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Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Ochotnica Dolna,  
 
 W związku z tym, że mija już rok pełnienia przeze mnie obowiązków Wójta Gminy Ochotnica Dolna, proszę 
przyjąć serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę mającą na celu rozwój naszej Gminy.  

Zaufanie, którym Państwo mnie obdarzyliście zaowocowało wieloma inwestycjami, które są naszym 
wspólnym sukcesem. 

Podsumowując rok mojej działalności pragnę więc przedstawić Państwu wybrane inwestycje, które 
zostały zrealizowane na terenie Gminy w obecnej kadencji w poszczególnych sołectwach: 

− SOŁECTWO TYLMANOWA  
1. Odnawialne źródła energii szansą poprawy stanu środowiska naturalnego w Gminie Ochotnica 

Dolna:  
− Oczyszczalnia  
− Zespół Szkolno – Przedszkolny im. mjr H. Sucharskiego  

          Wartość inwestycji: 1 935 999,99 zł  

  
 
2. Kładka – remont, poprawa przejazdu pod kładką do osiedli Górzany, Wybrańce  

  

  
3. Izolatka – remont pomieszczeń i budynku  
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4. Mostostal – remont instalacji elektrycznych kotłowni, P. Poż. 

  
5. Os. Łęg Dolny, Króle, Mastalerze, Zaziąbły – zagospodarowanie terenów, wykonanie ławek, boisko 

do piłki siatkowej 
 

  
6. Os. Kłodne – odwodnienie drogi gminnej  

 

 
 

7. Os. Królowo – droga od Krościenka n/D – wykup i regulacja działek (projekt)  
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8. Os. Brzegi – przygotowanie pod zatoczkę autobusową  

  
9. Os. Brzegi – droga asfaltowanie  

  
10. Os. Brzegi – ułożenie płyt, utwardzenie, regulacja potoku (półkanały), wykonanie kraty drogowej 

  
11. Os. Połanki – ułożenie płyt, utwardzenie drogi  
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12. Os. Kozuby – odwodnienie drogi i wykonanie przepustów  

  
13. Os. Cyrchla, Zabaście – wykonanie asfaltu (częściowe)  

  
14. Os. Rzeka Pod Górą – wykonanie asfaltu  

  
15. Os. Rzeka – wykonanie asfaltu, przepustu, kraty drogowej 
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16. Os. Górzany – Łapiakówka – wykonanie mijanek 
 

  
 

17. Os. Obłaz Górny – wykonanie zatoczki parkingowej 
 

  
18. Remont cząstkowy dróg asfaltowych w osiedlach: Ziemianki, Ligasy, Zawodzie, Zaziąbły  

  

  
19. Remiza OSP – zakup pieca, remont pomieszczeń sanitarnych 
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20. Ośrodek Zdrowia – (projekt) 
 

 
21. Os. Kotelnica – odwodnienie drogi, wykonanie fos, oraz przepustów, 

  
 
 

− SOŁECTWO OCHOTNICA DOLNA 
1. Remiza – dobudowa garażu  

  
2. WOK – budowa sceny  
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3. Boisko sportowe – dofinansowanie  

  
4. Os. Gardonie – wykonanie asfaltu na os. Cyrchla  

  
5. Ośrodek Zdrowia – wykonanie parkingu  

  
 

6. Os. Posadowskie – plac rekreacyjny  
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7. Os. Soskówka Zawory – sporządzenie dokumentacji geodezyjnej  

  
 

8. Os. Kudowe – zabezpieczenie drogi, siatki, mur kamienny, bariery drogowe  

  
 

9. Os. Kudowe – asfaltowanie drogi  
 

  
10. Urząd Gminy – powiększenie parkingu, likwidacja garaży  
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11. Szkoła Podstawowa w Ochotnicy Dolnej - Skrodne   
 

  
 

12. Os. Gorcowe – wykonanie barier drogowych  

 
13. Os. Gorcowe – asfaltowanie drogi (os. Polczyki), remont po kanalizacji (położenie masy) 

 
14. Os. Rola – bariery drogowe  
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15. Os. Kuce – asfaltowanie drogi  

 
 

16. Szkoła Podstawowa w Ochotnicy Dolnej – Centrum – dofinansowanie wymiany okien  

 
 

17. Os. Bąki – droga asfaltowanie, odwodnienie półkanalikami  

 
 

18. Os. Janczurowski Potok – mur oporowy 
 

 



Str. 12 BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU GMINY W OCHOTNICY DOLNEJ Nr 53/15 

 

19. Os. Osobie – asfaltowanie drogi (os. Buciory), wykonanie zatoczek i barier drogowych 

 
20. Remont cząstkowy dróg asfaltowych w osiedlach: Gorcowe, Kudowe, Lubańskie, Osobie 

 
21. Os. Skrodne – wykonanie muru, montaż barier drogowych, remonty drogi po kanalizacji (masa 

asfaltowa), remont przepustów, wykonanie studzienek odwadniających 

 
 

− SOŁECTWO OCHOTNICA DOLNA – MŁYNNE  
1. Os. Gołdyny – odbudowa drogi 
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2. Os. Wierch Młynne – zabezpieczenie osuwiska i wykonanie zatoczki  

 
3. Szkoła – dofinansowanie wymiany dachu  

 
4. Os. Szlagówka – asfaltowanie drogi, wykonanie przepustów  

 

 
 

5. Remonty cząstkowe dróg w Sołectwie  
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− SOŁECTWO OCHOTNICA GÓRNA 
1. Os. Jamne – remont dwóch mostków, bariery drogowe, droga, mur oporowy  

 

       
2. Os. P. Potok – droga asfaltowanie  

 
3. Os. Skałka – droga asfaltowanie  

 
 

4. Remiza OSP – wykonanie instalacji odgromowej 
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5. Romowie – opracowanie projektu przebudowy budynku wraz z adaptacją poddasza na cele 
mieszkaniowe  

 
6. Os. Polaki – parking  

        
7. Os. Jamne – linia oświetleniowa  

 
8. Os. Mostkowe, Czepiele – kosze siatkowe  
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9. Os. Szpuntówka – linia oświetleniowa 
 

 
10. Ustrzyk – plac parkingowy  

  

 
11. Os. Szlagi – wykonanie parkingu 

        
 

12. Remonty cząstkowe dróg w osiedlach: Jurkowski Potok, Jaszcze, Forendówki, Mostkowe 
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Ponadto, na terenie Gminy Ochotnica Dolna w roku 2015 zrealizowano: 
 
1. Budowa  mikroinstalacji prosumenckich – Domy prywatne  

Wartość inwestycji: 1 200 286,43 zł 

 
 

2. Ławki i kosze betonowe  

 
 

3. Akcja sprzątania rzek i potoków  

   
4. Akcja sprzątania gór „Gorce sprzątamy, bo je kochamy” 
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5. Realizacja projektu „Enklawa aktywnego wypoczynku w sercu Gorców – szlaki turystyki 
rowerowej, pieszej i narciarskiej”  
Wartość inwestycji: 3 519 459, 17 zł 
 
W ramach w/w  projektu wykonano:  
− altany widokowe: os. Buciory, Przełęcz Knurowska, os. Studzionki, os. Kotelnica, 

 
− wieże widokowe – Gorc, Magurki, Koziarz, Lubań 

        
Za realizację tego projektu składam szczególne podziękowania mieszkańcom Gminy, instytucjom które 
pomagały w realizacji projektu, sąsiednim gminom, wykonawcy: Przedsiębiorstwu Budowlanemu 
„ESBUD” Stanisław Chryczyk za solidne wykonanie oraz samorządowcom poprzedniej i obecnej 
kadencji.  
 
