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Z okazji Z okazji Z okazji Z okazji     Świąt  Wielkanocnych Świąt  Wielkanocnych Świąt  Wielkanocnych Świąt  Wielkanocnych     
            

     życzymy Państwużyczymy Państwużyczymy Państwużyczymy Państwu    
 

aby blaaby blaaby blaaby blask prawdy o Zmartwychwstaniusk prawdy o Zmartwychwstaniusk prawdy o Zmartwychwstaniusk prawdy o Zmartwychwstaniu    
rozświetlał wszelkie mroki codzienności,rozświetlał wszelkie mroki codzienności,rozświetlał wszelkie mroki codzienności,rozświetlał wszelkie mroki codzienności,    

a wiara w nowe życiea wiara w nowe życiea wiara w nowe życiea wiara w nowe życie    
napełniała serca wszystkich radością napełniała serca wszystkich radością napełniała serca wszystkich radością napełniała serca wszystkich radością     

i pokojemi pokojemi pokojemi pokojem    

 
ŻyczymWójt Gminy Kazimierz Konopka 
 
i  Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Urbaniak
 
 
_____________________________________________________________________________________ 

I n f o r m a c j a 
Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że w dniu 11 maja 2014 r. w godzinach od 8ºº do 18ºº w Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej odbędą się    w y b o r y     S o ł t y s a. Mieszkańcy Sołectwa 
Ochotnica Dolna zgłaszają kandydatów na Sołtysa w terminie do 14 kwietnia 2014 roku. Zgłoszenia będą 
przyjmowane w Urzędzie Gminy w dniach od 10 kwietnia 2014 roku do 14 kwietnia 2014 roku  pok. nr 17  
w godzinach pracy Urzędu Gminy. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje grupie przynajmniej 25 osób 
posiadających prawo wyborcze, którzy ukończyli 18 lat i posiadają stałe zameldowanie w Sołectwie. 
 
Ochotnica Dolna, dnia 19.03.2014 r.  
 
Zgłoszenie kandydatów na Sołtysa winno zawierać dane wg. podanego niżej wzoru. 
_______________________________________________________________________________ 

Zgłoszenie kandydata 
 

na Sołtysa Sołectwa Ochotnica Dolna ………………………………....................  
          (Imię i Nazwisko kandydata) 
zam. ………………………………..... , legitymującego się dowodem osobistym seria ……. nr ………………….. .  

 
Osoby popierające kandydata 

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Nr dowodu osobistego Podpis 
1. 
2. 
... 
25. 
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Oświadczenie kandydata 
 

 Ja …………………………… oświadczam, że posiadam prawa wyborcze,  stale zamieszkuję na terenie 
Sołectwa Ochotnica Dolna i wyrażam zgodę na kandydowanie na Sołtysa. 
…………………                          ………………………. 
           (data)                               (podpis kandydata) 

 
Druki zgłoszeń kandydatów na Sołtysa są dostępne w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej (pok. 17) oraz na 
stronie internetowej Gminy: www.ochotnica.pl . 
 
KALENDARZ WYBORCZY WYBORU SOŁTYSA SOŁECTWA OCHOTNICA DOLNA  W DNIU 11 MAJA 2014 r. 
 
Lp. 
 

 
Zadanie 

 
Termin realizacji 

 
Odpowiedzialny 

1. Podanie do publicznej wiadomości Sołectwa 
informacji o składaniu zgłoszeń 

27.03.2014 r. Wójt Gminy 

2. Sporządzenie spisów wyborców 
 

do 14.04.2014 r. Urząd Gminy 

 
3. 

 
Zgłoszenie kandydatów 

 
do 14.04.2014 r.  

 
Komisja Wyborcza 
      Urząd Gminy 
 

4. Wyłożenie spisów wyborców  
 

do 26.04.2014 r. Urząd Gminy 

5. Sporządzenie listy kandydatów  
i przekazanie komisji wyborczej  

do 15.04.2014 r. Urząd Gminy 

6. Sporządzenie kart do głosowania  
 

do 30.04.2014 r. Komisja Wyborcza 

7. Wywieszenie listy kandydatów  
w Sołectwie  

do 30.04.2014 r. Komisja Wyborcza 

8. Zgłoszenie komisji wyborczej osób zaufania do 08.05.2014 r. Komisja Wyborcza 
9. Przeprowadzenie głosowania  

(w godz. 8.00 – 18.00)   
11.05.2014 r. Komisja Wyborcza 

10. Sporządzenie protokołu z wyborów 
 

11.05.2014 r. Komisja Wyborcza 

11. Ogłoszenie wyników wyborów 
 

do 16.05.2014 r. Wójt Gminy 

 

Uchwałą Nr XXXVI/322/14 z dnia 13 lutego 2014 r. Rada Gminy Ochotnica Dolna powołała następujący skład 
komisji wyborczej do przeprowadzenia wyboru Sołtysa Sołectwa Ochotnica Dolna:     

              
Przewodniczący                   –   Władysław Brzeźny  
Z – ca przewodniczącego     –  Tadeusz Wójciak    
Członkowie:           Józef Chrobak            

        Maria Michałczak                      
        Józefa Ptaszek                      
        Jadwiga Podgórska  
    

Zgodnie z §24 i 25 Statutu Sołectwa (Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2010r., Nr 439, poz. 3228) wybory Sołtysa odbywają się  
w sposób następujący: 
 
