartych 
odwiedzenia i usłyszy o tym, co w Gminie Ochotnica jest najciekawsze i niepowtarzalne. 

Projekt zrealizowany został dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Partnerami projektu są: Państwowe Gospodarstwo Leśne 
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krościenko nad Dunajcem, Gorczański Park Narodowy, Gmina Łącko, Gmina 
Czorsztyn, Gmina Krościenko n.D, Gmina Kamienica, Gmina Nowy Targ. 

W roku 2017, wzorem roku minionego, na terenie Gminy Ochotnica Dolna odbędzie się kilka imprez 
sportowych. Wśród nich w sierpniu do Ochotnicy zjadą biegacze i cykliści z całej Polski. 

Już w weekend 11-13 sierpnia br. z bazą zawodów w Ochotnicy Górnej odbędzie się druga edycja biegu 
przez najpiękniejsze zakątki Gorców - Gorce Ultra-Trail® . W drugiej edycji zawodnicy będą mieli pięć dystansów 
i trzy dni zawodów. Zaczynamy już w piątek wieczorem, od krótkiego ale wymagającego, Studzionki Vertical. 
Biegniemy cały czas do góry, do tego miejsca gdzie zachód słońca jest najpiękniejszy, szczególnie że oświetla ono 
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czerwone zbocza Tatr. W sobotę dwa tradycyjne dystanse 80 i 43 km, oraz dla tych co lubią trzycyfrowe liczby – 
Gorce Ultra-Trail na 102 km. Oczywiście,  za 5 nowych punktów ITRA. Zakończymy w niedzielę 20-kilometrową 
Ochotnica Challenge. Więcej informacji o biegu TUTAJ http://www.gorceultratrail.pl/pl/o-biegu/ 

W kolejny weekend 18-20 sierpnia br. do Gminy zjadą rowerzyści, którzy spróbują swoich sił w morderczym 
etapowym wyścigu do 4 wież. Nikogo nie trzeba przekonywać, że tereny Gorców są pod tym względem miejscem 
idealnym do zorganizowania wyścigów na rowerach MTB, gdzie zawodnicy poczują prawdziwie górski klimat zmagań. 
Atutem Gminy jest posiadanie rozbudowanej sieci szlaków rowerowych, które zostały przygotowane w ramach 
projektu „ Enklawa aktywnego wypoczynku w sercu Gorców”. 

W przypadku dwóch wymienionych wyżej imprez sportowych, jak i innych zaplanowanych wstępnie 
w kalendarzu na rok 2017, pragniemy wykorzystać oba filmy promocyjne i zachęcić nimi do udziału w wydarzeniach 
sportowych na naszym terenie. O szczegółach wyścigu MTB będziemy informować Państwa na bieżąco. 
 
Gmina Ochotnica Dolna na wystawie plenerowej „Podróż w kolorze – Zimowe Piękno Polskich Gór” 
w Warszawie 

W dniach od 7 do 28 grudnia 2016 roku Gmina Ochotnica Dolna znalazła się na mapie miejsc w Polsce, które 
warto zobaczyć i odwiedzić. W centrum Warszawy, na Krakowskim Przedmieściu, zaraz obok Pałacu 
Prezydenckiego, pokazaliśmy Gorce i nasze wieże widokowe. Wystawę obejrzało około 700 tys. osób. 

– Cieszę się, że wykorzystaliśmy tę szczególną okazję, w tej części Warszawy, gdzie nie ma możliwości 
reklamowania się na co dzień. Wystawa plenerowa, na której, dzięki staraniom samorządu znalazła się Gmina 
Ochotnica Dolna wraz z projektem „Enklawa” pokazała mieszkańcom Warszawy, mediom, turystom zagranicznym 
urok polskich gór. Gorce zimą zrobiły na odwiedzających duże wrażenie, co słyszymy na filmie – podkreśla Pan 
Stanisław Jurkowski Wójt Gminy Ochotnica Dolna. 

Ogólnopolska wystawa plenerowa Polskie Góry Zimą autorskiego Zespołu Bogdana Bartłomieja 
Wawrzyńczyka zorganizowana w jednym z najciekawszych miejsc Warszawy, będących miejscem spotkań 
i spacerów, ponadto zaprezentowana w okresie przedświątecznym i świątecznym spotkała się z aprobatą władz 
Warszawy. W efekcie ekspozycja znalazła się w miejscu, które nie jest dostępne pod względem reklamowym. 

Jak podkreślają organizatorzy ich celem realizowanym od 5 lat jest odkrywanie Polski przed samymi Polakami 
i turystami zagranicznymi. Przypomnienie o rodzimych atrakcjach i możliwościach o których zapominamy lub ich nie 
znamy. Więcej o wystawie przeczytacie Państwo tutaj: http://polskanaj.pl/ 

      
 
Podpisanie umowy na odbiór odpadów komunalnych w Gminie 

30 grudnia br. Pan Stanisław Jurkowski Wójt Gminy Ochotnica Dolna podpisał umowę z Panem Marcinem 
Maurerem Prezesem Zarządu Firmy PUK Empol Sp. z o.o., która wyłoniona została w wyniku przeprowadzonego 
nieograniczonego przetargu na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy 
Ochotnica Dolna w latach 2017-2018. 

Odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Ochotnica Dolna będzie odbywał się w takim samym 
zakresie jak w roku ubiegłym, zmianie ulega tylko częstotliwość dotycząca opróżniania koszy ulicznych z terenów 
przeznaczonych do użytku publicznego. Kosze te opróżniane będą najmniej dwa razy w tygodniu w miesiącach maj-
wrzesień (w poniedziałki i piątki) i co najmniej raz w tygodniu w miesiącach październik - kwiecień (w poniedziałki). 

Koszt utylizacji odpadów komunalnych jest najtańszy w naszej Gminie w porównaniu z ościennymi gminami. 
Umowa zostaje zawarta na czas od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r. 
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W dniu 12 grudnia 2016 roku Rada gminy Ochotnica Dolna przyjęła 4 uchwały dotyczące gospodarowania 
odpadami komunalnymi na terenie gminy Ochotnica Dolna z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku. 
Zmieniono system i metodę naliczania  opłaty zagospodarowanie odpadami; 
- dokonano wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6j ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, to jest w zależności od liczby 
mieszkańców faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość. Obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku.  
- jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości: 6,50 złotych miesięcznie 
od osoby. 
- jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości: 13 złotych miesięcznie 
od osoby. 

 
Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zgłaszania wszelkich zmian dotyczących zmiany liczby 

mieszkańców w ciągu 14 dni od wystąpienia zmiany poprzez wypełnienie i złożenie deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna. Należy podkreślić, że do momentu złożenia 
deklaracji ze zmianami Urząd Gminy jest zobowiązany do naliczania opłaty zgodnie z pierwotnie złożoną deklaracją. 
Wszelkie zmiany zgłaszane w ewidencji ludności (akty urodzenia, akty zgonu) nie są automatycznie przenoszone, bo 
zgodnie z prawem nie mogą być, do deklaracji o wysokości opłaty.  

 
W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się 

domki letniskowe, lub wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez 
część roku, dokonano wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6j 
ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustalono ryczałtową stawkę 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli  
-jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 100,00 zł za rok od domku 
letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 
- jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 150,00 zł za rok od domku 
letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

 
Informujemy i przypominamy, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Ochotnica Dolna przyjętym uchwałą NR XXIX/201/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 12 grudnia 2016 r. 
w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ochotnica Dolna § 1. pkt. 9, pkt. 10 
właściciele, dotyczy to między innymi właścicieli gospodarstw agroturystycznych, schronisk, stacji narciarskich, 
domów wycieczkowych, pensjonatów zobowiązani są do deklaracji dodatkowych pojemników i ponoszenia dodatkowej 
opłaty za odpady powstałe na w/w nieruchomościach w wyniku prowadzenia wynajmu miejsc noclegowych. 
Zgodnie z UCHWAŁA NR XXIX/202/16 RADY GMINY OCHOTNICA DOLNA z dnia12 grudnia 2016 roku ustalono 
miesięczne stawki obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku za odpady komunalne  
-zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości: 1) 0,06 m3 – 7,80 zł, 2) 0,08 m3 – 10,40 zł,  
3) 0,12 m3 – 15,60 zł, 4) 0,24 m3 – 33,60 zł, 5) 1,1 m3 – 88,00 zł, 6) 2,2 m3 – 176, 00zł, 7) 5 m3 – 400,00 zł, 8) 7 m3 
– 560,00 zł, 
- nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustalono wyższą miesięczną stawkę za pojemnik/kontener: 1) 0,06 
m3 – 11,70 zł, 2) 0,08 m3 – 15,60 zł, 3) 0,12 m3 – 23,40 zł, 4) 0,24 m3 – 50,40 zł, 5) 1,1 m3 – 132,00 zł, 6) 2,2 m3 – 
264,00 zł, 7) 5 m3 – 600,00 zł, 8) 7 m3 – 728,00 zł, 9) 10 m3 – 1040,00 zł 

Na terenie Gminy funkcjonuje Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (w tym także 
zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych) prowadzony przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL 
Spółka z o.o. zgodnie z regulaminem przedstawionym poniżej: 
 
Regulamin PSZOK dla mieszkańców gminy Ochotnica Dolna 
§ 1 
Regulamin określa przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych, zwanym dalej „PSZOK”. 
§2 
1. PSZOK na terenie Gminy Ochotnica Dolna prowadzony jest w Tylmanowej, Osiedle Rzeka 419 przez 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Spółka z o.o 
2. PSZOK jest czynny w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. W niedzielę i święta 
PSZOK jest nieczynny. 
3. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów może być okresowo wstrzymane (sytuacje awaryjne 
wymagające interwencji odpowiednich służb) 
§3 
1. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie posegregowane odpady dostarczone wyłącznie od osób fizycznych z gminy 
Ochotnica Dolna. 
2. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich czystości, składu. 
3. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie. 
§4 
PSZOK przyjmuje nieodpłatnie następujące rodzaje odpadów: 
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1) Papier, i opakowania z papieru i tektury, gazety, katalogi, zeszyty bez zszywek metalowych, książki, reklamówki 
papierowe, 
2) Tworzywa sztuczne i metale ( odpady z tworzyw sztucznych i metali tj. puste butelki i opakowania plastikowego 
napojach, środkach czystości, plastikowe nakrętki, folie i torebki z tworzyw sztucznych, 
opakowania stalowe i aluminiowe, opakowania typu tetra pak, miski, wanienki, meble ogrodowe, duże 
zabawki, 
3) Szkło (butelki szklane, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach), 
4) Odpadowe szkło inne niż opakowaniowe (szkło okienne, samochodowe, lustra 
5) Odpady zielone 
6) Przeterminowane leki, 
7) Lampy fluorescencyjne, 
8) Chemikalia 
9) Zużyte baterie i akumulatory 
10) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny( pralki, lodówki, telewizory komputery, kalkulatory itp.) 
11) Odpady wielkogabarytowe (meble, wyposażenie wnętrz, itp.) 
12) Zużyte opony pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwach domowych, 
13) Złom odpady poremontowe powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku prowadzenia drobnych 
prac remontowych (nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót 
do Starosty) 
14) Odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych ( pozostałości farb, lakierów, rozpuszczalników, 
kwasów, olejów płynów do chłodnic, zużyte tonery drukarskie, opakowania po środkach ochrony roślin, 
opakowania po detergentach zawierających niebezpieczne substancje. 
§5 
PSZOK ma prawo odmówić odbioru odpadów 
1) których ilość wskazuje na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe 
2) nieprawidłowo zabezpieczonych 
3) odbiegających właściwościami od odpadów, 
4) zanieczyszczonymi innymi frakcjami odpadów w sposób uniemożliwiający klasyfikację odpadów 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu 
odpadów, 
5) których przyjęcie byłoby sprzeczne z przepisami prawa lub mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi. 
§6 
1. Odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i nieuszkodzonych pojemnikach, 
zawierających informację o rodzaju odpadu. 
2. Odpady ulegające biodegradacji przyjmowane są wyłącznie w workach foliowych o pojemności do 120 l. 
§7 
Prowadzący PSZOK prowadzi ewidencję odpadów zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku 
o odpadach 
(Dz. U. z 2013 r. poz.21) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz. U. nr 112 poz. 1206) 
§8 
1. Skargi i wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna, osiedle Dłubacze 160, pok. Nr 8, Tel. 18 262 
09 45 
2. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest dostępny na stronie 
internetowej 
Urzędu Gminy Ochotnica Dolna: www.ochotnica.pl 

 
Informujemy że, UCHWAŁA NR XXIX/204/16 RADY GMINY OCHOTNICA DOLNA z dnia 12 grudnia 2016 r. 

określa szczegółowo sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Między innymi ustala częstotliwość odbioru odpadów zgodnie 
z załączonym harmonogramem 
1) zmieszane odpady komunalne – dwa razy w miesiącu; 
2) tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe, szkło i metal - raz w miesiącu; 
3) odpady ulegające biodegradacji – raz w miesiącu w okresie letnim (maj – październik); 
4) popiół – raz w miesiącu w okresie grzewczym (listopad – kwiecień); 
5) meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady 
niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych - co najmniej 1 raz w roku; 
6) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających pozwolenia na 
budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót do 1 m3 - co najmniej 1 raz w roku. 

 
Odbiorowi podlegają odpady komunalne, wystawione przed posesję do godziny 8.00 rano w dniu odbioru, 

w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego do odbioru odpadów lub dostarczone na miejsce 
wyznaczone do tego celu. 
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Spotkanie Dyrektorów szkół z terenu naszej gminy 
4 stycznia br.  Pan Stanisław Jurkowski Wójt Gminy Ochotnica Dolna zorganizował w Urzędzie Gminy 

Spotkanie dla wszystkich dyrektorów szkół z terenu naszej gminy. 
Na spotkanie przybyli również zaproszeni przez Wójta przedstawiciele Kuratorium Oświaty: Pani Bożena Bryl 

– Dyrektor Delegatury w Nowym Targu oraz wizytatorzy, Panowie: Jerzy Stodólski i Leszek Ciężobka. 
Tematem spotkania było omówienie zmian w sieci szkolnej w związku z wdrażaną reformą oświaty i likwidacją 

gimnazjów. W czasie dyskusji przeanalizowano wiele wariantów przekształceń jednostek oświatowych i najlepszym 
z możliwych rozwiązań przewidzianych prawem, jest przekształcenie sześcioletnich szkół podstawowych 
w ośmioletnie. W szkołach, w których funkcjonują na dzień dzisiejszy szkoły podstawowe wraz z gimnazjami, oddziały 
gimnazjalne zostaną włączone do szkół podstawowych do czasu ich wygaszenia. 
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Spotkanie ze strażakami OSP Ochotnica Górna 
W dniu 6 stycznia br. Pan Stanisław Jurkowski Wójt Gminy Ochotnica Dolna na zaproszenie Prezesa OSP 

Ochotnica Górna Pana Stanisława  Chryczyka wziął udział w walnym zebraniu członków jednostki połączonym 
z noworocznym spotkaniem opłatkowym. 

Zebranie było okazją do podsumowania minionego roku.  Sprawozdanie z działalności jednostki OSP odczytał 
prezes Stanisław Chryczyk. Następnie  po przedstawieniu przez Skarbnika sprawozdania finansowego i podjęciu 
uchwały o udzieleniu absolutorium zarządowi za miniony okres głos zabrali zaproszeni goście i druhowie. 

Pan Wójt podziękował strażakom za gotowość do niesienia pomocy w sytuacjach kryzysowych, owocną 
współpracę z samorządem, a także życzył druhom wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i służbie strażackiej. 
Zadeklarował także znaczące wsparcie finansowe dla wszystkich jednostek OSP w Gminie Ochotnica Dolna. 

Wójt złożył życzenia osobom starszym 
Spotkanie Opłatkowe dla osób starszych zorganizowane zostało w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy 

Dolnej w niedzielę 15 stycznia br. przez księży z Parafii pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Ochotnicy Dolnej, Caritas 
przy współpracy  WOK. Tradycja spotkania z Seniorami podtrzymywana jest już w Gminie Ochotnica Dolna od kilku 
lat a inicjatorem spotkań był obecny proboszcz ks. Paweł Legutko wraz z oddziałem Caritas. 

Przybyłych powitał śpiewem Chór Parafialny prowadzony przez SM. Danutę Jagiełę. Po wspólnej modlitwie, 
złożeniu sobie życzeń i łamaniu opłatkiem goście zasiedli do stołów. Po obiedzie Pan Stanisław Jurkowski Wójt 
Gminy częstował zgromadzonych smacznym tortem. Nie zabrakło również akcentów artystycznych. Najpierw dzieci 
i młodzież – członkowie zespołu Nucicki, przygotowane przez Panią Agatę Chlipałę przedstawiły krótką scenkę 
pokazującą dawne tradycje wigilijne. Następnie kolędowanie rozpoczęła kapela Zespołu Regionalnego Spod Gorca 
wspólnie z Nucickami a na zakończenie zagrał zespół „Ochotnicka Chałtura” składający się z członków Orkiestry 
Dętej OSP Ochotnica Dolna. 

