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URZĘDU GMINY W OCHOTNICY DOLNEJ 

www.ochotnica.pl 

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY                                                         KWIECIEŃ NR 51/15 

Szanowni Państwo 

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy pragniemy 

życzyć każdemu mieszkańcowi naszej gminy wszelkich łask 

płynących od Chrystusa Zmartwychwstałego. 

 

Niech te święta będą czasem spędzonym w rodzinnym 

gronie, bez pośpiechu, trosk i zmartwień.  
 

Przewodniczący Rady     Wójt Gminy 

     Jan Franczyk    Stanisław Jurkowski 

 
 

 

"ENKLAWA W SERCU  GORCÓW (...)" 

    

 
       W dniu 9 marca 2015 roku podpisano umowę pomiędzy Gminą Ochotnica Dolna  

a Przedsiębiorstwem Budowlanym  "Esbud" Stanisław Chryczyk na realizację zadania pn. Enklawa aktywnego  

wypoczynku w sercu Gorców - szlaki turystyki rowerowej, pieszej  

i narciarskiej w Gminie Ochotnica Dolna". 

Umowa obejmuje: 

1. Wykonanie dokumentacji, projektowej ( projekt budowlany i wykonawczy, wraz  z  SST 

     i przedmiarem  robót wraz z uzgodnieniami i decyzjami                                123.000,00 zł . 

2. Budowa czterech wież  widokowych. 

3. Budowa czterech altan widokowych zadaszonych z elementami opisowymi   

    panoramy                                                                                                           123.000,00  zł. 

4. Wykonanie szlaków turystyki rowerowej o długości 37,53 km                        797.000,00 zł. 

5. Wykonanie oznakowania, wykonania zabezpieczeń szlaków turystyki rowerowej 

     o długości 139,88 km -                                                                                      369.000,00 zł. 

6. Wykonanie oznakowania Szlaków Kultury Wołoskiej na odcinku 19,1 km     221.400,00 zł. 

7. Wykonanie oznakowania ścieżki edukacyjnej "Kłodne nad Dunajcem"             11.070,00 zł. 

8. Wytyczenie oznakowania szlaków turystycznych narciarskich - turowych          8.610.00 zł 

     po szlakach rowerowych biegnących szczytami gór                                                              

               Razem brutto                                                                                   ----------------------- 

                                                                                                                             3.414.480,00 zł. 

Oprócz kosztów inwestycyjnych projekt obejmuje koszty przygotowawcze 

 wraz z wykupem działek                 180.270.30 zł.                                                                                                              

oraz pozostałe koszty w tym: 

- promocja  projektu                                                                                                 24.600,00 zł. 

- nadzór inwestycyjny                                                                                              34.144,88 zł . 

Całkowity koszt projektu wynosi                                                                        3.653.495.10 zł. 

z czego dofinansowanie 2.521.704,02 zł pozostała kwota tj. 1.131.791,08 zł stanowi wkład własny Gminy. 

 Projekt wchodzi w fazę realizacji i w związku z tym zwracam się do mieszkańców o poparcie, 

szczególnie proszę o wyrażenie zgody w formie pisemnej właścicieli działek, przez które zaplanowano szlaki 
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rowerowe, zaprojektowane w ciągach istniejących dróg polnych.  Jednocześnie informuję i zapewniam, że 

po wykonaniu i oznakowaniu właściciele pól czy lasów oraz inni użytkownicy dróg będą mogli zgodnie z 

prawem wykorzystywać te szlaki jak to czynili do tej pory, czyli np. transportować drewno lub inny towar oraz 

poruszać się  pojazdami mechanicznymi (ekspertyza prawna Kancelaria Prawna Jacek Szpulak Radca Prawny  

(ekspertyza z dnia  09.01.2015 roku). 

 W realizację wniosku zaangażowany jest pracownik naukowy Politechniki Krakowskiej Instytutu 

Architektury i Krajobrazu, a równocześnie Honorowy Obywatel  Gminy Ochotnica Dolna dr inż. arch. Krzysztof 

Wielgus, który opiniuje i uzgadnia projekty i urządzenia realizowane w ramach powyższej inwestycji. 

 
Koncepcja wieży widokowej 

 

WÓJT GMINY OCHOTNICA DOLNA ZAPRASZA DO UDZIAŁU W AKCJI 

 

SPRZĄTANIE NASZYCH RZEK 

 
Niedługo wiosna, na którą wszyscy czekamy a wraz nią w rozpocznie się letni sezon turystyczny. 

Coraz skuteczniej promujemy się, zapraszamy do nas turystów na noclegi i na wędrówki, chcemy pokazać 

im całą naszą gminę z jak najlepszej strony - przygotowujemy się więc godnie na ich przybycie. 

Spójrzmy na nasze otoczenie oczami osoby, która przyjechała tu z zewnątrz: odpocząć, podziwiać piękne 

widoki, poodychać czystym powietrzem. Zapewne nie dalej niż kilkadziesiąt kroków od domu natkniemy się na 

pozostawione w krzakach lub wyrzucone przez rzekę butelki, puszki, opakowania foliowe a nawet zużyte 

pieluchy jednorazowe. 

Nie wygląda to zachęcająco, prawda? Gdyby tak było w naszym obejściu, byłoby nam wstyd - a zresztą 

nigdy nie dopuszczamy do takiego stanu, bo lubimy mieć wokół siebie porządek. A już poza ogrodzeniem? 

"Przecież to nie moje". 

Produkujemy coraz więcej odpadów, nie sposób dziś żyć, aby nie było śmieci, ale jesteśmy obecnie w tak 

dobrej sytuacji, że wszystkie śmieci i odpady, które powstają w naszych gospodarstwach kilka razy w miesiącu 
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odbiera firma EMPOL. Nie ma żadnych ograniczeń w ilości, jeżeli śmieci nie zmieszczą się do pojemnika 

możemy obok postawić dodatkowy worek a nawet kilka, a płacimy i tak stałą kwotę w zależności od osoby - nie 

są to wygórowane kwoty. 

Co roku wiosną, organizujemy w szkołach akcję sprzątania, uczniowie pod opieką nauczycieli zbierali 

śmieci wzdłuż głównych dróg (bo rzeki bywają niebezpieczne) a za kilka dni przydrożne rowy znów były 

zaśmiecone.  

Przygotowujemy się na jubileusz 600 lecia Ochotnicy. To dobry czas, aby rozpocząć kolejny wiek z 

czystym kontem. Możemy wspólnie posprzątać naszą okolicę i nie tworzyć już więcej dzikich wysypisk.  

Z inicjatywy Wójta Gminy Zaplanowano akcję ekologiczną, która ma objąć jednocześnie całą gminę, jej 

celem jest zrozumienie odpowiedzialności wszystkich mieszkańców za nasze środowisko. 

W lutym został ogłoszony konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkół "Nie 

zaśmiecajmy rzeki, która jest wizerunkiem naszej miejscowości i jej mieszkańców". Jego celem było 

zaszczepienie wśród najmłodszych członków społeczeństwa świadomości ekologicznej - i efekt ten został z całą 

pewnością osiągnięty: złożono do konkursu aż 194 prace, najlepsza z nich zostanie wydrukowana w formacie 

plakatu i będzie promować naszą akcję. 