W tym miejscu zapewniam właścicieli gruntów na których został zrealizowany projekt, że sposób 
użytkowania terenów będzie oparty na zasadach z przed realizacji projektu. 
Zachęcam do aktywnego, rodzinnego i bezpiecznego korzystania z „Enklawy aktywnego wypoczynku  
w sercu Gorców”. 

        Wójt Gminy  
Stanisław Jurkowski 

________________________________________________________________________________________ 
DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO  OŚRODKA  POMOCY SPOŁECZNEJ W OCHOTNICY DOLNEJ  
W OKRESIE POWAKACYJNYM  2015R. TO PRZEDE WSZYSTKIM : 

1. Bieżąca realizacja świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, do której od października 2015r. 
uprawnionymi są w szczególności rodziny o dochodzie miesięcznym  na osobę w rodzinie  w wys. 514 
zł  i osoby samotne o dochodzie w wys.  634 zł ( zmiana kryterium od października). 

2. Comiesięczna bieżąca realizacja świadczeń  rodzinnych i alimentacyjnych. 
3. Realizacja programu „Pierwszy dzwonek ” polegającego na wsparciu finansowym  w wys.120 zł dla  

uczniów z rodzin wielodzietnych 3+, których dochód nie przekraczał 150% kryterium   dochodowego 
uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej  (wówczas 456 x 150%). Ze  wsparcia skorzystało 
318 uczniów. Wypłatę rozpoczęto od 24 sierpnia zakończono we wrześniu. Należy zaznaczyć,  
że wsparcie  było  finansowane w 100 %  z budżetu Województwa  Małopolskiego.  

4. Kompletowanie wniosków  i wypłata  stypendium  szkolnego  (wnioski można było składać do 15 
września). Złożono 372 wnioski. Wypłatę stypendiów rozpoczęto od 1 grudnia po otrzymaniu środków 
 z budżetu Wojewody. Wcześniej było to niemożliwe, ponieważ zadanie jest finansowane przez 
Wojewodę w 80% a przez Gminę w 20%. Otrzymane środki pozwoliły na wypłatę świadczenia  na 
jeden miesiąc. Wysokość świadczenia zgodnie z uchwałą Rady Gminy  uzależniona była od dochodu  
i  tak:    
− osoby o dochodzie od 0 do 100 zł na osobę w rodzinie  otrzymały po 169,92 zł,  
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− osoby o dochodzie od 101- 250 zł po 159,30 zł,  
− osoby o dochodzie od 251 do 350 zł  po 140,42 zł , 
− osoby o dochodzie od 351 do 514zł  po 118 ,00 zł . 

5. Kompletowanie wniosków o świadczenia rodzinne i alimentacyjne na nowy okres zasiłkowy, który 
rozpoczął się w miesiącu listopadzie. Na dzień 2 grudnia 2015r. skompletowano 596 wniosków. 

6. Realizacja 12 Niebieskich Kart polegająca na pracy z rodzinami, gdzie występuje przemoc oraz 
instytucjami zaangażowanymi zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w pomoc tym rodzinom. 

7. Działalność Gminnego Punktu Konsultacyjnego gdzie można uzyskać podstawowe informacje  
dotyczące przemocy w rodzinie i pierwszą pomoc dla doznających przemocy w rodzinie. W punkcie 
dyżurują pracownicy socjalni, ale również można się umówić na spotkanie z psychologiem. Mimo  
iż punkt funkcjonuje już kilka lat, to zainteresowanie mieszkańców jego pomocą jest znikome.  

8. Pomoc klientom Ośrodka w sporządzaniu pism urzędowych, w załatwianiu wizyt u lekarzy specjalistów, 
itp. jak również  ciągłe prowadzenie pracy socjalnej celem polepszenia sytuacji naszych klientów i ich 
rodzin. 

9. Praca asystenta rodziny z siedmioma rodzinami z terenu naszej Gminy celem przezwyciężenia przez 
nich trudności opiekuńczo wychowawczych. 

Jeżeli, zauważycie Państwo, że mieszkająca w pobliżu was rodzina przeżywa trudności opiekuńczo- 
wychowawcze i  sama nie może poradzić sobie z problemami bardzo  prosimy o poinformowanie nas  
o tym,  ponieważ pracownicy Ośrodka nie zawsze są w stanie dotrzeć do każdej takiej rodziny.   
Opisując działania Ośrodka należy zaznaczyć, iż realizacja powyższych zadań związana jest  
z koniecznością prowadzenia rozbudowanych procedur administracyjnych, które wymagają od wnioskodawców 
dużego zaparcia. Do przyznania większości świadczeń pieniężnych, szczególnie jeżeli chodzi o pomoc 
materialną uczniom wymagane jest dokumentowanie wydatków oraz swoich dochodów,  co wzbudza ogólne 
niezadowolenie. Niestety zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma możliwości tego uniknąć.  
 
Na koniec chcielibyśmy Państwu przypomnieć, że wszelkie bieżące informacje dotyczące działań naszego 
Ośrodka jak również  warunków koniecznych do przyznania realizowanych świadczeń umieszczone są na 
naszej stronie internetowej  http://www.gops.ochotnica.pl. 

Z OKAZJI NADCHODZACYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA, PRACOWNICY GMINNEGO 
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OCHOTNICY DOLNEJ, DZIELĄC SIĘ WIGILJNYM OPŁATKIEM,  
PRAGNĄ ZŁOŻYĆ  WSZYSTKIM MIESZKANCOM GMINY ŻYCZENIA, ABY NARODZONE BOŻE DZIECIĘ 
ZWIASTOWAŁO W WASZYCH RODZINACH  POKÓJ,  MIŁOŚĆ I DOSTATEK. 