§ 24. 1. Wybór sołtysa odbywa się w drodze wyborów powszechnych, tajnych, bezpośrednich, spośród 
nieograniczonej liczby kandydatów. 
2. Wybory zarządza rada gminy z wyprzedzeniem co najmniej dwumiesięcznym i ogłasza o tym zgodnie  
z miejscowym zwyczajem. 
3. Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje mieszkańcom, którzy ukończyli 18 lat i stale zamieszkują na 
obszarze sołectwa. 
4. Wybory odbywają się nie później niż przed upływem dwóch miesięcy od daty wygaśnięcia kadencji. 
5. Spis wyborców sporządza wójt gminy i udostępnia mieszkańcom sołectwa do wglądu na 2 tygodnie przed datą 
wyborów. Reklamacje w sprawie spisów rozpatruje wójt gminy. 
6. Do przeprowadzenia wyborów rada gminy powołuje komisje wyborczą, wyznacza przewodniczącego, zastępcę 
przewodniczącego i członków w liczbie czterech osób. Komisji wyborczej przysługują diety za czas obecności przy 
pracach związanych z wyborami. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa. Członkami Komisji 
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Wyborczej nie mogą być osoby będące w stosunku do osób, które wyraziły zgodę na kandydowanie na sołtysa: 
zstępnymi (dzieci i wnuki), wstępnymi (rodzice, dziadkowie), małżonkami, rodzeństwem, małżonkami zstępnych 
lub przysposobionych (adopcja). Członkowie komisji nie mogą prowadzić agitacji na rzecz kandydatów na 
sołtysów. 
7. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje grupie przynajmniej 25 osób. Listy kandydatów z podpisami 
zgłaszających winny być złożone Komisji wyborczej przynajmniej na 14 dni przed terminem wyborów. Do list 
dołącza się pisemne oświadczenie kandydatów o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Komisja prowadzi rejestr 
kandydatów. Listę kandydatów wywiesza się w miejscu publicznym przynajmniej na 7 dni przed datą wyborów. 
Kandydat może wyznaczyć swojego męża zaufania, który może być obecny w czasie głosowania i przy ustalaniu 
wyników wyborów przez komisję wyborczą. Zgłoszenie męża zaufania może być dokonane Komisji wyborczej 
najpóźniej na dwa dni przed datą wyborów. 
8. W przypadku nie zgłoszenia żadnego kandydata lub zgłoszenia jednego kandydata, komisja niezwłocznie 
wzywa przez rozplakatowanie obwieszczeń, do dokonania dodatkowych zgłoszeń. W takim przypadku termin 
zgłaszania kandydatów ulega przedłużeniu o 5 dni, licząc od dnia rozplakatowania obwieszczeń. 
9. Komisja wyborcza sporządza karty do głosowania w porządku alfabetycznym. Karty do głosowania powinny być 
opieczętowane pieczęcią Urzędu Gminy. 
10. Głosowanie odbywa się w lokalu wyborczym w dzień wyborów bez przerwy w godzinach ustalonych 
każdorazowo przez radę gminy. Przed rozpoczęciem głosowania komisja wyborcza sprawdza czy urna wyborcza jest 
pusta oraz pieczętuje urnę. W czasie głosowania w lokalu wyborczym winni być przewodniczący Komisji lub jego 
zastępca i dwaj członkowie komisji, mają prawo być mężowie zaufania. 
11. Wyborca może oddać głos tylko na jednego kandydata. 
12. Wyborca głosuje, stawiając znak "X" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów.  
W przypadku jednego kandydata na karcie do głosowania wyborca głosuje, umieszczając znak "X" w kratce 
oznaczonej słowem "TAK" lub zamieszczając znak "X" w kratce oznaczonej słowem "NIE" z lewej strony, 
obok nazwiska kandydata." 
13. Jeżeli znak "X" postawiono w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub więcej kandydatów albo nie 
postawiono tego znaku obok nazwiska żadnego kandydata, głos uznaje się za nieważny. 
14. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub nazw albo poczynienie innych dopisków poza 
kratką nie wpływa na ważność oddanego głosu. 
15. Komisja wyborcza ustala, na podstawie ważnych kart do głosowania, liczbę głosów nieważnych oraz liczbę 
głosów ważnie oddanych na kandydatów. 
16. W protokole głosowania w obwodzie wymienia się liczby: 
 1) osób uprawnionych do głosowania 
 2) kart do głosowania, otrzymanych przez komisję 
 3) wyborców, którym wydano karty do głosowania, 
 4) kart do głosowania wyjętych z urny przez komisję, 
 5) kart nieważnych, 
 6) kart ważnych, 
 7) głosów nieważnych, z podaniem przyczyny ich nieważności 
 8) głosów ważnie oddanych na każdego z kandydatów. 
 9) otrzymanych i niewykorzystanych kart do głosowania. 
17. Wybraną uważa się osobę, która uzyskała największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów na dany 
mandat, przeprowadza się ponowne wybory. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji obecni w lokalu 
wyborczym. W przypadku, głosowania na jednego kandydata na Sołtysa, za wybranego uważa się kandydata, który  
w głosowaniu uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów ze słowem "TAK". 
18. Protokół wyborów przekazuje przewodniczący komisji lub jego zastępca Wójtowi Gminy. Wójt Gminy ogłasza 
wyniki wyborów wg stosowanego zwyczaju. 
§ 25. W przypadku, gdy jeden zarejestrowany kandydat nie uzyska w głosowaniu więcej niż połowę ważnie oddanych 
głosów na "TAK", a także gdy nie zostanie zarejestrowany żaden kandydat na Sołtysa, w terminie do dwóch miesięcy 
przeprowadza się wybory ponowne." 
 
_____________________________________________________________________________________ 

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH na terenie Gminy !!! 
 
Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że w dniu 17 maja 2014 r. (sobota) odbędzie się zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych w Tylmanowej, natomiast w dniu 24 maja 2014 r. (sobota) w Ochotnicy Dolnej i Ochotnicy 
Górnej. Będą zbierane: szafy, krzesła, łóżka, stoliki, kwatery okienne, drzwi, pojemniki z tworzyw sztucznych, 
elementy plastikowe, itp. Odpady należy wystawiać wzdłuż tras przejazdu Firmy PUK „EMPOL” do godziny 
8.00 rano w dniu objazdu. 
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 18 26 209 45. 
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MAŁOPOLSKI  PROJEKT  NAUKI JAZDY NA NARTACH I SNOWBOARDZIE 
 

Na wyciągu narciarskim „Stajkowa” w Krościenku n.Dunajcem od 17 do 26 lutego odbywały się zajęcia nauki jazdy 
na nartach oraz na snowboardzie dla uczniów z klas III i IV szkół podstawowych z naszej gminy. 
 
Gmina Ochotnica Dolna wzięła udział w naborze do Projektu „Jeżdżę z głową” ogłoszonym w listopadzie 2013 roku 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i otrzymała dofinansowanie w kwocie 13.430 zł. tj. 44% 
całości kosztów przeprowadzenia zajęć.  
Pozostałe środki pochodzą z budżetu gminnego (12.630 zł) oraz z wpłat od rodziców dzieci uczestniczących  
w projekcie (4.320 zł) 

 
Organizacją zajęć zajął się Zespół Obsługi Finansowej Szkół Gminy Ochotnica 
Dolna: na drugą połowę lutego zarezerwowano wyciąg narciarski, instruktorów 
narciarstwa i snowboardu, zatrudniono opiekunów dla dzieci, zapewniono 
sprzęt, transport i ciepłe posiłki w czasie zajęć. 
 
