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EGZEMPLARZ BEZPŁATNY                                                                                                          MARZEC NR 46/13 

 
 

 
 Radosnych Świąt Wielkanocnych  

wypełnionych nadzieją budzącej się wiosny  
i wiarą w sens Ŝycia.  

Pogody w sercu, miłości i radości płynącej  
z faktu Zmartwychwstania Pańskiego 

oraz smacznego Święconego  
w gronie najbliŜszych osób  

 
Ŝyczą 

w imieniu Samorządu Gminy Ochotnica Dolna 
 

Przewodniczacy Rady 
Stanisław Urbaniak 

wraz z radnymi 
 

Wójt Gminy 
Kazimierz Konopka 

 

WIZYTA GOŚCI Z MUROWANEJ GOŚLINY 
W dniach 8 – 10  marca 2013r. w naszej Gminie gościła delegacja 
przedstawicieli partnerskiego Miasta i Gminy Murowana Goślina  
na czele z Burmistrzem Panem Tomaszem Łęckim. W wizycie wzięli 
również udział Radni Rady Miejskiej, Pani Elżbieta Winogrodzka - 
Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji, Sołtysi, 
pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina. 
 
W dniu 8 marca br. odbyło się uroczyste spotkanie Gości  
z przedstawicielami Gminy Ochotnica Dolna na czele z Panem 
Kazimierzem Konopka – Wójtem Gminy Ochotnica Dolna, 
Przewodniczącym Rady Gminy Stanisławem Urbaniakiem, Radnymi 
Gminy, Sołtysami i pracownikami samorządowymi.  

 
Głównym tematem spotkania było omówienie propozycji współpracy Miasta i Gminy Murowana Goślina z Gminą 
Ochotnica Dolna w zakresie edukacji, kultury, wymiany turystycznej. 
  
W ramach wizyty odbyło się: 
• Zwiedzanie Zespołu Elektrowni Wodnej w Niedzicy. 
• Zwiedzanie Budynku Oczyszczalni Ścieków w Tylmanowej  
• Zwiedzanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tylmanowej. 
• Zwiedzania Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II i Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej 

Centrum wraz z placem zabaw i boiskiem orlik. 
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• Złożenie kwiatów pod pomnikiem Ofiar Krwawej Wigilii w Ochotnicy Dolnej.  
• Zapalenie zniczy przed zbiorową mogiłą ofiar „Krwawej Wigilii” oraz ofiar II – ej wojny światowej w Ochotnicy 

Dolnej. 
• Zwiedzanie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 3 w Ochotnicy Górnej 
• Uczestniczenie w koncercie Orkiestry Dętej OSP w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej. 
• W Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej, Goście obejrzeli ekspozycję wystawienniczą ( etnografii,  

II wojny światowej oraz ekspozycję lotniczych śladów w Gorcach ), spotkali się ze   Związkiem Podhalan, Kołem 
Gospodyń Wiejskich i uczestniczyli w regionalnych warsztatach oraz degustacji potraw regionalnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-SPORTOWA GMINY  
 
WOK Ochotnica Dolna 
 

• Gminny konkurs na najładniejszą ozdobę i kartkę świąteczną 
Konkurs przygotowany wspólnie z panią Anną Ligęza – nauczycielką ze Szkoły                      
Podstawowej im. Jana Pawła II Centrum. 
Konkurs przeprowadzono w trzech kategoriach: 
- Uczniowie klas 0 - I (ozdoba świąteczna) 
- Uczniowie klas  II – III (ozdoba świąteczna) 
- Uczniowie klas IV – VI (kartka świąteczna) 
Udział wzięło 102 uczniów ze wszystkich Szkół z terenu Gminy Ochotnica Dolna. 
Komisja w składzie: Anna Ligęza, Monika Jagieła, Agnieszka Rusnarczyk oraz Janina Jagieła wyłoniła zwycięzców i przyznała 
następujące miejsca:  
 

