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Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, Szanowni Państwo,     

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 
będą pięknym, niezapomnianym czasem, spędzonym  
bez pośpiechu, trosk i zmartwień, 
wśród rodziny, przyjaciół i najbliższych. 
 
Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem 
życzymy dużo optymizmu i wiary w pogodne jutro 
oraz pomyślności w realizacji osobistych zamierzeń  

 

Przewodniczący Rady                                        Wójt Gminy  
                        Jan Franczyk     Stanisław Jurkowski  
 

        
_________________________________________________________________________________ 

 
Szanowni Mieszkańcy, 
 
16 listopada  udzieliliście mi Państwo olbrzymiego kredytu zaufania powierzając funkcję Wójta, za co 
serdecznie dziękuję. Już dziś chcę zapewnić, że zrobię wszystko co w mojej mocy, aby tego zaufania nie 
zawieść. Rozpoczynając kadencję myślę o czekających na mnie obowiązkach z optymizmem, ale również ze 
świadomością, iż tylko dzięki  zaangażowaniu oraz kreatywności będę mógł maksymalnie wykorzystać ten czas. 
Wybór  mojej osoby na stanowisko Wójta Gminy Ochotnica Dolna  jest dla mnie bodźcem do efektywnej  pracy. 
Pragnę być Wójtem wśród ludzi i blisko ich problemów. Pragnę służyć każdemu z mieszkańców. Dziękuję 
wszystkim osobom które mi zaufały i oddały na mnie głos, a także na Radnych  z mojego Komitetu Wyborczego 
„Razem dla Rozwoju Gminy Ochotnica Dolna”. 
 
Jednocześnie proszę o to, żeby aktywność wyborcza nie była jedynym wyrazem Waszej działalności 
obywatelskiej. Oczekuję, że będą Państwo brali współudział we wszystkich działaniach mających na celu rozwój 
Gminy. Budżet naszej Gminy dzielony jest na poszczególne sołectwa proporcjonalnie do liczby mieszkańców  
i zatwierdzany przez Zebrania Wiejskie. Liczę więc na współpracę z Sołectwami, organizacjami 
pozarządowymi, podmiotami gospodarczymi. Jednak,  nade wszystko mam nadzieję na budującą współpracę  
z radnymi. 

    Z wyrazami szacunku  
 

Wójt Gminy  
                                                                               Stanisław Jurkowski  



Str. 2  Nr 50/14 
 

 
INFORMACJA WÓJTA  O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY SESJAMI: 
 
Szanowni Państwo, zamieszczam w biuletynie stałą informację dotyczącą moich działań, które podejmuję na co 
dzień sprawując  funkcję  Wójta. 
 

1. Od 1 grudnia br. intensywnie poznaję pracę Urzędu. 
2. Zapoznaję się z bieżącymi sprawami, które są w toku załatwiania oraz codziennie rozmawiam  

z mieszkańcami. 
3. Ogłosiłem przetarg na wykonanie zadania pod nazwą: "Enklawa aktywnego wypoczynku w sercu 

Gorców" - szlaki turystyki rowerowej, pieszej i narciarskiej w Gminie Ochotnica Dolna (zaprojektuj  
i wybuduj). 

4. Podjąłem rozmowy i działania z Panem Prezesem i Radą Nadzorczą Gminnej Spółdzielni Łącko 
zmierzające do zagospodarowania terenu wokół budynku Gminy (odbyły się już dwa spotkania). 

5. Uczestniczyłem w spotkaniu z Wojewodą Małopolskim – spotkanie dotyczyło najważniejszych działań 
w województwie. 

6. Przyjąłem delegację mieszkańców z osiedla Jamne w Ochotnicy Górnej, monitującą w sprawie budowy 
mostu. 

7. Odbyłem rozmowę z radnym Czesławem Ligasem dotyczącą budowy zatoczki autobusowej  
w Tylmanowej – Brzegi. 

8. Podjąłem rozmowy z Panią Prezes Fundacji ALMACH zwieńczone podpisaniem aneksu do umowy na 
wynajem budynku Mostostalu w Tylmanowej na mocy którego mieszkańcy Gminy będą mieć 
pierwszeństwo w dostępie do usług świadczonych przez stowarzyszenie.  

9. Zapoznałem się z aktualnymi potrzebami remontowymi dzierżawionego budynku w Tylmanowej. 
10. Powołałem Komisję ds. odbioru robót  w skład której wchodzą:  

• Przedstawiciel Wykonawcy 

• Inspektor Nadzoru 

• Przedstawiciel inwestora 

• Sołtys z danego sołectwa, w którym wykonywane jest zadanie 

• Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  

• Członek Rady Sołeckiej w którym, wykonywane jest zadanie 
Wprowadziłem to do stałej praktyki Gminnej.  
W dniu 15 grudzień br. wyżej wymieniona komisja dokonała odbioru robót w sołectwach Ochotnica 
Dolna, Młynne i Tylmanowa. Za nie dotrzymanie terminów umownych Wykonawca zostanie 
obciążony karami umownymi. Ustalono termin usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 
 

11. Uczestniczyłem w zebraniu Rady Sołeckiej w Ochotnicy Górnej i Tylmanowej oraz spotkaniu 
 z Orkiestrą  Dętą w Ochotnicy Dolnej. 

 
12. Po nagłej rezygnacji PKS – u  dnia 17 grudnia br. ze świadczenia usług przewozowych na trasie 

Ochotnica Górna –Młynne –  Nowy Sącz  podjąłem intensywne działania zmierzające do przejęcia 
obsługi tej trasy przez innego przewoźnika. W wyniku zdecydowanych moich działań zapewniono 
mnie, iż od poniedziałku tj. od dnia 22.12.2014 r. zostanie wznowiona obsługa połączenia Ochotnica 
Górna – Młynne – Nowy Sącz – w godzinach dotychczasowych 

 
Wójt Gminy Ochotnica Dolna 

    Stanisław Jurkowski   
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NOWY SKŁAD  RADY GMINY OCHOTNICA DOLNA ! 

W dniu 1 grudnia 2014 r. w sali obrad Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej odbyła się pierwsza, 
inauguracyjna sesja Rady Gminy, wybranej w wyborach samorządowych w dniu 16 listopada 2014 r. 

Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady obrady prowadził najstarszy wiekiem radny obecny na sesji Pan 
Jan Franczyk.  

 Po wręczeniu nowo wybranym Radnym i Wójtowi Gminy przez Pana Stanisława Czajkę Przewodniczącego 
Gminnej Komisji Wyborczej w Ochotnicy Dolnej zaświadczeń o wyborze, nastąpiło uroczyste złożenie 
ślubowania przez  Radnych i Wójta Gminy Pana Stanisława Jurkowskiego. 

Po ślubowaniu, Rada Gminy Ochotnica Dolna w głosowaniu tajnym dokonała wyboru Przewodniczącego  
i  Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Ochotnica Dolna.  
 

Przewodniczącym Rady Gminy Ochotnica Dolna został wybrany Pan Jan Franczyk.  
Zastępcą Przewodniczącego Rady Gminy został Pan Franciszek Ziemianek.  
  