 
Nie pozostawaj obojętny na przemoc w rodzinie!!! 
Nie pozwól aby twoja rodzina, sąsiedzi  cierpieli  z  powodu stosowania przez bliskich  przemocy , są 

ludzie i instytucje, które mogą pomóc. 
Z danych Ośrodka Pomocy Społecznej  w Ochotnicy Dolnej 
wynika , że zjawisko przemocy w rodzinie  na terenie naszej 
Gminy  jest tematem zamkniętym  w „czterech ścianach   
domów”, który  rzadko kiedy wychodzi  poza środowisko 
rodzinne. Świadczy o tym  choćby liczba  uruchomionych na 
terenie całej Gminy tylko 12 Niebieskich Kart (kompleksowa 
praca z rodziną między innymi  policji , szkół , służby zdrowia 
naszego Ośrodka).  Musimy jednak mieć świadomość , że  skala 
problemu  przemocy w rodzinie jest dużo większa  i należy  
podjąć wszelkie kroki  celem  jeżeli nie wyeliminowania to 
zminimalizowania go. 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Ochotnicy Dolnej  jako 
instytucja, której zlecono do realizacji przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie na terenie naszej Gminy  pragnie jak 
corocznie przypomnieć  Państwu o tym zjawisku  
i o możliwości walki z nim tak, aby nikt z mieszkańców Gminy  
nie pozostał obojętny  wobec przemocy w swojej rodzinie, bądź 

w rodzinach sąsiadów.  
Przemoc w rodzinie ( przemoc domowa) – umyślne  działanie lub zaniechanie działań koniecznych do 
ochrony zdrowia i życia. Narusza ona prawa lub dobra osobiste osób najbliższych (małżonek, wstępny, 
zstępny, rodzeństwo, powinowaty, osoba przysposobiona, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu) 
oraz innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących. 
Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to: 

• przemoc fizyczna: bicie, popychanie, kopanie, duszenie, parzenie, bicie przedmiotami. 
• przemoc psychiczna: wyśmiewanie, szydzenie, okazywanie braku szacunku, poddawanie 

stałej krytyce, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi. 
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• przemoc seksualna: wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych 
praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, demonstrowanie zazdrości.  

W zjawisku przemocy biorą udział: 
- ofiara przemocy – osoba doznająca przemocy w rodzinie 
- sprawca przemocy – osoba stosująca przemoc 
- świadek przemocy – osoba, która w sposób bezpośredni lub pośredni uczestniczy  w zjawisku 
przemocy. 
Wszyscy oni  wymagają kompleksowej pomocy osób trzecich  czy też specjalistycznych  instytucji.  
Jeśli jesteś świadkiem przemocy w Twoim otoczeniu, często słyszysz awantury rodzinne, widzisz, że 
jakieś osoby noszą ślady pobicia, obserwujesz niedostateczną troskę o osoby starsze, 
niepełnosprawne, dzieci  powiadom   służby  zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy: 
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej tel. 18 26 246 01 e-mail: 
gopsochotnica@pro.onet.pl 
- Gminny Punkt Konsultacyjny – tel. 501593653  
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu – Powiatowy Ośrodek Interwencji     
  Kryzysowej  tel.: 512 492 114,  798 798 894 
- Powiatowa Komenda Policji w Nowym Targu – telefon zaufania: 18 264  88 14 
- Komisariat Policji w Krościenku n/Dunajcem tel.: 18 26 230 07 
- Niebieska Linia tel.  801 120 002 
 
ZŁOTE I DIAMENTOWE GODY W GMINIE OCHOTNICA DOLNA 

            "... i ślubuję Ci miłość, wierność  
i uczciwość małżeńską 

oraz że Cię nie opuszczę  
aż do śmierci..." 

W dniu 21 października br. miała miejsce 
uroczystość z okazji 50-lecia i 60-lecia pożycia 
małżeńskiego. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta 
koncelebrowana przez Księży Proboszczów  
z Gminy Ochotnica Dolna ks. Stanisława Kowalika  
i ks. Pawła Legutkę w Kościele pw. Wniebowzięcia 
NMP w Ochotnicy Górnej. Msza Święta miała 
bardzo uroczysty charakter. Liturgię upiększyły 
trzygłosowe pieśni w wykonaniu zespołu 
muzycznego z miejscowej szkoły podstawowej  
i gimnazjum. Jubilaci ponowili przysięgę małżeńską 
i mogli jeszcze raz wrócić pamięcią do wzruszającej 

i wspaniałej chwili zawarcia związku małżeńskiego. Ksiądz Proboszcz Stanisław Kowalik na pamiątkę tej 
pięknej uroczystości podarował Jubilatom okolicznościowe dyplomy, różańce i róże.   
Następnie w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej z rąk Wójta Gminy Pana Stanisława Jurkowskiego 
Jubilaci otrzymali medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” nadane przez Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej. Zaproszone zostały również  pary obchodzące 60-lecie małżeństwa, którym Pan Wójt wręczył księgi 
pamiątkowe i kwiaty. 
 
Wójt Gminy Pan Stanisław Jurkowski skierował do Jubilatów słowa podziękowania za wytrwanie ponad pół 
wieku w małżeństwie. Podkreślił, że tak piękny Jubileusz to również wzór dla młodych ludzi zawierających 
związek małżeński. Życzenia Jubilatom oprócz Pana Wójta Gminy złożył również Tadeusz Królczyk – 
Przewodniczący Rady Gminy Ochotnica Dolna oraz Zdzisław Błachut – Kierownik WOK w Ochotnicy Górnej. 
Szacownym Jubilatom wręczono księgi okolicznościowe, upominki, kwiaty. Następnie wzniesiono uroczysty 
toast i odśpiewano Jubilatom 100 lat, po czym wszyscy skosztowali tortu przygotowanego specjalnie na tę 
okazję.   
Dalszą część uroczystości uświetnił występ artystyczny przygotowany przez zespół muzyczny działający przy 
Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej i Gimnazjum Nr 3 w Ochotnicy Górnej, pod kierownictwem 
Stanisława Urbaniaka. Młodzież swoje życzenia dla Jubilatów wyraziła wierszem i piosenką.  
 
Zacnym Jubilatom z okazji 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego składamy najserdeczniejsze gratulacje 
oraz życzenia zdrowia, pomyślności i szczęścia na dalsze lata wspólnego życia. 

Abyście dalej szli przez życie, 
trzymając się mocno za ręce, 

zawsze uśmiechnięci, 
zawsze razem, 

zawsze pewni swoich uczuć.          
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ZAKOŃCZENIE PROJEKTU „PRZEDSZKOLE MARZEŃ” – MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW 
PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 
 
Dnia 30 września zakończyła się realizacja Projektu „Przedszkole marzeń”- modernizacja oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych, który Gmina Ochotnica Dolna rozpoczęła w październiku 2014r. 
w czterech gminnych szkołach podstawowych. 
 