Ozdoba Świąteczna (0 – I)  
I. Julia Jagieła  ( Skrodne)                                               
II. Anna Kozielec                                                                               
III. Kamil Urbaniak  ( Skrodne) 
Ozdoba Świąteczna ( II – III )   
I. Józef Piszczek ( ZSP Tylmanowa)  
I. Zuzanna Janor ( Skrodne) 

II. Zuzanna Kulig ( Centrum) 
III. Justyna Kęska ( Skrodne) 
Kartki Świąteczne ( IV – IV) 
I.     Anna Bandyk ( Skrodne)  
II.     Natalia Gołdyn ( Młynne) 
III.     Barbara Tworek  ( Zawodzie) 
III.           Magdalena Konopka  ( Zawodzie) 

 
W Ośrodku Kultury przygotowano wystawę prac, ogłoszono wyniki oraz wręczono nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników 
konkursu. 
 

• Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego: „Ochotnickie krajobrazy”, „Dziecko”, „Staruszkowie  
Ochotniczanie” 

Komisja w składzie: Lucyna Kozub, Robert Zieliński, Jadwiga Czajka oraz Anna Ziemianek wyłoniła następujących zwycięzców: 
                 I miejsce – Anna Cwynar 
                 II miejsce – Magdalena Rachwalik 
                 III miejsce – Paweł Kurek 
 

• Bożonarodzeniowe koncerty Orkiestry Dętej OSP Ochotnica Dolna w kościele parafialnym w 
Ochotnicy Dolnej,  w Kaplicy w Młynnem oraz w Nowym Targu (01.2013). 

 
• Wystawienie jasełek bożonarodzeniowych przygotowanych przez grupę teatralną działającą przy 

WOK-u (30.12.2012, 06.01.2013, 19.01.2012).  
Przygotowania zaczęto w październiku, aktorzy wiele godzin spędzili w WOKu na próbach. 
W przedstawieniu wzięli udział: Karina Rusnak - anioł, śpiew, Ania Podgórska – anioł, Arkadiusz Tylecki – pastuszek, żołnierz, 
Agata Tylecka – śmierć, Ola Duduś – diabeł, Aneta Tylecka – Herodowa,Wojciech Szczepaniak – Herod, Marta Młynarczyk – 
Maria,  Franciszek Jagieła – Św. Józef, setnik, Karol Jagieła – Baca, skrzypce, Konrad Jagieła – pastuszek, Kazimiera Jagieła – 
basy, Monika Jagieła – baba, reżyser, dekoracje, Rafał Jagieła – chłop, dekoracje, Bartek Chrobak – marszałek, Arkadiusz 
Chrobak – Simonides, Andrzej Królczyk – Melchior, Sylwester Cwynar – Baltazar, Krzysztof Lizoń – Kacper, Krzysztof Jagieła - 
żyd, Karol Tylecki – goniec, capuniu lubuniu, Błażej Pogwizd – pastuszek, skrzypce, Sebastian Chrobak - pastuszek, Darek 
Jagieła – pastuszek, Krystian Jagieła – pastuszek, Aleksandra Chlipała – skrzypce, Tadeusz Chryczyk – skrzypce, Janusz Barnaś 
- Arcykapłan, Grzegorz Ptaszek – kapłan, pastuszek, Marek Rusnak – nagłośnienie, Paweł Gołdyn – kamera. Scenariusz do jednej 
sceny napisała pani Aniela Konopka. Wszystkim serdecznie dziękuję za zaangażowanie  i poświęcony czas. Dziękuję również  
w imieniu swoim jak i aktorów Pani Stanisławie Gołdyn za wierszyk, który dla nas napisała. 
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„Dziękujemy” – Stanisława Gołdyn 
 
Nie jestem specem ani jurorem 
Nie mam też wcale ambicji chorej. 
Myśli, odczucia - co oczywiste 
Będą wyłącznie me osobiste. 
 
Już przez czas jakiś świta mi w głowie 
Żeby napisać własne ,,posłowie” 
Własny komentarz o przedstawieniu 
U nas we WOKu wystawionemu. 
 
Jasełka – właśnie – świetnie zagrane. 
Tak po mistrzowsku przygotowane, 
Że tylko chwalić, młodym winszować, 
Dziękować szczerze i gratulować. 
 