W spotkaniu uczestniczyła także Poseł na Sejm RP Pani Anna Paluch. Opłatek upłynął w serdecznej 
atmosferze, pełnej wspomnień i uśmiechów. 

   

Opłatek Związku Podhalan w Ochotnicy Górnej 
Tradycyjnie, jak co roku, w okresie Świąt Bożego Narodzenia i na początku Nowego Roku członkowie 

Gorczańskiego Oddziału Związku Podhalan, Koła Gospodyń Wiejskich, zaproszeni goście, sympatycy i przyjaciele, 
spotkali się w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej, aby połamać się opłatkiem. 

Uroczystość opłatkową rozpoczęto Mszą św. w tradycyjnej góralskiej oprawie, którą celebrował Kapelan ZP 
ks. dr Stanisław Kowalik. Słowo wstępne i życzenia złożył również zaprzyjaźniony z naszym Oddziałem ks. Prałat 
Władysław Zązel. Podczas Eucharystii przyjęto ślubowanie od nowoprzyjętych członków Naszego Oddziału, zaś przy 
wspólnym kolędowaniu w WOK-u zagrali i zaśpiewali „Mali Ochotni”. 

W tym naszym góralskim świętowaniu nie zabrakło władz parlamentarnych w osobach Poseł na Sejm RP 
Pani Anny Paluch, Senatora RP Pana Jana Hamerskiego - Honorowego Prezesa ZP w Polsce, jak i władz 
samorządowych na czele z Wójtem Gminy Ochotnica Dolna Panem Stanisławem Jurkowskim, Panią Sekretarz Marią 
Łojas-Jurkowską, Przewodniczącym Rady Gminy Panem Franciszkiem Ziemiankiem oraz radnymi Gminy i Sołtysem 
z Ochotnicy Górnej. 

Jedność w różnorodności dało się spostrzec w licznych i zacnych delegacjach. Spośród delegacji i pocztów 
sztandarowych należy wymienić: oddziały ZP Nowy Targ, Łącko, Żywiec, Obidza, Niedźwiedź, Dębno, Łopuszna, 
Ochotnica Dolna, Tylmanowa, Krościenko n/D, OSP Ochotnica Górna, IX Podhalańska Drużyna Harcerska im. Olgi 
i Andrzeja Małkowskich, Dyrekcja i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Ochotnicy Górnej oraz przedstawiciele 
Stowarzyszeń: "Odkrywamy Gorce" i Stowarzyszenia Artystów Pienińskich. 
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Tradycyjny Opłatek Związku Podhalan Oddziału w Tylmanowej 
Spotkanie Opłatkowe, które odbyło się w sobotę 21 stycznia br., zorganizowane przez Związek Podhalan 

Oddział w Tylmanowej, rozpoczęło się od uroczystej Mszy św. w kościele pw. Miłosierdzia Bożego koncelebrowanej 
przez kapelana Związku Podhalan ks. dr Stanisława Kowalika z Ochotnicy Górnej oraz proboszcza miejscowej parafii 
ks. Marka Mroczka. Eucharystię uświetnił śpiew Chóru „Misericordia”. 

Następnie goście, przedstawiciele pocztów sztandarowych ze ZP Oddziału w Nowym Targu, Szczawnicy, 
Obidzy, Łopusznej, Ochotnicy Górnej, Ochotnicy Dolnej, Ochotniczej Straży Pożarnej z Tylmanowej i delegacja ZP 
z Jazowska przeszli do sali Wiejskiego Ośrodka Kultury w Tylmanowej. Tam zgromadzonych przywitała Prezes 
Oddziału Pani Zofia Piszczek.  Po wspólnej modlitwie przyszedł czas na składanie sobie życzeń. 

W spotkaniu opłatkowym uczestniczyli m.in. Pani Anna Paluch Poseł na Sejm RP, Pan Jan Hamerski Senator 
RP, Pan Stanisław Jurkowski Wójt Gminy Ochotnica Dolna, Pani Maria Łojas-Jurkowska Sekretarz Gminy Ochotnica 
Dolna a zarazem Radna Powiatu Nowotarskiego, radni, sołtys Tylmanowej, dyrektorzy szkół, sympatycy i przyjaciele. 
Pan Wójt przekazał na ręce Pani Zofii Piszczek - Prezes Związku Podhalan Oddziału w Tylmanowej, podziękowania 
oraz złożył wszystkim zebranym najlepsze życzenia. Podziękował także oddziałowi za wieloletnią promocję 
regionalizmu, muzyki góralskiej, śpiewu, tańca, gwary i sztuki, co członkowie czynią na co dzień bezinteresownie. 

Na zakończenie wystąpił Zespół Regionalny Tylmanowianie działający przy WOK w Tylmanowej 
oraz członkowie miejscowego oddziału Związku Podhalan w przedstawieniu „O Muzykancie Zwyrtale”. 
  

       

 

   

 

Wiosną rozpoczną się prace przy budowie dwóch odcinków chodnika 
Pan Stanisław Jurkowski Wójt Gminy Ochotnica Dolna w dniu 25 stycznia br. podpisał wstępne porozumienie 

z Powiatowym Zarządem Dróg w Nowym Targu na mocy którego już na wiosnę ruszą prace przy budowie dwóch 
nowych odcinków chodników dla pieszych na terenie Gminy Ochotnica Dolna. 

W poniedziałek 23 stycznia br. na zaproszenie Pana Wójta do Ochotnicy przyjechał dyrektor Powiatowego 
Zarządu Dróg w Nowym Targu Pan Robert Waniczek. Podczas kolejnego, drugiego spotkania 25 stycznia w siedzibie 
PZD w Nowym Targu, omówiony został projekt koncepcyjny oraz została podjęta decyzja o wyborze wariantu do 
dalszego opracowania. 

- Dzisiaj udało się ustalić ostateczny plan wykonania prac na drodze powiatowej dotyczących dwóch 
odcinków. Pierwszy odcinek o długości około 800 metrów w Tylmanowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni, drugi 
o podobnym zakresie w Ochotnicy Górnej na odcinku od os. Posadowskie do os. Jurkowski Potok – podkreśla 
Pan Stanisław Jurkowski Wójt Gminy Ochotnica Dolna. 

Kolejne, przewidziane do realizacji zadania to: 
• Chodnik dla pieszych w Ochotnicy Dolnej od os. Barbarówka do mostu Pod – Słubicą wraz z wymianą 

nawierzchni drogowej; 
• Chodnik dla pieszych w Ochotnicy Górnej od os. Jaszcze w kierunku os. Ustrzyk; 
• Budowa mostu na drodze powiatowej na wysokości Potoku Skrodne. 
Trzy wyżej wymienione zadania są w trakcie prac urbanistyczno-planistycznych, które zakończą się wydaniem 

pozwolenia na budowę. 
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Spotkanie w sprawie Klastra Energii „Zielone Podhale”  
Końcem stycznia br. w Centrum Energetyki AGH w  Krakowie, miało miejsce kolejne spotkanie dotyczące 

uczestnictwa Gminy Ochotnica Dolna w pilotażowym programie dotyczącym powstania na terenie gminy 
nowoczesnego bilansowania energii w ramach Klastra Energii „Zielone Podhale”. 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Gminy Ochotnica Dolna - Pan Stanisław Jurkowski Wójt 
Gminy,  Pan Tadeusz Kudłacz Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa oraz Pan Krzysztof Ligęza główny 
specjalista ds. inwestycji i zamówień publicznych. 

Pan Wójt wraz z delegacją poruszył temat uczestnictwa Gminy Ochotnica Dolna w pierwszym tego typu 
w Polsce, pilotażowym programie, który w ramach Klastra „Zielone Podhale” zostanie przedłożony w Ministerstwie 
Enargii celem wsparcia. Projekt obejmuje zintegrowanie w jedną całość różnych źródeł wytwórczych energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych m.in. na terenie Gminy Ochotnica Dolna. 

Obecni na spotkaniu specjaliści - Przewodniczący Zespołu Sterującego Klastra Energii Zielone Podhale 
dr Sławomir Kopeć (AGH) oraz członkowie zespołu prof. Zbigniew Hanzelka (AGH) i mgr inż. Edmund Ciesielka 
(AGH) wysoko ocenili stopień zaangażowania władz gminy Ochotnica Dolna w program. W ocenie specjalistów 
istnieje duża szansa uznania w Ministerstwie Enargii tego projektu. Podkreślili  też, że działania podejmowane 
w ostatnim czasie na terenie Gminy Ochotnica powinny stanowić wzór dla innych gmin karpackich. 

Na terenie gminy Ochotnica Dolna powstały bądź planowane są różne wytwórnie dla energii odnawialnej. 
Istniejące: 

1. Największa w regionie farma fotowoltaiczna i największy magazyn energii w technologii litowo-jonowej przy 
oczyszczalni ścieków oraz na budynku szkoły w Tylmanowej; 

2. 120 wyspowych mikroinstalacji fotowoltaicznych wykonanych w 2015 roku; 
3. 589 realizowanych obecnie instalacji fotowoltaicznych; 

Planowane: 
1. Powstanie biogazowni na oczyszczalni ścieków; 
2. Powstanie małych elektrowni wodnych na potokach na terenie Gminy; 
3. Wykorzystanie biomasy z zakładów z terenu Gminy (zrębów z wycinek, pozostałości z produkcji tartacznej - 

trocin, itp.); 
4. Wykorzystanie energii z ciepła ziemi (pompy ciepła); 
5. Wykorzystanie energii elektrycznej do ogrzewania budynków na specjalnie dostosowanej ulgowej taryfie. 
Szczegóły i uzgodnienia programu jak również wysoki stopień zaangażowania działań Gminy Ochotnica Dolna 

w kierunku odnawialnych źródeł energii Wójt Gminy przedstawi po konsultacjach z przedstawicielami na najbliższym 
spotkaniu dotyczącym „klastra” z udziałem ministra, parlamentarzystów, które odbędzie się w Zakopanem w dniu 
31.01.2017 r. 

Realizacja i uczestnictwo Gminy Ochotnica Dolna w tym pilotowym projekcie ma na celu m.in. ograniczenie emisji 
dwutlenku węgla do atmosfery, obniżenie kosztów energii  dla mieszkańców i instytucji oraz znaczącą poprawę 
dostępu do Internetu kablowego i radiowego, a w przyszłości modernizację sieci przesyłowej średniego i niskiego 
napięcia,  co znacznie ograniczy przerwy w dostawach prądu dla mieszkańców. 

Celem przystąpienia naszej gminy do programu klastra „Zielone Podhale" jest poprawa lokalnego bezpieczeństwa 
energetycznego, poprawa stanu środowiska naturalnego, zwiększania konkurencyjności i efektywności lokalnej  
gospodarki oraz promowanie gminy jako najbardziej ekologicznej, zdrowej i czystej miejscowości turystycznej. 

 
Posiedzenie Rady Partnerów Klastra Energii Zielone Podhale z udziałem Ochotnicy 

We wtorek 31 stycznia br. w Zakopanem na posiedzeniu Rady Partnerów Klastra Energii Zielone Podhale 
spotkali się przedstawiciele jednostek samorządowych z terenu Powiatów Nowotarskiego i Tatrzańskiego, wśród 
których byli przedstawiciele Gminy Ochotnica Dolna Pan Tadeusz Kudłacz Kierownik Referatu Inwestycji 
i Budownictwa oraz Pan  Krzysztof Ligęza główny specjalista ds. inwestycji i zamówień publicznych. 

W kolejne spotkanie dotyczące poprawy jakości powietrza włączyli się także przedstawiciele Politechniki 
Krakowskiej, Akademia Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Tauron, Zespołu Elektrowni Wodnych w Niedzicy i Geotermii 
Podhalańskiej. 

Podczas konferencji eksperci przekonywali, że ogrzewanie domów za pomocą elektrycznych pieców 
akumulacyjnych może stać się konkurencyjne do ogrzewania piecami spalinowymi i pomóc w eliminacji niskiej emisji. 
Obecny na spotkaniu wiceminister energii Andrzej Piotrowski zwrócił uwagę, że prąd jest źródłem energii, którą 
możemy sami dostarczyć. 

- Ogrzewanie domów piecami elektrycznymi byłoby pozytywne zarówno dla środowiska jak i dla energetyki. 
Nie potrzeba tu budować specjalnej sieci, a jedynie wykorzystać obecną infrastrukturę. Cena wytworzenia prądu 
w godzinach nocnych, to cena którą możemy traktować jako koszt marginalny – mówił wiceminister. 

Następnie przedstawiono kilka prezentacji dotyczących planowanych programów pilotażowych, które mogą 
być finansowane w ramach „Klastra”. 

Duże zainteresowanie i uznanie uczestników wzbudziła prezentacja Gminy Ochotnica, którą w imieniu Wójta 
i całego zespołu przedstawił K. Ligeza. Prezentacja dotyczyła tzw. zielonej wirtualnej elektrowni Ochotnica (nazwa 
robocza). Pokazała ona bardzo wielkie zaangażowanie gminy w rozwój Odnawialnych Źródeł Energii, troskę 
o środowisko naturalne, dywersyfikację dostaw energii jak również dalekosiężne plany władz gminy w rozwój OZE, 
obniżenie kosztów energii i poprawę bytu mieszkańców. 
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Po jej zakończeniu głos zabierali wiceminister Andrzej Piotrowski, prezes Tauron, przedstawiciele środowisk 
akademickich, którzy docenili ogrom prac wykonanych przez Gminę Ochotnica Dolna oraz pozytywnie dostrzegli 
szeroko zakrojoną strategię gminy w działalność OZE. 

- Mam nadzieję, że nasz projekt, jako jeden z pierwszych i ze względu na kompleksowość rozwiązań 
oraz bardzo duży stopień zaawansowania zostanie przedstawiony do dofinansowania jako program pilotażowy 
w ramach Klastra Energii Zielone Podhale – podkreśla Pan Stanisław Jurkowski Wójt Gminy Ochotnica Dolna. 
 

                        
Źródło: mat prasowe 
 
Wójt na Walnym Zebraniu sprawozdawczo – wyborczym członków OSP Tylmanowa 

W sobotę 28 stycznia br. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Tylmanowej podsumowujące rok 2016. 

Po otwarciu zebrania, wyborze przewodniczącego, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków uczestnicy 
przyjęli porządek zebrania. 

Następnie Prezes jednostki Pan Jan Kozielec odczytał sprawozdanie z działalności jednostki za rok 2016 
oraz złożył najlepsze noworoczne życzenia druhom, ich rodzinom i mieszkańcom Gminy. 

Podczas spotkania zaproszeni goście i druhowie z jednostki OSP Tylmanowa zapoznali się ze 
sprawozdaniem z działalności komisji rewizyjnej a także sprawozdaniem finansowym i z działalności bojowej za rok 
2016. Spotkanie było okazją przedstawienia projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący. 
Zarządowi OSP udzielono absolutorium. 

Pan Stanisław Jurkowski, Wójt Gminy Ochotnica Dolna, podziękował swojemu poprzednikowi Panu 
Kazimierzowi Konopce, byłemu Wójtowi, za troskę o jednostkę w Tylmanowej, doposażenie w sprzęt i modernizację 
obiektu remizy i terenu wokół. 

Druhom z jednostki OSP Tylmanowa Pan Wójt życzył pomyślnych akcji i aby zawsze bezpiecznie wracali 
do domu, podziękował także za zaangażowanie i poświęcenie wolnego czasu, za niesioną pomoc na terenie gminy 
i za działania na terenie gmin sąsiednich. 

Podczas spotkania zebrani symboliczną minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych w 2016 roku dwóch druhów 
z jednostki. 
 

   

25 lat Związku Podhalan – Oddziału w Ochotnicy Dolnej 
Związek Podhalan Oddział w Ochotnicy Dolnej w roku 2017 świętuje ćwierćwiecze powstania. Z tej właśnie 

okazji w niedzielę 29 stycznia odbyła się uroczystość, z udziałem zaproszonych gości i miejscowych oraz okolicznych 
pocztów sztandarowych.  

Obchody 25-lecia Oddziału ZP połączone ze Spotkaniem Opłatkowym rozpoczęły się Mszą św. w kościele 
parafialnym pw. Znalezienia Krzyża Świętego. Eucharystii przewodniczył kapelan Związku Podhalan w Polsce 
ks. dr Stanisław Kowalik z Ochotnicy Górnej w koncelebrze z ks. Proboszczem Pawłem Legutko i ks. Kanonikiem 
Stanisławem Wojcieszakiem. Podczas Eucharystii uroczyste ślubowanie złożyli nowo wstępujący do "Związkowej 
Rodziny" członkowie: Pani Katarzyna Chlebek, Pani Monika Polczyk, Pani Maria Tworek, Pani Joanna Jankowska 
oraz Pan Paweł Ziemianek. 