Kolejno, w głosowaniu jawnym Rada Gminy Ochotnica Dolna ukonstytuowała składy Komisji Rewizyjnej 
oraz komisji stałych, które przedstawiają się następująco: 
 
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Ochotnica Dolna 
Przewodniczący: Władysław Brzeźny  
Członkowie:  

1. Andrzej Runger 
2. Jacek Noworolnik 
3. Leszek Wiatr 
4. Stefan Nogawka  

 
Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Gminy  
Przewodniczący: Leszek Wiatr   
Członkowie:  

1. Jerzy Udziela 
2. Jan Jagieła 
3. Czesław Ligas  
4. Maria Franczyk  

 
Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Przewodniczący: Maria Franczyk    
Członkowie:  

1. Tomasz Filas 
2. Stanisław Michałczak 
3. Andrzej Sikora 
4. Stefan Nogawka  

 
Komisja Infrastruktury, Turystyki, Sportu, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy 
Przewodniczący: Andrzej Sikora 
Członkowie:  

1. Andrzej Runger 
2. Stanisław Michałczak 
3. Władysław Brzeźny     
4. Jan Jagieła 
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ZMIANA TARYFY  I DOPŁAT DO ŚCIEKÓW ! 
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej informuje, że Uchwałą Nr XLVI/413/14 Rady Gminy 
Ochotnica Dolna z dnia 14 listopada 2014 roku została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Ochotnica Dolna na rok 2015. Jednocześnie, Rada Gminy podjęła uchwałę  
o dopłatach do każdego m3 ścieków odprowadzanego z gospodarstw domowych, na podstawie której – podobnie 
jak obecnie - wszystkie gospodarstwa domowe rozliczające się za ścieki na podstawie odczytów wodomierza  
(I i II grupa taryfowa) będą korzystać z dopłaty do odprowadzonych do kanalizacji ścieków. Wysokość tej 
dopłaty w roku 2015 będzie wynosić 0,60 zł netto, tj. 0,65 zł brutto do każdego m3 ścieków. Z dopłaty tej nie 
będą korzystać gospodarstwa domowe rozliczające się za tę usługę ryczałtowo oraz wszystkie pozostałe 
podmioty - nie zaliczane do gospodarstw domowych. 
 
Poniżej przedstawiono wyciąg z taryfy ze stawkami które będą obowiązywać w 2015 roku. 
 
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków: 
 

L.p. 
Taryfowa 
grupa 

odbiorców 
Wyszczególnienie 

Cena / stawka 
opłaty Jednostka miary 

netto z VAT 
0 1 2 3 4 5 

1 Grupa I 

cena za odprowadzone ścieki: 
 
cena po uwzględnieniu 
dopłaty gminy: 
 
stawka opłaty 
abonamentowej 

 
3,70 
 
 
 

3,10 
 

4,28 

 
4,00 
 
 
 

3,35 
 

4,62 

 
zł/m3 

 
 
zł/m3 

zł/odbiorcę usług/miesiąc 

2 Grupa II 

cena za odprowadzone ścieki 
 
cena po uwzględnieniu 
dopłaty gminy: 
 
stawka opłaty 
abonamentowej 

 
3,70 
 
 
 

3,10 
 
 

7,20 

 
4,00 

 
 
 

3,35 
 
 

7,78 

 
zł/m3 
 
 
 
zł/m3 
 
 
zł/odbiorcę usług/miesiąc 

3 Grupa III 

cena za odprowadzone ścieki 
 
stawka opłaty 
abonamentowej 

 
3,70 
 

3,10 

 
4,00 

 
3,35 

 
zł/m3 
 
zł/odbiorcę usług/miesiąc 

4 Grupa IV 

cena za odprowadzone ścieki 
 
stawka opłaty 
abonamentowej 

 
3,70 
 

4,28 

 
4,00 

 
4,62 

 
zł/m3 
 
zł/odbiorcę usług/miesiąc 

5 Grupa V 

cena za odprowadzone ścieki 
 
stawka opłaty 
abonamentowej 

 
3,70 
 

7,20 

 
4,00 

 
7,78 

 
zł/m3 
 
zł/odbiorcę usług/miesiąc 

6 Grupa VI 

cena za odprowadzone ścieki 
 
stawka opłaty 
abonamentowej 

 
3,70 
 

3,10 

 
4,00 

 
3,35 

 
zł/m3 
 
zł/odbiorcę usług/miesiąc 

 
Taryfowe grupy odbiorców usług 
  
Taryfowe grupy odbiorców usług obejmują odbiorców wyodrębnionych na podstawie charakterystyki 
odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu 
rozliczeń za świadczone usługi. 
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Taryfowe grupy odbiorców zostały przedstawione w poniższej tabeli: 
 

L.p. 
Taryfowa grupa odbiorców 

usług 
Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług 

0 1 2 

1 Grupa I 

Odbiorcy usług – gospodarstwa domowe – odprowadzający ścieki 
bytowe, rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy lub innych 
urządzeń pomiarowych zainstalowanych kosztem własnym 
(usługobiorcy).  

2 Grupa II 

Odbiorcy usług – gospodarstwa domowe – odprowadzający ścieki 
bytowe, rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy lub innych 
urządzeń pomiarowych zainstalowanych przez ZGK lub UG 
w Ochotnicy Dolnej (koszt instalacji po stronie usługodawcy).  

3 Grupa III 
Odbiorcy usług – gospodarstwa domowe – odprowadzający ścieki 
bytowe rozliczani na podstawie norm zużycia wody.  

4 Grupa IV 

Odbiorcy usług – pensjonaty, hotele, zakłady pracy, podmioty 
świadczące usługi na rzecz ludności, placówki handlowe, placówki 
opiekuńczo – wychowawcze i oświatowe, inne instytucje użyteczności 
publicznej oraz pozostali odbiorcy usług – odprowadzający ścieki 
bytowe rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy lub innych 
urządzeń pomiarowych zainstalowanych kosztem własnym 
(usługobiorcy).  

5 Grupa V 

Odbiorcy usług – pensjonaty, hotele, zakłady pracy, podmioty 
świadczące usługi na rzecz ludności, placówki handlowe, placówki 
opiekuńczo – wychowawcze i oświatowe, inne instytucje użyteczności 
publicznej oraz pozostali odbiorcy usług – odprowadzający ścieki 
bytowe rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy lub innych 
urządzeń pomiarowych zainstalowanych przez ZGK lub UG 
 w Ochotnicy Dolnej (koszt instalacji po stronie usługodawcy).  

6 Grupa VI 

Odbiorcy usług – pensjonaty, hotele, zakłady pracy, podmioty 
świadczące usługi na rzecz ludności, placówki handlowe, placówki 
opiekuńczo – wychowawcze i oświatowe, inne instytucje użyteczności 
publicznej oraz pozostali odbiorcy usług – odprowadzający ścieki 
bytowe rozliczani na podstawie norm zużycia wody. 

 
ZGK w Ochotnicy Dolnej przypomina, że zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.  
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z dnia 13 lipca 2001 r.): „Kto 
uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach 
pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości 
lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, nie dopuszcza 
przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności kontrolnych 
podlega karze grzywny w wysokości do 5.000 zł”. 
 
Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z dnia 13 lipca 2001 r.) zabrania się 
wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z art. 28 ust. 4a 
w/ w Ustawy: „Kto wprowadza ścieki opadowe i wody drenażowe do kanalizacji sanitarnej, podlega karze 
ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości do 10.000 zł”. 
 
Informujemy, że w najbliższym czasie prowadzone będą wzmożone kontrole w obrębie nieruchomości 
przyłączonych do sieci kanalizacyjnej pod kątem sprawdzenia prawidłowości montażu i pracy wodomierzy oraz 
instalacji wewnętrznych w tych budynkach, a także w zakresie prawidłowości użytkowania przyłączy 
kanalizacyjnych. Stwierdzenie nieprawidłowości w związanych z celowym tzw. "omijaniem wodomierzy" lub 
wprowadzaniem wód opadowych do kanalizacji będzie wiązało się z wymierzeniem wysokich kar właścicielom 
nieruchomości, którzy takich nieprawidłowości się dopuszczają. 
 

Zbigniew Chlebek 
Kierownik ZGK w Ochotnicy Dolnej  
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DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OCHOTNICY DOLNEJ  
W OKRESIE OD SIERPNIA  DO GRUDNIA 2014 R. 
 
Okres sierpień – grudzień każdego roku to okres szczególnie wytężonej pracy biurowej w każdym Ośrodku 
Pomocy Społecznej. Związane jest to z rozpoczynającymi się nowymi okresami zasiłkowymi w świadczeniach 
rodzinnych, świadczeniach alimentacyjnych, w dożywianiu czy w stypendiach szkolnych. W bieżącym roku 
dodatkowo jeszcze w sierpniu i wrześniu Ośrodek  realizował program „Pierwszy dzwonek”. Aby nie zanudzać 
Państwa szczegółowością opisów naszych działań poniżej przedstawiamy hasłowo wyodrębnione działania: 
 
• Prowadzenie bieżących spraw związanych z przyznawaniem świadczeń w postaci zasiłków celowych 

z programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, zasiłków okresowych, zasiłków stałych, świadczeń 
rodzinnych i alimentacyjnych (wywiady środowiskowe, przyjmowanie wniosków, wydawanie decyzji). 