Najpierw Monice za ,,dryg” aktorski. 
Za to, że stołek ten dyrektorski 
Traktuje jako zobowiązanie, 
Jako powinność, wielkie wyzwanie. 
W czasie tej swojej pierwszej kadencji 
Tyle pomysłów, twórczej inwencji, 
Tyle wysiłku z siebie dała, 
Że chce się wołać: ,, Jest doskonała!” 
Zawsze obecna w swej ,, reżyserce”, 
Chętna do działań, przejęta wielce, 
Gotowa czuwać, radzić, pomagać, 
Z każdym problemem dzielnie się zmagać. 
Skupiła wokół swojej osoby 
Grupę działaczy aktywnych, młodych. 
Razem sukcesy wielkie odnoszą, 
A naszej wiosce chlubę przynoszą. 
 
Podziwiam szczerze wszystkich aktorów, 
Za to, że w zgodzie, bez żadnych sporów 
Cały czas z sobą współpracowali, 
Tak fantastycznie jasełka grali. 
Każdy z nich przecież ma zajęć ,,furę” 
Naukę, pracę, bliską maturę. 
Mimo to żaden czasu nie szczędził 
I wiele godzin na próbach spędził. 
 
Nie wiem czy wszystkich wyliczyć zdołam. 
Tych co pamiętam – zaraz przywołam: 
Świetnie grającą grupę pasterzy- 
Artystów z klasą, mistrzów tancerzy. 
Uczonych w prawie arcykapłanów, 
Trzech Króli – zacnych i mądrych panów, 
Służbę królewską oraz strażników, 
Wszelkich doradców i dostojników. 
 
Wspomnę Maryję, która klęczała, 
W twarz Syna – Boga się wpatrywała, 
Aniołków które przy żłóbku stały, 
„Lulaj Jezuniu” ślicznie śpiewały, 
Żonę Heroda – piękną i młodą 
Co zachwycała swoją urodą, 
Wreszcie wymienić sobie pozwolę 
Franka Jagiełę co grał dwie role. 
 
A pozostali? Nie zapomniałam. 
Im osobliwą ocenę dałam. 
 
Herod, król wielki w złotej koronie 
Co się tak pewnie rozsiadł na tronie 

Wzbudził sympatię głównie dlatego, 
Że się nauczył tekstu długiego. 
Bez tremy, strachu i przerażenia 
Miał nam tak wiele do powiedzenia. 
Nawet mu sufler nie był potrzebny. 
Wierzył, że wytrwa, był tego pewny. 
 
Żyd wprawił wszystkich w zachwyt, zdziwienie. 
Ten to ma talent do gry na scenie. 
Wygląd i rysy – iście żydowskie. 
Mimika, ruchy – po prostu ,,boskie” 
Grając swą rolę, będąc na planie 
Stawiałeś Żydzie często pytanie : 
„A co ja z tego w życiu mieć będę? 
Czy zysk i korzyść jakąś osiądę? 
Ja Ci odpowiem na to pytanie. 
Masz od nas wdzięczność, podziw, uznanie. 
A to są rzeczy trwalsze niż złoto. 
Więc warto było grać choćby po to. 
 
A ta „diabelska” i ważna rola, 
Którą tak pięknie zagrał Ola? 
Toż to sukces na miarę tego 
W teatrze Wielkim odniesionego. 
Z takim akcentem i siłą głosu 
Droga do sławy i do rozgłosu 
Jest prawie pewna. W to mocno wierzę. 
Tak prorokuję i życzę szczerze. 
 
Nie wiem kto wcielił się w postać śmierci. 
Ale mam ciągle w mojej pamięci 
Ten śmiech szyderczy i przeraźliwy, 
Taki wymowny, taki kąśliwy. 
Naśladować go? Któż to potrafi. 
Żaden się taki śmiałek nie trafi. 
Smukła, wysoka, groźna kostucha 
Tak przemawiała widzom do ucha, 
Że na widowni – grobowa cisza. 
Każdy rytm serca swego usłyszał, 
W tym głosie było tyle mądrości. 
Wszak wobec śmierci jak sami wiecie 
Wszyscy jesteśmy równi na świecie. 
 