Następnie zaproszeni goście i poczty sztandarowe miejscowego Związku Podhalan, Koła Łowieckiego 
„Cietrzew” oraz Oddziałów Związku Podhalan z Ochotnicy Górnej, Tylmanowej, Łącka, Szczawnicy, Nowego Targu, 
Kamienicy, Łopusznej, Odrowąża Podhalańskiego, Jazowska i Niedźwiedzia w uroczystym przemarszu udali się do 
Wiejskiego Ośrodka Kultury. 

Tam wszystkich zgromadzonych przywitał prezes Oddziału Pan Jan Lizoń. Słowa uznania i gratulacji 
oraz życzenia trafiły do członków ochotnickiego oddziału m.in. od Pani Anny Paluch Poseł na Sejm Rzeczypospolitej 
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Polskiej, Pana Jana Hamerskiego Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Stanisława Jurkowskiego Wójta Gminy 
Ochotnica Dolna, Pana Franciszka Ziemianka Przewodniczącego Rady Gminy Ochotnica Dolna, Pana Andrzeja 
Sikory Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pana Juliana Kowalczyka Wiceprezesa Związku Podhalan w Polsce 
oraz przedstawicieli zaproszonych delegacji Oddziałów Związku Podhalan. Odczytany został także list gratulacyjny 
przesłany przez Wiedeńsko-Krakowskie Stowarzyszenie Kultury. 

W uroczystości wzięli także udział: Pani Elżbieta Polczyk Zastępca Wójta Gminy Ochotnica Dolna, Pani Maria 
Łojas-Jurkowska Sekretarz Gminy Ochotnica Dolna a zarazem Radna Rady Powiatu Nowotarskiego, Pani Agnieszka 
Zabrzewska Skarbnik Gminy Ochotnica Dolna oraz Radni Rady Gminy, dyrektorzy szkół z terenu Ochotnicy Dolnej, 
prezes OSP w Ochotnicy Dolnej Pan Wojciech Chlipała oraz Sołtysi sołectw. 

W wystąpieniu Pana Wójta mocno wybrzmiały słowa podkreślające, że działalność oddziału skupia się na 
prężnej wieloletniej pracy i podtrzymywaniu  takich wartości jak  honor, godność, piękno, tradycja i ojcowizna. Na ręce 
Pana Prezesa z najlepszymi życzeniami i gratulacjami pięknego jubileuszu Pan wójt przekazał czek i list gratulacyjny.  

Przewodniczący Rady Gminy natomiast w swoich podziękowaniach i gratulacjach przytoczył  słowa Ojca 
Świętego Jan Pawła II - „Górale to jedyne w swoim rodzaju społeczeństwo, które nosi w sobie znamiona wielkiej 
polskiej tradycji, tak wielkiej, że trzeba ażeby ona trwała nadal, ażeby żaden obyczaj, żaden styl i moda 
współczesności tej wielkiej podhalańskiej tradycji nie zniszczyły i nie wyparły”. 

Prezes Jan Lizoń wraz z Wiceprezesem Julianem Kowalczykiem podziękowali byłym prezesom oddziału ZP 
w Ochotnicy Dolnej za pracę na budowania tożsamości regionalnej oddziału oraz członkom Związku za wieloletnią 
działalność, zaangażowanie i wkład pracy wręczając ryngrafy i dyplomy. 

Spotkanie uświetniły występy miejscowych zespołów regionalnych „Nucicki” oraz „Spod Gorca”, a na 
zakończenie zagrał zespół „Ochotnicka Chałtura” składający się z członków Orkiestry Dętej OSP Ochotnica Dolna. 

            

V memoriał Marii Kaczyńskiej w Rabce Zdrój 
W dniu 16 lutego br. Pan Stanisław Jurkowski Wójt Gminy Ochotnica Dolna wraz z uczniami z naszych szkół 

uczestniczył w V Memoriale im. Marii Kaczyńskiej w Rabce Zdroju. 
Zawody narciarskie upamiętniające postać ŚP Marii Kaczyńskiej, tragicznie zmarłej w katastrofie smoleńskiej, 

odbywają się na stoku narciarskim Polczakówka-SKI w Rabce Zdroju już od 2013 roku, uczestniczą w nich licznie 
mieszkańcy Małopolski oraz politycy. 

Tegoroczną imprezę uświetnili swoją obecnością: Jarosław Stawiarski - Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Sportu i Turystyki, Anna Paluch – Poseł na Sejm RP, Jan Hamerski – Senator RP oraz w imieniu gospodarzy Ewa 
Przybyło - Burmistrz Rabki Zdrój oraz Robert Wójciak – Zastępca Burmistrza Rabki Zdrój. 

W konkurencji slalomu startowali nasi uczniowie z: Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Tylmanowej, Szkoły 
Podstawowej w Tylmanowej Zawodzie, w Ochotnicy Dolnej Centrum, Ochotnicy Dolnej Skrodne i Ochotnicy Górnej 
Jamne. 

Najlepsze miejsca dla nas wywalczyła młodzież z Tylmanowej: Nina Hebda - 4 miejsce oraz Piotr Hebda – 
6 miejsce. Biorąc pod uwagę dużą konkurencję (w zawodach wzięło udział ponad 120 zawodników) oraz trudną 
i nową dla naszych zawodników trasę, są to bardzo dobre wyniki. Nie poprzestaniemy jednak na tym, mamy nadzieję, 
że w kolejnych latach ujrzymy nasze dzieci na podium. 

           
 
Puchar Wójta Gminy Ochotnica Dolna w Narciarstwie Alpejskim 

W dniu 21.02.2017 r. w ośrodku narciarskim Arena Narciarska Jaworki po raz piąty rozegrane zostały zawody 
w narciarstwie alpejskim o Puchar Wójta Gminy Ochotnica Dolna. Do zawodów zgłoszonych było 85 zawodników, 
jednak ostatecznie wystartowało 75 uczniów ze szkół z terenu Gminy Ochotnica Dolna, w ośmiu grupach wiekowych. 
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Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe odbył się tylko jeden przejazd po trasie slalomu giganta 
ale rywalizacja była zacięta i stała na bardzo wysokim poziomie. 

Po obowiązkowych zjazdach młodzież, w oczekiwaniu na ogłoszenie wyników skorzystała z przygotowanego 
dla nich przez zaplecze gastronomiczne Areny ciepłego posiłku. 

Podczas dekoracji zwycięzcy otrzymali puchary, medale i atrakcyjne nagrody rzeczowe, ufundowane przez 
Wójta Gminy Ochotnica Dolna, Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej oraz Arenę Narciarska Jaworki - Homole S.A., 
którym należą się za to wielkie podziękowania. 

Na zakończenie, pośród wszystkich zawodników została przeprowadzona loteria, w której uczestnicy 
wylosowali karnety do stacji narciarskiej Arena Narciarska Jaworki oraz sprzęt sportowy i elektroniczny. 

Obserwujemy z roku na rok coraz większe zainteresowanie sportami zimowymi, mamy nadzieję, 
że w przyszłym roku udział w zawodach weźmie jeszcze więcej uczniów a rywalizacja na stoku przysporzy wszystkim 
dużo radości i satysfakcji. 

Wyniki zawodów o Puchar Wójta Gminy Ochotnica Dolna 
Dziewczynki klasy I-II 
I miejsce Zuzanna Wąchała ZSP. Tylmanowa 
II miejsce Aniela Adamczyk ZSP. Tylmanowa 
Chłopcy klasy I-II 
I miejsce Marek Mikołajczyk SP. Ochotnica Dolna- Skrodne 
II miejsce Jan Ludwin SP. Ochotnica Górna 
III miejsce Adam Chrobak SP. Ochotnica Dolna- Centrum 
Dziewczynki III-IV 
I miejsce Nina Hebda ZSP. Tylmanowa 
II miejsce Jolanta Ludwin SP Ochotnica Górna 
III miejsce Aniela Cebula SP Tylanowa - Zawodzie 
Chłopcy III-IV 
I miejsce Piotr Hebda ZSP. Tylmanowa 
II miejsce Rafał Ziemianek SP Tylmanowa- Zawodzie 
III miejsce Kamil Janik SP. Ochotnica Dolna- Centrum 
Dziewczynki klasy V-VI 
I miejsce Karolina Ligas ZSP. Tylmanowa 
II miejsce Iwona Majerczyk SP. Tylmanowa - Zawodzie 
III miejsce Weronika Michałczak ZSP. Tylmanowa 
Chłopcy klasy V-VI 
I miejsce Michał Gołdyn SP. Ochotnica Dolna - Centrum 
II miejsce Hubert Bodziarczyk SP Tylmanowa - Zawodzie 
III miejsce Jakub Pyrdoł SP. Tylmanowa - Zawodzie 
Dziewczyny gimnazjum 
I miejsce Anna Chrobak Gimnazjum Nr 2 
II miejsce Julia Rusnarczyk Gimnazjum Nr 3 
III miejsce Wiktoria Pawlik Gimnazjum Nr 2 
Chłopcy gimnazjum 
I miejsce Maksymilian Hebda Gimnazjum Nr 1 
II miejsce Dominik Hebda Gimnazjum Nr 1 
III miejsce Bartłomiej Chrobak Gimnazjum Nr 2 
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Podziękowanie dla Sołtysów 
Z okazji przypadającego 11 marca Dnia Sołtysa, Wójt Gminy Ochotnica Dolna Pan Stanisław Jurkowski 

podziękował Sołtysom za ich zaangażowanie i pracę na rzecz społeczności lokalnej. Kameralne spotkanie, na którym 
nie zabrakło życzeń i podziękowań odbyło się w przeddzień święta w Urzędzie Gminy. 

Dziękując Sołtysom za dotychczasową współpracę, Pan Wójt wyraził wdzięczność za trud, a także za 
dotychczasową współpracę wierząc, że będzie ona kontynuowana w latach kolejnych oraz złożył życzenia zdrowia, 
osobistego spełnienia i wytrwałości w dalszym pełnieniu tej funkcji. 

- Realizujemy wiele projektów i zadań na terenie Gminy, dlatego wszyscy razem musimy czuwać, by były one 
prawidłowo wykonywane, dlatego funkcja i pomoc Sołtysa jest niezmiernie ważna. Wśród ważnych tegorocznych 
zadań są m.in. budowa ośrodka zdrowia w Tylmanowej, budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych, drogi sołeckie do 
pól, program rewitalizacji gminy, budowa trzech boisk sportowych, budowa ścieżek pieszo-rowerowych, budowa 
VeloDunajec, przebudowa ronda i mostu w Tylmanowej, modernizacja oczyszczalni ścieków, wymiana starych pieców 
i termomodernizacja budynków oświatowych – podkreślał Pan Stanisław Jurkowski. 

Dodatkowo miłym zaskoczeniem dla sołtysów były otrzymane pisemne podziękowania i drobny upominek od 
Wójta Gminy. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu Pani Elżbieta Polczyk Zastępcy Wójta Gminy, 
Pani Agnieszka Zabrzewska Skarbnik Gminy oraz Pan Franciszek Ziemianek Przewodniczący Rady Gminy Ochotnica 
Dolna. 

     
 

Już pływam 2017 

 W okresie od 13 marca do 6 czerwca br. uczniowie klas II i III szkół podstawowych z terenu naszej gminy 
uczestniczą w zajęciach nauki pływania na Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. 
 Kurs w wymiarze 20 godzin obejmuje 66 uczniów i jest prowadzony raz w tygodniu przez dwie godziny przez 
instruktorów pływania, pod okiem ratownika i wychowawców szkolnych. 
 Realizacja zajęć dofinansowana jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach 
zadania "Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży".  
 Na wniosek Pana Stanisława Jurkowskiego, złożony w grudniu 2016 roku, Gmina Ochotnica Dolna otrzymała 
dotację celową na organizację nauki pływania pod nazwą "Już pływam” - w wysokości 9.700,- co pokrywa 41% 
kosztów całego zadania. Pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy, z tym, że rodzice uczniów biorących udział 
w projekcie ponoszą częściowy koszt realizacji zajęć w wysokości: 100 zł. za 1 ucznia. 
 W ramach organizacji zajęć Gmina pokrywa koszty: wstępu na basen, instruktora, transport, opiekę 
wychowawców oraz ubezpieczenie NW. 

Wójt na spotkaniu dotyczącym jakości powietrza 
W czwartek 16 marca br. Pan Stanisław Jurkowski Wójt Gminy Ochotnica Dolna wraz z Panem Franciszkiem 

Ziemiankiem Przewodniczącym Rady Gminy wzięli udział w Rabce Zdroju w posiedzeniu wyjazdowym Sejmowej 
Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, które poświęcone było przede wszystkim ochronie 
powietrza ze szczególnym uwzględnieniem terenu uzdrowisk. 

W spotkaniu, któremu przewodniczyła Pani Anna Paluch Poseł na Sejm RP, wzięli udział także Pan Artur 
Michalski Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Marek 
Haliniak Główny Inspektor Ochrony Środowiska, władze lokalnych samorządów, przedstawiciele organizacji 
zajmujących się środowiskiem oraz przedstawiciele Krakowskiego i Polskiego Alarmu Smogowego. 

Parlamentarzyści spędzili na Podhalu dwa dni. W pierwszym dniu oglądali Geotermię Podhalańską, w drugim 
dyskutowali o ochronie środowiska w miejscowościach uzdrowiskowych oraz o badaniach powietrza prowadzonych 
na terenie uzdrowisk i ich wynikach. O finansowaniu i wsparciu jakie rząd udziela beneficjentom przez swoje agendy, 
w tym przez NFOŚiGW mówił Artur Michalski wiceprezes NFOŚiGW. 

- Jesteśmy jedną z gmin, które korzystają z pomocy finansowej NFOŚiGW przy realizacji projektu 
600 mikroinstalacji fotowoltaicznych, które aktualnie montowane są na dachach budynków mieszkalnych naszych 
mieszkańców. Ten projekt niejednokrotnie podawany był jako przykład działań proekologicznych gminy, podczas 
różnego rodzaju spotkań, konferencji dotyczących jakości powietrza w Małopolsce – podkreśla Wójt Stanisław 
Jurkowski. 

Gmina Ochotnica Dolna prowadzi także zaawansowane działania mające na celu rozwój Odnawialnych 
Źródeł Energii, troskę o środowisko naturalne, obniżenie kosztów energii i poprawę bytu mieszkańców. Te działania 
odzwierciedlenie mają w udziale Gminy w pierwszym tego typu w Polsce, pilotażowym programie w ramach Klastra 
„Zielone Podhale”, który ma zostać dofinansowany ze środków Ministerstwa Energii. 

 - Nasza gmina jest najczęściej wskazywaną gminą ekologiczną na Podhalu. Mam tu na myśli nasze działania 
związane z wymianą pieców na kotły wyższej generacji, starania w ramach Klastra o powstanie małych elektrowni 
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wodnych na potokach na terenie Gminy, wykorzystaniu biomasy z zakładów z terenu Gminy (zrębów z wycinek, 
pozostałości z produkcji tartacznej - trocin, itp., wykorzystaniu energii z ciepła ziemi (pompy ciepła), a także starania 
o wykorzystanie energii elektrycznej do ogrzewania budynków na specjalnie dostosowanej ulgowej taryfie – mówi 
Wójt. 

Podczas dyskusji pojawiły się apele o systemowe rozwiązania walki ze smogiem, padały propozycje m.in. 
inwestycji geotermalnych, zachęt ekonomicznych dla mieszkańców, wprowadzenia specjalnych taryf za ogrzewanie 
gazem czy też dostosowanie prawa w taki sposób, żeby gminy mogły oferować swoim mieszkańcom konkretne 
propozycje rozwiązań. (Oprac. na podstawie mat. Prasowych) 
 
Gminne Eliminacje Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

W piątek 17 marca br. w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjalnych wzięli udział w eliminacjach gminnych Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt.„Młodzież zapobiega pożarom”. 
Nad przebiegiem eliminacji gminnych czuwało jury w składzie: przedstawiciel PSP w Nowym Targu mł. bryg. Piotr 
Krygowski jako Przewodniczący,  mł. asp. Rafał Długi, druh Stanisław Noworolnik Prezes ZOG ZOSP oraz druh Rafał 
Urbaniak Komendant Gminny ZOSP. 

W turnieju wzięło udział 23 uczniów, 15 przedstawicieli szkół podstawowych i 8 szkół gimnazjalnych. Nagrody 
zwycięzcom wręczał Pan Stanisław Jurkowski Wójt Gminy Ochotnica Dolna wraz z Panem Franciszkiem Ziemiankiem 
Przewodniczącym Rady Gminy, druhem Rafałem Urbaniakiem Komendantem Gminnym ZOSP oraz honorowym, 
wieloletnim Prezesem OSP Panem Władysławem Brzeźnym. Organizatorami eliminacji gminnych był Zarząd Oddziału 
Gminnego Związku OSP RP w Ochotnicy Dolnej oraz Wójt Gminy Ochotnica Dolna, który ufundował nagrody dla 
uczestników turnieju. 