Projekt objął 72 uczniów z naszych szkół, utworzono 6 dwunastoosobowych 
grup; cztery na zajęcia z narciarstwa zjazdowego i dwie na snowboard. 
 
Realizacja zajęć stała pod znakiem zapytania, gdyż zima w tym roku okazała się 

raczej wiosną, ale postanowiliśmy rozpocząć zajęcia w zaplanowanym terminie, czyli tuż po szkolnych feriach – 
wyciąg jest sztucznie naśnieżany, a podobno przyleciały już pierwsze bociany i prawdziwej zimy już nie będzie. 
 
Dzieci na stoku radziły sobie nad podziw dobrze, na trzecich zajęciach zjeżdżały już samodzielnie z całego stoku - ale 
nie ma się co dziwić - w końcu to rodowici górale i góralki.  
 
Mamy już mistrzynię w kolarstwie szosowym rodem z Ochotnicy, może za kilka lat będziemy się szczycić liderami  
w sportach zimowych. Przecież Jagna Maczułajtis – pomysłodawczyni tego projektu – a także Kamil Stoch zaczynali 
swoją karierę na zajęciach pozalekcyjnych i to zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od Ochotnicy. 
 
Małopolska, a zwłaszcza Podhale słynie ze wspaniałych warunków narciarskich, wykorzystujmy więc każdą 
możliwość, aby zachęcić nasze dzieci i młodzież do aktywności fizycznej i rozwijania swoich pasji. 
 

 
 

Jadwiga Czajka 
Kierownik Zespołu Obsługi Finansowej Szkół 
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STAWIAMY NA WSZECHSTRONNY ROZWÓJ! 
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. prof. J. Tischnera wychodząc naprzeciw ciągle zmieniającej się rzeczywistości 
 i dążąc do coraz lepszych warunków lokalowych dla swoich uczniów poczynił starania w kierunku rozbudowy szkoły. 
Dzięki przychylności Pana Wójta, Radnych Gminnych i Sołeckich, poparciu rodziców  uzyskał wsparcie finansowe, 
które pozwoli na  kontynuację rozbudowy. Dodatkowe sale podniosą znacząco komfort pracy uczniów i nauczycieli.  
Z myślą o najmłodszych dzieciach już w tym roku kalendarzowym powstanie przed szkołą nowy plac zabaw, który 
będzie służył również dzieciom z  pobliskich osiedli.  
 
Dbając o warunki lokalowe na równie wysokim poziomie utrzymujemy rozwój intelektualny uczniów naszej szkoły. 
W tym roku  nasi uczniowie  reprezentowali szkołę na szczeblu powiatowym we wszystkich konkursach 
przedmiotowych. W Turnieju Wiedzy Pożarniczej Przemysław Piszczek zajął I miejsce w Gminie i będzie 
reprezentował szkołę i gminę w kolejnym etapie na szczeblu powiatu.  

 

 
Uczestnicy Turnieju Wiedzy Pożarniczej przygotowani przez p. Wojciecha Jurkowskiego 

 
Obok ważnego niewątpliwie aspektu edukacyjnego jest kształtowanie nawyków dbania o zdrowie i prawidłowy rozwój 
fizyczny uczniów, dlatego w tym roku szkoła brała udział w projekcie  „ Jeżdżę z głową” podczas realizacji którego 
uczestnicy pod opieką instruktorów uczyli się jazdy na nartach i snowboardzie na stoku narciarskim Stajkowa w 
Krościenku.  
 
Szkoła zorganizowała wyjazdy na nowo  otwartą pływalnię w Nowym Targu połączone z nauką pływania prowadzoną 
przez wykwalifikowanego instruktora.  

 
        Zajęcia nauki pływania z instruktorem na pływalni w Nowym Targu 

 
Dla dzieci romskich w ramach realizacji Programu na Rzecz Społeczności Romskiej  w Polsce zostały zorganizowane 
lekcje tańca. Dzieci prezentują swój talent i umiejętności podczas akademii szkolnych.  
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Występ dzieci romskich  z okazji Dnia Babci i Dziadka  

 

Cieszymy się bardzo z owocnej współpracy i dziękujemy za zaufania jakim jesteśmy obdarzani. Mamy nadzieję, że  
w dalszym ciągu będziemy wspierani przez wszystkich partnerów szkoły tj. władze Gminy, Parafii, Rodziców  
i społeczność lokalną  w  pracy dla dobra dzieci i naszej Małej Ojczyzny. 

Dyrektor szkoły 
Stanisław Jurkowski 

_____________________________________________________________________________________ 

SZANOWNI PAŃSTWO ! 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej zwraca się do wszystkich mieszkańców naszej gminy 
korzystających z kanalizacji sanitarnej z apelem i uprzejmą prośbą o nie wrzucanie do ścieków sanitarnych 
odprowadzanych do naszej sieci kanalizacyjnej żadnych zanieczyszczeń stałych nie podlegających biologicznemu 
rozkładowi, a w szczególności szmat, nitek, skór, odpadów z produkcji pantofli i odzieży, a także innych substancji 
o zawartości i składzie chemicznym stwarzającym zagrożenie dla procesów mechanicznego i biologicznego 
oczyszczania ścieków zachodzących na oczyszczalni ścieków w Tylmanowej.  
 
W ostatnim czasie zaobserwowaliśmy w dopływających do oczyszczalni ściekach zwiększone ilości tego typu 
zanieczyszczeń, tj. szmat, nitek i różnego rodzaju włókien, co przysparza nam dużo problemów eksploatacyjnych. 
Jestem przekonany, że wprowadzony w ostatnim czasie na terenie naszej gminy zbiorowy system zbiórki odpadów jest 
na tyle skuteczny i tani, że można w łatwy sposób pozbyć się tego typu odpadów wrzucając je z innymi śmieciami do 
koszy, a nie wrzucać je do kanalizacji. 
 