Z przedstawionych rysunków wynika, że świadomość ekologiczna już wśród pięciolatków jest bardzo 

wysoka. Dzieci rozumieją, że śmieci należy sortować a zanieczyszczanie rzeki grozi katastrofą - na pewno nie 

jest to wiedza wyłącznie ze szkoły i przedszkola - już w domu, przez rodziców uczone są, podstawowych zasad 

ekologii. 

To my, dorośli jesteśmy najbardziej odpowiedzialni za środowisko i przede wszystkim od nas uczą się 

dzieci. Pokażmy im, jak piękne jest miejsce, w którym żyjemy i nauczmy ich dbać o nie, jak uczymy dbania o 

zabawki czy własny pokój. 

Na sobotę 11 kwietnia od godziny 9-tej do sprzątania koryt naszych rzek i potoków zapraszamy: 

urzędników i nauczycieli, uczniów, radnych a także wszystkich mieszkańców gminy. Im więcej osób 

przyłączy się do akcji tym więcej uda się nam zrobić i tym więcej wszyscy zyskamy. 

W każdej wsi akcją będą kierowali Sołtysi a za każdy odcinek rzeki będzie odpowiedzialna osoba, która 

rozda chętnym worki i rękawiczki. 

Na zakończenie około godziny 13-tej w każdej miejscowości: w Tylmanowej, Ochotnicy Górnej i Dolnej 

przygotujemy ognisko lub grill z kiełbaskami gorące i zimne napoje, będą również występy, pogadanki.  

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO 
W dniu 18 marca 2015 roku Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Ochotnica Dolna 

rozstrzygnęła konkursu plastyczny dla uczniów i przedszkolaków na plakat i hasło promujące kampanię 

ekologiczną: „Nie zaśmiecajmy rzeki, która jest wizerunkiem naszej miejscowości i jej mieszkańców”. 

Najlepsze prace w poszczególnych kategoriach: 

 Kategoria I 

I miejsce - Szczepan Franasowicz - Szkoła 

Podstawowa Centrum 

II miejsce – Łukasz Cwynar – Szkoła Podstawowa 

Centrum 

III miejsce – Klaudia Gołdyn – Szkoła Podstawowa 

Skrodne 

Wyróżnienia: 

Joanna Piszczek – Zespół Szkolno – Przedszkolny w 

Tylmanowej 

Ania Brzeczek – Szkoła Podstawowa Zawodzie 

Gierczyk Zuzanna – Zespół szkolno-Przedszkolny w 

Tylmanowej 

 Kategoria II 

I miejsce – Małgorzata Królczyk – Szkoła 

Podstawowa Jamne 

II miejsce – Kamil Tarchała – Szkoła Podstawowa 

Skrodne 

III miejsce – Maciej Janiarczyk – Szkoła Podstawowa 

Centrum 

Wyróżnienia: 

Zuzanna Gołdyn – Szkoła Podstawowa Centrum 

Adrian Gołdyn – Niepubliczna szkoła Podstawowa 

Młynne 

Kinga Kołaciak – Szkoła Podstawowa Jamne 

  

Kategoria III 

I miejsce – Aleksandra Groń – Szkoła Podstawowa Centrum 

II miejsce – Alicja Tworek – Zespół Szkolo-Przedszkolny w Tylmanowej 
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III miejsce – Ola Brzeczek – Szkoła Podstawowa Zawodzie 

Wyróżnienia: 

Maria Jankowska – Szkoła Podstawowa Skrodne 

Maksymilian Hebda – Zespół szkolni-Przedszkolny w Tylmanowej 

Julia Rusnarczyk – Szkoła Podstawowa Jamne 

Jan Jagieła – Szkoła Podstawowa Jamne 

 Kategoria IV 

I miejsce – Natalia Gołdyn – Gimnazjum w Ochotnicy Dolnej 

II miejsce – Justyna Jagieła – Gimnazjum w Ochotnicy Dolnej 

III miejsce -  Anna Janczura – Gimnazjum Tylmanowej 

Wyróżnienia: 

Szymon Kobylarczyk – Gimnazjum w Ochotnicy Górnej 

Joanna Jankowska – Gimnazjum w Ochotnicy Dolnej 

Elżbieta Kozielec – Gimnazjum w Tylmanowej 

 

DZIAŁALNOŚĆ SOŁECTW 

 
Sołectwo Tylmanowa 
1. Odśnieżanie  dróg i chodników. 

2. Prowadzone są prace związane z wycinką drzew i konarów koło drogi gminnej Łęg Dolny –  Łęg 

Górny. 

3. Posiedzenie Rady Sołeckiej – 28.02.2015 r. 

4. Zebranie Wiejskie Sołectwa – 15.03.2015 r. , na którym dokonano podziału budżetu na rok 2015 w 

sposób następujący: 

 

1) Budowa Ośrodka Zdrowia oś. Bliszcze              220.808,00 zł 

2)  Ośrodek Wczasowy Mostostal               229.005,00 zł 

3)  Remont Kładki Górzany                                       122.864.00 zł 

4)  Zatoczka autobusu Brzegi Królowo Chodnik - droga wojewódzka             37.000,00 zł 

5)  Ochotnicza Straż Pożarna Tylmanowa                   5.362,00 zł 

6) Odśnieżanie droga wojewódzka chodnik                 19.870,00 zł 

7)  Odśnieżanie dróg gminnych Sołectwa                 15.000,00 zł 

8)  Fundusz Sołecki - przebudowa drogi Potok-Padół                31.337,30 zł 

9) Wkład do wniosków                     60.000,00 zł 

10) Pracownicy gospodarczy                     2.597,00 zł 

11) Ryczałt Sołtysa                    16.200,00 zł 

12) Wywóz śmieci                      2.500,00 zł 

13) Oświetlenie uliczne                  100.000,00 zł 

14) LKS Lubań Tylmanowa dofinansowanie                 20.000,00 zł 

15) Gospodarka mieniem komunalnym z tego:                                               80.668,00 zł 
 zakup opału OSP Tylmanowa ok.                                                             5.000,00 zł 

 zakup opału Ośrodek Zdrowia, 

 wykup działek 

 regulacja dróg gminnych - rozgraniczenia: Paluchy, Czeczugi, Kliniec, Brzegi, Łęg Górny, Potok, 

Miazgi, Talafusy, Rzeka Dolna. 

16) Drogi gminne odbudowa, bieżące utrzymanie:               255.883,00 zł 
 asfaltowanie dróg gminnych: Brzegi - 105 mbx 3; Rzeka (Pod Góra)   170 mb x3, Rzeka Górna - 

125mb x 2,8        75.000,00 zł 

 odwodnienie drogi Kłodne        12.000,00 zł 

 odwodnienie drogi Kozuby (rury PCV)           4.000,00 zł 

 przejazd pod Kładką Górzany        5.000,00 zł 

 utwardzenie dróg (grysowanie i walec) Łukowie i Cyrchla- Zabaście  10.000,00 zł 

  zagospodarowanie terenu wzdłuż drogi Łęg Górny, Łęg Dolny          10.000,00 zł 

 droga Królowo          40.000,00 zł 

 remont dróg (spychaczówki) II strona                20.000,00 zł 

 oświetlenie uliczne – dodatkowe lampy (Zabliszcze 1 lampa, Króle 3 lampy, Lachówka 1 lampa, 