Pan Wójt pogratulowali zwycięzcom i życzył im dalszych sukcesów na szczeblu powiatowym. Podziękował za 
trud włożony w przygotowanie się do turnieju podkreślając wysoki poziom wiedzy uczestników oraz dużą frekwencję, 
która świadczy o dogłębnym zrozumieniu problematyki, służącej popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży 
znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru i praktycznych umiejętności. 
W grupie I – szkoły podstawowe pierwsze miejsca zajęli: 

1. Sylwia Bulanda 
2. Bartłomiej Matyszok 
3. Aleksandra Jagieła 

W grupie II – gimnazja pierwsze miejsca zajęli: 
1. Jan Jagieła 
2. Jakub Ligęza 
3. Piotr Trzepak 
4. Przemysław Piszczek 
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy okolicznościowe i nagrody. Dziękujemy zarówno wszystkim uczestnikom 

za chęć wzięcia w nim udziału, jak również opiekunom za zaangażowanie i przygotowywanie uczniów. 
Osoby, które zajęły I i II miejsca w eliminacjach gminnych, będą reprezentować Gminę na eliminacjach 

powiatowych, o których terminie i miejscu zostaną poinformowani. Już dzisiaj życzymy naszym reprezentantom jak 
najlepszych wyników oraz awansu do eliminacji wojewódzkich i zapraszamy do wzięcia udziału w roku następnym. 

     

 

     

 

Z wizytą w Ministerstwie Sportu i Turystyki w Warszawie 
Trzy boiska wielofunkcyjne już niebawem mogą powstać w Gminie Ochotnica Dolna. W czwartek 23 marca br. 

Pan Stanisław Jurkowski Wójt Gminy Ochotnica Dolna wraz z Panią Grażyną Noworolnik Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Tylmanowej i Panem Tadeuszem Kudłaczem Kierownikiem Referatu Inwestycji gościli w Ministerstwie 
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Sportu i Turystyki w Warszawie, rozmawiając z Panem Remigiuszem Ludwigiem Zastępcą Dyrektora Departamentu 
Infrastruktury Sportowej o możliwości pozyskania środków na ich budowę. 

- Takie obiekty sportowe w Gminie Ochotnica Dolna  dadzą możliwość podjęcia aktywności fizycznej 
dzieciom, młodzieży, ale i dorosłym mieszkańcom Gminy. Będzie to idealne miejsce do czynnego odpoczynku, 
rozrywki i alternatywa do spędzania czasu wolnego – mówi Wójt Stanisław Jurkowski. 

Podczas spotkania poruszona została kwestia możliwego wsparcia finansowego do wniosku na budowę 
3 boisk wielofunkcyjnych wraz z bieżnią lekkoatletyczną i siłownią zewnętrzną, które miałyby powstać przy szkołach 
w Ochotnicy Górnej Skrodne i dwa przy szkołach w Tylmanowej w ramach rządowego programu dofinansowania 
obiektów sportowych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

- Zostaliśmy bardzo serdecznie przyjęci i poinformowani o programach ministerialnych i planach pomocy dla 
naszej Gminy – podkreśla Wójt. 

Program Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej zakłada dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych 
obiektów znajdujących się przy obiektach szkolnych, które będą ogólnodostępne i umożliwią masowe uprawianie 
sportu. Spotkanie w Warszawie było możliwe dzięki zaangażowaniu i pomocy Pani Poseł Anny Paluch, za co 
samorząd Gminy Ochotnica Dolna bardzo serdecznie dziękuje. 

     
 

Stowarzyszenie „Odkrywamy Gorce”  
 Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń w dniu 27 stycznia br.  
z następującym składem osobowym Zarządu: Prezes Pani Bożena Kuziel, Wiceprezes – Pani Dorota Bielska i Pani 
Małgorzata Buczek, Skarbnik Pani Monika Tarchała, Sekretarz Pan Andrzej Runger.  - Nieformalnie spotykamy się już 
od dwóch lat – podkreśla Pani Prezes. Głównym celem Stowarzyszenia jest promocja Ochotnicy jako gminy 
turystycznej, jej kultury, tradycji, gorczańskiej kuchni i pięknych krajobrazów. 
 

W piątek 17 marca członkowie nowo powstałego Stowarzyszenia „Odkrywamy Gorce” spotkali się w Urzędzie 
Gminy Ochotnica Dolna z Panem Wójtem Stanisławem Jurkowskim. Ze strony Stowarzyszenia obecni byli Pani 
Prezes Bożena Kuziel, Pani Wiceprezes Dorota Bielska oraz Pani Anna Bielska, Pani Magdalena Jagieła, Pani Anna 
Szlaga, Pani Jadwiga Łętowska, Pan Jarosław Buczek oraz Pan Marek Jagieła. Tematyka spotkania skupiła się 
głównie na kierunkach działań  w turystycznym aspekcie rozwoju Gminy. 

Bez wątpienia duży potencjał gorczańskiej lokalizacji Gminy Ochotnica Dolna, wsparty odpowiednimi 
działaniami i lokalną współpracą instytucji, stowarzyszeń i osób którym zależy na rozwijaniu turystyki w efekcie 
podniesie atrakcyjność oferty turystycznej Gminy. 

Spotkanie było okazją do zadeklarowania współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem, a Gminą i określenia 
najpilniejszych działań. 

Jednym z najważniejszych poruszonych tematów była kwestia oznakowania szlaków, które pozwolą osobom 
przyjeżdżającym do Ochotnicy bezpiecznie dotrzeć na szlak i wrócić do miejsca postoju. 
Wśród priorytetów znalazły się do oznakowania tras: 

1. Od os. Jurkowski Potok, przez Kudów do szlaku Enklawy (Opiekun oznakowania trasy Pan Tadeusz 
Piszczek); 

2. Od os. Błaszczaki, przez Wierchy do szlaku na Gorc (opiekun oznakowania Pan Sołtys Wiesław Maciąga); 
3. Szlak od os. Zawady, przez Jeziorka do szlaku Enklawy (opiekunowie oznakowania Pan Andrzej Tarchała 

oraz Sołtys Pan Wiesław Maciąga); 
4. Od os. Kopcówka do wieży widokowej na Magurkach (opiekun oznakowania Pani Jadwiga Łętowska); 
5. Trasa od kaplicy w os. Jamne, przez Pierdułowski Potok do kapliczki na Gorcu, oraz od kaplicy w os. Jamne, 

przez Skałkę na Przysłop (opiekun oznakowania Pani Anna Bielska i Pani Magdalena Jagieła); 
Członkowie Stowarzyszenia zwrócili uwagę na potrzebę poprawy brzegu potoku na os. Skrodne, gdzie  w sezonie 

letnim istnieje boisko do siatkówki plażowej i plaża nad potokiem Ochotnica, a także zadeklarowali na najbliższy 
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sezon zimowy przygotowanie dwóch biegowych tras narciarskich. Pierwsza na odcinku od Przełęczy Knurowskiej do 
Studzionek, druga w osiedlu Bartoszówka. Pan Wójt wyraził zadowolenie z działań Stowarzyszenia i zadeklarował 
wsparcie podczas realizacji tego zadania. 

Ponadto Stowarzyszenie wyznaczy 1 osobę spośród swoich członków do prac w komisji Rewitalizacji Gminy 
Ochotnica Dolna. Jesienią Stowarzyszenie wznowi kolejną edycję akcji sprzątania Gorców pn. „Gorce sprzątamy, bo 
je kochamy”. 

Na zakończenie członkowie Stowarzyszenia zapoznali się z planowanymi na bieżący rok imprezami kulturalno - 
sportowymi, w po czym zadeklarowali włączenie się w ich przygotowania i uatrakcyjnienie. Wśród najważniejszych na 
rok 2017 są: 

1. Otwarcie Sezonu Turystycznego w Pieninach, Gorcach, na Spiszu i Podhalu – 22 kwietnia 2017 r., gdzie 
Gmina Ochotnica Dolna jest współorganizatorem wydarzenia; 

2. Etapowy Wyścig Szosowy w dniu 19 maja z metą przy boisku Orlik w Ochotnicy Górnej; 
3. Maraton KIERAT 26-28 maja 2017 r; 
4. Gorce Ultra Trail – druga edycja biegu przez najpiękniejsze zakątki Gorców w dniach 11-13 sierpnia 2017 r; 
5. Maraton MTB do 4 wież w dniach 18-20 sierpnia 2017 r. z bazą maratonu przy WOK w Ochotnicy Dolnej; 
6. I Ochotnicki Rajd Waligóry 30 września 2017 r; 
W spotkaniu wziął udział także Pan Franciszek Ziemianek Przewodniczący Rady Gminy Ochotnica Dolna 

oraz pracownicy Urzędu Gminy. 
Na zakończenie Pan Stanisław Jurkowski Wójt Gminy Ochotnica Dolna wyraził uznanie z tego, że mieszkańcy 

Ochotnicy Górnej aktywnie włączają się w promocję miejscowości i jest to już druga inicjatywa, obok powstającej 
spółki dotyczącej budowy wyciągu narciarskiego, którą Wójt za wszelką cenę pragnie realizować dla poprawy oferty 
turystycznej w sezonie zimowym Gminy Ochotnica Dolna. 

 
Nowe szlaki i dostęp do Internetu w Ochotnicy Górnej 

W środę 22 marca, na zaproszenie Pana Stanisława Jurkowskiego Wójta Gminy Ochotnica Dolna w Urzędzie 
Gminy spotkali się przedstawiciele Oddziału Pienińskiego PTTK w Krościenku n.D, członkowie Stowarzyszenia 
„Odkrywamy Gorce” z Ochotnicy Górnej oraz przedstawiciel firmy ADK System z Łącka. 

Głównymi zagadnieniami jakie Wójt Gminy zaplanował do przeanalizowania i omówienia podczas spotkania 
była kwestia braku dostępu do Internetu mieszkańców Gminy Ochotnica Dolna, a w szczególności mieszkańców 
sołectwa Ochotnica Górna oraz omówienie sposobu znakowania szlaków i tabliczek informacyjnych na terenie Gminy 
prowadzących turystę z centrum wsi do istniejących szlaków Enklawy aktywnego wypoczynku i powrotem do miejsca 
zakwaterowania i postoju. 

- Niezmiernie cieszy mnie fakt, że w odstępie kilku dni spotkaliśmy się już po raz drugi z członkami 
Stowarzyszenia „Odkrywamy Gorce” oraz z przedstawicielami krościeńskiego oddziału PTTK i możemy rozmawiać 
o sprawach naprawdę istotnych i priorytetowych dla mieszkańców w aspekcie zbliżającego się letniego sezonu 
turystycznego. Mam nadzieję, że na początek wśród mieszkańców Ochotnicy Górnej znajdą się osoby chętne do 
skorzystania z naszej propozycji stworzenia sieci dostępu do Internetu. Sukcesywnie mamy w planach poszerzenie 
zasięgu dostępu do Internetu o Ochotnicę Dolną i Tylmanową – podkreśla Wójt. 

Zgodnie ze środowymi ustaleniami Pani Bożena Kuziel Prezes Stowarzyszenia Odkrywamy Gorce 
zobowiązała się w imieniu całego Stowarzyszenia do rozeznania i dotarcia do potencjalnych nabywców Internetu, 
oraz do kontaktu z Panem Piotrem Kurpiszem z firmy ADK System z Łącka w celu ustalenia terminu spotkania  
mieszkańców Ochotnicy Górnej z przedstawicielem firmy, który omówi szczegółowo ofertę. 

Następnie wraz z przedstawicielami PTTK i Panem Stanisławem Szlagą miejscowym geodetą dopracowana 
została sieć mających powstać nowych szlaków na terenie Gminy. 

1. Od Centrum Ochotnicy Górnej  przez os. Mostkowe do szlaku czerwonego (opiekun Pan Andrzej Runger), 
przedłużenie szlaku niebieskiego; 

2. Od os. Błaszczaki, przez Wierchy do szlaku na Gorc (opiekun oznakowania Pan Sołtys Wiesław Maciąga), 
dojście do szlaku zielonego. 

3. Szlak od os. Zawady, przez Jeziorka do szlaku Enklawy (opiekunowie oznakowania Pan Andrzej Tarchała 
oraz Sołtys Pan Wiesław Maciąga) przedłużenie szlaku żółtego; 

4. Od os. Jurkowski Potok, przez Kudów do szlaku Enklawy (Opiekun oznakowania trasy Pan Tadeusz 
Piszczek); 

5. Od os. Kopcówka do wieży widokowej na Magurkach (opiekun oznakowania Pani Jadwiga Łętowska) 
uzupełnienie szlaku Enklawy (Szlak Kultury Wołoskiej) o tabliczki kierunkowe; 

6. Trasa od kaplicy w os. Jamne, przez Pierdułowski Potok do kapliczki na Gorcu, oraz od kaplicy w os. Jamne, 
przez Skałkę na Przysłop (opiekun oznakowania Pani Anna Bielska i Pani Magdalena Jagieła), uzupełnienie 
szlaku Enklawy o tabliczki kierunkowe; 

7. Od Schroniska Ustrzyk przez Bartoszówkę, Fiodorówkę do szlaku (opiekun oznakowania Pani Bożena Kuziel, 
gdzie 90% szlaku to szlak Enklawy; 

Gmina Ochotnica Dolna wysłała oficjalne zapytanie do PTTK w Krościenku n.D z prośbą o dokonanie oceny wyżej 
wymienionych szlaków i ich wyceny oznakowania wraz z niezbędnymi tabliczkami informacyjnymi zarówno od strony 
wsi (osiedla) jak i od szlaku Enklawy z uwzględnieniem możliwości zakwalifikowania docelowego szlaków z punktów 
1-3 jako szlaki „PTTK-owskie". 

Osoby przypisane do szlaku jako opiekunowie dotrą z pytaniem i prośbą o zgodę do właścicieli działek po których 
nowe szlaki zostaną wytyczone. Pan Stanisław Jurkowski prosi i apeluje do wszystkich właścicieli nieruchomości, po 
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których mają przebiegać szlaki, o wyrażenie zgody na oznakowanie istniejących tras i ścieżek w celu łatwiejszego 
poruszania się po nich turystów. 

Szlaki przez najbliższe 9 lat będą utrzymywane i odnawiane na koszt Gminy, po tym okresie obowiązek ten 
przejmie na siebie Oddział Pieniński PTTK. 

W spotkaniu udział wzięli: Pan Piotr Kurpisz – ADK SYSTEM, Pan Andrzej Sproch Prezes Oddziału Pienińskiego 
PTTK w Krościenku wraz z Panem Jakubem Wolskim Wiceprezesem oddziału i Panem Jerzym Ziębą skarbnikiem 
oddziału, Pan Stanisław Szlaga Geodeta, Pani Bożena Kuziel Prezes Stowarzyszenia Odkrywamy Gorce, Pani 
Dorota Bielska Wiceprezes Stowarzyszenia, Pan Andrzej Runger Sekretarz Stowarzyszenia, Pan Marek Jagieła 
Członek Stowarzyszenia. Z ramienia lokalnego samorządu Pan Stanisław Jurkowski Wójt Gminy, Pan Franciszek 
Ziemianek Przewodniczący Rady Gminy oraz pracownicy Urzędu. 

   
 
Przedstawiciele Polskiego Związku Wędkarskiego u Wójta 

29 marca br. do Ochotnicy na zaproszenie Pana Wójta Stanisława Jurkowskiego przybyli przedstawiciele 
nowosądeckiego okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z prezesem Panem Zdzisławem Kowalskim na czele, 
dyrektorem Panem Łukaszem Kipielem, skarbnikiem Panem Andrzejem Róg i Panem Rafałem Gawlytą z Klubu Fly 
Fishing Tylmanowa, a zarazem prezesem koła wędkarskiego w  Szczawnicy. W rozmowach uczestniczyli także radni 
z Tylmanowej Pan Czesław Ligas i Pan Jerzy Udziela, który aktywnie włączają się we wszelkie działania samorządu 
lokalnego. 

Spotkanie było okazją do omówienia i pogłębiania dalszej dobrej współpracy pomiędzy Gminą Ochotnica 
Dolna, a okręgiem PZW w Nowym Sączu. Co roku wspólnie organizowanych jest wiele akcji, m.in. akcja sprzątania 
brzegów Dunajca i potoków w Gminie Ochotnica Dolna, w którą ochoczo włączają się mieszkańcy Gminy 
i organizacje z jej terenu, a także członkowie PZW Okręg Nowy Sącz, członkowie Klubu Przyjaciół Dunajca. 

- Ważne jest, aby te nasze wspólne działania, przynosiły dobre efekty. Gmina uczestniczy w akcjach PZW 
w zakresie zarybiania i wielu innych, m.in. umieszczenia ikry pstrąga w inkubatorze w Ochotnicy Górnej. W akcję tę 
mocno włączyli się członkowie klubu Fly Fishing Tylmanowa, wspólnie z Klubem Przyjaciół Dunajca. 
To przedsięwzięcie będzie kontynuowane i wspierane przez gminę, bowiem potok Ochotnica jako jedyny w okolicy 
stwarza obecnie odpowiednie warunki do rozrodu ryb łososiowatych – podkreśla Pan Wójt. 