Jeszcze raz proszę o wyrozumiałość i zastosowanie się do naszej prośby, tym bardziej, że za dodatkowe koszty 
związane z usuwaniem ze ścieków tego typu odpadów i tak ostatecznie zapłacą solidarnie wszyscy mieszkańcy naszej 
gminy odprowadzający ścieki do kanalizacji. 
 
W  razie jakichkolwiek pytań związanych z tą sprawą jak i innymi sprawami związanymi ze świadczonymi przez nasz 
zakład usług jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 18 262 60 28 w godzinach pracy zakładu, tj. od 
poniedziałku do piątku od 800 do 16 00.  

              Z poważaniem 
 

Zbigniew Chlebek 
Kierownik ZGK w Ochotnicy Dolnej 

_____________________________________________________________________________________ 

CO MOŻESZ ZROBIĆ GDY DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY? 
 
−  Zadbaj o swoje bezpieczeństwo – poszukaj schronienia przed sprawcą 
− Zbieraj dowody na stosowanie wobec Ciebie przemocy ( niebieska karta, obdukcje, nagrania, dowody 

rzeczowe, zdjęcia) 
− Nie ukrywaj przed bliskimi tego, co dzieje się w Twoim domu, nie wstydź się, bo Ty jesteś niewinna. 
−  Nie musisz być sama ze swoimi problemami, są specjaliści, instytucje, które mogą Ci pomóc w trudnej 

sytuacji i poradzeniu sobie z problemami.  
 
GDZIE SZUKAĆ POMOCY: TELEFON ALARMOWY 112 , POLICJA 997 , POGOTOWIE 999, 

 



Str. 7  Nr 47/14 

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OCHOTNICY DOLNEJ 18 26 246 01 
 
CZYM JEST PRZEMOC 
 
Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające 
prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.  
 
Rodzaje przemocy w rodzinie: 
Przemoc fizyczna jest to wszelkiego rodzaju bezpośrednie działanie z użyciem siły, którego rezultatem jest 
nieprzypadkowe zranienie np. popychanie, obezwładnianie, policzkowanie, szczypanie, kopanie duszenie, bicie 
otwartą ręką, pięścią lub przedmiotami, oblewanie wrzątkiem lub substancjami żrącymi, użycie broni itp. 
 
Przemoc psychiczna jest to działanie prowadzące do zniszczenia pozytywnego obrazu własnej osoby np.: 
wyśmiewanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, narzucanie własnych poglądów, ciągłe krytykowanie, 
kontrolowanie, ograniczanie kontaktów, stosowanie gróźb, szantażowanie. 
 
Przemoc seksualna jest to wymuszanie różnego rodzaju niechcianych zachowań w celu zaspokojenia potrzeb 
seksualnych sprawcy np. nieakceptowane pieszczoty, praktyki seksualne, seks z osobami trzecimi, sadystyczne formy 
współżycia, krytykowanie zachowań seksualnych.  
 
Przemoc ekonomiczna jest to działanie mające na celu całkowite uzależnienie finansowe ofiary od sprawcy np.: 
odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb rodziny, 
okradanie, zaciąganie kredytów i zmuszanie do zaciągania pożyczek wbrew woli współmałżonka.  
 
Zaniedbanie -  przemocą wobec członka rodziny jest nie tylko konkretne działanie, ale może być nim także brak tego 
działania - zaniechanie, zaniedbanie, niezaspokojenie potrzeb narażające na utratę życia lub zdrowia i powodujące 
szkody na zdrowiu, w tym psychicznym. Ta forma przemocy stosowana jest szczególnie często w stosunku do dzieci, 
osób starszych, lub osób niepełnosprawnych, przez ich rodziców lub opiekunów czy domowników. Zaniedbanie 
przejawiać się może w różnych sferach życia, między innymi w poniższych postaciach: 
− niewłaściwe żywienie - niedożywianie lub przekarmianie dziecka/osoby starszej/niepełnosprawnej prowadzące do 

problemów zdrowotnych, 
− zaniedbanie higieny osobistej - pozostawianie dziecka/osoby starszej/niepełnosprawnej brudnej, nieuczesanej, 

nieogolonej, brak dbałości o czysty, kompletny i stosowny do warunków pogodowych strój, świeżą pościel, 
zadbane pomieszczenia mieszkalne, 

− izolacja - pozbawianie osoby możliwości kontaktów z innymi ludźmi przez zamykanie jej w domu, utrudnianie 
kontaktów z dalszą rodziną, środowiskiem sąsiedzkim, 

− brak kontroli i pozostawianie bez należytej opieki przez dłuższy czas, brak zainteresowania gdzie dziecko lub 
osoba starsza/niepełnosprawna jest i co robi, zwłaszcza w godzinach wieczornych i nocnych, 

− zaniedbania stanu zdrowia - niedotrzymanie terminów szczepień, wizyt, niewłaściwe podawanie leków bądź 
niepodawanie ich wcale, niezgłaszanie problemów zdrowotnych zagrażające trwale zdrowiu lub życiu, 
niestosowanie się do zaleceń lekarza w opiece nad chorymi, 

− brak zainteresowania realizacją przez dziecko obowiązku szkolnego, wynikami w nauce, zachowaniem  
w szkole. 
 

Przemocą jest także chłód emocjonalny wobec dziecka czy osoby starszej/niepełnosprawnej, zaniedbywanie 
potrzeb emocjonalnych tychże osób, lub celowe utrudnianie im zaspokojenia powyższych potrzeb. 

Antonina Jagieła 
Kierownik GOPS w Ochotnicy Dolnej 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

WIEŚCI  Z  SOŁECTW GMINY OCHOTNICA DOLNA za okres: styczeń – marzec 2014r. 
 

I. Sołectwo Tylmanowa 
           
W dniu 16 marca 2014r.  odbyło się posiedzenie Rady Sołeckiej Sołectwa. 
Z kolei, dnia 30 marca br. w Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa 
Tylmanowa. Na Zebraniu tym uchwalono budżet Sołectwa na 2014 rok.  
 