Gąszcze 1 lampa,  koło mostu - remiza 1 lampa,  

      Mastalerze 1 lampa, Królowo,  Wybrance 1 lampa)                15.000,00 zł 

 bieżące utrzymanie dróg                      64.883,00 zł 

               z tego: 

 os. Brzegi – utwardzenie drogi 20mb regulacja potoku 50mb, 
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 os. Zabliszcze – zabezpieczenie skarpy koło drogi 

 os. Górki – regulacja strumyka półkanały, 

 os. Marciakówka – utwardzenie drogi – żwir, 

 os. Makowica, Cyrchla za Bastą – utwardzenie drogi żwirem ok. 200mb, 

     os. Piszczki – Makowica – usługa spychokoparką 

 os. Połanki – zakup płyt drogowych i położenie 

 os. Ligasy –  bariery drogowe, 

 os. Ziemianki – zabezpieczenie potoku, 

  os. Zaziąbły, Kozuby – utwardzenie i żwirowanie, 

 os. Kliniec – utwardzenie żwirowanie, 

 os. Buciorówka – usługa – spycho – koparka  

 

Zebranie Wiejskie uchwaliło również fundusz sołecki na rok 2016 w sposób następujący: 

 

1. Remont mostu na Dunajcu – os. Paluchy. 

2. Plac rekreacyjny na Zawodziu. 

3. Odbudowa drogi Kłodne. 

 
Z okazji nadzchodzących Świąt Wielkanocnych, chciałbym z całego serca  

wszystkim mieszkańcom wszelkich łask i pomyślności.  

 

     Życzy 

     Sołtys Sołectwa Tylmanowa 

     Jan Ligas 

 

Sołectwo Ochotnica Górna 
Na terenie Sołectwa Ochotnica Górna wykonano następujące zadania: 

 

1) W dniu 14.03.2015r. w Sołectwie Ochotnica Górna odbyło się posiedzenie Rady       Sołeckiej na, które 

zostali zaproszeni  Wójt  Gminy Ochotnica Dolna Pan Stanisław Jurkowski, Radni Rady Gminy Ochotnica 

Dolna PanTomasz Filas, Pan Andrzej Runger, Pan Tadeusz Królczyk, Pan Andrzej Sikora. 

 

2) Dnia 22.03.2015r. w WOK w Sołectwie Ochotnica Górna odbyło się Zebranie Wiejskie na które 

zaproszono Wójta  Gminy Ochotnica Dolna Pana Stanisława Jurkowskiego, Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Ochotnica Dolna Pana Władysława Brzeźnego na którym odczytano sprawozdanie za 

2014r. i udzielono absolutorium Sołtysowi i Radzie Sołeckiej. Odczytano i przegłosowano budżet Sołectwa 

Ochotnica Górna na 2015 rok, który przedstawia się następująco:  

 

Budżet Sołectwa Ochotnica Górna: 

 odśnieżanie                                50.000,00 zł 

 odbudowa dróg + bieżące utrzymanie                          130.353,70 zł 

 Fundusz Sołecki                               31.337,30 zł 

 Pracownik gospodarczy                                2.596,00 zł 

 Gospodarka Mienia Komunalnego                            35.669,00 zł 

 Ryczałt Sołtysa                               12.600,00 zł 

 Wywóz śmieci                                 1.000,00 zł 

 Oświetlenie uliczne                               90.000,00 zł 

 

3) W obecności Wójta  Gminy Ochotnica Dolna Pana Stanisława Jurkowskiego,  

     przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji i Sołtysa Wiesława Maciągi,  

     sprawdzono stan techniczy dróg i mostów gminnych oraz ich oznakowania. 

 

        4)  W dniu 11.04.2015r. jeżeli dopisze pogoda, odbędzie się sprzątenie koryt rzecznych  

     Ochotnicy i Dunajca, na które chętnych serdecznie zapraszamy. 

 

5) Sprzątanie dróg, poboczy i chodników w Sołectwie Ochotnica Górna 

 
Z okazji Świąt Wielkanocnych, wszystkim mieszkańcom Sołectwa Ochotnica Górna, życze dużo 

zdrowia i zadowolenia z wykonywanych zadań przez sołectwo. 

      Życzy 

      Sołtys Sołectwa Ochotnica Górna 

      Wiesław Maciąga 
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Sołectwo Ochotnica Dolna - Młynne 
W Sołectwie Młynne w dniu 22 lutego 2015r. odbyło się Zebranie Wiejskie. Sołtys złożył sprawozdanie 

z wykonania budżetu za 2014r., uchwalono budżet na 2015r. 

Budżet Sołectwa Ochotnica Dolna - Młynne 

 Odśnieżanie dróg gminnych                             25.000,00 zł 

 Odbudowa dróg                                9.500,00 zł 

 Fundusz sołecki (budowa mostu Homówka)                           31 337,30 zł 

 Gospodarka mieniem komunalnym                              2.548,70 zł 

 Ryczałt sołtysa                                 9.600,00 zł 

 Wywóz śmieci                                    300,00 zł 

 Oświetlenie uliczne                              14.000,00 zł 

W sumie :                                 92.286,00 zł 

 

W miesiącach styczeń-marzec w Sołectwie Młynne: 

 utwardzono drogę w osiedlu Brzeźnie dł. 100 mb 

 utwardzono drogę w osiedlu Błachuty dł. 60 mb 

 zabezpieczono osuwisko wzdłuż drogi gminnej - narzut kamienny dł. 20 mb 

 

 

Aby nadchodząće święta Wielkiej Nocy były wzorem duchowego wzbogacenia 

 i umocnienia dalszego radości, pokoju i nadzieji.  

Wszelkiej pomyślności z serca dla wszystkich mieszkańców 

 

      życzy 

      Sołtys Sołectwa Ochotnica Dolna - Młynne 

      Józef Chrobak 

Sołectwo Ochotnica Dolna 
 

Rada Sołecka w Ochotnicy Dolnej w dniu 15.02.15 opracowała projekt budżetu, zapoznała się z wnioskami od 

mieszkańców sołectwa, opracowała plan pracy Rady Sołeckiej, oraz ustaliła termin i tematykę Zebrania 

Wiejskiego. Zebranie Wiejskie odbyło się w dniu 1.02.2015. Na zebraniu zostało przedstawione sprawozdanie 

Sołtysa. Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Sołtysowi i Radzie Sołeckiej. Podjęto uchwałę w 

sprawie przyjęcia planu pracy Rady Sołeckiej. Podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015. 

Budżet na rok 2015 : 

1. Odśnieżanie                                                                                             50,000,00 zł 

2. Bieżące utrzymanie dróg                                                                               50,000,00 zł 

3. Wkład do wniosków                                                                                      60,000,00 zł 

4. Pracownik gospodarczy                                                                                   2,597,00 zł 

5. Gospodarka mieniem komunalnym                                                              55,668,00 zł 

6. Ryczałt Sołtysa                                                                                              12,600,00 zł 

7. Wywóz śmieci                                                                                                 2,000,00 zł 

8. Oświetlenie uliczne                                                                                       70,000,00 zł 

9. Montaż barier drogowych                                                                             30,000,00 zł 

10. Szkoła Gimnazjum (wymiana okien)                                                            30,000,00 zł 

 

                                                                       RAZEM:                                     362.865,00 zł  

Wolne środki z roku ubiegłego to :                                                                   118.970,00 zł 

Kwota do podziału na wnioski mieszkańców to:                                              277.203,00 zł 

 

 Wnioski od mieszkańców Sołectwa na rok 2015 :  