Na dostosowanie szkół do potrzeb dzieci najmłodszych otrzymaliśmy wsparcie w kilkunastu obszarach: 

1. Zakup wyposażenia i montaż placów zabaw, tj.: huśtawek, piaskownic, bujaków, ścianek wspinaczkowych, 
torów przeszkód, domków, ławeczek i stolików. 
2. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placów zabaw wraz z ogrodzeniem. 
3. Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci poprzez zakup umywalek, toalet, podestów, półeczek, grzejników 
wody, suszarek i dozowników łazienkowych. 
4. Dostosowanie łazienek dla personelu poprzez zakup potrzebnego sprzętu. 
5. Zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach, np.: odkurzacze, myjki do okien, 
parownice, sprzęt do sprzątania. 
6. Wyposażenie lub doposażenie kuchni i jadalni poprzez zakup, np. chłodziarek, zmywarek, sprzętu 
kuchennego, stolików i krzesełek, naczyń, termosów i zastaw stołowych. 
7. Zakup i montaż mebli i wyposażenia sal lekcyjnych: stolików, krzesełek, biurek, szafek, dywanów, tablic itp. 
8. Zakup i montaż rolet okiennych. 
9. Zakup wyposażenia wypoczynkowego tj. miękkich puf, kostek świetlicowych, kształtek, materacy i poduch. 
10. Zakup i montaż mebli do wyposażenia szatni. 
11. Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych dla najmłodszych. 
12. Zakup kompletu artykułów plastycznych np. papieru do origami, kredek, pędzli, bibuł, plasteliny, 
nożyczek, pieczątek, wałków, koralików, itp.    
13. Zakup kompletu wyposażenia zapewniającego bezpieczeństwo dzieci, np.: zabezpieczenia mebli  
i gniazdek, apteczki i szafki medyczne, oznakowania, gaśnice, kamizelki odblaskowe. 
14. Zabudowa grzejników w  celu uniknięcia urazów i oparzeń. 
15. Zakup sprzętu ICT, np.: laptopy, projektory, ekrany, tablice multimedialne, telewizory, magnetofony, 
odtwarzacze CD i DVD, kserokopiarki, interaktywne dywany do zabaw ruchowych. 
Powyższe działania na całkowitą kwotę 509.748,03 zł, zostały sfinansowane w 85% z Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz w 15% z krajowych środków publicznych, za pośrednictwem Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Krakowie. 
Wartość zakupów bieżących i inwestycyjnych przekazanych przez Gminę Ochotnica Dolna do 
poszczególnych szkół wyniosła: 
-  157.807,80 zł dla Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Tylmanowej, 
-  134.263,40 zł dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej, 
-  117.198,03 zł dla Szkoły Podstawowej im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ochotnicy Dolnej, 
-  100.478,80 zł  dla Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ochotnicy Górnej. 

 

      
 
________________________________________________________________________________________ 
 
ZESPÓŁ  SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY  IM. MJR H. SUCHARSKIEGO W TYLMANOWEJ 

 
1) Od 1 września 2015 roku w klasie pierwszej szkoły podstawowej  rozpoczęła się realizacja  
Ogólnopolskiego Programu ,,Mały Mistrz’’,  który będzie realizowany przez kolejne  trzy lata nauki szkolnej  
w tym zespole klasowym. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się trzy razy w tygodniu a 1 lekcję 
dodatkowo prowadzi nauczyciel wychowania fizycznego  mgr Dariusz Trybała przy współudziale nauczyciela 
kl. 1. mgr Teresy Mastalerz (szkolnego koordynatora w/w programu).  
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2) Od września br. szkoła kontynuuje współpracę z  Fundacją Adama Worwy z Nowego Targu. W ramach 
wspólnych działań, na terenie szkoły, została  zorganizowana akcja pt: „Zaadoptuj żonkila”. Cebulki żonkili, 
które otrzymaliśmy od Fundacji, były „adoptowane” przez  uczniów, a później sadzone na naszym szkolnym 
„Polu nadziei.” Dzieci składały wolne datki. Zebrana kwota 285 złotych została przekazana na potrzeby 
Fundacji. Kiedy wiosną zakwitną kwiaty na żółto, nie tylko będą ozdobą naszej  szkoły, ale również symbolem 
naszego bycia z osobami cierpiącymi na choroby nowotworowe.  
 
Ponadto Grono Pedagogiczne i pracownicy obsługi ufundowali prezent mikołajkowy dla jednego 
podopiecznego Fundacji.  

 
3) Nasza szkoła wzięła udział w II edycji konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej  „KSIĄŻKI  
NASZYCH   MARZEŃ”. 
Uczestnicy konkursu mieli za zadanie stworzyć listę książek, o przeczytaniu których marzą. Następnie nagrać 
krótki film (1 minuta) , w którym przekonują, że to właśnie ich szkoła powinna dostać książki,  po czym wysłać 
razem ze swoją listą książek do MEN. 
Uczniowie pod kierunkiem Pani Heleny Noworolnik  nauczyciela-bibliotekarza przygotowali listę 50 książek 
ich marzeń i  film pt. „Książki, których brak…” , który informatyk Pani Beata Ciesielka  zamieściła na Youtube. 
Za swój udział uczniowie otrzymali DYPLOM podpisany przez Panią Minister Joannę Kluzik - Rostkowską. 
4) W październiku 2015 r. uczniowie wzięli udział w Akcji charytatywnej na rzecz osób niewidomych  
i niepełnosprawnych : „Szkoło Pomóż i TY” i przystąpili do konkursu: „Laptop dla szkoły”. Odwiedzali domy  
i sprzedawali kalendarzyki. W akcję zaangażowani byli również nauczyciele i rodzice. Zebrano kwotę  
w wysokości: 3480zł. ,która została przekazana na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych. 
Rozstrzygnięcie konkursu „Laptop dla szkoły” odbędzie się 13 grudnia.  
Organizatorzy przedsięwzięcia: Anna Piszczek, Anna Kozielec, Ewelina Łopata.  
5) 7.10.2015r. zorganizowano II etap przedsięwzięcia z okazji „Dnia Papieskiego”. Naszym Westerplatte 
było zdobycie góry Błyszcz, gdzie przed laty wędrował Jan Paweł II. W tym przedsięwzięciu wzięli udział: 
dyrektor Zespołu, nauczyciele, uczniowie oraz rodzice. Wszyscy uczestniczyli we mszy św. na Błyszczu  
a następnie ogrzewali się przy ognisku piekąc kiełbaski i zajadając moskole. Celem przedsięwzięcia było 
popularyzowanie nauczania Jana Pawła II oraz realizacja przesłania: „Każdy ma swoje Westerplatte”, 
przypomnienie i kultywowanie pasji Jana Pawła II, przyjęcie Jana Pawła II jako wzorca do naśladowania. 
Organizatorzy przedsięwzięcia: Anna Piszczek, Anna Kozielec, Ewelina Łopata, Zofia Brzeźna. 
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6) 09.10.2015 r. została zorganizowana  wycieczka krajoznawcza po zaporze wodnej  
w Niedzicy. Uczniowie z klas I-III zwiedzali Park Miniatur Orawy i Spisza. 
Organizatorzy: Alicja Kozielec, Anna Piszczek, Zofia Brzeźna, Teresa Mastalerz 