Budżet wynosi:  750.426,54 zł 
Nadwyżka budżetowa wynosi: 75.317,00 zł 
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1. Odśnieżanie dróg gminnych     –   10.000,00  
2. Fundusz sołecki: kładka „Górzany”    –   30.539,54  
3. Wkład do wniosków      –   50.000,00  
4. Pracownik gospodarczy                 –   34.838,00  
5. Gospodarka mieniem komunalnym     –   60.000,00 
6. Ryczałt Sołtysa       –   10.800,00  
7. Wywóz śmieci       –   10.000,00  
8. Oświetlenie uliczne + dodatkowe lampy   – 100.000,00 
9. Dofinansowanie LKS „LUBAŃ”     –   20.000,00  
10. Remont „Bajki”      –   87.808,00  
11. Odbudowa dróg gminnych asfaltowanie   – 210.000,00  

− Kozuby Brzezie   – 200mb 
− Kozielce – Brodki  – 300 mb  
− Gabrysie   – 150 mb  
− Piszczki   – 100 mb 
− Rzeka    – 250 mb 

12. Droga Zabaście Cyrhla      – 20.000,00  
13. Chodnik droga wojewódzka – zatoka oś. Brzegi i Królowo   – 50.000,00  
14. Remont kładki „Górzany”      – 20.000,00  
15. OSP Tylmanowa – dofinansowanie    – 10.000,00  
16. Ośrodek Zdrowia Bliszcze – projekt     – 20.000,00  
17. Regulacja dróg gminnych      – 30.000,00  

− Miazgi, Czeczugi, Kozielce, Łęg Górny, Rzeka Górna i Dolna. 
18. Bieżące utrzymanie dróg gminnych    –  51.758,00  

 
Jan Ligas  

      Sołtys SołectwaTylmanowa 

II. Sołectwo Ochotnica Dolna 
 

W dniu 2 marca 2014 r. w budynku Szkoły Podstawowej  im Jana Pawła II odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa 
Ochotnica Dolna, którego głównym tematem było sprawozdanie Sołtysa z realizacji zadań inwestycyjnych  
i innych prac wykonanych w ramach budżetu sołectwa za rok 2013. Udzielenie absolutorium przez  Zebranie 
Wiejskie Sołtysowi i Radzie Sołeckiej za rok 2013. Uchwalenie planu pracy Rady Sołeckiej na 2014r., oraz 
uchwalenie zadań inwestycyjnych i innych prac w ramach budżetu na rok 2014 : 
1. Odśnieżanie       –  30.000,00 
2. Bieżące utrzymanie dróg     –  40.000,00 
3. Wkład do wniosków     –  20.000,00 
4. Fundusz sołecki      –  28.000,00 
5. Dofinansowanie remontu mostu Ligasy   –  20.000,00 
6. Pracownik gospodarczy      –  34.838,00 
7. Dokumentacja geodezyjna     –  10.000,00 
8. Gospodarka mieniem komunalnym    –  35.000,00 
9. Ryczałt Sołtysa      –    8.400,00 
10. Wywóz śmieci      –    1.000,00 
11. Oświetlenie uliczne     –  60.000,00 
12. Zwrot środków Twarogi     –  50.000,00 
13. Regulacja dróg      –  15.000,00 
14. Montaż barierek      –  20.000,00 
15. Wykup kampingu w os. Skrodne    –    8.000,00 
16. Odbudowa dogi Osobie (wniosek rolniczy)   –  35.000,00 

Razem:    415.238,00 
 
Wnioski od mieszkańców Sołectwa Ochotnica Dolna na rok 2014: 
1. Pismo mieszkańców os. Dłubacze: dokończenie odbudowy drogi gminnej   – 25.000,00 
2. Pismo mieszkańców os. Gardonie – Cyrchla: ciąg dalszy odbudowy drogi gminnej  – 30.000,00 
3. Pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej – Skrodne: budowa szkoły    – 71.991,97 
4. Pismo mieszkańców os. Kołodzieje – Zarębówka: odbudowa drogi gminnej   – 25.000,00 
5. Pismo mieszkańca os. Skalne: żwirowanie drogi gminnej     –   5.000,00 
6. Pismo mieszkańców os. Rola – Folwark: odbudowa drogi gminnej    – 20.000,00 
7. Pismo mieszkańców os. Bibiarze – Szymany: odwodnienie i odbudowa drogi gminnej  – 30.000,00 
8. Pismo mieszkańców os. Lubańskie: odbudowa drogi gminnej     – 20.000,00 
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9. Pismo mieszkańców os. Pitki – Twarogi : wykonanie krat przepustowych na drodze gminnej – 10.000,00 
10. Pismo mieszkańca os. Lubańskie – Zawory: odbudowa drogi gminnej    – 20.000,00 
11. Pismo mieszkanki os. Janczurowski Potok: odbudowa drogi     –   5.000,00 
12. Pismo mieszkańca os. Zachry: żwirowanie drogi      –   4.000,00 
13. Pismo mieszkanki os. Zachry: żwirowanie drogi      –   2.000,00 
14. Pismo mieszkańców os. Rola: odbudowa drogi gminnej     – 23.197,00 

Razem :  291.188,97 
Całość budżetu Sołectwa Ochotnica Dolna na rok 2014  – 706.426, 97 
 
W miesiącach styczeń – marzec w Sołectwie prowadzono prace porządkowe, obcinanie gałęzi przy drodze 
powiatowej i drogach gminnych, czyszczenie przepustów.  
Zamontowano bariery drogowe w osiedlach: Janczurowski Potok, Rola, Pitki Górne, Kudowe, Skrodne – łącznie 
280 mb. 
Wyżwirowano drogi w os. Zachry, wyburzono budynek kampingu i wyplantowano teren w os. Skrodne. 
Przygotowane są dokumenty przetargowe na zadania inwestycyjne związane z odbudową dróg gminnych. 

 
  W związku z kończącą się kadencją Sołtysa, pragnę podziękować Radzie Sołeckiej i wszystkim mieszkańcom 

za współpracę. 
Wojciech Chlipała  

    Sołtys Sołectwa Ochotnica Dolna 

III. Sołectwo Ochotnica Dolna – Młynne  
 

W Sołectwie Młynne w dniu 23 lutego 2014 r. odbyło się Zebranie Wiejskie. Sołtys złożył sprawozdanie z wykonania 
budżetu za 2013 r. oraz dokonano podziału budżetu na 2014 r.  
 