I jeszcze jedna moja cenzurka 
Dla sceny wziętej ,, prosto z podwórka”. 
Zabawny dialog, dobra tonacja, 
Zauważalna improwizacja. 
No i ta gwara nasza, znajoma 
W tradycji, ,,zwyku” zakorzeniona. 
Cała widownia głośno klaskała 
Gdy babę z chłopem obserwowała. 
To ci dopiero fajne ,, psiajuchy”. 
Babka – gaduła, a dziadek głuchy 
Tak się starali zacni seniorzy 
Coś jeszcze z życia uszczypnąć skorzy. 
Wyjazd się marzył, słońce i  plaża 
A tu co miesiąc ,,głodowa gaża” 
O oszczędzaniu właśnie myśleli. 
„Amber Gold” upadł, „szmal” diabli wzięli. 
 
Na koniec jeszcze to jedno zdanie. 
Zbierajcie siły panowie, panie. 
Dziś za Jasełka” Wam dziękujemy, 
Nowych występów oczekujemy. 
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(scena „Baba i chłop” z Jasełek w wykonaniu 
Moniki i Rafała Jagieła) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Koncert kolęd w wykonaniu uczniów ogniska muzycznego (13.01.2013). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Choinka Strażacka (19.01.2013). 
 

• Opłatek Związku Podhalan (27.01.2013). 
 

• Szkolenie społeczności lokalnej w zakresie tradycyjnego pasterstwa w Karpatach (30.01.2013). 
 

• Koncert Maozelin i Maskalee – gwiazdy Hip-Hopu z Barcelony (02.02.2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Występ kabaretowy w Tylmanowej (02.02.2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Karnawałowy Bal Przebierańców dla dzieci. 
 

• Dyskoteka dla Gimnazjum (07.02.2013). 
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• Kulig na Wierch Młynne (10.02.2013). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Warsztaty Carvingu, czyli sztuki robienia dekoracji z owoców i warzyw (14.02.2013). 
 

• Turniej tenisa stołowego w singlu dla młodzieży i dorosłych (16.02.2013). 
Turniej przeprowadzono w trzech kategoriach: 

       I kategoria - 13 – 19 lat 
       II kategoria - powyżej 19lat 
       III kategoria - dziewczyny  

 
W pierwszej kategorii najlepsze miejsca zdobyli:  

 I miejsce   -  Piotr Grzywnowicz              
 II miejsce  -  Dariusz Jasiurkowski 
 III miejsce -  Damian Faron        

 
W drugiej kategorii najlepsze miejsca wywalczyli: 
                I miejsce   -  Jarek Konopka        
                II miejsce  -  Piotr Kołek 
                III miejsce -  Łukasz Franasowicz             
 
Spośród dziewczyn: 
                I miejsce  – Agata Gołdyn 
                II miejsce – Katarzyna Franczyk 
                III miejsce – Sabina Chlipała 
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• Turniej tenisa stołowego w deblu dla młodzieży i dorosłych. 
                I miejsce  –  Damian Faron 
   Dariusz Jasiurkowski 
                II miejsce –  Piotr Kołek 
   Jarek Konopka 
                III miejsce –  Mateusz Jagieła 
   Marek Jagieła 
 

• SUKCES DRUŻYNY STASCHEER NA MISTRZOSTWACH POLSKI CHEERLEADERS (09-10.03.2013). 

W Lesznie koło Poznania w dniach 09 – 10.03.2013 roku rozegrane zostały XVI Mistrzostwa Polski Cheerleaders. Na zawody 
przyjechały najlepsze cheerleaderki z całej Polski, aby rywalizować w różnych dywizjach i kategoriach wiekowych. W trwających 
dwa dni zmaganiach uczestniczyło około 800 zawodniczek i zawodników z całego kraju. 