 
 

7) W dniu 14.10.2015 r. odbyło się uroczyste Pasowanie na Ucznia z udziałem rodziców. Dzieci z klasy  
I zaprezentowały swoje umiejętności wokalne i recytatorskie.  
        Organizator: Teresa Mastalerz 

 

 
 

8) W dniu 21.10.2015 r. został przeprowadzony etap szkolny Małopolskiego Konkursu Humanistycznego: 
„Czas – wielki zegarmistrz świata”. Dwie uczennice z klasy VI: Marta Mikołajczyk i Kalina Piszczek 
zakwalifikowały się do etapu rejonowego. 
Przygotowanie uczniów: Anna Kozielec 
Organizacja konkursu: Anna Kozielec, Helena Noworolnik 
 
9) W dniu 22.10.2015 r. został przeprowadzony etap szkolny Małopolskiego Konkursu Tematycznego  
z Przyrody: „Skarby przyrody i ich ochrona”. Uczennica klasy VI Marta Mikołajczyk zakwalifikowała się do 
etapu rejonowego.  
Przygotowanie uczniów i organizacja konkursu: Anna Kasprzak 
 
10) 29.10.2015 r. odbyła się uroczystość Pasowania na Przedszkolaka połączona z występem 
artystycznym. 
Organizatorzy: Józefa Bodziarczyk, Zofia Turek 
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11) 5 listopada 2015 r. obchodzony był Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. Aby uczcić ten dzień 
zorganizowano Paradę Postaci bajkowych, w której udział wzięli uczniowie od przedszkola do klasy VI. 
Wszystkie dzieci przebierały się i prezentowały swoją ulubioną postać bajkową. Spotkanie służyło rozwijaniu 
czytelnictwa wśród dzieci. Wartościowe książki kształcą w dzieciach odpowiednie postawy moralne, rozwijają 
dziecięcą fantazję, pamięć, bogacą słownictwo.  
       Organizatorzy: Helena Noworolnik, Józefa Bodziarczyk, Katarzyna Kasprzak 

 

 
 
12) 12 listopada 2015 r. zorganizowano obchody Dnia Patrona Szkoły poświęcone majorowi Henrykowi 

Sucharskiemu. W tym dniu obchodzona jest również uroczystość Święta Niepodległości. Uczniowie 
uczestniczyli we mszy świętej, następnie obejrzeli program artystyczny w wykonaniu młodzieży z klas 
IV-VI. Minutą ciszy uczczono pamięć   mjra H. Sucharskiego oraz wszystkich poległych w obronie 
Ojczyzny, pod tablicą patrona złożono kwiaty. 
Z tej okazji zorganizowano konkurs plastyczny i konkurs wiedzy pod hasłem „ Wielka, mała 
Ojczyzna”, którego celem było: wzbudzenie poczucia patriotyzmu i tożsamości narodowej, 
kształtowanie szacunku dla własnego państwa i jego symboli narodowych, propagowanie wiedzy  
o historii, tradycjach, kulturze regionu, narodu i państwa polskiego, pogłębienie wiedzy o regionie  
i kształtowanie tożsamości regionalnej, pogłębienie wiedzy o patronie szkoły: majorze Henryku 
Sucharskim. 
 

a. W konkursie plastycznym wzięło udział 35 uczniów z klas „0”a i „0”b. Przyznano 3 pierwsze miejsca: 
                     I miejsce -  Filip Michałczak   – klasa „0”a 

              I miejsce – Piotr Rams             - klasa „0”a 
              I miejsce – Zofia Noworolnik – klasa „0”b 

b. Konkurs wiedzy przeprowadzono w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I – III  i klasy IV – VI. W 
eliminacjach klasowych wytypowano po troje dzieci  do etapu szkolnego konkursu. 

             Uczniowie odpowiadali na pytania w trzyosobowych zespołach. Każdy zespół losował pytanie.  
             Na koniec wyłoniono zwycięzców i przyznano następujące miejsca. 

             Kategoria: klasy I – III 
             I miejsce – Justyna Adamczyk, Nina Hebda, Piotr Hebda                             – klasa IIb 

             I miejsce – Aleksandra Piszczek, Martyna Hebda, Łukasz Ziemianek          – klasa IIa 
             II miejsce – Maksymilian Michałczak, Jakub Ligas          –  klasa I 
            III miejsce – Karolina Twardowska, Urszula Mikołajczyk, Dominika Ligas –  klasa III 

            Kategoria: klasy IV – VI 
            I miejsce – Martyna Konopka, Eliza Szymańska, Mikołaj Piszczek             – klasa VI 

            II miejsce – Mateusz Chlebek, Katarzyna Młynarczyk, Małgorzata Trela    – klasa V 
            III miejsce – Kamil Kozielec, Bartłomiej Matyszok, Artur Opyd                 – klasa IV 

            Wyróżnionym uczniom wręczono dyplomy i nagrody, wszyscy uczniowie, którzy wzięli udział  
            w konkursie otrzymali dyplomy za udział oraz nagrody pocieszenia sponsorowane przez  
            Kierownika WOK-u Jana Ligasa 

            Organizatorzy imprezy: Anna Kozielec i Anna Szerszeń 
13) W dniu 16.11.2015 r. został przeprowadzony etap szkolny konkursu recytatorskiego „Jesień w poezji” 
dla klas I - III i „Poezja ks. J. Twardowskiego” dla klas IV – VI oraz wiersze i gawędy – recytacja gwarowa – 
klasy I – VI. 