1. Os. Rola- odwodnienie drogi                                5.000,00 zł 

2. Os. Janczurowski Potok- zabezpieczenie osuwiska                           15.000,00 zł 

3. Os. Osobie- remont drogi gminnej                             20.000,00 zł 

4. Os. Gorcowe ( Polczyki) – remont drogi                            25.000,00 zł 

5. Os. Kuce- remont drogi                              20.000,00 zł 

    6.   Os. Soskówka- Zawory                                        25.000,00 zł 

7.   Os. Bąki- odwodnienie i remont drogi                            30.000,00 zł 

8.   Os. Kudowe- remont drogi                              30.000,00 zł 

9.   Os. Skrodne- mur oporowy                               25.000,00 zł 

10. Orkiestra Dęta                                15.000,00 zł 

11. Klub Sportowy Gorc                               15.000,00 zł 

12.  OSP w Ochotnicy Dolnej – dobudowa garażu                           30.000,00 zł 

13.  Os. Kudowe- zabezpieczenie drogi                             22.203,00 zł 
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Podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2016. Oświetlenie uliczne w osiedlu 

Gorcowe- 32,000,00 

Wybrano brakującego Radnego Sołeckiego z rejonu Rusnaki, Kwaleńce, Kapłony- Pana Tadeusza Rusnaka. 

 

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych, życzę Wszystkim mieszkańcom Sołectwa 

Zdrowych, Spokojnych Świąt, Smacznego Jajka i Mokrego Dyngusa. 

 

  życzy 

  Wojciech Chlipała 

  Sołtys Sołectwa Ochotnica Dolna 

 

 

DZIAŁALNOŚC KULTURALNA NA TERENIE GMINY OCHOTNICA DOLNA 

 

WOK Ochotnica Dolna 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WIEJSKIEGO OŚRODKA 

KULTURY  W OCHOTNICY DOLNEJ ZA OKRES styczeń – marzec 

2015r. 

 

STYCZEŃ 
 

Bożonarodzeniowe koncerty Orkiestry Dętej OSP Ochotnica Dolna 

 w Kościele Parafialnym, w Kaplicy w Młynnem oraz w Kościele Parafialnym w 

Tylmanowej. 
 

Opłatek dla osób starszych zorganizowany przez Caritas, GOPS oraz WOK 

Dla zgromadzonych gości zagrał i zaśpiewał młody zespół regionalny „NUCICKI” 

 

 

                            
 

Dzień Babci zorganizowany przez Szkołę Podstawową im Jana Pawła II oraz Wiejski 

Ośrodek Kultury. 
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Dzień Babci i Dziadka Dzieci z przedszkola "Czas Dziecięcych Marzeń" Janczury 

 

Koncert Kolęd dzieci i młodzieży z Ogniska Muzycznego 
Dzieci z Ogniska Muzycznego pod kierownictwem Pana Piotra Matusiewicza zaprezentowały 

przed publicznością swój półroczny dorobek. Niektóre z nich wystąpiły po raz pierwszy. 

 

                      

                      
 

Choinka Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II 

                          
 

                                             

Opłatek Związku Podhalan 
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W dniu 25 stycznia 2015 r. odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe Związku  Podhalan  w Ochotnicy 

Dolnej. 

Uroczystość rozpoczęła się od mszy św., w której uczestniczyli członkowie ochotnickiego oddziału 

Związku Podhalan, delegacje zaprzyjaźnionych oddziałów ze sztandarami oraz zaproszeni goście, min. władze 

gminy i Związku Podhalan. Liturgię sprawowali ks. proboszcz Paweł Legutko oraz kapelan miejscowego 

oddziału ZP, ks. prałat Józef Urbaniak. Podczas mszy św. złożyło ślubowanie aż dwunastu nowych członków 

Związku.  

Druga część spotkania odbyła się w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej. Po wspólnej 

modlitwie i życzeniach przyszła pora na obiad i występy. Pięknie zaprezentowała się ochotnicka młodzież, która 

przygotowała muzykę, śpiewy i tańce góralskie. Ich występ był pełen pasji i zaangażowania. Na pierwszy rzut 

oka widać, że to, co robią, sprawia im ogromną przyjemność i wkładają w swój taniec, śpiew i muzykę całe 

serce. Na szczególne uznanie zasługuje muzyka w wykonaniu bardzo młodej kapeli oraz piękny śpiew grupy  

NUCICKI, do którego wkrótce przyłączyli się goście.  I tak muzyka połączyła pokolenia. 

 

 

       
 
Prezes Stanisław Mazurek wręczył dyplomy zasłużonym członkom oddziału - Marii Lewoniec i Janinie 

Urbaniak. Po części oficjalnej także nie zabrakło śpiewów, a do tańca przygrywała ochotnicka „Chałtura”.  

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze, a wspólna zabawa najstarszych członków oddziału z 

młodzieżą było dobrym sposobem na kultywowanie tradycji wspólnego kolędowania i posiadów w starym stylu. 

 

Wspólny Opłatek Orkiestry Dętej oraz Straży Pożarnej 
 
Jak co roku na wspólnym opłatku zebrali się wraz z rodzinami Strażacy oraz członkowie Orkiestry Dętej OSP 

Ochotnica Dolna. Uroczystość rozpoczęła się wspólną modlitwą poprowadzoną przez ks. proboszcza Pawła  

Lęgutko. Podczas życzeń  Orkiestra zagrała Noworoczny Koncert Kolęd. Wystąpił również zespół „NUCICKI”, 

który fascynuje swoją góralską grą i śpiewem. 

 

 

LUTY 

 

Bal Karnawałowy dla dzieci 

 

                            
 

 

 
Choinka Gimnazjum im Jana Pawła II – 

młodzież gimnazjalna bawiła się w Wiejskim Ośrodku Kultury w dniu 11.02.2015 roku  

w godzinach 16.00-20.00 pod opieką nauczycieli i rodziców. 
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Ochotnickie Skubacki 
Już stało się tradycją, że w Wiejskim  Ośrodku Kultury w Zapusty organizowane są tradycyjne„Ochotnickie 

Skubacki”. W tym roku powiązane były z projektem unijnym, który Wiejski Ośrodek Kultury realizuje od 

września do marca pt„Zakup strojów regionalnych i instrumentów muzycznych oraz przygotowanie występu”. 

Dzieci i młodzież z zespołu „NUCICKI” przedstawiły scenkę pt ”POLANA” a następnie zaśpiewały, zagrały i 

zatańczyły dla zgromadzonych osób. 

 

            
 

Turniej Tenisa Stołowego 

Turniej odbył się w trzech kategoriach. 

 

Zwycięzcami zostali: 

I kategoria chłopcy od 13 – 16 lat.   
I miejsce Janik Damian 

II miejsce Dariusz Jasiurkowski 

III miejsce Grzegorz Duda  

 

 
 
II kategoria chłopcy od 17 lat.  
I miejsce Piotr Grzywnowicz 

II miejsce Dariusz Jasiurkowski 

III miejsce Marcin Faron 

 

 

    

 

III kategoria dziewczyny 

I miejsce Agata Gołdyn 

II miejsce Karolina Kurnyta 

III miejsce Natalia Wikłacz 
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MARZEC 

 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” na szczeblu gminnym. 

W dniu 06.03.2015 r. w Wiejskim Ośrodku Kultury odbył się Ogólnopolski Turniej wiedzy Pożarniczej. 