Grupa Starscheer, działająca przy Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej, której trenerem jest Pan Mirosław 
Haczek - instruktor tańca, choreograf i trener cheerleadingu po raz pierwszy wzięła udział w Mistrzostwach Polski  
i wróciła do Ochotnicy z czterema tytułami!!! Zdobywając tytuł MISTRZA POLSKI zakwalifikowała się do MISTRZOSTW 
EUROPY, które odbędą się w czerwcu bieżącego roku     w Rimini we Włoszech.  

Grupa taneczno – akrobatyczna „Starscheer” składa się z 48 dzieciaków w wieku 6 do 
13 lat.  Ze względu na regulamin Mistrzostw (max ilość zawodników to 20 osób) została 
podzielona przez trenera na dwie drużyny; „Starscheer Mini” (dzieci młodsze) oraz 
„Starscheer” tak aby wszystkie dzieciaki mogły wziąć udział w zawodach. Obydwa 
zespoły startowały  w kategorii CHEER MIX junior młodszy.  Dywizja Cheer 
charakteryzuje się tym, że podczas występu zawodnicy tworzą stunty, piramidy,  
w układzie znajdują się elementy akrobatyki oraz okrzyki, które mają na celu zachęcić 
do walki drużynę. Cały układ nie może przekroczyć 2,30 sekund.  

W składzie drużyny młodszej, która zdobyła tytuł Wicemistrzów Polski Dywizji Cheer 
Mix Junior Młodszy wystartowali: Brzeźna Anna, Bandyk Agnieszka, Konopka 
Katarzyna, Chryczyk Julia, Chryczyk Martyna, Groń Aleksandra, Jagieła Kinga, 
Jandura Karolina, Jandura Kinga, Kocan Urszula, Natalia Borzęcka, Szlaga 

Aleksandra, Chlipała Beata, Zabrzewska Izabela, Brzeźny Katarzyna, Jagieła Aleksandra, Chlebek Aleksandra, Franczyk Marietta, 
Jagieła Jakub, Jagieła Maciej, Borzęcki Dawid, Chlipała Sebastian, Jagieła Kacper, Chlipała Kacper oraz Franczyk Nikodem. 

W składzie drużyny starszej, która wywalczyła tytuł Mistrza Polski Dywizji Cheer Mix Junior Młodszy wystartowali: Domek 
Dominika, Rozmus Maria, Knutelska Barbara, Podgórska Anna, Knutelska Joanna, Rusnak Karina, Burnus Aleksandra, Brzeźny 
Mateusz, Bandyk Anna, Bandyk Alicja, Urbaniak Wiktoria, Urbaniak Kornelia, Franczyk Daria, Batko Julia, Jankowska Joanna, 
Jankowska Maria, Rusnak Kinga, Borzęcki Kamil, Chrobak Grzegorz, Jagieła Karolina, Knutelski Łukasz, Knutelski Kamil  
oraz Dłubacz Ewelina. 

Ponadto Julia Batko, Joanna Jankowska, Aleksandra Burnus, Alicja Bandyk oraz Daria Franczyk wywalczyły brązowy medal 
Mistrzostw Polski w Kategorii Junior Młodszy Dywizji Cheer Stunt All Girls (drużyna składająca się z samych dziewczyn). 
Jest to konkurencja gdzie pięcioosobowe drużyny tworzą ewolucje i piramidy.  
 
Członkowie Starscheer w składzie Dominika Domek, Karolina Jagieła, Kornelia Urbaniak, Mateusz Brzeźny oraz Kamil Borzęcki 
wystartowali również w Kategorii Junior Młodszy Dywizji Stunt Mix (drużyna składająca się z chłopców i dziewczyn) 
zdobywając złoty medal. 
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Grupa taneczno – akrobatyczna Starscheer cały czas się rozwija. Dzieciaki bardzo zaangażowały się w to co robią, regularnie  
i bardzo chętnie przychodzą na treningi i dają z siebie wszystko aby na zawodach godnie reprezentować naszą Gminę, czego 
dowodem jest sukces na Mistrzostwach Polski. Z każdym treningiem widać postęp w rozwoju sprawności fizycznej tych dzieci.   
 