              W konkursie wzięło udział 30 uczniów z klas I – III oraz 17 uczniów z klas IV – VI.  
               Przyznano następujące miejsca: 

Klasy I – III  
Kategoria literacka 
I miejsce – Urszula Mikołajczyk   kl. III 
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II miejsce – Maksymilian Michałczak   kl. I 
III miejsce – Kinga Ligas   kl. IIa 
Kategoria gwarowa: 
I miejsce – Karol Topolski   kl. IIb 
II miejsce – Lidia Topolska   kl. I 
Klasy IV – VI 
Kategoria literacka: 
I miejsce – Marta Mikołajczyk   kl. VI 
II miejsce – Weronika Adamczyk   kl. IV 
III miejsce – Zuzanna Ligas   kl. IV 
Kategoria gwarowa: 
I miejsce – Maksymilian Hebda   kl. VI 
 
Organizatorzy: kategoria klasy I-III Zofia Brzeźna, Teresa Mastalerz, Anna Piszczek 

Kategoria klasy IV-VI Anna Kozielec, Helena Noworolnik 
Do etapu gminnego zakwalifikowali się:  

Urszula Mikołajczyk –   kl. III  kategoria literacka 
Karol Topolski –    kl. IIb kategoria gwarowa 
Marta Mikołajczyk –   kl. VI kategoria literacka 
Maksymilian Hebda -   kl. VI kategoria gwarowa 
 

14) 25.11.2015 r. obchodzony był Światowy Dzień Pluszowego Misia. W tym dniu wszystkim uczniom i 
nauczycielom naszej szkoły przez cały dzień towarzyszył pluszowy miś. Dzień ten w szkole pełen był 
uśmiechu oraz wspólnej zabawy, jednak najwięcej radości sprawił dzieciom sam fakt zaprezentowania 
swojego misia kolegom i możliwość zabawy  
z pluszakiem. 
 Organizator: opiekunowie SU Ewelina Łopata, Katarzyna Ziajkiewicz 
15) Dnia 26.11.2015r. została zorganizowana zabawa andrzejkowa. Najpierw bawiły się dzieci z klas I-III. 
Następnie młodzież z klas IV-VI.  W br. Zabawa przebiegała w stylu lat  70’ i 80’.  
              Organizator: opiekunowie  SU Ewelina Łopata i Katarzyna Ziajkiewicz 
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16) W dniu 27. 11.2015 r. dla uczniów klas IV-VI została zorganizowana wycieczka do Nowego Targu na 
musical: „Ania z Zielonego Wzgórza” - 135 min w wykonaniu aktorów z Teatru Cracovia oraz do Niedzicy -
zwiedzanie elektrowni wodnej na Dunajcu z przewodnikiem. We wnętrzu zapory uczniowie mieli okazją 
obejrzeć  dwie potężne turbiny prądotwórcze i generatory. Dowiedzieli się również w jaki sposób powstaje 
prąd. 

                Organizatorzy: Anna Kozielec i Anna Szerszeń 

17) W dniu 4.12.2015 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie z Św. Mikołajem, w którym wzięły udział 
przedszkolaki i dzieci z klas 0 – III. Wszyscy uczniowie otrzymali paczki ufundowane przez Radę Rodziców 
następnie pojechali do Nowego Sącza do kina na film „Dobry dinozaur”. Organizatorzy: Rada Rodziców, 
Samorząd Uczniowski, Wiejski Ośrodek Kultury 

18) Zawody sportowe 

Chłopcy z klas V,VI ZSP w Tylmanowej wzięli udział w eliminacjach gminnych w Łącku w VI Turnieju o 
Puchar Premiera RP w piłce nożnej  w dniu 17.IX.2015 oraz we wrześniu-październiku 2015  w eliminacjach 
gminnych  i powiatowych w Nowym Targu  do XVI edycji turnieju ,, Z podwórka na stadion” Uczniowie z ZSP 
zajęli tam III miejsce.Antoni Chlebek, Mateusz Chlebek, Filip Gabryś, Mikołaj Gierczyk, Filip Hebda, Mateusz 
Kozielec, Krzysztof Kozielec, Patryk Wąchała, Jakub Kozielec, Marcel  Adamczyk, Krystian Hebda 

 
 

19) 22.IX.2015 roku odbyły się zawody gminne w Ochotnicy Centrum w  biegach przełajowych, a 
29.IX.2015 zawody powiatowe. Wzięli w nich udział:Weronika Adamczyk, Beata Janczura, Weronika 
Michałczak, Karolina Ligas, Agnieszka Jagieła, Patrycja Janczura, Kalina Piszczek, Marta Mikołajczyk, 
Katarzyna Adamczyk, Matyszok Bartek, Marcel Adamczyk, Kamil Kozielec, Filip Hebda, Patryk Wąchała, Filip 
Gabryś, Krystian Hebda, Rafał Ziajkiewicz, Zacher Bogdan. 

 

 
 

20) 4.11.2015 dziewczynki z klasy V,VI zajęły II miejsce w piłce koszykowej dziewcząt w Zawodziu i II w 
Krośnicy  i zakwalifikowały się do powiatowych zawodów w piłce koszykowej w Rabce: 
Adamczyk Katarzyna, Chlebek Agnieszka, Konopka Martyna, Mikołajczyk Marta, Ziemianek Alicja, Piszczek 
Kalina, Opyd Kamila, Opyd Agata, Janczura Patrycja, Ziajkiewicz Anna. 
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21) W październiku i listopadzie 2015 przeprowadzone zostały zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w ramach 
projektu Urzędu Marszałkowskiego ,, Małopolskie SOS 3D w Edukacji i sporcie. 

 

 
Sukcesy uczniów: 
X 2015r. -  II miejsce w Zawodach Pływackich „O puchar dyrektora MCSIR Nowy Targ”- Nina Hebda kl. II B 
XI 2015r.- I  miejsce w „ VI Masowym Szczawnickim Biegu Niepodległości ”- Weronika Janczura kl. II b 

________________________________________________________________________________________ 
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W TYLMANOWEJ 

− Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/16 
1 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Przez kolejne 10 miesięcy w Szkole Podstawowej im. ks. Jana 
Twardowskiego pilnie będzie się uczyło 66 uczniów i 12 przedszkolaków. 
 

 
 

− 14 października – Dzień Edukacji Narodowej 
 
14 października odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej. W tym dniu 13 uczniów 
klasy I złożyło ślubowanie i zostało oficjalnie przyjętych do społeczności szkolnej. 
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− Opieka nad Kalwarią Tylmanowską na wzgórzu Basta 
 

Basta to wyjątkowe miejsce. Znajduje się tam 16 stacji Drogi Krzyżowej, nad którymi opiekę sprawują 
uczniowie naszej szkoły. Już od kilku lat porządkują i dekorują Kalwarię.  W październiku 2015 roku miała 
miejsce Droga Krzyżowa, w której, oprócz uczniów naszej szkoły, brali udział także mieszkańcy Tylmanowej 
 

− I Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych 
26 października 2015 odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji Międzynarodowego Dnia 
Bibliotek Szkolnych. Celem święta było zwrócenie uwagi na to, jak ważny udział w edukacji mają biblioteki 
szkolne. Ten specjalny dzień to okazja, aby zainteresować uczniów, nauczycieli, lokalne środowisko i władze 
działaniami biblioteki, aby podzielić się swymi spostrzeżeniami i pomysłami, a także problemami.  