 
• Ciągłe prowadzenie pracy socjalnej w rodzinach wspomaganych przez Ośrodek. 

 
• Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (przygotowywanie decyzji do realizacji 

pomocy w formie posiłków w szkołach na okres wrzesień – grudzień 2014,  styczeń - czerwiec 2015,  
bieżąca współpraca ze szkołami). Pomocą objęto 236 uczniów. 

 
• Realizacja programu „Pierwszy dzwonek” wsparcie dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z dotacji 

Województwa Małopolskiego.Wsparciem objęto 72 rodziny. Po 150 zł otrzymało 272 uczniów. Na uwagę 
zasługuje fakt, że pomoc została wypłacona we wrześniu tak, więc mamy nadzieję, że spełniła swój cel. 

 
• Realizacja stypendiów szkolnych – przyznano pomoc 406 uczniom. Stypendia  przyznano na jeden 

miesiąc, wypłacono w grudniu po otrzymaniu dotacji  z budżetu Wojewody. Wysokość stypendium 
uzależniona jest od dochodu rodziny i  przyznanych na ten cel środków.  Na  rok szkolny  2014/2015 do 
dyspozycji Ośrodka  na stypendia przyznano w budżecie 51 803,26 zł ( 80% kwoty środki z budżetu 
państwa, 20% kwoty środki gminy). Ostatecznie stypendia szkolne wypłacono w wysokości: 

 
− 106 zł dla rodzin o dochodach od 351 do 456 zł na osobę w rodzinie. 
− 128, 26 zł dla rodzin o dochodach od 251 do 350 zł na osobę w rodzinie 
−  130, 38 zł dla rodzin o dochodach  od 101 do 250 zł na osobę w rodzinie 
−  180,20 zł dla rodzin o dochodach od 0 do 100 zł na osobę w rodzinie. 

 
• Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w okresie 

sprawozdawczym to przede wszystkim  założenie 5 „Niebieskich Kart” oraz ciągła realizacja 11, 
polegająca na stałym monitorowaniu rodzin, w których stwierdzono przemoc. Organizacja dwóch spotkań 
Zespołu Interdyscyplinarnego oraz bieżących spotkań Grup Roboczych z ofiarami i sprawcami przemocy.                               
Mówiąc o przeciwdziałaniu przemocy nie sposób nie przypomnieć o dyżurach Gminnego Punktu 
Przeciwdziałania Przemocy. Przypominamy, że codziennie w  godzinach pracy Ośrodka w Punkcie 
dyżuruje zawsze pracownik socjalny, który  udzieli pierwszych porad  dotyczących przeciwdziałania 
przemocy, a jeżeli zachodzi potrzeba, to na wniosek  umówi na konsultację  z psychologiem.  
W  ostatnim kwartale z pomocy psychologa skorzystały dwie rodziny. Niestety nadal obserwujemy małe 
zainteresowanie działalnością punktu. 

 
• Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej – to bieżąca praca asystenta rodziny  

z sześcioma rodzinami oraz  opracowywanie projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 
2015-2018 (obowiązek tworzenia takiego programu spoczywa na Gminie, a wynika z ustawy  
o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej). 

 
 
 Na koniec, korzystając z okazji wszyscy pracownicy Ośrodka pragną złożyć wszystkim Państwu  
życzenia zdrowych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku. 

                                                                      
        GOPS Ochotnica Dolna 
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SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. PROF. J. TISCHNERA  -  ZMIENIAMY SIĘ KAŻDEGO DNIA 
 
Pełni zapału i gotowi  na wyzwania  rozpoczęliśmy pracę w nowym roku szkolnym. Już przed wejściem  do 
budynku naszej szkoły wszystkich powitał  piękny, kolorowy  plac zabaw, a dobudowana część szkoły stworzyła 
integralną całość nowoczesnego obiektu, który cieszy oko. To dzięki wielkim staraniom i osobistemu 
zaangażowaniu Dyrektora Pana Stanisława Jurkowskiego i  Wójta Pana Kazimierza Konopki  tak znacząco  
i szybko zmieniło się otoczenie naszej szkoły i warunki pracy  uczniów i nauczycieli. Już na wiosnę planuje się 
oddanie do użytku nowo dobudowany segment i wtedy każda klasa będzie miała własną salę, w której będzie 
gospodarzem. 
 

 
 

Aby podkreślić wartości jakimi kieruje się nasza szkoła w wychowaniu młodego pokolenia wspólnie    
z rodzicami podjęliśmy decyzję o nadaniu sztandaru szkole. Sztandar to symbol przynależności, siły      
i jedności. Uroczystość nadania sztandaru została wyznaczona  dokładnie na dzień obchodzonego co roku święta 
szkoły – 30.10.2014 r. Tę piękną i ważną uroczystość rozpoczęliśmy Mszą św. w  Kościele Parafialnym 
w Ochotnicy Dolnej pod przewodnictwem ks. Proboszcza Pawła Legutko, który dokonał  poświęcenia sztandaru.  
 

 
Poświęcenie sztandaru przez Proboszcza  Parafii Ochotnica Dolna ks. Pawła Legutko 

 
Na część artystyczną przygotowaną przez uczniów i ceremoniał przekazania sztandaru wszyscy goście zostali 
zaproszeni do naszej szkoły.  Swoją obecnością w tym ważnym dla nas dniu zaszczycili nas: Pani Bożena Bryl   
Dyrektor Delegatury Kuratorium, Pan Kazimierz Konopka Wójt Gminy Ochotnica Dolna, Pan Kazimierz 
Tischner brat patrona naszej szkoły, Pan Stanisław Urbaniak Przewodniczący Rady Gminy Ochotnica Dola wraz 
z Radnymi, Księża,  Dyrektorzy szkół, Sołtysi, pracownicy gminy oraz rodzice i przyjaciele szkoły. Wszystkim 
serdecznie dziękujemy za obecność,  wsparcie i zaufanie jakim jesteśmy obdarzani na co dzień w naszej pracy. 
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Ceremoniał przekazania sztandaru uczniom.                                    

Goście przybyli na uroczystość. 

 
Część artystyczna przygotowana przez uczniów 

 
Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Pana Stanisława Jurkowskiego obecnie urzędującego Wójta, 
który  przez  21  lat z taką starannością dbał o rozwój intelektualny oraz bazę dydaktyczną szkoły. Dziękujemy 
za trud i serce włożone w kształtowanie młodego pokolenia. Zapewniamy, że będziemy pielęgnować 
wypracowany wizerunek szkoły, a wartości naszego patrona będą drogowskazem w codziennej pracy. Życzymy 
Panu Wójtowi sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy. 
 

Nauczyciele i uczniowie. 
__________________________________________________________________________________________ 
WIEŚCI  Z  SOŁECTW GMINY OCHOTNICA DOLNA za okres: sierpień – grudzień 2014r. 
 
Sołectwo Tylmanowa 
 

1. Remont nawierzchni dróg asfaltowych w osiedlach: Mastalerze, Czeczugi, Zaziąbły, Klępy, Brzegi, 
Lachówka, Ziemianki, Gabrysie, Obłaz Wyżny, Hardopadły, droga Szkoła – Zawodzie – 45mb, droga 
„Bajka” –  Ośrodek  Makowica – 30mb. 