Podczas spotkania strony podjęły się wspólnej organizacji dużej, ogólnopolskiej imprezy wędkarskiej, 
zaplanowanej na lipiec br., która ma przyciągnąć do Tylmanowej miłośników wędkowania. To wydarzenie będzie 
okazją do przeprowadzenia otwartych zawodów dla osób posiadających karty wędkarskie z terenu całej Polski 
i będzie promować Gminę Ochotnica Dolna. Następnie impreza przekształci się w rodzinny piknik wędkarski, który 
oficjalnie otworzą władze gminy i władze PZW. Piknik będzie okazją do obejrzenia i wypróbowania technik 
muchowych, przeprowadzone zostaną konkursy tematyczne dla dzieci, będzie można także zjeść grillowaną rybę. 
Piknik zakończy się zabawą. 

 

              

Czysta Ochotnica - zebrano ponad 400 ton azbestu 

424 tony azbestu usunięto z terenu Gminy Ochotnica Dolna dzięki programowi opartemu o fundusze 
szwajcarskie. 29 marca 2017 w Wieliczce odbyła się konferencja podsumowująca program „Demontaż i bezpieczne 
składowanie materiałów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”. Gospodarzem konferencji był 
Pan Andrzej Gorzkowicz – burmistrz Miasta i Gminy Szczucin, który witał zaproszonych gości: dr Guido Beltraniego 
Dyrektora SPPW, Wojciecha Kozaka Marszałka Województwa Małopolskiego, przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, 
Wójtów i Burmistrzów miast i gmin partnerskich, koordynatorów i wykonawców projektu. 
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W Małopolsce w programie wzięło udział 69 gmin. Wśród nich była też Gmina Ochotnica Dolna, która może 
pochwalić się regionie wieloma działaniami proekologicznymi. Do programu gmina przystąpiła 14 marca 2016 roku 
i w tak krótkim okresie czasu ze 151  dachów budynków zniknęło 424 tony azbestu. Dodatkową pomoc, którą objęci 
byli najbiedniejsi mieszkańcy gminy, otrzymali właściciele 29 budynków, którym na pokrycie dachu przekazana 
została blacha. Projekt był współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (85%) 
i z budżetu samorządu. Uczestniczące w programie gminy otrzymały pamiątkowe statuetki, w imieniu Pana 
Stanisława Jurkowskiego Wójta Gminy statuetkę odebrała Pani Elżbieta Polczyk Zastępca Wójta. 
(Oprac. na podst. mat. pras.) 
 
Wójt na sesji w sąsiedniej gminie i spotkaniu z Wojewodą Józefem Pilchem 

Pan Stanisław Jurkowski Wójt Gminy Ochotnica Dolna na zaproszenie Pana Jana Dydy Wójta Gminy 
Krościenko n.D oraz Pana Tomasza Gabrysia Przewodniczącego Rady Gminy w Krościenku n.D uczestniczył w sesji, 
która połączona była ze spotkaniem z Panem Józefem Pilchem Wojewodą Małopolskim. 
Podczas sesji Wojewoda Małopolski mówił o realizowanych aktualnie programach rządowych dotyczących rozwoju 
w regionie turystyki i poprawy infrastruktury drogowej. Zamiarem Wojewody jest zamienienie Małopolski 
w „Małopolskę w budowie”. 

Zaproszeni goście mieli także możliwość zabrania głosu. Pan Stanisław Jurkowski Wójt Ochotnicy podkreślał 
w swoim wystąpieniu, że lokalne gminy zrobią wszystko, by tak właśnie było, jednak nie obejdzie się w tym zadaniu 
bez wsparcia władz województwa, gdyż potrzeby lokalnych samorządów są tutaj ogromne. 

- Kiedy 2,5 roku temu obejmowałem stanowisko wójta, zostałem poproszony o pomoc w zakresie budowy 
dojazdu do os. Królowo w Tylmanowej.  Mieszkańcy tego osiedla od ponad 40 lat nie mają dojazdu do własnego 
domu. Przy wielu przeciwnościach i rzucanych kłodach pod nogi dzisiaj mogę powiedzieć, że dzięki działaniom ze 
strony samorządu i radnych z Tylmanowej wreszcie będą mieli dojazd – podkreślił w swoich słowach wójt Ochotnicy. 

Wójt zaprosił także Pana Wojewodę do Gminy Ochotnica Dolna, by mógł osobiście zobaczyć najpiękniejszy 
zakątek Gorców. Na sesji obecni byli również włodarze okolicznych Gminy, z Czorsztyna, Łapsz Niżnych i Bukowiny 
Tatrzańskiej. 

     

III Gminna Akcja Sprzątania Brzegów Rzek i Potoków 
Zaproszenie Pana Stanisława Jurkowskiego Wójta Gminy Ochotnica Dolna do wzięcia udziału w trzeciej 

edycji sprzątania brzegów rzek i potoków zachęciło miejscowe szkoły, sołtysów, radnych, księży, siostry zakonne, 
druhów z OSP, pracowników urzędu, stowarzyszenia, sportowców klubu KS "Gorc Ochotnica" oraz mieszkańców 
z terenu gminy do podjęcia aktywnych działań w zakresie ochrony środowiska. 

W akcję sprzątania w Tylmanowej włączyli się także miłośnicy Dunajca tj. członkowie Polskiego Związku 
Wędkarskiego okręg Nowy Sącz oraz Członkowie Klubu Przyjaciół Dunajca, a na Przełęczy Knurowskiej w Ochotnicy 
Górnej członkowie Stowarzyszenia „Odkrywamy Gorce”. 

Dla uczestników akcji z budżetu gminy zostały zapewnione worki, rękawiczki oraz wywóz zebranych 
odpadów. Zbierający otrzymali także kanapki i wodę. W tym roku łącznie zebrano ponad 4 tony śmieci, były to głownie 
puszki, butelki plastikowe, torebki jednorazowe, opony. 

- Mieszkańcy Gminy Ochotnica Dolna z roku na rok coraz liczniej wyrażają swoje zadowolenie 
z podejmowanych przez Gminę inicjatyw na rzecz ochrony środowiska. Wspólne działania przynoszą przecież 
najlepsze efekty. Troska o środowisko naturalne, w którym żyjemy, ma zachęcać ludzi do wypracowania zmian 
w swoim życiu codziennym, ma wpływać na estetykę naszego otoczenia, ale także na jakość naszego życia – 
podkreśla Wójt Gminy. 

Wójt składa serdeczne podziękowania Wszystkim Uczestnikom, szczególnym Dyrektorom, Nauczycielom, 
Dzieciom i Młodzieży Szkolnej ze wszystkich miejscowych szkół, a także Mieszkańcom, Organizacjom 
Pozarządowym, członkom PZW okręg w Nowym Sączu i członkom Klubu Przyjaciół Dunajca za czynne włączenie się 
w akcję sprzątania Gminy. Podziękowania kieruje także do pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej za sprawne 
zebranie i wywiezienie śmieci do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Tylmanowej. 
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Spotkanie z Dyrektorami Szkół 
We wtorek 4 kwietnia br. Wójta Gminy Ochotnica Dolna Pan Stanisław Jurkowski spotkał się z dyrektorami 

szkół podstawowych i gimnazjów. 
Spotkanie zdominował temat organizacji roku szkolnego 2017/18, wszak kwiecień to miesiąc przygotowania 

arkuszy organizacji szkół i placówek oświatowych. 
Ten rok jest pierwszym rokiem wdrażania nowego systemu oświaty, wszystkie gimnazja z naszej gminy 

zostaną włączone od 1 września 2017 r. do szkół podstawowych i do 31 sierpnia 2019 roku, będą funkcjonowały jako 
szkoły podstawowe z klasami gimnazjalnymi: w Ochotnicy Górnej, Ochotnicy Dolnej Centrum i w Tylmanowej. 
Na Zawodziu i Skrodnem sześcioletnie szkoły podstawowe zostaną przekształcone w ośmioletnie. 

Wójt podkreślił, że jako długoletni dyrektor szkoły sprawy oświaty traktuje priorytetowo, szczególnie leży 
mu na sercu sytuacja nauczycieli i zadowolenie rodziców z nowego systemu szkolnego. 

Efektem spotkania było wspólne ustalenie takich rozwiązań organizacyjnych, które spełnią wymogi jakie 
stawia przed nami reforma oświaty ale zminimalizują niekorzystny wpływ na zatrudnienie pracujących już nauczycieli 
i finanse gminy. 
 
Sołectwo Tylmanowa 
Plan rzeczowo - finansowy Sołectwa Tylmanowa na 2017 rok. 
1. Budowa przychodni wraz z apteką - 560 000,00 
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. Bieżące utrzymanie dróg  - 41 884,40 
7. Bieżące utrzymanie dróg - łatanie dróg  - 34 478,52             
8. Modernizacja dogi os. Potok os. Padół - 50 000,00 
9. Fundusz Sołecki – Zagospodarowanie terenu przed budynkiem szkoły podstawowej oraz gimnazjum w Tylmanowej                                                                                       
- 33 575, 60 
10. Wywóz śmieci - 500,00 
11. Gospodarka gruntami i nieruchomościami -10 000,00 
12. Oświetlenie uliczne - 95 000,00 
Łącznie: 881 878,52 zł 
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Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną, kiedy moc Zmartwychwstałego Chrystusa pokonuje 
ostatecznie siły ciemności i śmierci, zapala w sercach wierzących nadzieję i radość - bł. Jan Paweł II. 

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w drugiego 
człowieka. Życzymy wszystkim mieszkańcom naszej gminy i gościom odwiedzającym nasze strony, aby 
Święta Wielkanocne przyniosły radość, pokój oraz wzajemną życzliwość. Niech ten szczególny czas rozbudzi 
niegasnącą nadzieję, przyniesie pomyślny początek wszystkim zamierzeniom i pozwoli na przeżycie 
pięknych, rodzinnych Świąt, obfitujących w wiarę, nadzieję i miłość. 

Życzy 
Sołtys Stanisław Michałczak 

wraz z 
Radą Sołecką Sołectwa Tylmanowa 

Sołectwo Ochotnica Dolna – Młynne 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, radości, 
smacznego jajka, mokrego dyngusa, mnóstwa wiosennego słońca, oraz samych sukcesów w życiu osobistym 
i zawodowym 

składa Sołtys Sołectwa Ochotnica Dolna - Młynne 
Krzysztof Jagieła. 

Sołectwo Ochotnica Dolna  
W okresie od stycznia do marca 2017 roku realizowano następujące zadania: 

1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Sołectwie tj. odśnieżanie, posypywanie dróg. 
2. 11 marca odbyło się zebranie Rady Sołeckiej.  
3. 26 marca odbyło się Wiejskie Zebranie Sołectwa Ochotnica Dolna, na którym uchwalono budżet na rok 2017. 

Drogi rolnicze – 500,00 
Odśnieżanie – 50 000 
Bieżące utrzymanie – 50 000 
Fundusz Sołecki – 33 575,60 
Gospodarka mieniem komunalnym – 40 000 
Ryczałt sołtysa – 12 600 
Wywóz śmieci – 2000, 00 
Budowa basenu – 200 000 
Oświetlenie uliczne – 70 000 
Montaż barier drogowych – 30 000 
Regulacja dróg – 20 000 
Odbudowa dróg – 43 820, 40 
Razem budżet Sołectwa wynosi : 552 496,00 
 
Wolne środki z roku 2016 – 108 112,46 
Razem cały budżet na 2017 rok wynosi – 660 608,46 
Do podziału pozostaje kwota : 151 932,86 
 
Wnioski zaakceptowane przez Zebranie Wiejskie: 

1. Brysiówka - droga – 15 000 
2. Polisiówka - droga – 10 000 
3. R. Folwark - żwirowanie drogi – 15 000 
4. Kamieniec - umocnienie brzegu – 20 000 
5. Kudowe - droga – 12 000 
6. Lubańskie - droga i płyty – 26 000 
7. Dłubacze - droga – 8 000 
8. Ligasy - zabezpieczenie drogi – 7 000 
9. Skrodne - zabezpieczenie drogi – 15 000 (plus 10 000 z rezerwy Wójta) 
10. Sikorówka - droga – 10 000 
11. J. Potok-  droga, masa asfaltowa  - 10 000 
12.  Rusnaki - odwodnienie drogi gminnej – 3 932,80 

Razem: 161 932,80 
 
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzę wszystkim mieszkańcom Sołectwa dużo zdrowia, 

szczęścia i błogosławieństwa Bożego. 
Sołtys Sołectwa Ochotnica Dolna 

Wojciech Chlipała 
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Sołectwo Ochotnica Górna 
W dniu 24.03.2017 r. odbyło się spotkanie Rady Sołeckiej, na którym to Rada opracowała projekt budżetu, 

zapoznała się z wnioskami od mieszkańców sołectwa, opracowała plan Rady Sołeckiej oraz ustaliła termin i tematykę 
zebrania wiejskiego. 

Zebranie Wiejskie odbyło się w dniu 02.04.2017 r. w WOK w Ochotnicy Górnej. Na zebraniu przedstawiono 
sprawozdanie sołtysa, podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Sołtysowi i Radzie Sołeckiej oraz podjęto 
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017. 
 
Budżet na rok 2017 przedstawia się następująco: 
- drogi rolnicze – 500 zł; 

- odśnieżanie – 50 000 zł; 

- odbudowa dróg i bieżące utrzymanie – 33 982,40 zł; 

- fundusz sołecki – 33 575,60 zł; 

- gospodarka mieniem komunalnym – 50 000 zł; 

- budowa Ośrodka Zdrowia – 100 000 zł; 

- ryczałt Sołtysa – 12 600 zł; 

- wywóz śmieci – 1000 zł; 

- oświetlenie uliczne – 80 000 zł; 

RAZEM – 361 658 zł 
 

Fundusz sołecki w kwocie 33 575,60 zł. został uchwalony i przegłosowany przez zebranie wiejskie na osiedle 
Jaszcze. 

Z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkim Mieszkańcom Sołectwa Ochotnica Górna życzymy zdrowych 
i spokojnych Świąt Wielkanocnych, smacznego Święconego i mokrego Dyngusa  

 

 

Życzy Sołtys Wiesław Maciąga wraz z Radą Sołecką Sołectwa Ochotnica Górna 
 
Gminna Biblioteka Publiczna  
 

W dniu 29 marca 2017 roku GBP w Ochotnicy Dolnej zorganizowała spotkania autorskie pt. „BIBLIOTEKA 
UŚMIECHU – Wiosna w twórczości dla dzieci i młodzieży, pisarza i poety, kawalera Orderu Uśmiechu – Andrzeja 
Grabowskiego” 

Wraz  z panem Andrzejem gościliśmy w Szkole Podstawowej im. ks. prof. J. Tischnera w Ochotnicy Dolnej – 
Skrodne oraz w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ochotnicy Górnej. Kolejny raz pan Grabowski przeniósł 
nas w świat fantazji, opowiadając o swych licznych podróżach oraz o swej bogatej twórczości pisarskiej. Autor wydał 
przeszło 80 powieści dla dzieci i dorosłych. Spotkanie było bardzo przyjazne i humorystyczne a jednakże pełne 
mądrych, życiowych przesłań dla tych młodych osób. Na zakończenie pisarz odpowiadał na liczne pytania dzieci 
oraz dokonywał wpisów do pamiętników oraz do zakupionych książek. 
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Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej 
 
GRUDZIEŃ  

1. 14 Małopolski Konkurs Kolęd, Pastorałek i Pieśni Zimowych etap II.  
Zakwalifikowały się: Martyna Maciuszek, Karolina Twardowska i Wiktoria Wąchała. W kategorii Szkoła 
Podstawowa klasy 4-6 Karolina Twardowska zdobyła 3 miejsce. W kategorii Gimnazjum Wiktoria Wąchała 
zdobyła wyróżnienie.  

2. Sylwester 2016/2017 w WOK Tylmanowa 
 

STYCZEŃ  
1. Konkurs plastyczny pt.: „Zima w bieli” (przedszkole, kl.0 – 6), który rozstrzygniety został 11 stycznia 2017 r. 

w Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej. 
2. 14 stycznia br., odbył się konkurs kolęd, pastorałek i pieśni zimowych. W konkursie udział wzięło 28 osób. 
3. Występ zespołu tanecznego w Krempachach podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (grupa młodsza 

i starsza) 
4. W styczniu odbyły się zabawy choinkowe dla dzieci ze Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego 

w Tylmanowej oraz dla dzieci ze Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Tylmanowej.  
5. WOK zorganizował również Dzień Babci i Dziadka uświetniony występami dzieci.  