Na podstawie regulaminu OTWP powołano  jury  gminnych eliminacji w składzie: 

1. st. kpt. Bartosz Worwa                                                                   -        przewodniczący 

2. kpt. Kamil Stryczula                                                                       -        sekretarz 

3. dh Józef Ciesielka/Członek Zarządu Powiatowego OSP/              -        członek 

4. dh Rafał Urbaniak /Komendant Gminny/                                       -        członek 

Konkurs Przeprowadzono w dwóch kategoriach: 

I grupa wiekowa (Szkoła Podstawowa) 

II grupa wiekowa (Gimnazja) 

W wyniku rozgrywek zwycięzcami zostali: 

I grupa wiekowa 

I miejsce Szczepan Tokarczyk Ochotnica Dolna  

II miejsce Jan Jagieła Ochotnica Górna 

III miejsce Wiktoria Pawlik Ochotnica Dolna  

 

II grupa wiekowa 

I miejsce Jakub Piszczek Ochotnica Górna 

II miejsce Kinga Tarchała Ochotnica Dolna 

III miejsce Kinga Rusnak Ochotnica Dolna  

 

                               
 

Mistrzostwa Polski Cheerleaders 

Po raz kolejny nasze Dzieci z grupy STARSCHEER MAXI wystąpiły w Mistrzostwach Polski kwalifikujących 

do Mistrzostw Europy w Słowenii i wywalczyły TRZY PIERWSZE MIEJSCA oraz zdobyły nominację do 

Mistrzostw Europy. 

 

                          
 

 
Nagrywanie płyty przez Orkiestrę Dętą OSP 

Przez dwie niedziele nasza Orkiestra Dęta OSP nagrywała już czwartą z kolei płytę. Płyta będzie gotowa na 

Jubileusz Trzydziestolecia Orkiestry Dętej OSP Ochotnica Dolna, który odbędzie się 14 czerwca 2015r. Już dziś 

zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców gminy oraz turystów przebywających w naszej miejscowości . 
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28 i 29 marca 80 dzieci z drużyny Starscheer Ochotnica wystąpiły na XVIII 

Mistrzostwach Polski Cheerleaders w Łącku.  

 

 
 
28 marca 2015 r. odbyło się Misterium męki Pańskiej oraz Droga Krzyżowa  

o godz. 17.30, przygotowane przez grupę teatralną działającą przy WOK oraz Księdza 

Wikariusza. 

 

Zajęcia stałe prowadzone w WOK w Ochotnicy Dolnej: 

 
ORKIESTRA DĘTA 

Orkiestra ma próby w każdy wtorek i piątek o godz.20.00. Kapelmistrzem orkiestry jest  

Piotr Matusiewicz. Informacje i zapisy w biurze WOK lub telefonicznie nr 18 26 246 23. 

 

 

CHÓR PARAFIALNY 

Chór Parafialny prowadzi siostra Kazimiera. Próby chóru odbywają się w czwartki  

od godz. 19.00 .Zapisy przed próbą u siostry Kazimiery. 

 

GRUPA MUZYCZNO - TEATRALNA 

 Spotkania ustalane w zależności od potrzeb. 

Zapisy w biurze WOK-u lub telefonicznie nr 18 26 246 23. 

 

TRENINGI CHEERLEADERS 

Czwartek: 

Maluszki - godz.14.45 
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gr. I - mini - 15.30 - 16.30 

gr. II - midi - 16.30. - 18.00 

gr. III - maxi - 18.00 - 19.30 

Sobota: 

gr. III - maxi - godz. 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 

dodatkowo: GIMNASTYKA 

Piątek:     gr. I - mini - 16.30 - 17.30 

gr. II - midi - 17.30 - 18.30 

gr. III - maxi - 18.30 - 19.30 

 

WARSZTATY REGIONALNE – nauka góralskiego tańca, śpiewu i gry na skrzypcach  

i basach. 

Czwartek: godz. 18.00 

 

OGNISKO MUZYCZNE 

Wtorek:  14.30 - 15.10 - skrzypce rok I 

15.10 - 15.30 -skrzypce rok II (gr. młodsza) 

15.30 - 16.00 - gitara rok I 

16.00 - 16.30 - teoria muzyki rok I 

16.30 - 17.00 - flet rok I 

17.00 - 17.30 - teoaria muzyki rok II 

17.30 - 18.00 - gitara rok II 

18.00 - 18.30 - skrzypce, flet rok II (gr. starsza) 

18.30 - 19.00 - gitara rok II (gr. młodsza) 

19.00 - 20.00 - instrumenty dęte 

Piątek:       17.00 - 17.30 - pianino rok I (gr. I) 

17.30 - 18.00 - pianino rok I (gr. II) 

18.00 - 19.00 - pianino rok II 

19.00 - 20.00 - instrumenty dęte 

 

KÓŁKO PLASTYCZNE 

Poniedziałek:  godz. 16.00 - 17.30 - gr. młodsza 

godz. 17.30 - 19.00 - gr. starsza 

 

NADAL TRWAJĄ ZAPISY DO: 

TAMBURMAJORKI (zapraszamy dziewczyny w wieku powyżej 15 lat) 

KURS TAŃCA TOWARZYSKIEGO (zapraszamy młodzież i dorosłych) 

ZAJĘCIA RUCHOWE DLA OSÓB PO PIĘĆDZIESIĄTCE 

KLUB SENIORA 

WARSZTATY PLASTYCZNE DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH 

 

PILNIE POSZUKUJEMY DZIECI  I MŁODZIEŻY DO NAUKI GRY NA SKRZYPCACH  (trzy sztuki) 

I NAUKI GRY NA BASACH (jedna sztuka).  

DO  KAPELI GÓRALSKIEJ.  Zajęcia  odbywają się w czwartki od godziny 18.00. 

 

Z okazji Świąt Wielkanocnych składam wszystkim najserdeczniejsze życzenia.  

     Halina Jagieła 

Młodszy Instruktor WOK w Ochotnicy Dolnej 
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WOK Ochotnica Górna 

 
Wspólny opłatek  

10 stycznia 2015 roku uczestnicy  zajęć organizowanych w Wiejskim Ośrodku Kultury spotkali się na wspólnym 

opłatku. Nie zbrakło także rodziców, którzy przy jednym stole zasiedli ze swoimi pociechami; a także 

pracowników WOK- u na czele z kierownikiem p. Zdzisławem Błachutem, który w kilku serdecznych słowach 

przywitał zebranych.  Zanim wszyscy przystąpili do tradycyjnego łamania się opłatkiem i składania sobie 

świąteczno - noworocznych życzeń, ks. Proboszcz Jan Mikulski rozpoczął wspólną modlitwę.  W ramach 

programu artystycznego, dzieci ze scholi „Paradiso” zaprezentowały jasełka, którym towarzyszył śpiew kolęd. 

Całe spotkanie odbyło się zatem w rodzinnej atmosferze pełnej ciepła, życzliwości i uśmiechu. 

Dzień Babci i Dziadka  

19.01.2015 r. gościliśmy w Wiejskim Ośrodku Kultury Seniorów zebranych na tradycyjne już, wspólne 

świętowanie Dnia Babci i Dziadka. Spotkanie rozpoczęliśmy od obejrzenia programu artystycznego w 

wykonaniu najmłodszych - dzieci z przedszkola w Ochotnicy Górnej. Następnie przyszła kolej na jasełka 

przygotowane przez dzieci ze scholi „Paradiso”. Noworoczne życzenia złożyli kochanym Babciom i Dziadkom 

także kolędnicy z gwiazdą. Nie zabrakło też okazji do wspólnego kolędowania, wszystko to dzięki  programowi 

przygotowanemu przez młodych skrzypków i  członków zespołu regionalnego „Mali Ochotni”. Była to także 

okazja do spędzenia czasu w miłym gronie, przy kawie i słodkościach. Seniorzy otrzymali od swoich 

kochających wnuków piękne laurki i z serca płynące życzenia, a także moc uścisków.  