2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych:  
1) os. Rzeka 115mb x 3.00 – 22.879,33zł  
2) os. Piszczki 155mb x 2.80+ 4 kraty drogowe – 36.958,19 zł 
3) os. Kozielce 310 x 2.80 – 90.197,67 zł 
4) os. Kozuby 300 x 2.80 + krata drogowa –  72.476,22 zł 
5) os. Czeczugi 410 x 3.00 – 103.500,00 zł 
6) os. Gabrysie – Makowica  150 x 3.00 – 40.000 zł – dotacja  z Urzędu Marszałkowskiego  

w Krakowie – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.  
3. Wykonanie zabezpieczenia drogi – mur oporowy os. Ziemianki. 
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4. Wykonanie zabezpieczenia drogi – mur oporowy  os. Łęg Górny.  
5. Wykonanie przepustu, zabezpieczenie drogi, wymiana kanałów os. Łęg Górny – Brzegi.  
6. Zakup płyt ażurowych 60 x40 x10 sztuk 270  – wykonanie, utwardzenie drogi Kotelnica.  
7. Zakup płyt drogowych 90 x 60 x 10 sztuk 130 os. Połanki – Makowica. 
8. Zakup koryt betonowych 60 x 24 x8 sztuk 150 os. Lachówka i Górki – odwodnienie dróg.  
9. Usługi spycho – koparką przy remoncie dróg gminnych os. Miazgi, Gabrysie, Brzegi, Zaziąbły, 

Kotelnica, Kozielce, Kłodne, Królowo, Lachówka. 
10. Remont dróg gminnych (spychaczówki) os. Mastalerze, Kozuby – Brzezie, Czeczugi, Łęg Dolny, 

Klępy, Króle, Sobel.  
11. Rozpoczęcie realizacji projektu pn. „Enklawa aktywnego wypoczynku w sercu Gorców” – 

przygotowanie ścieżek i dróg pod trasy piesze i rowerowe oraz przygotowanie terenu pod budowę wież 
i tarasów widokowych (usługi spychem i spycho – koparką). Teren prac od granicy Gminy Krościenko 
do granicy Gminy Łącko (Błyszcz, Suchy Groń, Dzwonkówka). 
 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia  życzę  wszystkiego najlepszego w życiu osobistym 
rodzinnym i prywatnym wszystkim mieszkańcom Sołectwa Tylmanowa oraz Gminy Ochotnica Dolna. 
Szczęśliwego Nowego Roku 2015.  

Nowemu Wójtowi oraz Radzie Gminy życzę dobrych i trafnych uchwał dla dobra wszystkich 
mieszkańców naszej „małej Ojczyzny” jaką jest Gmina.  

 
„Podnieś rękę Boże Dziecię błogosław Ojczyznę miłą w dobrych radach w dobrym bycie, wspieraj jej siłę swą 
siłą.” 

           Jan Ligas 
 Sołtys SołectwaTylmanowa 

 
Sołectwo Ochotnica Dolna 

 
W miesiącach sierpień – grudzień wykonano następujące prace: 
 

1. Odbudowa drogi gminnej w os. Dłubacze 120mb x 2.8 podbudowa + masa asfaltowa + 2 kraty 
przepustowe + położenie płyt betonowych 60 mb oraz obsypanie poboczy – 29.605,00. 

2. Odbudowa drogi gminnej w os. Bibiarze 110 mb x 3m masa asfaltowa + 110 mb półkanałków 
odwadniających +krata przepustowa razem – 28.531,00. 

3. Odbudowa drogi gminnej w os. Kołodzieje 105 mb x 3m masa asfaltowa warstwa wyrównująca – 
warstwa ścieralna + krata przepustowa 6 mb + obsypanie poboczy – 24.053,00. 

4. Odbudowa drogi gminnej w os. Lubańskie 105 mb x 3m masa asfaltowa, warstwa wyrównująca + 
warstwa ścieralna + krata przepustowa + obsypanie poboczy – 21.827,00. 

5. Odbudowa drogi gminnej w os. Gardonie - Cyrchla 125 mb x 3m podbudowa + masa asfaltowa + 
obsypanie poboczy – 30.000,00. 

6. Odbudowa drogi gminnej w os. Rola - Folwark 125 mb x 2,8 m masa asfaltowa, warstwa wyrównująca 
+ warstwa ścieralna + obsypanie poboczy – 21.583,00. 

7. Odbudowa drogi gminnej w os. Rola 66 mb x 3m masa asfaltowa, warstwa wyrównująca + warstwa 
ścieralna + krata przepustowa + 20 mb półkanałków odwadniających + obsypanie poboczy – 18.211,00. 

8. Remont drogi gminnej w os. Pitki Górne – Twarogi wykonanie  4 szt. krat przepustowych 0,4 x 4m – 
3.407,00. 

9. Remont drogi gminnej w os. Janczurowski Potok 40 mb x 3m podbudowa + masa asfaltowa + 
obsypanie poboczy – 7.626,00. 

10. Budowa szkoły Skrodne – 71.000,00. 
11. Remont mostu w os. Ligasy – czyszczenie, spawanie, dorabianie barier, wzmacnianie, wymiana 

nawierzchni masa asfaltowa – 52.350,00. 
12. Szkoła Centrum Gimnazjum - wymiana okien – 15.000,00 
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13. Przygotowanie drogi „Enklawa  aktywnego wypoczynku w sercu Gorców” szlak turystyczny Soskówka 
- Lubańskie rozoranie drogi ok. 5km x 3,5m, wykonanie 1 przepustu oraz 10 spustów wody – 
25.977,60. 

14. Dotacja powodziowa, odbudowa drogi gminnej w os. Rola 350 mb x 3m podbudowa +masa asfaltowa + 
krata przepustowa + obsypanie poboczy – dotacja – 68.500,00 + wkład własny – 21,000,00 razem – 
89.500,00. 

15. Dotacja powodziowa, odbudowa drogi gminnej w os. Kudowe – Biegacykówka 200 mb x 3m, 
podbudowa + masa asfaltowa + obsypanie poboczy – dotacja – 50.000,00  + wkład własny – 15.000,00  
razem – 65.000,00. 

 W miesiącu październiku odbyło się Zebranie Wiejskie, na którym wybrano Radę Sołecką.  
 
Z okazji nadchodzących Świąt życzę wszystkim mieszkańcom Sołectwa Zdrowych, Wesołych Świąt 

Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku. 
   Wojciech Chlipała  

        Sołtys Sołectwa Ochotnica Dolna 
 

Sołectwo Ochotnica Dolna – Młynne  
 
Na terenie Sołectwa Młynne wykonano następujące prace: 

1. Zakupiono i założono kręgi na drodze gminnej do osiedla Szlagówka. 
2. Zabezpieczono wylot przepustu na drodze gminnej do osiedla Szlagówka. 
3. Wykonano odwodnienie drogi gminnej w os. Tomaśki przez założenie kręgów i rur PCV. 
4. Wyczyszczono i udrożniono zaporę. 
5. Remont drogi gminnej w os. Jagieły. 
6. Wykonano kratę ściekową na drodze gminnej w os. Chrobaki. 
7. Poprawiono drogi gminne do pól i lasów. 
8. Zabezpieczono osuwisko wzdłuż drogi gminnej w os. Równia, Bystry Gronik. 
9. Wykonano odwodnienie i przepust na drodze gminnej do os. Wierch Młynne. 
10. Wykonano dywanik asfaltowy na drodze gminnej głównej i do os. Barnasie – Folwark. 
11. Zakupiono oznakowanie przystanków. 

 
Ciepłych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia, Szczęśliwego Nowego Roku 2015 i wszelkiej 

pomyślności i radości w życiu zawodowym i prywatnym dla wszystkich mieszkańców Gminy 
 

 życzy  
        Józef Chrobak 

        Sołtys Sołectwa Ochotnica Dolna – Młynne 
 

Sołectwo Ochotnica Górna  
 

1. Remont dróg gminnych: 
a) Bartoszówka – Homelka – Sucha – Forendówki. 
b) Do Krzyża Zawady – Jaszcze. 
c) Jaszcze – Zioniowskie – Przehyba – Przehybka – Skałka – Przysłop. 

2. Drogi gminne – podłoże – nawierzchnia asfaltowa: 
a) Jaszcze w stronę Gorczańskiego Parku Narodowego – 100 mb. 
b) Małe Jaszcze – 400 mb. 
c) Jurkowski Potok – 700 mb 

3. Zabezpieczenie dróg i potoków gminnych: 
a)  20 szt. kanałów o średnicy ɸ150 na przejazdy dla mieszkańców Sołectwa Ochotnica Górna.  
b) 27 szt. siatek na zabezpieczenie dróg i potoków gminnych. 

4. Sprzątanie, odśnieżanie dróg i obiektów gminnych. 
5. Wymiana oświetlenia ulicznego (wymiana żarówek). 
6. Zakup oświetlenia świątecznego (ulicznego). 