 

                                   
 
Tego samego dnia, podczas drugiej części uroczystości podsumowano  konkurs na najładniejszy plakat 
promujący książkę i bibliotekę.  W konkursie wzięło udział 20 uczniów z klas 0-VI. Zwycięzcami konkursu 
zostali: 
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− ,,Żyj zdrowo, żyj kolorowo’’ – Szkolne Dni Zdrowej Żywności 
W październiku i listopadzie uczniowie wraz z nauczycielami zorganizowali Dni Zdrowej Żywności. Wspólnie 
przygotowali zdrowe posiłki i zaprezentowali je społeczności szkolnej. Uczniowie poznali także zasady, które 
powinny obowiązywać w codziennej diecie. Dniom towarzyszył konkurs literacki – uczniowie tworzyli  
i prezentowali swoje utwory na temat zasad zdrowego żywienia. W przygotowanie Dni Zdrowej Żywności 
aktywnie włączyli się także Rodzice. 

 

   
 

      
 

− Akademia z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości 
11 listopada –tego dnia w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia, która ukazała cały proces rozbiorów 
Polski oraz radość z odzyskania Niepodległości. 
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− Zabawa andrzejkowa dla najmłodszych 
27 listopada uczniowie klas 0-3 uczestniczyli w zabawie andrzejkowej. W jej trakcie nie mogło zabraknąć także 
tradycyjnych andrzejkowych wróżb. 

      

___________________________________________________________________________ 
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II – CENTRUM 
 
Wakacje, jak co roku, okazały się bardzo krótkie i 1 września 
2015 roku w naszej szkole rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 
2015/2016. W słonecznym dniu, wypoczęci oraz zadowoleni 
przywitaliśmy szkołę i nowych kolegów z klasy pierwszej. 
Nasza szkoła stale dostosowuje swoją ofertę do potrzeb, 
możliwości i zainteresowań uczniów oraz wymogów systemu 
edukacyjnego. Systematycznie bada i ewaluuje swoje 
działania. W naszej codziennej pracy towarzyszą nam słowa 
patrona szkoły - Jana Pawła II: 
„Dzisiaj jesteście małym płomykiem, ale dzięki nauce i 
miłości możecie stać się płonącą pochodnią” 
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej aktywnie włączyli się w przygotowania do 
obchodów 600–lecia lokacji wsi Ochotnica Dolna, które 
odbędą się w 2016r. Pod kierunkiem nauczycieli wykonują 
gazetki tematyczne, biorą udział w cyklach lekcji 
poświęconych tradycji i kulturze Ochotnicy oraz organizują 
spotkania z artystami ludowymi pochodzącymi z Ochotnicy. 
Uczniowie dzięki tym działaniom uświadamiają sobie, jak 
ważne jest miejsce pochodzenia - ta mała ojczyzna i jak 
bliska sercu powinna zawsze pozostać. 
 
14 października 2015r. w naszej szkole uroczyście 
obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej oraz ślubowanie 
uczniów klasy  
pierwszej. Święto rozpoczęło się od spotkań wychowawców klas z uczniami w salach lekcyjnych. Był wtedy 

czas na rozmowę na temat pracy nauczyciela. Następnie odbyła się 
uroczysta akademia. Naszą akademię zaszczycili swoją obecnością 
rodzice uczniów klasy pierwszej, ponieważ także w tym dniu odbyło się 
pasowanie na ucznia i uroczyste ślubowanie. 
 
16 października uroczyście 
obchodziliśmy Święto Patrona 
Szkoły. Wspólnie z uczniami  
i nauczycielami z Gimnazjum nr 2 
wspominaliśmy 37 rocznicę 

wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Ten wyjątkowy dzień  
rozpoczął się mszą świętą w intencji całej społeczności szkolnej. 
Następnie uczniowie obu szkół przedstawili montaż słowno – muzyczny, 
którego hasłem przewodnim było wezwanie, św. Jana Pawła II do 
młodych: „Nie bójcie się iść drogą świętości!”. 
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Uczniowie naszej szkoły odnoszą sukcesy w konkursach recytatorskich, ortograficznych, olimpiadach 
przedmiotowych oraz zawodach sportowych. Uczeń klasy VI a Jakub Ligęza zakwalifikował się do etapu 
rejonowego w Małopolskim Konkursie Humanistycznym: „Czas - wielki zegarmistrz świata”, zaś uczennica kl. 
VI b Edyta Janczura zakwalifikowała się do drugiego etapu w konkursie tematycznym z przyrody „Skarby 
przyrody i ich ochrona”. 
 
Nasza szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym i organizacjami 
charytatywnymi. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem włączają się w 
różne akcje charytatywne. 
Jesteśmy organizatorami wielu imprez i akcji, w czasie których 
uczniowie mogą zaprezentować swoje umiejętności, uczestniczyć w 
wielu konkursach, a także zdobywać wiedzę dzięki licznym 
wycieczkom  
i wyjściom poza szkołę. 
 
Od 1. IX.2015 r. przedszkolaki mogą cieszyć się nową, piękną salą, w 
której miło spędzają czas na zabawach i na nauce. Bezpiecznie 
spędzają czas na spacerach. Czynnie uczestniczą we wszystkich uroczystościach szkolnych. Tak świętowały 
11. XI. Oprócz uroczystości szkolnych mają też swoje uroczystości klasowe. Nie zapominają o urodzinach 
koleżanek i kolegów z grupy. Biorą też udział w konkursach organizowanych na terenie szkoły. 

 
Bo przedszkole to jest świetna sprawa 
Bo w przedszkolu jest ruch i zabawa 

Bo w przedszkolu przyjaciele są 
Bo przedszkole jest jak drugi dom. 

 
Nasza Szkoła jest Wiarygodna 
 

Kategoria Wiarygodna Szkoła Podstawowa jest 
Programem, który wyróżnia te szkoły podstawowe, które 
przede wszystkim spełniają wysokie standardy edukacyjne. 
Są to szkoły, które mogą pochwalić się ciekawą bazą 
dydaktyczną ale także w pełni zapewniają bezpieczeństwo 
swoim uczniom, tak ważne dla każdego rodzica. Nasza 
szkoła reprezentuje właściwy poziom edukacyjny i 
wychowawczy oraz zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo 
swoim uczniom. Synonimem uczestnictwa w Programie jest 
przyznany Certyfikat Wiarygodności, który jest dowodem 
spełnienia wszystkich wymaganych kryteriów i 
potwierdzeniem właściwych standardów funkcjonowania 
szkoły. 
 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Panu Wójtowi, Przewodniczącemu i członkom Rady 
Gminy, wszystkim pracownikom urzędu oraz mieszkańcom Ochotnicy składamy najlepsze życzenia żeby nigdy 
nie zabrakło Wam dobrych i życzliwych ludzi do kochania i ciekawych rzeczy do odkrywania. 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne 
________________________________________________________________________________________ 
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. PROF. J. TISCHNERA 
 
W naszej szkole dużo się dzieje. Pragniemy podzielić się z wami naszymi sukcesami. Mamy świadomość, iż to 
co osiągnęliśmy jest zasługą ciężkiej pracy wielu osób i instytucji. 
 