 
LUTY 

1. Przegląd grup kolędniczych w Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej  
2. 45 Karnawał Góralski w Bukowinie Tatrzańskiej – wyjazd kapeli i zespołu regionalnego 
3. Nauka pływania – basen Nowy Targ  
4. Konkurs piosenki angielskiej MOK Nowy Targ  

 
MARZEC 

1. Dzień Kobiet  
2. Turniej Tenisa Stołowego kategoria Szkoła Podstawowa  
3. II Gminny Konkurs Kaligraficzny „O Złote Pióro” 
4. W marcu w WOK odbywał się kurs nauki gotowania dla młodzieży i dla dorosłych.  
5. Warsztaty artystyczne dla dorosłych  

 
II Gminny Konkurs Kaligraficzny „O Złote Pióro” 

30 marca w Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej, odbył się Gminny Konkurs Kaligraficzny "O Złote Pióro". 
Zadaniem uczestników było przepisanie wiersza Leopolda Staffa "Wysokie drzewa" piórem ze stalówką na papierze 
z liniaturą. 

W konkursie wzięli udział uczniowie - zwycięzcy etapu szkolnego -ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Ochotnicy Dolnej - Centrum (Anna Faltyn kl. III B i Urszula Tokarczyk kl. III B), Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 
Krwawej Wigilii w Ochotnicy Dolnej -Młynne (Dawid Pawlik kl. III i Karol Jagieła kl. II), Szkoły Podstawowej im. ks. 
prof. J. Tischnera w Ochotnicy Dolnej - Skrodne (Amelia Luberda kl. III i Natalia Groń kl. III), Szkoły Podstawowej 
im. Marii Konopnickiej w Ochotnicy Górnej (Gabriela Groń kl. II A i Aleksandra Chrobak kl. III A), Zespołu Szkolno - 
Przedszkolnego im. mjra H. Sucharskiego w Tylmanowej (Aleksandra Piszczek kl. III A i Martyna Wąchała kl. III B). 
Wyniki:  
I miejsce - MARTYNA WĄCHAŁA - kl. III B - Zespół Szkolno - Przedszkolny im. mjra H. Sucharskiego w Tylmanowej 

II miejsce - ALEKSANDRA PISZCZEK - kl. III A - Zespół Szkolno - Przedszkolny im. mjra H. Sucharskiego 
w Tylmanowej  
II miejsce - ANNA FALTYN - kl. III B - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej - Centrum 

III miejsce - AMELIA LUBERDA - kl. III - Szkoła Podstawowa im. ks. prof. J. Tischnera w Ochotnicy Dolnej - Skrodne 
Organizatorami Konkursu byli: Pani ZOFIA BRZEŹNA (Zespół Szkolno - Przedszkolny im. mjra H. 

Sucharskiego w Tylmanowej), Pani JANINA KRÓLCZYK ( Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej - 
Centrum) oraz WIEJSKI OŚRODEK KULTURY W TYLMANOWEJ. 
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Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej 
- Świąteczne Koncerty w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP Ochotnica Dolna  
- Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu zespołu regionalnego Spod Gorca  
- Jasełka Bożonarodzeniowe wystawione przez Grupę Teatralną działającą przy WOK 
- Zespoły Regionalne: nucicki i Spod Gorca z kolędą w Kochcicach koło (08.01.2017) 
- Choinka strażacka(14.01.2017) 
- Spotkanie opłatkowe dla seniorów (15.01.2017)                                                                                    
- Przedstawienie „W Aniołowie” w wykonaniu wychowanków OREW (18.01.2017) 
- Uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka  (19.01.2017) 
- „Choinka” zorganizowana dla uczniów Szkoły Podstawowej (21.01.2017). 
- „Choinka” zorganizowana dla nauczycieli i rodziców uczniów Szkoły Podstawowej (21.01.2017) 
- Warsztaty konsultacyjne dot. Rewitalizacji Gminy  (23 i 27.01.2017)  
- Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu uczniów Ogniska Muzycznego (27.01.2017) 
- Turniej Szachowy Pięciu Gmin  (28.01.2017) 
- Opłatek i 25-lecie Związku Podhalan  (29.01.2017 r.)     
- Ferie z WOKiem – cykl zajęć dla dzieci i młodzieży: 30.01. - 04.02. Treningi drużyny Starscheer Ochotnica Dolna 
w WOK oraz kilkudniowy obóz sportowy w schronisku młodzieżowym na Ustrzyku, 
04.02. – Wesoła zabawa z animatorami dla dzieci, 04.02. – Zabawa karnawałowa dla młodzieży, 07.02. – Wieczór 
filmowy dla młodzieży, 09.02. – Deblowy Turniej Piłkarzyków dla młodzieży i dorosłych. W turnieju rozegrano 
36 meczy. Po ciężkich rozgrywkach zwyciężyli: I MIEJSCE – Grzegorz Chrobak i Paweł Ziemianek,  II MIEJSCE – 
Adam Florczyk i Mateusz Florczyk,  III MIEJSCE – Adrian Chrobak  i Tomasz Zasadni, 09.02 – I etap warsztatów 
artystycznych dla dzieci, 10.02. – II etap warsztatów artystycznych dla dzieci,  10.02. – Warsztaty makijażowi, 11.02. – 
Turniej Tenisa Stołowego dla młodzieży i dorosłych. Wśród gimnazjalistów rozegrano 45 meczy i 6 dogrywek o II i III 
miejsce. Zwycięzcami  zostali: I MIEJSCE – Paweł Gabryś, II MIEJSCE – Piotr Domek, III MIEJSCE -  Kamil Borzęcki. 
W grupie dorosłych rozegrano 31 meczy. Zwycięzcami zostali: I MIEJSCE – Piotr Wójciak, II MIEJSCE – Marcin 
Gabryś, III MIEJSCE – Damian Janik 
- Ruszyła nauka pływania dla dzieci – grupowe wyjazdy na basen i zajęcia z wykwalifikowanymi instruktorami 
(poniedziałki i soboty – razem 50 dzieci) 
- Koncert Walentynkowy w wykonaniu uczniów Gimnazjum (16.02.2017 r.) 
- „Zapusty” zorganizowane przy współpracy ze Związkiem Podhalan (25.02.2017) 
- Turniej Tenisa Stołowego w debla dla młodzieży i dorosłych (05.03.2017r) 
Po długich rozgrywkach zwycięzcami zostali: I miejsce: Paweł Gabryś i Piotr Wójciak, II miejsce: Marcin Gabryś 
i Damian Janik, III miejsce: bracia Paweł i Rafał Ziemianek. 
- Dzień Kobiet (11.03.2017 r.) 
- Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gminnym (17.03.2017r) 
- Deblowy Turniej Piłkarzyków dla młodzieży (25.03.2017r) W sobotni wieczór młodzież rozegrała 34 mecze, po 
których ostatecznymi zwycięzcami zostali: I miejsce: Paweł Ziemianek i Grzegorz Chrobak, II miejsce: Kamil Borzęcki 
i Dawid Dusza, III miejsce: Piotr Wójciak i Maciej Brzeźny. 
- Warsztaty konsultacyjne dot. Rewitalizacji Gminy (30.03.2017r) 
- Mistrzostwa Polski Cheerleaders w Łochowie koło Warszawy (31.03-02.04.2017r) 
SUKCES DRUŻYNY „STARSCHEER ELITE” OCHOTNICA DOLNA - W dniach 31.03.- 02.04.2017 r. odbyły się XX 
Mistrzostwa Polski Cheerleaders Łochów 2017. Po raz kolejny w zawodach wystartowały drużyny działające przy 
Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej: Starscheer Mini oraz  Starscheer Elite trenowane przez pana 
Mirosława Haczka. Obydwie drużyny  startowały  w dywizji CHEER. Starscheer Mini składa się z 20 zawodników 
w wieku 6 do 12 lat. Wystartowali  w kategorii CHEER COED JUNIOR MŁODSZY, zdobywając IV miejsce.  Ponadto 
członkowie drużyny Starscheer Mini: Emilka Borzęcka, Ola Macanowicz, Dawid Borzęcki, Oliwka Nowogórska oraz 
Asia Magda zdobyły złoto w kategorii GROUP STUNT COED JUNIOR MŁODSZY. W kategorii GROUP STUNT 
COED JUNIOR wystartowali: Iza Zabrzewska, Dominika Domek, Kamil Jagieła, Ola Groń i Patrycja Urbańska 
zdobywając II miejsce. Młodzież wystartowała również w trzech innych kategoriach, zdobywając w każdej z nich tytuł 
MISTRZA POLSKI i będzie reprezentować Polskę na Mistrzostwach Europy, które odbędą się w Pradze w czerwcu.  
W kategorii GROUP STUNT COED SENIOR wystartowały 2 drużyny z Ochotnicy. Jedna z nich w składzie: Karina 
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Rusnak, Mirosław Haczek, Patryk Mazur i Kamil Obrzut wywalczyła ZŁOTO, natomiast druga w składzie: Daria 
Franczyk, Krystian Żak, Kinga Zaziąbło, Filip Tokarz i Michał Tobiasz wywalczyli brązowy medal.  Daria Franczyk 
wystartowała dodatkowo w PARTNERSTUNT z Patrykiem Mazurem i wywalczyli  I miejsce.  W zmaganiach 
drużynowych 19 –osobowa drużyna „Starscheer Elite” stanęła na najwyższym stopniu podium zdobywając przepustkę 
do Mistrzostw Europy. W niedzielę w Group Stunt Junior All Girls wystartowały dziewczyny: Natalia Ręgiel, Patrycja 
Urbańska, Dominika Domek, Ola Groń oraz Iza Zabrzewska i wywalczyły brązowy  medal. Wszystkim zawodnikom 
gratulujemy i życzymy sukcesów w Pradze. 

                               
WOK serdecznie zaprasza: 
-  do wzięcia udziału w Rodzinnym Konkursie na najpiękniejszą pisankę wielkanocną  
- 08.04.2017, godz. 16.00 – mecz towarzyski KS Gorc Ochotnica vs FC Polska Wiedeń i występy drużyn Starscheer 
Mini oraz Starscheer Elite  
- 09.04.2017, godz. 18.00 – Koncert Pieśni Postnych  
- SPOTKANIE ORGANIZACYJNE DZIECIĘCEJ GRUPY TEATRALNEJ odbędzie  się  w dniu 19.04.2017 r. o godz. 
19.00  
- SPOTKANIE ORGANIZACYJNE KLUBU PRZYJACIÓŁ DAWNEJ PIOSENKI odbędzie się w dniu 06.05.2017 r. 
o godz. 19.00 
- SPOTKANIE ORGANIZACYJNE KLUBU SENIORA „WESOŁE JEST ŻYCIE STARUSZKA[” odbędzie się w dniu 
10.05.2017 r. o godz. 19.00 

Życzę Wszystkim Mieszkańcom Ochotnicy, aby Święta Zmartwychwstania Pańskiego wniosły 
do Waszych serc radość, pogodę ducha, pokój, ciepło i nadzieję. Kierownik WOK w Ochotnicy Dolnej  
 
Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej 
72. rocznica katastrofy Liberatora  

18 grudnia odbyły się uroczystości upamiętniające 72. rocznicę (18 XII 1944) ostatniej misji bombowca 
15 Armii Powietrznej USAAF, Liberatora „California Rocket”. Przy tej okazji w Wiejskim Ośrodku 
Kultury zainaugurowano  wystawę "Białe gwiazdy na czarno-białych kliszach"  prezentującej unikatowe zdjęcia z lotów 
USAAF nad okupowaną Polską. Całość obchodów połączona była także z uroczystą sumą, w czasie której Harcerze 
z Szaflar przekazali Ochotnicy Górnej Betlejemskie Światełko Pokoju. 

Tradycyjnie uczestnicy spotkania udali się także pod Przełęcz Pańska Przehybka, gdzie znajduje się pomnik 
upamiętniający katastrofę. Przy okazji  obejrzano film o historii lotnictwa i zachowane w muzeum fragmenty samolotu. 
Dr inż. arch. Krzysztof Wielgus poprowadził wykład o historii Liberatora, ubogacajac go ciekawymi grafikami 
tworzonymi we współpracy z żoną Jadwigą. 

W tym roku w uroczystościach wzięli udział p. Wójt i p. Sekretarz Gminy, dyrektorzy i pracownicy szkół 
z terenu gminy, sołtys Ochotnicy, pracownicy Gorczańskiego Parku Narodowego, pasjonaci lotnictwa i znawcy historii 
Liberatora. 

     
Oprac. T. Plata, zdjęcia J. Czajka 
 
Dzień Babci i Dziadka  

W sobotę 2 stycznia odbył się w Wiejskim Ośrodku Kultury Dzień Babci i Dziadka, zorganizowany przy 
współpracy z nauczycielami Przedszkola Czas Dziecięcych Marzeń w Ochotnicy Górnej. Najmłodsi przygotowali dla 
swoich Dziadków emocjonujący program artystyczny. Składając życzenia, wręczali własnoręcznie wykonane 
podarunki. Życzenia wyśpiewała także schola Paradiso, a kolędy zaprezentowali uczestnicy zajęć muzycznych. 
Nie zabrakło także muzyki Małych Ochotnych.  
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62. rocznica pobytu ks. Karola Wojtyły w Ochotnicy  

W niedzielę, 5.02.2017 odbył się III Memoriał w sportach zimowych na Skałce. W ten sposób uczczono 
62. rocznicę pobytu Karola Wojtyły na Skałce. Ks. Karol Wojtyła wraz z młodzieżą spędził tutaj w 1955 roku, 
w gospodarstwie p. Janczurów, kilka dni na obozie narciarskim.   

Od rana na Skałce trwały także tego dnia zawody narciarskie rozegrane dzięki pomocy MKS Trial Ochotnica, 
a o 12.00 ks. Proboszcz S. Kowalik odprawił Mszę świętą w Wojtyłowej Gazdówce. We Mszy uczestniczyli parafianie, 
turyści, muzyka Ochotnych, członkowie ZP i KGW, kierownik Wiejskiego Ośrodka Kultury, radni gminy Ochotnica 
z p. przewodniczącym i sołtys Ochotnicy Górnej. Nie zabrakło także GOPR-owców i funkcjonariuszy Policji, którzy 
czuwali nad prawidłowym przebiegiem wydarzenia. Całość obchodów zakończono przy wspólnym ognisku i częstując 
się posiłkiem przygotowanym przez KGW.  

          
Red. Teresa Plata, Fot. M. Polczyk, K. Czajka 
 
Zespół Szkolno – Przedszkolny im. mjr Henryka Sucharskiego w Tylmanowej 

Pielęgnowanie obrzędów Bożonarodzeniowych jest w naszej szkole bardzo istotne. 22 grudnia na Szkolnej 
Wigilii przedstawiono Jasełka przez uczniów klasy I i kl. IIIa  Dzieci wcieliły się w role Maryi i Józefa, pasterzy, 
aniołów, górali, przedstawicieli  zawodów, trzech króli, przybywających złożyć pokłon Jezusowi narodzonemu 
w ubogiej stajence. Jasełka zostały wystawione również na uroczystej akademii z okazji Święta Babci i Dziadka  
zorganizowanej przez naszych przedszkolaków wraz  z prezentacją wierszy, tańców, piosenek i  najlepszych życzeń.                                          
Uczniowie kl. II a i kl. I wzięli udział w Gminnym Przeglądzie Kolędniczym w WOK  w Tylmanowej i zdobyli I miejsce 
w kategorii klas I – III.           