 
         Wiesław Maciąga 

  Sołtys Sołectwa Ochotnica Górna 
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DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – SPORTOWA GMINY  
 
Przedstawiamy Państwu informację Kierowników Wiejskich Ośrodków Kultury o działalności jednostek za 
okres: sierpień – grudzień 2014: 
 
WOK Tylmanowa 

 
1. Msza na Błyszczu w oprawie góralskiej. Posiady przy watrze, występ zespołu regionalnego 

„Tylmanowianie”. Degustacja potraw. 
 

          
 

                                                               
Ks. Cz. Noworolnik i Chińczycy na Błyszczu. 

 
2. Konkurs wieńcy  żniwnych – plac przy WOK – u.  

 
 

3. Występ kapeli i zespołu regionalnego „Tylmanowianie” dla dzieci i młodzieży z Wejherowa, przebywających na 
kolonii w Tylmanowej.  
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4. Występ kapeli i zespołu regionalnego „Tylmanowianie” w Nowym Sączu na „VI Kociołku Galicyjskim”.  
 

 
 

5. Podhalańskie Dożynki w Ludźmierzu – wyjazd delegacji z wieńcem i Związku Podhalan ze sztandarem.  
6. Cykl imprez edukacyjno – historycznych – Otwarcie i poświęcenie ścieżki edukacyjnej w os. Rzeka – 

Rekonstrukcja Bitwy Obronnej z II Wojny Światowej. Występy dzieci i młodzieży. Degustacja potraw.  
 

 
7. Dzień nauczyciela  w WOK – u Tylmanowa. Występy dzieci (około 150 osób).  
8. Biegi przełajowe na boisku pt. „Bieg po zdrowie” – nagrody.  
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9. 25 – Lecie Związku Podhalan. Występy kapel i zespołu regionalnego „Tylmanowianie” oraz Ochotnicy Górnej  
i Krościenka (około 200 osób). 

10. Konkurs plastyczny pt. „Jesień” – 61 prac – nagrody.  
 

        
 

11. Konkurs piosenki patriotycznej żołnierskiej – 16 osób – nagrody.  
12. Gminny konkurs recytatorski – język literacki i gwara – kat.  klasy 0 – 3, 4 – 6, gimnazja. Udział wzięło 36 osób – 

nagrody. 

    
 
13. Zabawa taneczna dla sędziów piłkarskich  w WOK – u Tylmanowa.  
14. Mikołaj dla dzieci i młodzieży uczestniczących  w zajęciach organizowanych przez WOK Tylmanowa (108 osób). 

 

   
15. Spektakl teatralny dla dzieci z okazji Św. Mikołaja (285 dzieci). 
16. I Mikołajkowo – Świąteczne zawody pływackie pt. „Aktywnie z Nami” – basen Szczawnica.  
17. Impreza edukacyjno – historyczna „Obchody Krwawej Wigilii”.  
18. Zabawa Sylwestrowa.  
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Od 1 września 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. WOK realizuje projekt pt. „Zakup strojów ludowych  
i instrumentów oraz organizacja warsztatów w miejscowości Tylmanowa”. Warsztaty dla 35 osób. Całkowity koszt 
46.893,45 zł, z tego dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 30.000,84.  

 
STAŁE ZAJĘCIA PROWADZONE W WOK – u TYLMANOWA: 
 

  
 

  
 
Poniedziałek – środa: aerobik (16 osób)  prowadzi P. Agata Chlipała. 
Poniedziałek – wtorek: kółko plastyczne dla dzieci (18 osób) prowadzi P. Małgorzata Wąchała.  
Wtorek – środa: ognisko muzyczne (12 osób) – nauka gry na organach, gitarze, flecie; prowadzi P. Dorota Koszyk.  
Środa: kurs prawa jazdy prowadzi P. Jan Kwit.  
Czwartek: kapela i zespół regionalny (35 osób)  – nauka gry na skrzypcach, basach, nauka tańca –  prowadzi  
P. Wojciech Bogucki. 
Piątek:   zajęcia taneczne dla dzieci (36 osób)  kl. 0 – II, III – V –  prowadzi P. Karolina Chałupka – Gabryś. 
Piątek: ognisko muzyczne dla dzieci i młodzieży (24 osoby) – zespół wokalny oraz nauka śpiewu i gry na pianinie, gitarze, 
akordeonie. Prowadzi P. Stanisław Urbaniak.  
Wtorek – sobota: nauka pływania dla dzieci (48 osób)  – wyjazd  na basen do Szczawnicy. Prowadzi P. Karolina Chałupka – 
Gabryś  z instruktorami.  

Jan Ligas  
Kierownik WOK w Tylmanowej  

 
WOK  Ochotnica Dolna 
 
08 – 11.08.2014r. Warsztaty muzyczne Orkiestry Dętej w Solinie oraz Koncert w Kościele w Bóbrce koło Soliny. 
 
W dniach 08 – 11 sierpnia 2014 roku grupa złożona z 43 członków Orkiestry Dętej OSP uczestniczyła w warsztatach 
muzycznych w Solinie. Każdego dnia brali udział w próbach całego składu orkiestry pod batutą kapelmistrza - Piotra 
Matusiewicza. Ciężką pracę urozmaicały wyjścia na plażę oraz w góry na Połoninę Wetlińską. Zwiedzono również zaporę 
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solińską  od wewnątrz. Warsztaty były doskonałą formą integracji członków orkiestry. Umożliwiły także podniesienie 
umiejętności muzycznych członków Orkiestry. Na zakończenie Orkiestra zagrała na Mszy świętej w Bóbrce koło Soliny. 
 

            

                           
    17 – 24.08.2014r.  Obóz sportowy STARSCHEER w Solinie. 
 
W dniach od 17 – 24 sierpnia na obozie sportowym uczestniczyło 50 osób w wieku 6 – 14 lat. Treningi 
odbywały w czterech grupach w zależności od wieku. Program pobytu obejmował trzy razy dziennie zajęcia 
treningowe: gimnastyczne, hip - hop oraz akrobatyczne, a także atrakcje turystyczne - wycieczka do Myczkowca  
do Ogrodu Biblijnego. 
 

 
 
W trakcie trwania obozu dzieci miały zajęcia w grupach z swoimi wychowawcami, a wieczorami  brały udział  
w różnego rodzaju zajęciach rekreacyjnych. Obóz ten miał na celu przygotować drużynę do nowego sezonu.  
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28.08.2014r.  Impreza dla dzieci na zakończenie wakacji.  
 
Impreza rozpoczęła się warsztatami kulinarnymi, na których dzieci uczyły się jak zrobić ozdobne kanapki,  
a także owocowe dekoracje na stół.  
 
Dodatkową atrakcją był pokaz pracy strażaków. Dzieci zobaczyły wóz strażacki, sprzęt i wyposażenie gaśnicze 
oraz sprzęt do ratownictwa medycznego. Strażacy pokazali akcję gaszenia pożaru i  udzielania pierwszej 
pomocy osobie poszkodowanej.  
 
Nie zabrakło gier, tańca, plastyki, konkurencji sportowych,  dużo, dużo ruchu, śmiechu i wspaniałej zabawy. Na 
zakończenie odbyła się dyskoteka. 
 
31.08.2014r. Odbyły się Dożynki Parafialne. 
 
Wieńce dożynkowe przygotowali mieszkańcy Skrodnego, a także Związek Podhalan, który wykonał „Ograbek 
Ochotnicki”. Dożynki Parafialne uświetnił swą grą góralską zespół regionalny, który działa przy Wiejskim 
Ośrodku Kultury, a także Orkiestra Dęta OSP. 
 

                    
02.09.2014r. Rozpoczęcie warsztatów góralskich.  
 
Warsztaty góralskie organizowane przez Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej  w ramach projektu: 
Kultywowanie i promocja tradycji lokalnych poprzez zorganizowanie warsztatów, gwary, tańca  
i muzyki góralskiej oraz przygotowanie występów. Projekt realizowany jest od września do grudnia 2014r. 
Podczas warsztatów przygotujemy wspólny występ, na którym zaprezentujemy efekty działań warsztatów. 
 