W 2014 r. w Sołectwie zaplanowano na drogi publiczne gminne kwotę 83.181,00 zł., w tym: 
− odśnieżanie – 25.000,00  
− remont drogi gminnej Młynne (fundusz sołecki) – 30.539,54  
− remont drogi – os. Szlagówka – 10.000,00  
− remont drogi Barnasie, Folwark – 5.000,00  
− mostek osiedle Homówka – 5.000,00  
− remont drogi os. Jagieły – 5.000,00 
− remont drogi os. Chrobaki – 2.000,00  
− remont mostku do państwa Zasadnich – 641. 046,00 

Aby nadchodzące święta Wielkiej Nocy były wzorem duchowego wzbogacenia i umocnienia dającego radość, pokój  

i nadzieję. Wszelkiej pomyślności z serca dla Wszystkich mieszkańców życzy 

Józef Chrobak 
        Sołtys Sołectwa Ochotnica Dolna - Młynne 

_______________________________________________________________________________________________ 
DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – SPORTOWA GMINY  
 
Przedstawiamy Państwu informację Kierowników Wiejskich Ośrodków Kultury o działalności jednostek za okres: 
styczeń  – marzec 2014: 
 

I. WOK TYLMANOWA 
 

1. Opałtek Związku Podhalan – występy zespołu regionalnego „Tylmanowianie” oraz kapeli regionalnej – 
wystawienie „Jasełek” – młodzież gimnazjum. 

2. Zabawa choinkowa dla Szkoły Podstawowej im. mjr H. Sucharskiego. 
3. Dzień Dziadka i Babci – występy dzieci. 
4. Konkurs plastyczny pt. „Kolędnicy” kat. szkoła podstawowa – nagrody. 
5. Zabawa choinkowa – Szkoła Podstawowa – Zawodzie  – wystawienie teatrzyku  „Klauna Freda”. 
6. Karnawał Góralski Bukowina Tatrzańska – występ kapeli regionalnej „Tylmanowianie”. 
7. Posiady Związku Podhalan – zabawa przy kapeli góralskiej. 
8. Nauka gotowania.  

 
ZAJĘCIA STAŁE WIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY TYLMANOWA: 

 

Robert
Text Box
641,46
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PONIEDZIAŁEK – kółko plastyczne  
                – aerobik 

WTOREK – kółko plastyczne  
     – nauka gotowania  

ŚRODA – ognisko muzyczne: nauka gry na pianinie, organach i gitarze  
CZWARTEK – zespół regionalny i kapela regionalna  
PIĄTEK – ognisko muzyczno – wokalne, nauka gry na instrumentach oraz nauka śpiewu 

   – zajęcia taneczne: dwie grupy wiekowe 
SOBOTA – nauka pływania dla dzieci – wyjazd na basen.  
 
Zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia organizowane przez Wiejki Osrodek Kultury w Tylmanowej.  

Jan Ligas  
  Kierownik WOK w Tylmanowej  

 

II. WOK  OCHOTNICA DOLNA 
 

• Bożonarodzeniowe koncerty Orkiestry Dętej OSP Ochotnica Dolna w Kościele Parafialnym, w Kaplicy   
w Młynnem oraz w Tylmanowej. 

• 05. 01.  Wystawienie jasełek bożonarodzeniowych przez Grupę Teatralną działającą przy Wiejskim Ośrodku 
Kultury w Ochotnicy Dolnej. 
Udział wzięli: 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,  Sylwester Cwynar - Józef, Karol Jagieła – Baca, mieszczanin, Rafał Jagieła – 
chłop, człowiek ubogi, Franciszek Jagieła– Melchior, Darek Jagieła - Baltazar, pastuszek, Sebastian Chrobak 
– Kacper, pastuszek, Krzysztof Jagieła - żyd, handlarz, Karol Tylecki – goniec, pastuszek, Darek Jagieła – 
Baltazar, pastuszek, Krystian Jagieła – pastuszek, capuniu lubuniu, Janusz Barnaś - Arcykapłan, Grzegorz 
Ptaszek – kapłan, pastuszek, Dawid Błachut – setnik, Wojciech Sołtys – żołnierz, pastuszek, Marek Rusnak – 
nagłośnienie, Monika Jagieła – reżyser, dekoracja, Halina Jagieła – dekoracja, kostiumy. 
 
Podczas Jasełek wystąpiła Kapela Góralska w składzie Tadeusz Chryczyk – skrzypce, Kamil Jagieła – 
skrzypce, Karol Tylecki – skrzypce, Marek Szlaga – bas, Karol Jagieła – skrzypce. Zatańczył również Zespół 
Góralski. 
 

• 12. 01. Opłatek Związku Podhalan. 
• 19. 01. Koncert kolęd w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP Ochotnica Dolna pod batutą Kapelmistrza Piotra 

Matusiewicza, Zespołu Regionalnego ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ochotnicy 
Dolnej, który prowadzi Pani Agata Chlipała oraz Kapeli Góralskiej. 

• 21. 01. Dzień Babci i Dziadka (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej). 
• 24. 01. Przedstawienie dla babci i dziadków przygotowane przez PRZEDSZKOLAKÓW Z BRYSIÓWKI 
• 24.01.  Koncert kolęd w wykonaniu uczniów ogniska muzycznego 
• 26.01.  Spotkanie pszczelarzy. 
• Poplenerowa wystawa fotograficzna „Gorczańskie Klimaty” 
• 01.02. Zabawa choinkowa dla uczniów zerówek  i  szkoły podstawowej  
• 02. 02. Turniej tenisa stołowego dla młodzieży i dorosłych. Turniej przeprowadzono w trzech kategoriach.  

 
Zwycięzcami zostali: 

 
I KATEGORIA :                                          
I miejsce   - Damian Faron   
II  miejsce - Damian Janik 
III miejsce - Jacek Gardoń  
 

II KATEGORIA: 
I miejsce   - Marcin Faron 
II  miejsce - Sławomir 
Nowogórski 
III miejsce - Andrzej Dyda  

III KATEGORIA: 
I   miejsce - Agata Gołdyn 
II  miejsce - Katarzyna Marcisz  
III miejsce - Katarzyna Błachut