Kolęda płynie z wysokości - koncert  

30 stycznia 2015 r. odbył się Koncert Kolęd pod hasłem „Kolęda płynie z wysokości”. Wzięli w nim udział 

uczniowie ogniska muzycznego, którzy najpierw w Wiejskim Ośrodku Kultury, pod czujnym okiem 

instruktorów (Teresy Platy i Leszka Szewczyka), a potem systematycznie w domu (przy pomocy rodziców) 

doskonalą swoje umiejętności wokalne i zgłębiają tajniki gry na skrzypcach, pianinie, keyboardzie, gitarze.   

 Muzyka łączy pokolenia, czego dowodem był fakt, że wspólnie kolędowali starsi (licealiści) i młodsi (najmłodsi 

mieli dopiero 5 lat!); na jednej scenie występowali też z ciekawymi aranżacjami rodzice z dziećmi, a nawet 

rodzeństwo.  Wesołe i pełne energii dźwięki powitalnych kolęd  przeplatały się ze spokojnymi i urokliwymi 

kołysankami granymi Małemu Jezusowi solo, w duecie, a nawet na cztery ręce. Nie zabrakło także wokalistów, 

a schola młodzieżowa zaprezentowała kilka świątecznych piosenek z pięknym przesłaniem. Na widowni zasiedli 

rodzice, znajomi i wszyscy bliscy, którzy gromkimi brawami dodawali otuchy przejętym swoim występem 

muzykom. W czasie trwania koncertu nie brakło także okazji do wspólnego śpiewu kolęd, do którego 

publiczność włączyła się z dużym entuzjazmem.  

 Koncert, który poprowadziła Dominika Tylecka, był świetną okazją do tego, by pochwalić się swoim 

wykonaniem tradycyjnych bożonarodzeniowych pieśni, świątecznych piosenek i - powszechnie znanych i 

lubianych w naszym środowisku - regionalnych pastorałek. Dostarczył on - zarówno wykonawcom,  jak i 

odbiorcom - niezapomnianych wrażeń muzycznych (czego na wstępie życzył wszystkim kierownik ośrodka, p. 

Zdzisław Błachut) i był źródłem wielu emocji. Stał się także świetną okazją do wspólnego kolędowania i 

spędzenia czasu w miłym gronie. 

 Wszystkim wykonawcom gratulujemy odwagi i życzymy wytrwałości w zdobywaniu kolejnych umiejętności 

muzycznych. 

Memoriał w 60 rocznicę pobytu Jana Pawła II na Skałce  

W niedzielę 1 lutego 2015 r. w parafii p.w. NMP w Ochotnicy Górnej miała miejsce niecodzienna uroczystość.  

O godzinie 10.00, w kaplicy na Jamnem, rozpoczęła się Msza św. dziękczynna w 60. rocznicę pobytu ks. Karola 

Wojtyły, obecnie już św. Jana Pawła II, w domu na Skałce na obozie narciarskim z grupą młodych ludzi z 

Krakowa. Mszy św. przewodniczył delegowany przez biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża ks. prałat Jerzy 

Jurkiewicz, prepozyt Kapituły nowosądeckiej, kustosz Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu, 

w koncelebrze z ks. prałatem dr. Stefanem Misińcem, opiekunem duchowym Szlaków Papieskich z ramienia 

http://wokgorna.ochotnica.pl/index.php/2014-12-23-19-26-37/archiwum-artykulow/10-wok/36-wspolny-oplatek
http://wokgorna.ochotnica.pl/index.php/2014-12-23-19-26-37/archiwum-artykulow/10-wok/37-dzien-babci-i-dziadka
http://wokgorna.ochotnica.pl/index.php/2014-12-23-19-26-37/archiwum-artykulow/10-wok/38-koleda-plynie-z-wysokosci-koncert
http://wokgorna.ochotnica.pl/index.php/2014-12-23-19-26-37/archiwum-artykulow/14-aktualne-informacje/24-memorial-w-60-rocznice-pobytu-jana-pawla-ii-na-skalce
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metropolity krakowskiego, kard. Stanisława Dziwisza oraz ks. prałat dr Jan Mikulski, proboszcz parafii w 

Ochotnicy Górnej. 

Wśród gości była Danuta Ciesielska, żona sł.Bożego Jerzego Ciesielskiego, przyjaciela Jana Pawła II; Ewa 

Wisłocka, żona śp. dr. Mieczysława Wisłockiego - lekarza, który uczestniczył w pielgrzymkach zagranicznych 

Jana Pawła II; Jerzy Rieger ze środowiska św. Jana Pawła II, pełniący w fundacji Szlaki Papieskie funkcję 

Przewodniczącego Rady Fundacji; Urszula Własiuk - prezes Fundacji Szlaki Papieskie wraz z mężem 

Tadeuszem; Agnieszka Foryś, członek zarządu Fundacji Szlaki Papieskie oraz przedstawiciele Samorządów 

Gmin Krościenko i Ochotnica Dolna, na czele z Wójtami. 

W homilii ks. prałat Jurkiewicz zachęcał wiernych do podążania szlakami, które wyznaczył swoim życiem i 

nauczaniem św. Jan Paweł II - zwracał szczególnie uwagę na wartość daru chrześcijańskiej wolności. Po 

Eucharystii Urszula Własiuk i Jerzy Rieger przybliżyli (świadectwami uczestników pobytu) zebranym atmosferę 

sprzed 60. laty,  kiedy to ks. Karol Wojtyła, na przełomie stycznia i lutego, mieszkał kilka dni w gazdówce na 

Skałce w malowniczym zakątku Gorców, aby jeździć na nartach i prowadzić z uczestnikami obozu narciarskiego 

poważne dysputy filozoficzne. Obecnie chata ta, wykupiona przez gminę Ochotnica Dolna, została 

wyremontowana i oddana do użytku z myślą nie tylko o upamiętnieniu tamtego wydarzenia, ale i promowaniu 

dziedzictwa, które pozostawił nam św. Jan Paweł II, przekazujący Bożą prawdę nie tylko jako kapłan, biskup i 

papież, ale też jako uczestnik wypraw turystycznych, takich jak obóz narciarski w Ochotnicy. 

Fundacja Szlaki Papieskie przekazała na ręce ks. Proboszcza kilka archiwalnych fotografii oraz wizerunek 

Chrystusa na krzyżu, wykonany z blachy miedzianej - rękodzieło pochodzące z włoskich Dolomitów. 

Ofiarodawcy mieli na myśli symboliczne przypomnienie, że góry włoskie i polskie były bliskie św. Janowi 

Pawłowi II. Narty z wyposażeniem, na których jeździli uczestnicy obozu na Skałce, ofiarowali Jerzy Rieger i 

prof. Antonina Kowalska - fizyk, która z "zubków" (narty wykonane przez Stanisława Zubka w Zakopanem, 

używane przez właścicielkę pierwszy raz na Skałce) korzystała potem przez 20 lat, towarzysząc Kardynałowi 

Wojtyle m. in. na Przehybie i w Tatrach. Przedmioty te zostały ofiarowane z myślą o kąciku pamiątek w 

"Gazdówce". Fundacja zobowiązała się także do dalszej współpracy w zakresie pozyskiwania pamiątek i 

wykorzystania miejsca. 