12.09.2014r. Spotkanie organizacyjne Ogniska Muzycznego. 
 
21.09.2014r.  Koncert Orkiestry Dętej OSP w Łącku podczas Święta Owocobrania. 
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26.09.2014r. Wystawa prac, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w Konkursie plastycznym 
„Wspomnienia z wakacji”. 
 
27.09.2014r.  Odbiór Dyplomu przez Orkiestrę Dętą OSP  w Małopolskim Centrum Kultury „SOKÓŁ”  
w Nowym Sączu. 
Orkiestra odniosła kolejny sukces. Podczas XXXVII Młopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych „Echo Trombity” 
nasza Orkiestra na 37 orkiestr wyłonionych z powiatowych konkursów wywalczyła kolejne wyróżnienie. 
 
11.10.2014r.  Zabawa taneczna dla KS Gorc Ochotnica Dolna z okazji 15 rocznicy powstania. 
 
19.10.2014r. Wyjazd na trening drużyny Starscheer Maxi, który odbędzie się na hali gimnastycznej  
w Krakowie. 
 
21.10.2014r.  Dyskoteka młodzieży z Gimnazjum im. Jana Pawła II. 
 
26.10.2014r.  Obchody siedemdziesiątej rocznicy „Bitwy październikowej” 
 
26.10.2014r. w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej  była obchodzona 70 – ta rocznica 
ważnych wydarzeń historycznych rozgrywających się na terenie naszej Gminy.  
 
26.10.2014r. przypadł trzeci z sześciu dni cyklu imprez edukacyjno – historycznych o nazwie „Bohaterska 
Ochotnica”. Był to dzień kiedy wspominaliśmy największą bitwę stoczoną na Podhalu pomiędzy oddziałami 
niemieckimi a IV batalionem Pierwszego Pułku Strzelców Podhalańskich AK. 
 
Oficjalna uroczystość rozpoczęła się  Mszą św. w kościele parafialnym,  którą odprawił ks. proboszcz Paweł 
Legutko. 
 
Dalszy ciąg uroczystości nastąpił w Wiejskim Ośrodku Kultury, gdzie po uroczystym przywitaniu zaproszonych 
gości przez kierowniczkę WOK- u odbyła się część artystyczna, którą poprzedziło wspólne odśpiewanie Hymnu 
Państwowego wraz z Orkiestrą Dętą OSP z Ochotnicy Dolnej. 
 
Prelekcje historyczne wygłosili: Pan Marek Zapała, Pan Tadeusz Morawa - syn żołnierza AK oraz Pan Jerzy 
Kruzensztern żołnierz AK.  
 
Kolejnym punktem uroczystości był program słowno – muzyczny pt. „Bohaterska Ochotnica” przygotowany 
przez Grupę muzyczno – teatralną działającą przy WOK– u połączony z koncertem Pieśni Patriotycznych 
 w  wykonaniu Orkiestry Dętej OSP Ochotnica Dolna, zespołu Pana Marka Zapały GALASY, Chóru 
Parafialnego oraz dzieci i młodzieży z zespołu regionalnego ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana 
Pawła II - NUCICKI. Wiersze deklamowali uczniowie z Gimnazjum im. Jana Pawła II. Wygłaszane wiersze  
w części napisane zostały przez mieszkańców naszej miejscowości za co im serdecznie dziękujemy.  
 
Podczas Akademii wspominana była historia wsi Ochotnicy Dolnej z okresu  II Wojny Światowej.  
W czasie uroczystości promowana była również książka pt „ Bohaterska Ochotnica” napisana przez Pana Marka 
Zapałę bratanka mjr Juliana Zapały pseudonim „Lampart”, który tutaj w Ochotnicy żył i walczył w latach 1942 – 
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1946. Nie bez powodu cały cykl imprez edukacyjno – historycznych oraz tytuł książki noszą nazwę „Bohaterska 
Ochotnica”, gdyż w czasie wojny i okupacji miejscowa społeczność wykazała się niezwykłym bohaterstwem. 
Dla górali Polska była najważniejsza, kochali swą ojczyznę walczyli o nią i ginęli. Dzisiaj po tylu latach 
pamiętamy ich zasługi. Podczas uroczystości został odznaczony Odznaką za Zasługi dla Gminy Ochotnica 
Dolna ostatni żyjący partyzant z oddziału „Lamparta” z Ochotnicy Dolnej Pan Władysław Chrobak pseudonim 
„Wróbel”. Następnie, głos zabrał dr Robert Zapart z Fundacji Armii Krajowej z Londynu. Także, podczas 
uroczystości promował swoją książkę pt. „Partyzanci Lamparta”  Pan Dawid Golik. 
Podczas trwającej akademii była degustacja potraw regionalnych, którą przygotował Związek Podhalan  
z Ochotnicy Dolnej. 
 
Na  zakończenie akademii wszyscy wspólnie odśpiewali „Rotę”.   
Przed Wiejskim Ośrodkiem Kultury odbył się piknik historyczny zorganizowany przez Pana Zbigniewa  
Ciekańskiego Prezesa Światowego Związku Miłośników Historii wraz z grupą rekonstrukcyjną. 
 
08.11.2014r.  Zabawa taneczna dla Myśliwych. 
09.11.2014r.  Zaduszki zorganizowane przez Związek Podhalan. 
23.11.2014r.  Wyjazd na trening drużyny Starscheer Mini i Midi, który odbył się na hali gimnastycznej  
w Krakowie. 
 
25.11.2014r.  Dyskoteka Andrzejkowa dla młodzieży z Gimnazjum im Jana Pawła II. 
26.11.2014r.  Zabawa Andrzejkowa dla wszystkich dzieci. 
 

29.11.2014r.  Zabawa Andrzejkowa dla dorosłych. 
17.12.2014r. o godz. 17.00 w Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej odbędzie się występ 
Góralski. 

21.12.2014r. odbędą się obchody siedemdziesiątej rocznicy „Krwawej Wigilii”.  

30.12.2014r. o godz. 18.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej odbędzie się występ 
promujący efekty działań projektu pn. „Zorganizowanie warsztatów gwary, tańca i muzyki góralskiej”. 

 
Zapraszamy na BAL SYLWESTROWY. 
Więcej informacji w WOK-u lub pod numerem telefonu  18 262 46 23. 
 
 
ZAJĘCIA STAŁE: 
 
Kółko Plastyczne: 
Poniedziałek:   godz. 16.00 – 17.30 grupa młodsza 
                         godz. 17.30 – 19.00 grupa starsza 
Orkiestra Dęta OSP: 
Wtorek:        godz. 20.00 
Piątek:          godz. 20.00 
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Ognisko Muzyczne: 
Wtorek:       godz. 14.30 – 15.10 – skrzypce rok I  
                     godz. 15.10 – 15.30 – skrzypce rok II  (gr. młodsza) 
                     godz. 15.30 – 16.00 – gitara rok I 
                     godz. 16.00 – 16.30 – teoria muzyki rok I 
                     godz. 16.30 – 17.00 – flet rok I 
                     godz. 17.00 – 17.30 – teoria muzyki rok II 
                     godz. 17.30 – 18.00 – gitara rok II 
                     godz. 18.00 – 18.30 – skrzypce, flet rok II (gr. starsza) 
                     godz. 18.30 – 19.00 – gitara rok II (gr. młodsza) 
                     godz. 19.00 – 20.00 – instrumenty dęte 
 
Piątek:         godz. 17.00 – 17.30 – pianino rok I (gr. I) 
                    godz. 17.30 – 18.00 – pianino rok I (gr. II) 
                    godz. 18.00 – 19.00 – pianino rok II 
                    godz. 19.00 – 20.00 – instrumenty dęte 
 
Treningi Starscheer: 
 
Czwartek:   godz. 14.45 – 15.30 Maluszki  
                    godz. 15.30 – 16.30 Mini 
                    godz. 16.30 – 18.00 Midi 
                    godz. 18.00 – 19.30 Maxi 
 
Sobota:       godz. 08.00 –  09.30Maxi 
                    godz. 09.30 – 11.00 Midi 
                    godz. 11.00 – 12.15 Mini 
                    godz. 12.15 – 13.00 Maluszki 
 