17 marca odbył się dla uczniów klas II - III  Szkolny Konkurs Kaligraficzny „O Złote  Pióro”. Celem konkursu 
było propagowanie wśród uczniów umiejętności kształtnego i pięknego pisania.  Zwycięzcy etapu szkolnego: Martyna  
Wąchała II B  oraz Aleksandra Piszczek III A.                                                

30 marca - Gminny Konkurs Kaligraficzny - I miejsce Martyna Wąchała kl.III B, II miejsce Aleksandra 
Piszczek III A. Dnia 21 marca  świętowaliśmy Pierwszy Dzień Wiosny. Celem spotkania  było rozbudzanie 
kreatywności uczniów, umożliwienie im prezentacji swoich osiągnięć w warunkach rywalizacji z rówieśnikami, 
integracja zespołów klasowych oraz całej społeczności szkolnej, kształtowanie postaw ekologicznych.                                                                                                                              
Uczniowie klas I - VI uczestniczą  w ogólnopolskim programie edukacyjnym Wielkiej  Orkiestry Świątecznej Pomocy 
,,Ratujmy i uczmy ratować”.  Nabywają  umiejętności z zakresu podstawowych  czynności ratujących życie 
w sytuacji zetknięcia się z osobą poszkodowaną. Realizowany jest Szkolny Program Regionalny, który ma na celu 
kształtowanie tożsamości regionalnej i patriotycznej poprzez poznawanie kultury, tradycji i zwyczajów swojej 
miejscowości i regionu. Klasy I - III  biorą udział w ogólnopolskim programie ,,Śniadanie daje moc” systematycznie 
realizowane są zajęcia na temat zdrowego odżywiania . Podejmowanie działań włączających uczniów w akcje 
charytatywne na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących: Sursum Corda, Szlachetna Paczka, Kartka 
Świąteczna, Kosz słodyczy dla osób niepełnosprawnych z OREW - Koło w Szczawnicy oraz mieszkańców Przytuliska 
św. Alberta w Grywałdzie, ,,Góra Grosza”(264,91 zł), ,,Pola Nadziei”. Ogólnopolski Konkurs „Synapsik”  MEN - 
laureatką czwartej edycji została Nina Hebda. Gminny Konkurs Recytatorski - kategoria gwarowa: I miejsce Karol 
Topolski. Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej pt: „Młodzież zapobiega pożarom” – II miejsce Bartłomiej 
Matyszok. Reprezentacja dziewcząt w koszykówce. 20.01.2017. Igrzyskach Ośrodka Sportowego Szczawnica -                                                
Krośnica - I miejsce. Patrycja Michałczak - Najlepsza zawodniczka turnieju. 14.02.2017. Powiatowe Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej – Rabka – III miejsce. Skład zespołu: Weronika Adamczyk, Anna Biały, Agnieszka Jagieła, 
Beata Janczura, Patrycja Janczura,  Karolina Jurek, Martyna Kurnyta, Dominika Ligas, Karolina Ligas, Agata Opyd, 
Małgorzata Trela, Anna Ziajkiewicz. Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w pływaniu. Nowy Targ, 18.01.2017. 
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Nina Hebda - I miejsce w stylu dowolnym na 50 m. 40,85 s., Weronika Michałczak – VI miejsce w stylu 
grzbietowym, Dominika Michałczak – XII miejsce w stylu grzbietowym.                                                                                         
Puchar Wójta Gminy Ochotnica Dolna w Narciarstwie Alpejskim. Jaworki, 21.02.2017.  I miejsce – Zuzanna 
Wąchała kl. II, II miejsce – Amelia Adamczyk kl. II, I miejsce – Nina Hebda kl.  III, I miejsce – Piotr Hebda kl. III, I 
miejsce – Karolina Ligas kl. VI, II miejsce – Weronika Michałczak kl. V, IV miejsce – Marcel Adamczyk kl. V.  

 
Więcej informacji o działalności szkoły           
i sukcesach naszych uczniów znajdą 
Państwo na stronie internetowej pod 
adresem: http://www.zsptylmanowa.pl/ 

  

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Tylmanowej 
Tegoroczna zima była aktywnym okresem w życiu społeczności Szkoły Podstawowej im. ks. Jana 

Twardowskiego w Tylmanowej i obfitowała w wiele ciekawych wydarzeń. 
Nasi uczniowie wraz z opiekunami zorganizowali kilka ważnych akademii i uroczystości, min. szkolny opłatek. 

Na uwagę zasługuje uroczyste święto Babci i Dziadka, które odbyło się 23 stycznia 2017 r. Jak zwykle, Babcie 
i Dziadkowie dopisali i ze wzruszeniem mogli obejrzeć program artystyczny, który przygotowali dla nich wnukowie.  

             
26 stycznia społeczność szkolna bawiła się na dyskotece karnawałowej, którą zorganizowali nasi niezawodni 

Rodzice. Bardzo dziękujemy!  
Uczniowie aktywnie włączają się w różne inicjatywy. Podobnie jak w ubiegłym roku uczestniczą w projekcie 

„Cała szkoła czyta dzieciom”, a pod okiem opiekuna szkolnego koła PCK pilnie szkolą się w zasadach udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej. Licznie uczestniczą także w pozostałych zajęciach dodatkowych, a wśród nich 
w kołach zainteresowań, zajęciach świetlicowych i sportowych. W dalszym ciągu współpracujemy z Parafialnym 
Klubem Sportowym „Mikołaj” oraz OREW – em w Ochotnicy Dolnej – Brysiówka udostępniając im salę gimnastyczną. 
Ponadto w ramach współpracy z Wiejskim Ośrodkiem Kultury nasi uczniowie uczestniczą w zajęciach i konkursach 
organizowanych przez WOK (Turniej Tenisa Stołowego, Konkursy Plastyczne i Wokalne).  

               
 
8 uczniów klasy 3 bierze udział w tegorocznej edycji projektu „Już pływam”. Kontynuujemy także udział 

w programach: „Mleko w szkole” i „Owoce w szkole” oraz projektach „Mały mistrz”, „Internetowy Teatr TVP”, 
„Akademii Bezpiecznego Puchatka” i „Dniach Zdrowej Żywności”. 

Uczniowie chętnie uczestniczą w konkursach, zarówno szkolnych jak i gminnych. W okresie świątecznym 
zorganizowano szkolne konkursy: kolęd i pastorałek oraz plastyczny na najpiękniejszy stroik i kartkę 
bożonarodzeniową. Na uwagę zasługuje konkurs plastyczny związany z Patronem szkoły pt. „Ksiądz Twardowski – 
przyjaciel przyrody”. Jak co roku uczniowie brali także udział w gminnych eliminacjach Turnieju Wiedzy Pożarniczej.  

Odnieśliśmy wiele sukcesów w zawodach sportowych na różnych szczeblach. Spośród nich należy wymienić: 
III miejsce w Gminnych Zawodach w mini piłce siatkowej chłopców, kilka miejsc na podium Pucharu Wójta Gminy 
w narciarstwie alpejskim, III miejsce w Igrzyskach Powiatu Nowotarskiego w pływaniu indywidualnym oraz III miejsce 
w Igrzyskach Powiatowych w mini koszykówce chłopców. Nasza reprezentacja brała także udział w V Memoriale 
im. Marii Kaczyńskiej w Rabce Zdroju.  
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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy życzymy wszystkim spokoju i wiele łask od 
Zmartwychwstałego Chrystusa. Uczniowie, Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Pracownicy Szkoły Podstawowej 
im. ks. Jana Twardowskiego w Tylmanowej. 

 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej 

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej jak zawsze podejmowanych jest szereg działań. 
Oto niektóre z nich.  

Prawie wszyscy uczniowie klas IV i V wraz z wychowawczyniami pojechali na wycieczkę do Krakowa. 
Najpierw wybrali się na spacer po Krakowie Drogą Królewską od Barbakanu do Wawelu, a następnie obejrzeli 
spektakl „Ania z Zielonego Wzgórza” w Teatrze Groteska”. 

W grudniu Mikołaj z workiem pełnym prezentów odwiedził dzieci z oddziału przedszkolnego. Po przywitaniu 
gość zajął honorowe miejsce i wysłuchał wierszy i piosenek przygotowanych specjalnie dla niego. Następnie nastąpił 
długo oczekiwany przez dzieci moment rozdawania prezentów, uwieczniony pamiątkowymi zdjęciami. Uśmiechy nie 
schodziły z ust przedszkolaków.  

8 grudnia 2016r. nasi uczniowie wzięli udział w XIV Gminnym Konkursie Recytatorskim. Kinga Rapciak 
z klasy III recytowała wiersz Danuty Wawiłow i zajęła II miejsce w kategorii 0 – III. Michał Brzeźny z klasy VI 
zaprezentował wiersz gwarą Stanisławy Gołdyn i wywalczył II miejsce w kategorii IV – VI.  

Również w grudniu przeprowadzony został szkolny konkurs na najpiękniejszą świąteczną ozdobę. Konkurs 
ten cieszył się ogromnym zainteresowaniem i przystąpiło do niego aż 40 uczniów z kl. O - III. Zwycięzcy otrzymali 
dyplomy i nagrody a wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie zostali nagrodzeni pięknymi dyplomami. Prace 
można było podziwiać na wystawie, na szkolnym korytarzu. 

W świątecznej atmosferze 22 grudnia 2016 r. odbyły się w naszej szkole tradycyjne jasełka 
bożonarodzeniowe. To wzruszające przedstawienie zostało przygotowane przez uczniów klasy II i IIIb. Piękna 
scenografia, stroje, podniosłe słowa, wiersze i kolędy wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój. Uroczystość 
uświetnił koncert kolęd i pastorałek zaśpiewanych i zagranych przez zespół Nucicki. Mogliśmy posłuchać również 
kolęd granych na fletach przez uczniów kl. IV. Po części artystycznej i ciepłych życzeniach dzieliliśmy się opłatkiem. 
Były to chwile pełne radości i uroku. 

W styczniu cały zespół NUCICKI udał się do OREW Brysiówka i Przytuliska św. Brata Alberta w Grywałdzie, 
by zakolędować. Członkowie zespołu zawieźli także dary – słodycze i upominki ofiarowane przez dzieci i młodzież 
w szkole. Wielką przyjemność sprawiło wszystkim koncertowanie dla tak wdzięcznej publiczności.  

Dnia 20 stycznia w naszej szkole odbyła się uroczystość, która dostarczyła zaproszonym gościom wzruszeń, 
radości i łez. Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla babć 
i dziadków. Na wstępie pani dyrektor przywitała wszystkich ciepłymi słowami i złożyła życzenia babciom i dziadkom. 
W pięknie udekorowanej sali gimnastycznej uczniowie z kl. IIIa  przedstawili ciekawy i wzruszający program 
artystyczny. Następnie babcie i dziadkowie wysłuchali koncertu kolęd w wykonaniu zespołu Nucicki. Po występie 
zespołu wszyscy obdarowali swoich ukochanych gości upominkami, przygotowanymi własnoręcznie laurkami 
i buziakami. Babcie i dziadkowie ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem. Na gości czekał 
też słodki poczęstunek. 

Przedszkolaki znają i lubią bajki, pokazały to podczas Dnia Książki i Czytelnika zorganizowanego w naszej 
szkole, wcielając się w ulubione postacie z książek.  

Klasy I i 0 brały udział w warsztatach w ramach projektu "Mała akademia folkloru" odbywających się MCK 
Sokół w Nowym Sączu. Uczniowie tych klas wybrali się na wędrówkę po barwnej krainie wzorów i motywów 
wykorzystywanych w tradycyjnym zdobnictwie. Dowiedzieli się czym jest etnodizajn, jak wygląda i do czego służy. 
Mali poszukiwacze etnograficznych inspiracji mieli okazję poznać tajniki powstawania tradycyjnych wzorów i motywów 
ludowych oraz ich symbolicznego i obrzędowego znaczenia. Kontynuacją warsztatów były zajęcia muzyczne, które 
stanowiły okazję do zapoznania się uczestników z instrumentami pasterskimi oraz tradycyjnym składem muzyki, czyli 
kapeli. Dzieci miały okazję zobaczyć z bliska, dotknąć i posłuchać jak grają: dudy, basy, trombita, złóbcoki, okaryna 
i różnego rodzaju piszczałki.  Po wysłuchaniu wykładu wykonały własne instrumenty: piszczałki z patyczków i papieru. 

Każdy może nauczyć się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, gdyż nawet skomplikowanie 
brzmiąca „resuscytacja” to w rzeczywistości kilka prostych czynności. Jednak od tego, czy znajdzie się ktoś, kto je 
prawidłowo wykona, może zależeć czyjeś życie. Pamiętaj, że może to dotyczyć Ciebie i Twoich bliskich. Ważne jest 
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by działać sprawnie, zachowując spokój i opanowanie. Wiadomo, że pierwsze minuty decydują o szansie na 
przeżycie osoby poszkodowanej i niestety często brak podstawowej wiedzy i umiejętności przyczyniają się do śmierci, 
której można było zapobiec. Taką wiedzę przekazano podczas szkolenia ratowniczego w ramach akcji "Ratujemy 
i Uczymy Ratować" w naszej szkole. Patronem tego szkolenia była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, a nasza 
szkoła jest z jedną z ponad 10 tysięcy placówek oświatowych, którym przekazano wiedzę oraz sprzęt niezbędny do 
nauki udzielania pierwszej pomocy. 

Uczniowie naszej szkoły odnoszą sukcesy w konkursach recytatorskich, ortograficznych, olimpiadach 
przedmiotowych oraz zawodach sportowych. Michał Gołdyn z kl. IV zajął I miejsce w zawodach narciarskich o Puchar 
Wójta Gminy Ochotnica Dolna. Mateusz Gołdyn z kl. VI i Michał Gołdyn z kl. IV zajmują I miejsca w zawodach 
pływackich na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych Panu Wójtowi, Przewodniczącemu i Członkom Rady 
Gminy, wszystkim pracownikom urzędu oraz mieszkańcom gminy, składamy najlepsze życzenia. Niech te 
święta będą pełne nadziei i wiary, radosnych spotkań przy wielkanocnym stole oraz smacznego święconego 
jajka. Dyrekcja i Grono PedagogiczneSzkoły Podstawowej im. Jana Pawła II. 
 
Szkoła Podstawowa im. ks. prof. J. Tischnera w Ochotnicy Dolnej 

Szkoła to miejsce rozwoju i edukacji młodego pokolenia. To od nas dorosłych zależy nasza wspólna 
przyszłość, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby przekazywane wzorce i wartości kształtowały właściwe postawy: 
szacunku, zrozumienia i tolerancji. Bierzemy udział w programie profilaktyczno - wychowawczym organizowanym 
przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Gościliśmy w naszej szkole Pana Andrzeja 
Grabowskiego, pisarza, poetę, kawalera Orderu uśmiechu. Klasa VI zwiedziła Podziemia Muzeum 
Historycznego w Krakowie oraz muzeum cukiernictwa. Naszą szkołę odwiedziła rekonstrukcyjna grupa historyczna, 
przeprowadzając Żywą lekcję historii. Uczniowie uczestniczyli również w Żywej lekcji przyrody. Uczniowie wzięli udział 
w rekolekcjach wielkopostnych. Klasy III-V uczestniczyły w wycieczkach do Parku Trampolin w Nowym Sączu. 

              

                  

W dniu 21.02.2017r. w ośrodku narciarskim Arena Narciarska Jaworki rozegrane zostały zawody                                     
w narciarstwie alpejskim o Puchar Wójta Gminy Ochotnica Dolna.16 lutego uczniowie klasy III uczestniczyli 
w wycieczce do Gminnej Biblioteki Publicznej  w Ochotnicy Dolnej. Poznali działalność biblioteki. W Rabce odbyły się 
zawody narciarskie upamiętniające postać Marii Kaczyńskiej. Nasza szkołę reprezentował Marek Mikołajczyk. Uczeń 
naszej szkoły Bartłomiej Gabryś dostał się do etapu rejonowego Małopolskiego Konkursu Biblijnego. Samorząd 
Uczniowski zorganizował w naszej szkole konkurs na Najładniejszy stroik bożonarodzeniowy, akcję Góra grosza, 
zabawę karnawałową, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, Dzień zakochanych, Dzień czekolady oraz Dzień spódnicy. 
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Rada Rodziców zorganizowała zabawę karnawałową w WOK w Ochotnicy Dolnej dla rodziców, nauczycieli 
i wszystkich chętnych mieszkańców naszej gminy. 23 stycznia 2017 r. odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia 
Babci i Dziadka. Artyści teatru kukiełkowego przedstawili nam spektakle: Krowa kłamczucha, Pinokio. Uczniowie klas 
III i IV  przedstawili Jasełka. Dzieci odwiedził również św. Mikołaj. 

                  
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wycieczce do Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Uczniowie 

naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym Zwyczaje bożonarodzeniowe  w Karpatach organizowanym przez 
szkołę w Pyzówce.  W XIV Gminnym  Konkursie  Recytatorskim w WOK w Ochotnicy Górnej  uzyskali następujące 
miejsca: I miejsce Marek Mikołajczyk  kl. III /kategoria- język literacki/ III miejsce Patrycja Janor kl. III /kategoria- 
gwara/  II miejsce Agnieszka Bandyk kl. VI  /kategoria- język literacki/. Dnia 05.12.2016r. w naszej szkole odbył się 
konkurs biblioteczny, Zostań mistrzem pięknego czytania. Organizatorem konkursu była biblioteka szkolna we 
współpracy z nauczycielem języka polskiego. Mistrzem pięknego czytania została: Natalia Chryczyk z klasy VI. Nasza 
szkoła bierze udział w projekcie Na rzecz integracji społeczności romskiej oraz w projekcie Już pływam.                                                                                                                             
 Chcemy serdecznie podziękować wszystkim za wsparcie i zaangażowanie w życie szkoły. Dzięki Wam 
możemy się rozwijać, a tradycje i prawdziwe wartości są i będą drogowskazem  w wychowaniu młodego pokolenia. 

 Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie 
składają najserdeczniejsze życzenia wszystkim mieszkańcom naszej Gminy. 
 
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ochotnicy Górnej 

Szkolne koło „Caritas” 9 grudnia 2016 r. w naszej szkole zostało założone Szkolne Koło "Caritas. 
Na otwarcie przybył dyrektor Caritas Diecezji tarnowskiej - ks. Krzysztof Majerczak. Uroczystość została poprzedzona 
Mszą św. w kościele koncelebrowaną przez ks. dyr. Krzysztofa Majerczaka i naszego proboszcza - ks. dr Stanisława 
Kowalika. Po Mszy Św. uczniowie przeszli do szkoły, gdzie została przedstawiona piękna inscenizacja o bł. Karolinie 
Kózkównie, po czym zaśpiewał piosenkę religijną szkolny zespół. Na końcu do szkolnego koła zostało przyjętych 20 
osób. 