Turniej gry i rozgrywki w tenisie stołowym, piłkarzykach, bilardzie  

 W okresie trwających ferii zimowych w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej zorganizowane zostały 

turnieje gry w: 

  tenisa stołowego (singla oraz debla), 

  piłkarzyki, 

  bilarda. 

Ogółem do turnieju zapisały się 52 osoby, głównie młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych. Zawodnicy - od 

samego początku rozpoczęcia ferii - codziennie wytrwale trenowali i szlifowali swoją formę. 

W sobotę, 21 lutego 2015 r., o godz. 17, rozpoczęły się rozgrywki w bilarda oraz piłkarzyki. W szranki stanęło 

tym razem 26 zawodników, pretendentów do finałowej fazy. 

 Ostateczna rywalizacja tego dnia przedstawia się następująco: 

 I. Turniej bilarda: 

 Miejsce I – zdobył - ŁUKASZ JAGIEŁA 

 Miejsce II- zdobył – ANDRZEJ KURZEJA 

 Miejsce III- zdobył – JACEK WIERCIOCH 

 Miejsce IV- zdobył – KAMIL BUCZEK 

II. Turniej piłkarzyków: 

  Miejsce I zdobyła para – MATEUSZ BABIK i RAFAŁ KUZIEL 

http://wokgorna.ochotnica.pl/index.php/2014-12-23-19-26-37/archiwum-artykulow/10-wok/30-turniej-bilard-pilkarzyki-ferie
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  Miejsce II zdobyła para – JAROSŁAW BRUSIŃSKI i JACEK WIERCIOCH 

  Miejsce III zdobyła para- KRZYSZTOF CHLIPAŁA i MARCIN KRÓLCZYK 

  Miejsce IV zdobyła para- ŁUKASZ JAGIEŁA i TOMASZ WIERCIOCH 

W niedzielę, 22 lutego, odbyły się rozgrywki w tenisa stołowego w kategoriach tzw. singiel i debel. Ostateczna 

rywalizacja tego dnia przedstawia się następująco: 

  Miejsce I – zdobył - Mateusz Babik 

  Miejsce II- zdobył - Rafał Kuziel 

  Miejsce III- zdobył - Kamil Buczek 

  Miejsce IV- zdobył - Wojciech Saracki 

 Rywalizacja deblowa: 

  Miejsce I - zdobyła para - Mateusz Babik i Rafał Kuziel 

  Miejsce II – zdobyła para -Jarosław Brusiński i Kamil Buczek 

  Miejsce III- zdobyła para - Damian Buczek i Sławomir Buczek 

Wyzwaniem dla zwycięzców będzie dzień 28 lutego, kiedy to rozegrany zostanie swoisty rewanż, gdzie każdy 

pokonany będzie mieć możność zagrania z mistrzem. 

Zorganizowana impreza spotkała się z wielkim zainteresowaniem wśród młodzieży a zwycięzcy poszczególnych 

konkurencji zostali uhonorowani medalami, pucharami, dyplomami i innymi nagrodami. 

Kalendarz 2015  

Pytomy Piyknie do Ochotnicy Górnej „Babieniec” na Cykl imprez i spotkań w 2015 roku: 

STYCZEŃ 

 1O stycznia – noworoczny OPŁATEK dla dzieci z ognisk zainteresowań. 

 18 stycznia – wspólny noworoczny OPŁATEK Związku Podhalań, K.G.W. oraz innych organizacji 

działających w Ochotnicy Górnej. 

 19 stycznia - uroczysta Msza św. i akademia z okazji DNIA BABCI i DZIADKA. 

 30 stycznia - Koncert kolęd w wykonaniu dzieci z ogniska muzycznego. 

LUTY 

 01 luty - obchody 60- lecia pobytu ks. Karola Wojtyły świętego Jana Pawła II w Ochotnicy Górnej- 

Skałce na obozie narciarskim- piknik rodzinny. 

 14-22 luty - ferie zimowe w Ochotnicy Górnej; zawody w tenisie stołowym, gry w piłkarzyki, bilarda i 

inne. 

MARZEC 

 08 marca - Dzień Kobiet; spotkanie integracyjne. 

 16-29 marca – warsztaty rękodzieła ludowego; rzeźba, plastyka, malarstwo na szkle i płótnie,glina pn. 

„Jak nasi dziadkowie podróżowali” 

 29 marca - konkurs PALM  WIELKANOCNYCH 

KWIECIEŃ 

 02 kwietnia - Rocznica śmierci świętego Jana Pawła II 

 13-26 kwietnia- wystawa-Przyrodnicze Walory Gorców; współpraca z G.P.N. 

MAJ 

 01-03 maja - IV Spotkanie na Szlaku Artystów i Twórców Ludowych- łuku Polskich Karpat os. 

Studzionki. 

 02 maja - miysanie owiec- impreza kulturowa os. Jamne 

 17 maja - spotkanie miłośników Gorców- Magórki 

 24 maja - SOBÓTKI- impreza integracyjna 

CZERWIEC 

 01 czerwca - Dzień Dziecka 

 15-19 czerwca- „Młodzież dba o zabytki”- cykliczna akcja dzieci i młodzieży. 

 26 czerwca - zakończenie zajęć w Ogniskach Zainteresowań 

http://wokgorna.ochotnica.pl/index.php/2014-12-23-19-23-41
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LIPIEC 

 05 lipca - „Spotkanie z Gorcami”-piknik edukacyjno-historyczny pt. „Czas zatrzymany w podrózy” 

 12 lipca - „Skwerek” wzbogaca- koncert zespołu 

 19 lipca - „Skwerek” wzbogaca – kino letnie 

 26 lipca - „Skwerek” wzbogaca – przegląd piosenki podróżniczo-turystycznej 

SIERPIEŃ 

 02 sierpnia- „Skwerek” wzbogaca – koncert dla dzieci 

 09 sierpnia- zawody motocyklowe 

 15 sierpnia- parafialny „ODPUST” 

 16 sierpnia- „Watra Ochotnicka” 

 23 sierpnia- „Skwerek” wzbogaca- „Zakończenie Lata” 

WRZESIEŃ 

 07-13 września- V warsztaty Twórców- udział zagranicznych twórców ludowych. 

 15 września - rozpoczęcie stałych zajęć w ogniskach zainteresowań. 

PAŻDZIERNIK 

 Cykl imprez,konferencji i konkursów na temat historycznych wydarzeń związanych z „Bitwą 

Ochotnicką”. 

LISTOPAD 

 02 listopada – ochotnickie groby partyzantów. 

 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości- akademia przy „Krzyżu Wolności”. 

 28 listopada - „Ochotnickie Skubacki”-impreza kulturowa. 

GRUDZIEŃ 

 06 grudnia – św. MIKOŁAJ dla dzieci i młodzieży. 

 20 grudnia - „Wspomnienie zimowego nieba”- konferencja. 