Dodatkowo: Gimnastyka: 
 
Piątek:        godz. 16.30 – 17.30 Mini 
                    godz. 17.30 – 18.30 Midi 
                    godz. 18.30 – 19.30 Maxi 
 
Chór Parafialny: 
Czwartek:  godz. 19.00 
 
Aerobik: 
Piątek:       godz. 18.30 – 19.30 
 
Warsztaty Regionalne: 
Czwartek:  godz. 18.00 – 20.30 
 
Nadal Trwają Zapisy Do: 

• Tamburmajorki  (zapraszamy dziewczyny w wieku powyżej 15 lat)    
• Koło Gospodyń Wiejskich 
• Kurs Tańca Towarzyskiego (zapraszamy młodzież i dorosłych) 
• Zajęcia Ruchowe Dla Osób Po Pięćdziesiątce                 
• Klub Seniora 
• Grupa Teatralna (zapraszamy młodzież i dorosłych) – obecnie przygotowywane są Jasełka. 
• Warsztaty Plastyczne Dla Młodzieży i Dorosłych (decoupage, filcowanie, origami, kwiaty  

i dekoracje z bibuły, ozdoby i dekoracje świąteczne, malowanie na szkle, płótnie, drewnie, lepienie  
z gliny, masy solnej i wiele innych technik zdobniczych i malarskich). 

Więcej informacji w WOK – u lub pod nr tel. 18 262 46 23. 
 
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składam wszystkim najserdeczniejsze życzenia. 

                                                                                     
     Halina Jagieła  

                                                                                   Młodszy Instruktor WOK w Ochotnicy Dolnej 
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WOK  Ochotnica Górna 
 
10 sierpnia - WATRA OCHOTNICKA 
 
Przy pięknej pogodzie i przy bardzo licznie zgromadzonej publiczności, w amfiteatrze w centrum wsi Ochotnicy 
Górnej, odbyła się XVII cykliczna kulturowa impreza: Watra Ochotnicka. Sama nazwa imprezy wskazuje na 
„źródło tożsamości wsi Ochotnica, z pod których XV wiecznych „korzeni”, wypływa nasza góralska kultura, 
nasz sposób życia i gospodarowania w tych trudnych warunkach, a wszystko to za przyczyną pierwszych 
osadników tych terenów, wędrownego plemienia z Bałkanów –  Wołochów. Pasterstwo, hodowla owiec i kóz,  
a później wołów  na wysoko położonych halach i polanach, co właśnie odziedziczyliśmy po Wołochach, zawsze 
związane było z watrą czyli ogniskiem. Corocznie organizowana przez Wiejski Ośrodek Kultury, przy bardzo 
ścisłej współpracy ze Związkiem Podhalan, Kołem Gospodyń Wiejskich, a ostatnio Kołem Seniorów 
 z Ochotnicy Górnej, ta właśnie impreza nawiązuje do naszej rodzimej tradycji. 
Tradycyjnie impreza rozpoczęła się od redyku, przeszło 300 owiec, prowadzonych przez naszego gorczańskiego 
bacę – Jarosława Buczka, w asyście swoich juhasów Barnasia i Urbaniaka, której towarzyszyła nasza góralska 
muzyka. Po uroczystym pasterskim hymnie, wygranym z trombity przez Jaśka Kubika, wielce cenionego artystę 
i promotora góralskiej kultury regionu gorczańsko – pienińskiego, rozpalono WATRĘ, która zapoczątkowała 
dalszy program imprezy. 
 
Na scenie amfiteatru wystąpiły zespoły regionalne: z Łopusznej im. Ludwika Łojasa, zespół „Honaj” 
 z Dursztyna, zespół „Koliba” z Orawki, nasze zespoły „Mali Ochotni”, „Ochotni” oraz Panie działające przy 
Kole Gospodyń Wiejskich, Związku Podhalan i Koła Seniorów. Swoje stoiska mieli nasi twórcy ludowi 
 i gościnnie przybyli twórcy z Rabki, na których prezentowali swoje dzieła jak również prowadzili warsztaty dla 
chętnych poznania tajników ich talentu. Tradycyjnie niezawodne okazały się Panie z Koła Gospodyń Wiejskich, 
przygotowując całą gamę tradycyjnych produktów regionalnych, które smakowali uczestnicy imprezy w tym 
liczni przybyli do Ochotnicy wczasowicze. Swoje stoisko z „malutką watrą” miał nasz baca Jarosław Buczek, 
który prezentował życie i zajęcia „na sałasie” jak również promował już własne wyroby. 
 
17 sierpnia – Pożegnanie długoletniego organisty P. Stanisława Mazurka. 
 
Na uroczystej Sumie, bardzo licznie zgromadzeni parafianie Ochotnicy Górnej, żegnali długoletniego organistę 
naszej parafii, który odszedł na zasłużoną emeryturę. Wyrazów szacunku i podziękowań było bardzo wiele 
wśród, których było podziękowanie następującej treści: 
„Razem ze wspólnotą parafii Ochotnica Górna pragniemy przekazać Panu słowa uznania i głębokiej 
wdzięczności za długoletnie gorliwe i wierne pełnienie służby organisty. Wniósł Pan znaczący wkład w życie 
 i rozwój naszej parafii, a to przez wielkie osobiste zaangażowanie się w okresie budowy naszej świątyni, jak 
również w duchowym charakterze, poprzez grę na organach i śpiew liturgiczny, co pomagało nam w modlitwie 
 i głębokim przeżywaniu Mszy Św. 
Życzymy Panu zdrowia w pogodzie ducha i błogosławieństwa bożego, ku zadowoleniu z dobrze spełnionego 
życiowego powołania.” Wdzięczni parafianie pw. N.M.P.W. w Ochotnicy Górnej. 
 
22 do 28 sierpnia – Wyjazd na Białoruś do miejscowości Oszmiana. 
 
Wyjazd na Białoruś to rewizyta, gości z Oszmiany, którą gościliśmy u siebie w maju br. Jest to pewien 
przyczynek do nawiązania współpracy w dziedzinie kultury i nie tylko.  
 
6 do 14 września – IV Warsztaty Twórców Ludowych. 
 
W dniach od 6 do 14 września br. odbyły się IV Warsztaty Twórców Ludowych zorganizowane przez WOK  
w Ochotnicy Górnej mające w głównej mierze na celu, promocję, szerzenie tradycji i sztuki ludowej Łuku 
Polskich Karpat, ukazującą piękno kultury ludowej oraz zachęcającą, szczególnie młodzież do kultywowania 
tradycji kulturowego dziedzictwa pokoleń. Tegoroczne warsztaty doskonale wpisują się w działania kulturalne 
wynikające, m.in. z umowy partnerskiej zawartej przez Województwo Małopolskie z Obwodem Lwowskim, 
którego koordynatorem działań jest Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu 
Marszałkowskiego. Cyklicznie organizowane warsztaty są, także powiązane ideowo i programowo 
z wieloletnim programem tworzenia SZLAKU KULTURY WOŁOSKIEJ na Łuku Karpat, które stanie się 
jeszcze jedną formułą łączącą praktycznie 7 Państw skupionych w Konwencji Karpackiej, a to: Czechy, Polskę, 
Słowację, Ukrainę, Rumunię i Serbię,  a podpisaną w 2003 roku w Kijowie.  
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Ze strony ukraińskiej udział wzięli Oksana Kohut i Ostap Sojka z Janowa Jaworowskiego pod Lwowem 
zajmującymi się odtwarzaniem tradycji drewnianej zabawki ludowej.W warsztatach uczestniczyli uczniowie 
Gimnazjum 3 z Ochotnicy Górnej i spora grupa mieszkańców, a wszystko to wzbogacała muzyka w wykonaniu 
Regionalnego Zespołu „OCHOTNI”  
 
Na zakończenie warsztatów goście i uczestnicy spotkali się przy ognisku, gdzie dokonano oceny  
i podsumowania tegorocznych IV Warsztatów Twórców Ludowych. Ustalono kontynuację w latach następnych, 
tego typu warsztatów w ramach wieloletniego projektu budowy „Szlaku Kultury Wołoskiej” w partnerstwie  
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz stałej wymiany kulturalnej z naszymi bliższymi 
i dalszymi sąsiadami z ŁUKU KARPAT. W ramach przeprowadzonych warsztatów, goście z Ukrainy mogli 
zapoznać się także z naszym tradycyjnym rękodziełem ludowym i architekturą, zwiedzając Skansen na 
Studzionkach oraz stałą Ekspozycję Wystawienniczą w Wiejskim Ośrodku Kultury, jak również okoliczne 
zabytki oraz atrakcje turystyczne i kulturowe naszego całego regionu Podhala. 
 