Zwracam się z ogromną prośbą o sponsorowanie naszej drużyny, ponieważ jest to bardzo liczna grupa dzieci i każdy wyjazd na 
turniej jest bardzo, bardzo kosztowny. Już sam transport to jest bardzo wysoki koszt.  Już 06.04. „Starscheer” wyjeżdża na Grand 
Prix Polski do Tyczyna. W najbliższym czasie drużynę czeka wiele występów i Turniejów Cheerleaders m.in. Międzynarodowy 
Turniej Cheerleaders w Zabrzu.   
 
Poza wyjazdami potrzebujemy pieniędzy na stroje, maty do ćwiczeń, opłaty wpisowego na turnieje itp.  Duża kwota pieniędzy  
na rozwój ‘Starscheer’ wydawana jest z budżetu  Ośrodka Kultury, ale działalność WOK-u to nie tylko grupa taneczno – 
akrobatyczna, w związku z czym WOK ponosi wiele innych kosztów. Wspomnę jeszcze, że jest bardzo dużo chętnych dzieciaków  
i od listopada 2012 roku pan Mirosław Haczek trenuje także maluszki (dzieciaki w wieku 2 do 6 lat). Zajęcia dla tej grupy odbywają 
się w każdą sobotę o godz. 11.45. Jest jeszcze szansa zapisania swoich pociech do tej grupy – serdecznie zapraszamy.  Trwa 
także nabór dziewczyn urodzonych w latach 1999 – 2001 do grupy „Starscheer”. Potrzebujemy jeszcze 10 osób.  Jeszcze raz 
proszę o wsparcie finansowe lub rzeczowe naszej ochotnickiej drużyny, za co z góry serdecznie dziękujemy. Każdą okazaną 
pomoc przyjmiemy z wielką radością! 
 
Nr konta WOK: 28 8805 0009 0000 3694 2001 0001 
 

• Koncert Orkiestry dla Gości z zaprzyjaźnionego Miasta i Gminy Murowana Goślina  (09.03.2013). 
 

• Ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej na szczeblu gminnym  (15.03.2013). 
 
Na podstawie regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej jury eliminacji gminnych w składzie: kpt. Piotr Domalewski 
– Przewodniczący, mł. kpt. Krzysztof Batkiewicz – Członek oraz Komendant Gminny dh Rafał Urbaniak – Członek po dokonaniu 
oceny prac pisemnych zakwalifikowało do finału 25 uczniów ze Szkół z terenu Gminy Ochotnica Dolna.  
W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco: 
 
I grupa wiekowa (Szkoły Podstawowe): 
I miejsce – Przemysław Piszczek – Skrodne 
II  miejsce – Iwona Zasadni –Ochotnica Dolna                           
III miejsce – Maria Bodziony – Tylmanowa 

II grupa wiekowa (Gimnazjum): 
I miejsce – Krystian Piszczek – Ochotnica Górna 
II  miejsce – Jakub Piszczek – Ochotnica Górna 
III miejsce – Bartłomiej Kukuczka – Ochotnica Górna 

 
• Pierwszy dzień wiosny – spotkanie z podróżnikiem  (21.03.2013). 

 
 

Więcej informacji na stronie internetowej Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Dolnej: 
www.wok.ochotnica.pl 

 
 
Życzę Wszystkim mieszkańcom wsi zdrowych, radosnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych. 
 

  Kierownik WOK Ochotnica Dolna 
         mgr inż. Monika Jagieła 

 

WYJAŚNIENIA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OCHOTNICY DOLNEJ ZWIĄZANE 
Z REALIZACJĄ JEGO ZADAŃ, KTÓRE BUDZĄ NAJWIĘCEJ KONTROWERSJI  WŚRÓD 
MIESZKAŃCÓW NASZEJ SPOŁECZNOŚCI. 
 