          
15 grudnia 2016 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu odbył się XIV Małopolski Konkurs Kolęd, 

Pastorałek i Pieśni Zimowych. Wśród laureatów znalazły się właśnie uczennice Szkoły Podstawowej 
im. M. Konopnickiej oraz Gimnazjum nr 3 w Ochotnicy Górnej: Martyna Kukuczka  - I miejsce w kategorii wiekowej 
0 –II, Kasia Bulanda – I miejsce w kategorii klas IV – VI, Julia Niewiadoma – I miejsce w kategorii klas 
gimnazjalnych.  

Tryumf naszych siatkarek w Krościenku n/D - Siatkarki z naszej Szkoły Podstawowej w Ochotnicy Górnej 
po uprzednim zdobyciu I miejsca na szczeblu gminnym, 10 stycznia 2017 r. zwyciężyły w turnieju Ośrodka 
Sportowego Pieniny, który odbył się w Krościenku. 22 lutego 2017 r. w nowym Targu na zawodach powiatowych 
zdobyły III miejsce.  

Dzień Babci i Dziadka - 20 stycznia 2017 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia 
Babci i Dziadka. Na uroczystość przybyło ponad sto szanownych gości z czego bardzo się cieszymy. Uczniowie 
recytowali wiersze i przedstawiali skecze, a zespół muzyczny śpiewał piosenki o babci i dziadku. Na końcu zespół 
zaśpiewał przygotowane kolędy. Wszyscy byli zadowoleni. Mamy nadzieję ze co roku nasze babcie i dziadkowie tak 
dopiszą swoją obecnością. 

V Memoriał Marii Kaczyńskiej w Rabce-Zdroju - 14 lutego 2017 roku uczniowie naszej szkoły - Mateusz 
Królczyk (kl.5)  i Dariusz Niewiadomy (kl. 6) wraz z opiekunem panem Andrzejem Komorkiem pojechali na V Memoriał 
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Marii Kaczyńskiej do Rabki-Zdroju. Był to konkurs narciarski. Na zawodach był obecny Prezydent RP - pan Andrzej 
Duda. 

III miejsce Sylwii w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Angielskiej w N. Targu 
22 lutego 2017 roku dziewczyny z kółka muzycznego: Sylwia i Kasia Bulanda oraz Julka Smreczek wraz 
z  opiekunem muzycznym panem mgr Stanisławem Urbaniakiem pojechały do MOK w Nowym Targu na Ogólnopolski 
Konkurs Piosenki Angielskiej. Sylwia zdobyła III miejsce. 

                          
 
Konkurs Humanistyczne - etap wojewódzki - 6 marca 2017 r. Ewa Jurkowska z opiekunem Zofią Król 

pojechała do Nowego Sącza na Małopolski Konkurs Humanistyczny - etap wojewódzki. W wyniku konkursu została 
finalistką. 

I miejsce Sylwii Bulandy w Konkursie Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom" - 17 marca 
2017 r. w WOK w Ochotnicy Dolnej odbył się Gminny Konkurs pożarniczy "Młodzież zapobiega pożarom". Z naszej 
szkoły udział brały: Sylwia Bulanda z kl. VI, Ola Jagieła z kl. VI oraz Ola Król z kl. V. Konkurs przeprowadzili strażacy 
z PSP w Nowym Targu. Sylwia Bulanda zdobyła I miejsce, Aleksandra Jagieła III a Ola Król IV miejsce. 

Etap powiatowy Konkursu Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież zapobiega Pożarom'' - 23 marca 2017 roku na 
Sali Obrad Urzędu Miasta w Nowym Targu odbyły się eliminacje powiatowe 40 Konkursu Pożarniczego ,,Młodzież 
zapobiega pożarom''. Sylwia Bulanda z opiekunem panem Stanisławem Urbaniakiem pojechała na konkurs i zdobyła 
V miejsce. 

Harcerski dzień Myśli Braterskiej w Budapeszcie - Na tegoroczny harcerski Dzień Myśli Braterskiej 
harcerze z naszej szkoły wybrali się do  Budapesztu. W wycieczce brały udział drużyny harcerskie z Bukowiny 
Tatrzańskiej, Szaflar, Białki Tatrzańskiej, Czerwiennego, Skrzypnego oraz Rogoźnika. 

         
 
Gimnazjum Nr 1 w Tylmanowej – wydarzenia z życia szkoły 

 
• Wycieczka klas pierwszych do Nowego Sącza (lodowisko + seans w kinie „Po prostu przyjaźń”). 
• Koncert Kolęd w Kościele. 
• Klasa IIb wraz z wychowawcą udała się na lekcję muzealną w Muzeum Pienińskim na Szlachtowej. 
• Wycieczka klasy Ib do Nowego Sącza (kręgielnia + ściana wspinaczkowa). 
• Wycieczka klasy Ia do Muzeum Pienińskiego w Szlachtowej (udział w lekcji muzealnej). 
• Wyjazd klas pierwszych do Nowego Sącza na spektakl teatralny „Kochając różę”. 
• Wyjazd klas trzecich do Nowego Targu na spektakl teatralny „Skąpiec”. 
• Wycieczka klas trzecich do Oświęcimia i Częstochowy. 
• Maria Janczura – wyróżnienie w Wojewódzkim Międzygimnazjalnym Konkursie Wiedzy o Papieżu Janie 

Pawle II w Krościenku n/D. 
• Piotr Trzepak – III miejsce w etapie gminnym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 
• Zawody Sportowe o Puchar Wójta Gminy Ochotnica Dolna (I miejsce – Maksymilian Hebda, II miejsce – 

Dominik Hebda). 
• Anna Majerczyk – VIII miejsce w Zawodach Powiatowych w Narciarstwie Alpejskim, uczestnik Mistrzostw 

Województwa w Narciarstwie Alpejskim. 
• I miejsce w Turnieju Piłki Halowej Chłopców. 
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Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej - nauka, zabawa i sport 
 
NASZE SUKCESY - KONKURSY: 

• Justyna Jagieła   wywalczyła II miejsce w kategorii gwarowejw XIV Gminnym Konkursie Recytatorskim.  

• Alicja Bandyk zajęła III miejsce w konkursie „Wędruj i ucz się”zorganizowanym przez Gorczański Park Narodowy.  

• Daria Franczyk zdobyła III miejsce w  Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Świątecznej Obcojęzycznej 
Christmaslieder&Weihnachtssongs” przygotowanym przez Gimnazjum im. ks. prof. Józefa Tischnera w Szczawnicy.  

• Jakub Ligęza zajął II miejsce w eliminacjach gminnych Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega 
pożarom” i reprezentował naszą gminę na etapie powiatowym. 
 
NASZE SUKCESY - SPORT: 

• Ania Chrobak zajęła II miejsce w  Powiatowych Zawodach w Pływaniu Indywidualnym w stylu dowolnym. 

• Drużyna piłki ręcznej dziewcząt zajęła II miejsce w Gimnazjadzie Ośrodka Sportowego Pieniny. 
WYCIECZKI: 

• 7 grudnia uczniowie klas Ib i IIa pojechali do kina Helios w Nowym 
Sączu na film "Lek na całe zło" i pogadankę Czy poświęcamy własne 
marzenia w imię wyższych wartości. 

• W dniach 23 - 25 stycznia uczniowie klas III przebywali w Gródku 
n/Dunajcem na rekolekcjach przygotowujących ich do przyjęcia 
Sakramentu Bierzmowania.  

• Klasy pierwsze wybrały się na wycieczkę do Krakowa  -  22 lutego klasa 
Ia a 23 lutego Ib. Plan wycieczek był taki sam –spektakl „Romeo i Julia” 
w Teatrze im. Juliusza Słowackiego i  zwiedzanie miasta. 

• 8 i 9 marca klasy trzecie  udały się na wycieczkę do Krakowa. 
W programie było zwiedzanie Krakowa i spektakl „Arszenik i stare 
koronki” w Teatrze im. Juliusza Słowackiego. 

WYDARZENIA 
• W grudniu po raz kolejny odbyło się SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM, który opowiedział nam o Amazonii. 
• 21 grudnia 2016 roku całą szkołą udaliśmy się do WOK-u na spotkanie z Kazimierzem Chlipałą, który podzielił się 

z nami wspomnieniami z czasów wojny i Krwawej Wigilii 23 grudnia 1944 r. 
• 22 grudnia odbyło się szkolne spotkanie opłatkowe. Część artystyczną przygotowała klasa IIb. 
• W styczniu Rada Rodziców zorganizowała Zabawę Karnawałową. 
• 23 lutego 2017r., trzecioklasiści wzięli udział w prezentacji szkół ponad gimnazjalnych zorganizowanej przez 

Gimnazjum nr 3 w Ochotnicy G.  
• W Tłusty Czwartek Rada Rodziców przygotowała pączki dla wszystkich uczniów  i pracowników gimnazjum.  

 
SAMORZĄD UCZNIOWSKI organizuje życie kulturalne i rozrywki: 
• 2 wyjazdy do kina Helios w Nowym Sączu, 

• akcję GÓRA GROSZA i zbiórkę słodyczy, 

• Konkurs na świąteczną dekorację klasy, 

• Noc Filmową w Szkole, 
• Walentynki - POCZTA WALENTYNKOWA, Koncert 

Walentynkowy  
       i  dyskoteka, 

• Wieczór Karaoke, 

• Dzień Kobiet - kwiaty, słodkości i życzenia.  
 

NUCICKI  
• 19 stycznia zespół udał się po kolędziedo OREW 

Brysiówka i Przytuliska św. Brata Alberta 
w Grywałdzie. Zawieźliśmy także słodycze i upominki 
zebrane w szkole.  

• Zespół przygotował także scenkę "Dzień wigilijny", którą 
zaprezentował na opłatku dla osób starszych i na 25-leciu 
Związku Podhalan w Ochotnicy Dolnej. 
 
 

Zdrowych, spokojnych świąt Wielkanocnych, pełnych nadziei oraz miłości, pogody ducha 
oraz najwspanialszych spotkań wśród rodziny i  przyjaciół życzy Społeczność Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła 
II w Ochotnicy Dolnej. 
 



Str. 33                                                                                     Nr 56/17 

Wydarzenia i osiągnięcia uczniów Gimnazjum nr 3 w Ochotnicy Górnej - (12. 2016 - 24.03. 2017) 
 

Uczniowie naszego gimnazjum osiągają wiele sukcesów w dziedzinie sportu w szczególności w piłce siatkowej. 
Na wyróżnienie zasługuje zwłaszcza drużyna chłopców, która w składzie: Buczek Damian, Czajka Piotr, Faron Antoni, 
Forenda Dawid, Jagieła Jan, Jagieła Wojciech, Kowalczyk Wojciech, Królczyk Andrzej, Królczyk Paweł, Nogawka 
Kamil, Urbaniak Marek, Wójcik Dawid doszła do ½ Wojewódzkich zawodów w piłkę siatkową zajmując II miejsce.  
Drużyna dziewcząt w składzie: Bielska Maria, Budz Natalia, Chrobak Agnieszka, Czajka Ewa, Czajka Urszula, Faron 
Gabriela, Hanula Justyna, Jandura Kinga, Jandura Karolina, Kukuczka Faustyna, Rusnarczyk Julia, Tarchała Patrycja 
także osiągnęła pewien sukces zajmując  III miejsce w Powiatowych rozgrywkach piłki siatkowej. Poniżej 
przedstawiamy poszczególne osiągnięcia naszych drużyn w dziedzinie piłki siatkowej: 

1. I miejsce dziewcząt -  Gminne rozgrywki piłki siatkowej w Ochotnicy Górnej 20.12.2016 
2. I miejsce chłopców -  Gminne rozgrywki piłki siatkowej w Ochotnicy Górnej 21.12.2016 
3. I miejsce dziewcząt -  Rejonowe rozgrywki piłki siatkowej w Łapszach Niżnych 16.01.2017 
4. II miejsce chłopców - Rejonowe rozgrywki piłki siatkowej w Łapszach Niżnych 17.01.2017 
5. III miejsce dziewcząt  - Powiatowe rozgrywki piłki siatkowej w Krościenku 01.03.2017 
6. I miejsce chłopców - Powiatowe rozgrywki piłki siatkowej w Krościenku 02.03.2017 
7. II miejsce chłopców – ½ Wojewódzkich zawodów w piłce siatkowej w Suchej Beskidzkiej  
8. II miejsce Julia Rusnarczyk – Narciarstwo alpejskie o puchar Wójta Gminy Ochotnica Dolna w Jaworkach 

21.02.2017. Udział w zawodach brali również udział: Marcin Jagieła, Mateusz Jamiński, Andrzej Królczyk, Jan 
Jagieła, Antoni Faron, Przemysław Piszczek, Piotr Jagieła, oraz Paweł Królczyk. 

Interesującym wydarzeniem, które odbyło się 23 lutego 2017r w naszym gimnazjum był Dzień Prezentacji Szkół 
Ponadgimnazjalnych . Od godziny 9:30 do 14:00 uczniowie naszego gimnazjum, Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II 
w Ochotnicy Dolnej oraz Gimnazjum nr 1 w Tylmanowej mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół  
ponadgimnazjalnych. W spotkaniu tym swoje prezentacje przedstawiły następujące szkoły: Zespół Szkół 
Technicznych im. St. Staszica w Nowym Targu, Centrum Kształcenia i Wychwania OHP w Szczawnicy-Jabłonce, 
Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych im ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, Zespół Szkół im. Władysława 
Orkana w Marcinkowicach, Zespół Szkół im. św. Kingi w Łącku, Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. Gen. 
Józefa Kustronia w Nowym Sączu, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Susukiego w Nowym 
Targu, Zespół Szkół nr 1 w Nowym Targu "Sokół",  Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej- Curie w Nowym 
Sączu, Zespoł Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem, Liceum Ogólnokształcące im. Stefana 
Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Nowym Targu - II LO, Zespół 
Szkół Budowlanych w Nowym Sączu. 

Odnotować należy także sukces naszego ucznia Jana Jagieły z kl. II, który zajął I miejsce w Gminnym 
Konkursie Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom" 17 marca 2017 r. w WOK w Ochotnicy Dolnej. Nasze 
gimnazjum w konkursie reprezentowali również: Przemysław Piszczek z kl. II (miejsce IV)  i Paweł Królczyk z kl. III 
(miejsce V).  

 

      
    
 

      
 

 
 
 



Str. 34                                                                                     Nr 56/17 

 
INFORMACJA WÓJTA GMINY PANA STANISŁAWA JURKOWSKIEGO 

W związku z licznymi interwencjami mieszkańców Gminy i turystów odnośnie wałęsających się psów 
proszę, aby właściciele nie wypuszczali psów poza granice własnych posesji. 

Właściciel czworonoga ponosi za niego odpowiedzialność, a zatem w przypadku gdy wypuszczone 
zwierzę kogoś pogryzie, to właściciel zwierzęcia może odpowiadać karnie oraz może być zobowiązany do 
zapłaty odszkodowania. Przypominam także, że takie wypuszczenie psa może być karane mandatem.  

W ostatnich miesiącach słyszeliśmy wszyscy o przypadkach ciężkich pogryzień dzieci przez 
wałęsające się psy. Miejmy wszyscy świadomość, że do takich tragedii może także dojść i u nas.  

Proszę, zadbajmy o bezpieczeństwo nasze i naszych dzieci na terenie całej Gminy. 

UWAGA - ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO 
Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2017 r. zmienia się bank obsługujący i numer rachunku bankowego 

Urzędu Gminy Ochotnica Dolna 
 

Nowy numer rachunku: Pieniński Bank Spółdzielczy, Nr 40 8817 0000 2001 0072 1501 0001 
 
Na wskazany wyżej numer rachunku bankowego należy dokonywać wpłat dotyczących między innymi: 

• podatku od środków transportowych, 
• podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych, 
• opłat za dzierżawę, czynsz za najem lokali, 
• opłat za sprzedaż działek, sprzedaż budynków, lokali, 
• opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 
• opłaty skarbowej, 
• opłaty targowej, 
• opłat związanych z licencjami i zezwoleniami na przewóz osób, 
• opłat i kar za wycinkę drzew, 
• opłat za udostępnienie danych z rejestru ewidencji ludności; 
Podatki od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych należy wpłacać WYŁĄCZNIE na indywidualny 

rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej ustalającej zobowiązanie podatkowe na rok 2017, która zostanie 
przesłana podatnikom na początku 2017 roku. 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać WYŁĄCZNIE na indywidualny rachunek 
bankowy podany w informacji o wysokości opłaty. Informacje zostaną przesłane klientom w styczniu 2017 roku. 

 

 
 



Str. 35                                                                                     Nr 56/17 

REKLMA PŁATNA 
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DODATKOWE INFORMACJE 

 

Czas pracy Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej: 
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 

tel. 18 262 09 10, fax. 18 262 09 36 
e-mail: gmina@ochotnica.pl 

www.ochotnica.pl, www.bip.ochotnica.pl 
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