15 września – Rozpoczęcie zajęć w ogniskach zainteresowań dla dzieci i młodzieży prowadzonych przy 
Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej:  
 
1. Zespół Regionalny „Mali Ochotni” 

1) nauka tańca i śpiewu, 
2) nauka gry na skrzypcach i basach.  

2. Ginących zawodów: 
1) malowanie na szkle i płótnie, 
2) garncarstwo i rzeźba w glinie 
3) rzeźba w drewnie i snycerstwo 
4) szydełkowanie i hafciarstwo.  

3.  Muzyczne: 
1) Schola. 
2) Nauka gry na pianinie i innych instrumentach muzycznych. 

 
23 września – Udział przedstawicieli Ochotnicy na II Międzynarodowej Konferencji Naukowej 
w Spale pn. „Kulturowa i Cywilizacyjna Tożsamość Polaków – Osiągnięcia i Sukcesy” 
 
W konferencji brały udział osoby bardzo zaangażowane w promocję  Gminy Ochotnica Dolna,  a na co dzień 
bardzo ściśle współpracujące  z Wiejskim Ośrodkiem Kultury. Z nami, oczywistością tak już bywa, byli Państwo 
Jadwiga i Krzysztof Wielgusowie. Na konferencji zaprezentowany został budowany przez nas pomysł Szlaku 
Kultury Wołoskiej pt. „Szlak Kultury Wołoskiej w Gorcach – Teoria i Praktyka. 
 
11 października – „OSOD” –  impreza kulturowa. 
 
Na ten dzień, ochotnicki baca Jarosław Buczek wyznaczył termin zejścia owiec z pastwisk hal, polan 
 i rozliczenia się z gazdami z okresu wypasu tradycyjne zwany „osodem”. Całość imprezy poprzedziła 
odprawiona Msza Św. w kaplicy w os. Jamne za „szczęśliwy wypas oraz zdrowie stada owiec”. Po Mszy Św. 
cały kierdel owiec na czele z bacą i Jego juhasami, której towarzyszyła muzyka „Ochotnych”, przeszła do 
centrum wsi pod amfiteatr, gdzie odbyła się dalsza część imprezy. Baca w szczególności podziękował swoim 
juhasom za sumienne wywiązanie się  z obowiązków, którym musieli sprostać, wykonując swoje zajęcia w tak 
trudnych warunkach. Dziękował również wszystkim tym, którzy udostępnili hale i polany pod wypas oraz 
gospodarzom dającym swoje owce na wypas pod Jego władanie. Były opowieści juhasów oraz samego bacy  
o codziennych zajęciach na „sałasie” , anegdoty i przeróżne opowieści związane z przeszło półrocznym życiem 
w wysoko położonych polanach, z dala od siedzib ludzkich, w osamotnieniu, a często stających na „warcie”  
w ochronie przed wilkami, albo niespodziewanymi zdarzeniami. 
Bardzo cenna impreza kulturowa przywracająca Naszą Rodzimą tożsamość. 
 
25 października – BOHATERSKA OCHOTNICA – cykl imprez edukacyjno – historycznych. 
Jednym z cyklu imprez, organizowanych przez Gminę Ochotnica Dolna, a dotyczących uczczenia 70 rocznicy 
dramatycznych wydarzeń związanych z walką oddziałów partyzanckich z niemieckim okupantem na terenie 
naszej Gminy, była przygotowana przez Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej impreza pn.”Bitwa 
Ochotnicka w pamięci pokoleń”. Po oficjalnym przywitaniu wszystkich przybyłych gości i miłośników historii, 
nastąpiło uroczyste otwarcie nowej ekspozycji wystawienniczej, która wzbogaciła istniejące już zbiory 
muzealnicze zgromadzone w Wiejskim Ośrodku Kultury. W izbie „chałupy ochotnickiej” eksponowane są 
zbiory odtwarzające, tzw. partyzancki sztab dowódczy IV batalionu I PSP AK kpt. „Lamparta”. Natomiast,  
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w innym pomieszczeniu oficjalnie została otwarta izba poświęcona partyzantom ludzi „Ognia”, partyzantom 
zgrupowania „Błyskawica” oraz „Wiarusom”. Prezentowana historyczna wystawa historyczna 
posiada wspólne hasło: „IZBA PAMIĘCI LUDZI WALCZĄCYCH Z HITLEROWSKIM  
I KOMUNISTYCZNYM ZNIEWOLENIEM”. Następny, punkt programu odbył się na zewnątrz budynku, gdzie 
dokonano wręcz autentycznego „odtworzenia” jednego z epizodów atmosfery pamiętnych dni z „bitwy 
ochotnickiej”. Grupa rekonstrukcyjna, pod przywództwem P. Zbigniewa Ćwiąkalskiego Prezesa Miłośników 
Historii z N. Sącza , u ujścia potoku Jamne w cenrtum wsi. pokazała wielu zgromadzonym, atak wojsk 
niemieckich na obóz partyzancki kpt. Juliana Zapały ps.„Lampart” mającą swą główną bazę na Skałce. Całość 
imprezy zakończyła się sesją edukacyjną , pt. „Znaczenie bitwy Ochotnickiej”, gdzie prelegentami byli: dr Piotr 
Sadowski, p. Tadeusz Morawa oraz autorzy książek. Marek Zapała autor książki pt. Bohaterska Ochotnica i dr 
Dawid Golik autora książki pt. Partyzanci „Lamparta” Historia IV batalionu I PSP AK. W dzisiejszej imprezie 
oraz uroczystościach brała udział młodzież z Hiszpanii, reprezentująca Asociación Pro Tradicion y Cultura 
Europa (APTCE), która pod patronatem Fundacji im. T. Kościuszki z Krakowa oraz WOK – iem w Ochotnicy 
Górnej podróżowała po Polsce śladami II wojny światowej.  
 
11 listopada – Święto Niepodległości. 
 
Obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się uroczystą Mszą św. o godz. 17.oo z udziałem pocztów 
sztandarowych Związku Podhalan oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, drużyn harcerskich i licznych 
mieszkańców. Po Mszy św. pochód z zapalonymi lampionami udał się na pobliskie wzgórze pod Krzyż 
Wolności, przy rozpalonym ognisku, odśpiewano pieśni religijne, patriotyczne. Imprezę zakończono 
odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego. 
 
29 listopada – „Skubacki”  
 
Wieczorem tego dnia w sali Wiejskiego Ośrodka Kultury, spotkały się Panie działające w Kole Gospodyń 
Wiejskich oraz Związku Podhalan na tradycyjnych ochotnickich skubackach, czyli darcia pierza. Tradycyjnie 
przy tego typu pracach nie brakowało licznych opowieści i głośnego śpiewu ludowych pieśni, które zakończone 
było wspólną zabawą taneczną. 
 
6 grudnia – Św. Mikołaj 
 
W godzinach popołudniowych Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej odwiedził św. Mikołaj, który 
obdarował upominkami blisko 90 dzieci biorące udział w zajęciach i ogniskach zainteresowań.  
 

Zdzisław Błachut 
 Kierownik WOK w Ochotnicy Górnej 

 
_________________________________________________________________________________________ 
DYŻURY RADNYCH: 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Franczyk  
w każdy piątek miesiąca w godz. 13.00 – 16.00  
 tel. 18 26 209 19, kom. 508 114 421 

 
Zastępca Przewodniczącego Franciszek Ziemianek  
w każdy wtorek miesiąca w godz. 13.00 – 16.00   
tel. 18 26 209 19, kom. 507 159 011 
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