 
• 08.02. Choinka strażacka. 
• 10.02. Rozpoczęcie zajęć artystycznych. 
• 15. 02. Zabawa taneczna – jubileusz 20 – lecia Zespołu Muzycznego Biało – Czarni. 
• 20. 02. Dyskoteka karnawałowa dla młodzieży gimnazjalnej. 
• 22. 02. Ochotnickie skubacki. 
• 26.02.  Karnawałowy bal przebierańców dla dzieci. 
• 14 - 16. 03.  SUKCES STARSCHEER NA XVII MISTRZOSTWACH POLSKI CHEERLEADERS 2014 
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 W dniach 15 - 16.03.2014 r. w Łochowie k. Warszawy odbyły się XVII Mistrzostwa Polski Cheerleaders. Nasz region 
reprezentowały 3 zespoły: Starscheer Mini, Starscheer Midi i Starscheer Maxi działające przy Wiejskim Ośrodku 
Kultury w Ochotnicy Dolnej. Ponadto członkowie Starscheer wystartowali w dywizjach Group Stunt (cztery zespoły). 
Wszystkie zespoły zdobyły łącznie 7 medali Mistrzostw Polski. Drużyna Starscheer została utworzona  
w listopadzie 2011 roku. Od samego początku trenerem jest Mirosław Haczek - instruktor tańca, choreograf i trener 
cheerleadingu. Wszystkie zespoły startowały w dywizji CHEER oraz kategoriach wiekowych Junior Młodszy i Junior. 
Drużyna Starscheer Mini składa się z 24 osób w wieku od 6 do 12 lat. Startowała w Dywizji Cheer Mix Junior 
Młodszy i zdobyła srebrny medal. W tej samej kategorii wystartowała drużyna Starscheer Midi licząca 23 osoby  
w wieku od 10 do 13 lat broniąc tytułu Mistrza Polski z ubiegłego roku. Trzecia z Ochotnickich drużyn - Starscheer 
Maxi składa się z 17 osób w wieku 12 do 15 lat. W kategorii Cheer Mix Junior wywalczyła tytuł Mistrza Polski. 
Członkowie wszystkich drużyn startowali w stuntach (jest to konkurencja, gdzie pięcioosobowe drużyny tworzą 
ewolucje i piramidy). Kinga Jandura, Anna Bandyk, Marcin Chryczyk, Marcin Jagieła i Nikodem Franczyk zdobyli  
I miejsce w kategorii Group Stunt Mix Junior Młodszy. Złoty medal wywalczył również zespół w składzie: Karina 
Rusnak, Kornelia Urbaniak, Dagmara Jamińska, Mateusz Brzeźny i Kamil Borzęcki w kategorii Group Stunt 
Mix  - Junior. Dziewczyny: Dominika Domek, Maria Jankowska, Maria Rozmus, Daria Franczyk i Karolina 
Jagieła startowały w kategorii Group Stunt All Girls - Junior Młodszy i wywalczyły brązowy medal. W kategorii 
Group Stunt All Girls - Junior Martyna Franczyk, Joanna Jagieła, Julia Batko, Alicja Bandyk i Aleksandra 
Burnus wywalczyły II miejsce.  Dywizja CHEER, w której starują wszystkie wspomniane zespoły charakteryzuje się 
tym, że podczas występu zawodnicy tworzą stunty, piramidy, znajdują się elementy akrobatyki i okrzyki mające na 
celu zachęcić do walki swoje drużyny. Cały układ nie może przekroczyć 2 min.30 sek., a w konkurencji stunt  70 
sekund. Drużyny Starscheer zakwalifikowały się do Mistrzostw Europy Cheerleaders 2014, które odbędą się na 
początku lipca w Wielkiej Brytanii w Manchesterze. Grupa została powołana do reprezentacji Polski na 
Mistrzostwach Europy Cheerleaders i nie ukrywa, że bardzo chciałaby uczestniczyć w Mistrzostwach i powalczyć  
o medal. Aby jednak drużyna mogła polecieć do Wielkiej Brytanii potrzebne są niestety pieniądze (dla 25 dzieci: 
dojazd na lotnisko, bilety lotnicze, noclegi, wyżywienie, opłata wpisowego, uzupełnienie strojów). Część kosztów 
pokryje WOK, część rodzice, ale to niestety nie wystarczy. Zwracamy się  z uprzejmą prośbą o sponsorowanie 
drużyny. 
 

   
 

• 21.03. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” na szczeblu gminnym 
W dniu 21.03.2014 r. w Wiejskim Ośrodku Kultury odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej. Na podstawie 
regulaminu OTWP  jury  gminnych eliminacji w składzie: 

1. st. kpt. Bartosz Worwa                                                    –  Przewodniczący 
2. dh Stanisław Noworolnik/Prezes Zarządu Gminnego     – Sekretarz 
3. dh Rafał Urbaniak – Komendant Gminny                       – Członek 

po dokonaniu oceny prac pisemnych zakwalifikowało do finału niżej wymienionych uczestników eliminacji 
gminnych: 
I grupa wiekowa (szkoły podstawowe): Przemysław Piszczek, Jan Jagieła, Wojciech Chryczyk, Jakub Bodziony, Jakub 
Czajka, Jakub Kędzierski, Jakub Tokarczyk, Artur Noworolnik, Patryk Krzyśko, Emilia Wodyl, Natalia Borzęcka, 
Tomasz Czajka, Gabriel Zasadni, Stanisław Urbaniak, Maria Rozmus, Agnieszka Chrobak. 
 
II grupa wiekowa (gimnazja): Jakub Piszczek, Kinga Brzeźny, Maria Zabrzeska, Anna Brzeźny, Andrzej Piszczek, 
Julia Batko, Maria Bodziona, Jan Mastalerz, Jacek Królczyk. 
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W wyniku rozgrywek finałowych zwycięzcami zostali: 
 
I grupa wiekowa: 
I miejsce   – Przemysław Piszczek – Ochotnica Dolna – 20 pkt. 
II miejsce  – Jan Jagieła – Ochotnica Górna – 19 pkt 
III miejsce – Wojciech Chryczyk – Ochotnica Dolna – 18 pkt. 
                      
II grupa wiekowa: 
I miejsce   – Jakub Piszczek –  Ochotnica Górna – 21 pkt. 
II miejsce  – Kinga Brzeźny – Ochotnica Dolna – 18 pkt. + 2 + 1+ 3 
III miejsce – Maria Zabrzeska – Tylmanowa – 18 pkt. + 2 + 1 + 2 
 

• 23.03.  Akcja Oddawania Krwi 
 Serdecznie dziękujemy osobom, które oddały krew, gdyż każda kropla może uratować życie drugiego człowieka. 