 31 grudnia - SYLWESTER 

 

WOK Tylmanowa 
Styczeń 

1. Występ zespołu muzyczno  - tanecznego – Krępachy podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

 

 
 

 

2. XII Małopolski Konkurs Kolęd Pastorałek  i Pieśni Zimowych – Nowy Targ – około 80 uczestników – 

wyróżnienie dla Roksany Sołowik Tylmanowa – kat. szkoła podstawowa IV – VI klasa 

3. Konkurs Kolęd i Pastorałek WOK Tylmanowa kat. 0 – III i IV – VI – (41 osób). 
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Kat. 0- III  

I miejsce – Bartosz Matyszok, Kamil Kozielec 

II miejsce – Iwona Majerczyk, Kinga Ligas 

III miejsce – Justyna Adamczyk, Karolina Twardowska  

 

Kat. IV- VI 

I miejsce – Roksana Słowik, Aleksandra Udziela, Wiktoria Wąchała 

II miejsce – Marzena Jargiło, Wiktoria Noworolnik 

III miejsce – Natalia Tworek, Anna Łopata.  

 

4. Opłatek Związku Podhalan – występy kapeli i zespołu regionalnego „Tylmanowianie”, wystawienie 

„Jasełek” – Gimnazjum ( około 150 osób ). 

 
 

5. Dzień Dziadka i Babci – występy dzieci. 

6. Konkurs plastyczny pt. „Bóg się rodzi” kat. 0 – III i IV – VI - ( 32 osoby). 

7. Wystawienie „Jasełek” w WOK – u Szkoła Podstawowa Zawodzie – 25 styczeń br. 
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8. Wyjazd dzieci i młodzieży z zespołu regionalnego do Teatru w Nowym Targu. 

9. Wyjazdy na basen – nauka pływania wtorek i sobotauty 

1. Zabawa choinkowa dla Szkoły Podstawowej im. mjr.  H. Sucharskiego. 

2. Zabawa choinkowa dla Szkoły Podstawowej im. ks J. Twardowskiego – Zawodzie. 

 
3. Posiady Związku Podhalan i zabawa karnawałowa. 

4. Zawody narciarskie dla dzieci i młodzieży – Jaworki – nagrody WOK Tylmanowa. 

5. Wieczorek poezji miłosnej dla młodzieży. 

6. Warsztaty plastyczne dla dzieci podczas ferii zimowych. 

7. Wyjazd dzieci na lodowisko – Chełmiec (ferie). 

   
 

8. Wyjazd dzieci do kina – Szczawnica (ferie). 

9. Rozpoczęcie nauki gotowania w WOK- u.  

10. Wyjazdy na basen – nauka pływania – wtorek i sobota 

 

Marzec  

 

1. Nauka gotowania w WOK – u. 

2. Turniej tenisa stołowego kategoria szkoła podstawowa dziewczyny i chłopcy: 

    
 

Dziewczyny: 
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I miejsce – Maria Tworek kl. VI 

II miejsce – Sabina Podgórska kl. VI 

III miejsce – Jolanta Ziemianek kl. VI 

 

Chłopcy: 

I miejsce – Hubert Michałczak kl. IV 

II miejsce – Paweł Majerczyk kl. VI 

III miejsce –  Grzegorz Noworolnik kl. VI 

 

3. Turniej piłkarzyków kategoria  szkoła podstawowa dziewczyny, chłopcy 

        
 

Dziewczyny: 

I miejsce – Maria Tworek , Agnieszka Adamczyk 

II miejsce – Jolanta Ziemianek , Sabina Podgórska  

III miejsce – Paulina Gawron, Sylwia Kulasik 

 

Chłopcy: 

I miejsce – Grzegorz Noworolnik, Adam Podgórski 

II miejsce –  Miłosz Kamiński, Hubert Michałczak 

III miejsce – Piotr Trzepak, Paweł Majerczyk 

 

4. Turniej bilarda kategoria szkoła podstawowa dziewczyny, chłopcy 

  
Dziewczyny: 

  I miejsce – Jolanta Ziemianek 

II miejsce – Paulina Gawron  

III miejsce – Maria Tworek  

 

Chłopcy: 

I miejsce – Piotr Trzepak 

II miejsce – Paweł Majerczyk  

III miejsce – Rafał Ziajkiewicz  

 

5. XII Konkurs piosenki angielskiej – Nowy Targ – wyjazd dziewczyn z zespołu wokalnego.  

I miejsce zdobyła Marzena Jargiło Tylmanowa – kat. kl. IV – VI 
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Wyróżnienie Aleksandra Udziela – Tylmanowa – kat. kl. IV –VI 

6. XII Gminny Konkurs Ortograficzny pt. „Mistrz ortografii” – 27 osób, kat. III – IV, 

 V– VI   

 
 

Kat. III – IV 

 

I miejsce – Ewa Jurkowska SP Jamne  

II miejsce – Justyna Kęska SP Skrodne  

III miejsce – Hubert Michałczak SP Zawodzie   

 

Kat. V – VI 

 

I miejsce – Kalina Piszczek  ZSP Tylmanowa 

II miejsce – Marta Mikołajczyk ZSP Tylmanowa 

III miejsce – Joanna Jagieła ZSP Tylmanowa 

 

7. Konkurs Talentów. 

8. Konkurs kartek i pisanek Wielkanocnych 

9. Konkurs palm. 

 

Szkoła podstawowa im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ochotnicy Dolnej 

 

Szkoła Tischnera - pielęgnujemy tradycje 
Szkoła to miejsce rozwoju i edukacji młodego pokolenia. To od nas dorosłych zależy nasza wspólna przyszłość, 

dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby przekazywane  wzorce i wartości kształtowały właściwe postawy: 

szacunku, zrozumienia, tolerancji.  Nasza szkoła ceni mądrość tradycji góralskich, które pielęgnują  więzy 

rodzinne. Co roku spotykamy się bardzo licznie świętując Dzień  Babci i Dziadka w szkole – to właśnie babcie i 

dziadkowie  z doświadczeniem i mądrością życiową  są ważnymi  uczestnikami  wychowania młodego 

pokolenia.  
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Dbając o prawidłowy  i harmonijny rozwój  musimy również  zadbać o zdrowie i sprawność fizyczną uczniów. Sporty zimowe 

cieszą się dużą popularnością, a udziały w zawodach narciarskich przynoszą sukcesy i satysfakcję.  

        

 
                  
              II miejsce Andrzeja Sikory                                      II miejsce Przemka Piszczka      
                     zawody narciarskie      zawody narciarskie 

    Puchar Wójta Gminy Ochotnica Dolna                 Puchar Wójta Gminy Ochotnica Dolna 

 

Jako członek „ Rodziny Szkół Tischnerowskich” w marcu każdego roku wspominamy  rocznicę urodzin naszego 

patrona ks. prof. J. Tischnera uczestnicząc w zawodach narciarskich na stoku w Kluszkowcach. W tym roku 

naszą szkołę reprezentowali: Marek Mikołajczyk – kl. I, Konrad Urbaniak – kl. III, Andrzej Sikora – kl. IV, 

Stanisław Urbaniak – kl. V oraz Przemysław Piszczek – kl. VI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              XIII Memoriał im. ks. prof. J. Tischnera – Kluszkowce 11.03.2015 r. 

 

Chcemy serdecznie podziękować wszystkim za wsparcie i zaangażowanie w życie szkoły. 

Dzięki Wam możemy się rozwijać, a tradycje i prawdziwe wartości są i będą 

drogowskazem w wychowaniu młodego pokolenia. 

 

Dyrekcja i Nauczyciele 