Najbardziej bulwersującą rzeczą w naszej działalności jest zdaniem mieszkańców wypłacanie świadczeń 

osobom, którym to się nie należy. Informujemy, iż aby starać się o świadczenie z pomocy społecznej rodzina  

czy osoba samotna musi spełniać warunki określone w ustawie o pomocy społecznej. Tak więc, aby otrzymać zasiłek 

należy udowodnić, że samemu nie jest się w stanie pokonać trudności, czyli przede wszystkim trzeba być 

zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy (bezrobotni) , spełniać kryterium dochodowe ( 456 zł na osobę  

w rodzinie, 542 zł w przypadku osoby samotnej), być osobom niepełnosprawną , lub udowodnić długotrwałe 

leczenie, wykazywać niezaradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych itp. Każda udzielona pomoc musi być 

poprzedzona wywiadem środowiskowym, do którego dołącza się  dokumentację potwierdzającą obecną sytuację 

wnioskodawcy. Widzimy więc, że pomoc przyznaje się na podstawie dokumentów i nie ma całkowitej dowolności. 

Zdajemy sobie sprawę , że jak zawsze i tutaj znajdą się ludzie nieuczciwi, którzy dla zasiłku  potrafią oszukiwać  

i kombinować . Jeżeli ktokolwiek powziąłby informację na temat tych nieuczciwych praktyk, to bardzo prosimy  

o zgłoszenia tego nam.  
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Mając taką informację będzie możliwość wszczęcia postępowania w sprawie nienależnie pobranego 

świadczenia i kilka takich sytuacji na pewno ukróciłoby nieuczciwość. Oprócz świadczeń z pomocy społecznej 

realizujemy też świadczenia rodzinne i alimentacyjne, tutaj również przyznaje się je na podstawie dokumentów  

i wydawałoby się , że nie ma możliwości kombinacji. Okazuje się , że jednak jest i to w przypadku osób dobrze 

sytuowanych , którzy często pobierają lub pobierali świadczenia rodzinne zarówno w Polsce jak i za granicą, mimo,  

że przy wnioskach składali  pod odpowiedzialnością karną  oświadczenia  o nie korzystaniu ze świadczeń za granicą 

oraz otrzymały informację, że o każdej zmianie sytuacji dochodowej i rodzinnej  należy poinformować tutejszy 

Ośrodek. Tutaj systematycznie sytuacja się wyjaśnia ponieważ na podstawie międzynarodowych umów po jakimś 

czasie otrzymujemy informacje o tych nadużyciach i ostatecznie rodziny zwracają nienależne świadczenia.  

Coraz więcej wniosków mieszkańców dotyczy  podawania  do publicznej wiadomości danych dotyczących 

osób korzystających ze świadczeń wypłacanych w naszym Ośrodku poniżej przedstawiamy opinie prawną 

uniemożliwiającą niestety ich realizację: 

„Dokumentacja związana z realizacją zadań pomocy społecznej objęta jest tajemnicą służbową. Nie można zatem 

uzyskać informacji dotyczących korzystania z pomocy społecznej przez konkretną osobę. Zakaz taki wynika z ustawy 

z 12 marca 2004 r. roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 182 ze zm.). Zapisano w niej,  

iż w postępowaniu w sprawie świadczeń pomocy społecznej należy kierować się przede wszystkim dobrem osób 

korzystających z pomocy społecznej i ochroną ich dóbr osobistych. W szczególności nie należy podawać  

do wiadomości nazwisk osób korzystających z pomocy społecznej oraz rodzaju i zakresu przyznanego świadczenia 

(art. 100 ust. 1 w/w ustawy). Dokumentacja powyższa stanowi zbiór danych w postaci rejestrów i ewidencji akt 

osobowych,  z których informacji udostępnia się tylko na wniosek o udostępnienie danych osobowych organów 

uprawnionych.” 

 
Na zakończenie chcielibyśmy Państwu złożyć życzenia  zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych pełnych 
wiary, nadziei i miłości. 

Pracownicy Gminnego Ośrodka 
        Pomocy Społecznej 

 

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 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej 
os. Hologówka 191C 

tel. 18 262 60 28 
biurozgk@ochotnica.pl 

 
Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej 

tel. 18 262 46 01 
gopsochotnica@pro.onet.pl 

 
Zespół Obsługi Finansowej Szkół Gminy Ochotnica Dolna 

os. Dłubacze 160 
tel. 18 262 09 47 

oswiata@ochotnica.pl 
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