 
• 23.03. Wieczór Poetycki – Twórczość Stanisławy Gołdyn 

 

   
   

• 29. 03. Deblowy Turniej Tenisa Stołowego 
Zwycięzcy: I miejsce   – Andrzej Dyda i Sławomir Nowogórski 
                    II miejsce  – Kacper Kołek i Piotr Kołek 
                    III miejsce – Kamil Jagieła i Rafał Ziemianek 
 

• Przygotowania do Drogi Krzyżowej   
Grupa Teatralna działająca przy WOK wspólnie z Wikariuszem  ks. mgr Pawłem Łebskim oraz zespołem 

młodzieżowym, który prowadzi ks. Paweł rozpoczęła przygotowania do inscenizowanego Nabożeństwa Drogi 
Krzyżowej. 

 
• 29.03. Zebranie członków LZS KS „GORC OCHOTNICA”. 

 
ROZKŁAD ZAJĘĆ PROWADZONYCH PRZEZ WIEJSKI OŚRODEK KULTURY 
 

• Ognisko Muzyczne:  

Wtorek:  
17.00 – 18.00 – pianino 
18.00 – 18.45 – flety 
18.45 – 19.30 – saksofony, trąbki 
19.30 – 20.00 – trąbki, puzony 
 
Piątek: 
14.45 – 15.30 – gitara rok I 
15.30 – 16.00 – Zajęcia teoretyczne rok I 
16.00 – 16.30 – Zajęcia teoretyczne rok II 
16.30 – 17.15 – skrzypce rok I 
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17.15 – 17.45 – skrzypce rok II 
17.45 – 18.15 – gitara rok II 
18.15 – 18.45 – gitara młodzież 
18.45 – 19.15 – skrzypce młodzież 
19.15 – 19.45 – trąbki, puzon 
 

• Nauka podstawowych kroków tańca góralskiego:   
Środa: 
godz. 18.00 
 

• Treningi Starscheer:  

Czwartek 
gr. mini mini (maluszki) – 14.45 – 15.30 
gr. I – mini – 15.30 – 16.30 
gr. II – midi – 16.30 – 17.30 
gr. III – maxi – 17.30 – 19.00 
 
Sobota: 
gr. III – maxi – 8.00 – 9.30 
gr. II – midi – 9.30 – 11.00 
gr. I – mini - 11.00 – 12.00 
gr. mini mini (maluszki) – 12.15 – 13.00 
 

• Aerobik:  

Czwartek:  19.00 – 20.00  
 

• Orkiestra Dęta:  

Wtorek:  20.00 – 22.00 
Piątek:    20.00 – 22.00 
 

• Chór Parafialny:  

Czwartek: 19.00 – 21.00 
 

• Angielski dla młodzieży  i  dorosłych:  

Środa:   18.00 – 20.00 – zaawansowani 
 

• Taniec towarzyski: 

Nadal trwają zapisy – serdecznie zapraszamy. 
 

• Grupa Teatralna: 

Próby ustalane na bieżąco – głównie w soboty i niedziele. 
 

• Kółko Plastyczne: 

Poniedziałek: godz. 16.00 – 17.30 – gr. młodsza  
                       godz. 17.30 – 19.00 – gr. starsza 
                  ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH (zapisy w WOK-u) 

 
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składam Wszystkim najserdeczniejsze życzenia. 

                                                                                                                                 Monika Jagieła  
                                                                                                                                                        Kierownik WOK w Ochotnicy Dolnej 
 

III. WOK  OCHOTNICA GÓRNA 
 
W dniach od 16 do 17 stycznia br. Wiejski Ośrodek Kultury z Ochotnicy Górnej brał czynny udział w V Forum 
Karpackim w Rytrze, które poświęcone było, m.in. podsumowaniu blisko trzyletniej działalności Porozumienia 
Karpackiego „Karpaty Naszym Domem”, jak również wytyczenia dalszej strategii działań, dla dobra wspólnego ludzi 
zamieszkałych w górach na luku Polskich Karpat  od województwa śląskiego poprzez małopolskie i podkarpackie. 
 
19 stycznia – po uroczystej Mszy św. w intencji wszystkich babć i dziadków w budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury 
odbyła się piękna akademia przygotowana przez dzieci i młodzież. Występowały najmłodsze dzieci prowadzone przez 
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Panią Jadwigę Siuty deklamując piękne wiersze i piosenki oraz wystąpił zespół regionalny Mali Ochotni prowadzony 
przez Pana Krzysztofa Dobrzyńskiego. 
 
26 stycznia – wspólny Noworoczny Opłatek organizacji działających na terenie wsi, tj.: Związku Podhalan, Koła 
Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz innych Stowarzyszeń i Grup Parafialnych jak również 
przedstawicieli zaprzyjaźnionych oddziałów Związku Podhalan. 
 
01 luty  – Zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Ochotnicy Górnej. 
22 luty  – ZAPUSTY: spotkanie integracyjne członków Związku Podhalan i Koła Gospodyń Wiejskich, przywrócenie 
dawnych tradycyjnych form towarzyskich spotkań. 
26 luty – udział WOK – U  w konferencji zorganizowanej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Białym Dunajcu. 
01 marca – udział WOK – U  z Ochotnicy Górnej w uroczystościach poświęconych Żołnierzom Wyklętym 
w Waksmundzie. 
08 marca – Dzień Kobiet impreza integrująca - zawiązanie Klubu Seniora w Ochotnicy. 
09 marca – Turniej w piłkarzyki i bilarda dla dzieci i młodzieży. 
15 marca –Turniej w tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży. 
29 marca – I spotkanie Klubu Seniora. 
 

                             Zdzisław Błachut 
                 Kierownik WOK w Ochotnicy Górnej 

_______________________________________________________________________________________________ 

DODATKOWE INFORMACJE 

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

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

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

Zespół Obsługi Finansowej Szkół Gminy Ochotnica Dolna 
os. Dłubacze 160 
34-452 Ochotnica Dolna 
tel. 018 262 09 47 
oswiata@ochotnica.pl  
 
 

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU GMINY W OCHOTNICY DOLNEJ 
Redakcja: Urząd Gminy w Ochotnicy Dolnej 

Jadwiga Podgórska tel. 18 26 209 17 
Egzemplarz bezpłatny 

Nakład: 1000 egzemplarzy 
Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian w nadesłanych tekstach oraz nadawania im tytułów. 
 

 