Tischnerówka pamięta. 
We wrześniu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w 45 Rajdzie Górskim Szlakami Partyzantów 
organizowanym przez PTTK w Krościenku n/D. Aby uczcić pamięć pomordowanych mieszkańców Ochotnicy 
oraz uczestników walk partyzanckich z hitlerowskim najeźdźcą na Podhalu, uczniowie wraz z opiekunem 
Mariuszem Chrobakiem udali się na pieszą wycieczkę na Lubań.  
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Naszą szkołę odwiedził cyrk Szok. 
Jak to w cyrku- nie mogło zabraknąć magika, sztuczek magicznych i układów gimnastycznych. Wielkim 
zainteresowaniem u uczniów cieszył się wąż, każdy odważny mógł go dotknąć, a nawet opleść wokół szyi. 

         
 
Powiatowe igrzyska młodzieży szkolnej w biegach przełajowych. 
Zwycięscy zawodów gminnych rywalizowali z rówieśnikami z sąsiednich gmin. Szkołę Podstawową im. ks. prof. 
Józefa Tischnera reprezentowali uczniowie przygotowani przez pana Mateusza Polaka: 
- Sikora Łucja kl V 
- Konrad Urbaniak kl IV 

 
Dbamy o tradycję.  
Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach prowadzonych przez fundację Dobra 
Wola, pod przewodnictwem Izabeli de Lehenstein Werndl oraz Jana Kubika pt. Regionalny śpiew pieniński  
i gorczański- piosenki i przyśpiewki dziecięce. Uczniowie wysłuchali tradycyjnych pieśni i przyśpiewek ze 
swojego regionu oraz repertuaru dawnych pieśni religijnych odchodzących w zapomnienie, a odnoszących się 
do wydarzeń z dnia codziennego. Technika tworzenia wielogłosu została przedstawiona  za pomocą krótkiej 
prezentacji, ukazującej wagę i unikatowość śpiewu pochodzącego z miejsca, w którym żyjemy i przebywamy 
na co dzień. 
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Pamiętamy o innych. 
17 października 2015 delegacja naszej szkoły ze sztandarem, wraz z opiekunem panią Marią Konopką wzięła 
udział w uroczystościach 125-lecia Szkoły Podstawowej im. ks. prof. Józefa Tischnera w Rogoźniku.  

 
 
Wizyta w teatrze Groteska w Krakowie. 
09-10.11.2015r. uczniowie klas I-VI wraz z opiekunami:  Janiną Szlagą, Marią Konopką, Grażyną Barnaś, 
Mariuszem Chrobakiem, Władysławą Brzeźny, Marią Tylecką wzięli udział w wycieczce dzieci do teatru 
Groteska w Krakowie na spektakl  pt. Adonis ma gościa połączony z warsztatami teatralnymi. Uczniowie mieli 
możliwość podziwiać kunszt aktorski, warsztat aktora, rekwizyty oraz sekrety sceny. 

   
 
Zabaw nie ma końca… 
Samorząd Uczniowski prowadzony przez panią Marię Konopkę zorganizował Dzień Pluszowego Misia. Było to 
w naszej szkole wielkie wydarzenie. Wszyscy uczniowie począwszy od klas 0 do VI przynieśli swojego 
ulubionego pluszaka. Warto było się nim pochwalić z uwagi na to, iż kto go miał przy sobie w ten dzień nie był 
pytany ;) 
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26 listopada 2015 roku to kolejny miły dzień w naszej szkole, dzień w którym odbyła się zabawa andrzejkowa 
pełna niespodzianek, wróżb andrzejkowych, konkursów, więc emocji nie zabrakło. Nasi Rodzice przygotowali 
pyszny poczęstunek dla wszystkich dzieci. 

    
Początek roku szkolnego obfitował w różnego rodzaju konkursy i uroczystości. Uczniowie z naszej szkoły wzięli 
udział w konkursie plastyczny pt: Tradycje  bożonarodzeniowe w Karpatach. Organizatorem konkursu była 
Szkoła Podstawowa w Pyzówce.  Na konkurs wpłynęło ponad 120 prac dzieci z różnych szkół. W kategorii 
dzieci z oddziału przedszkolnego wyróżnienie otrzymała Oliwia Chrobak, a w kategorii dzieci z klas I- II 
wyróżnienie otrzymał Kamil Urbaniak z kl. II. Dzieci do konkursu przygotowały panie: Maria Chrobak oraz 
Janina Szlaga. 
Dużym sukcesem było uzyskanie I miejsca w Gminnym Konkursie Recytatorskim przez  
Zuzannę Janor z kl.V za recytację w języku gwarowym oraz II miejsca przez Julię Jagiełę z kl.III za recytację w 
języku literackim. Uczniowie przygotowywali się pod opieką pana Mariusza Chrobaka oraz pani Marii Tyleckiej. 
 
Święto patrona szkoły ks. prof. J. Tischnera 
Święto patrona szkoły to niewątpliwie najważniejsza uroczystość  w naszej szkole, świadczy o tym liczba 
zaproszonych gości oraz zaangażowanie uczniów, rodziców i nauczycieli w przygotowanie uroczystości. Nad 
sprawnym przebiegiem uroczystości czuwali pani Maria Konopka, pani Grażyna Barnaś oraz pan Mariusz 
Chrobak. Tradycyjnie świętowanie rozpoczęliśmy mszą świętą, następnie uczniowie zaprezentowali część 
artystyczną, w której nie zabrakło rodzimego folkloru: gwary i strojów góralskich. Scenką teatralną młodzi 
aktorzy przybliżyli jedno z kazań naszego patrona skierowane do dzieci.  Uczniowie recytowali teksty 
Tischnera, a na twarzach publiczności często gościł uśmiech i zaduma. 

   
Do najważniejszych uroczystości w naszej szkole należy dodać: Święto Niepodległości, akademię z okazji Dnia 
Nauczyciela, uroczyste ślubowanie kl.I, akademię upamiętniającą agresję Niemiec i ZSRR na Polskę. 
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Ponadto uczniowie naszej szkoły biorą udział w wielu programach, prelekcjach, konkursach i warsztatach, oto 
niektóre z nich: 

- Warsztaty poświęcone zagadnieniom związanym ze zdrowym odżywianiem.  
- Nie pal przy mnie proszę. 
- Czyste powietrze wokół  nas. 
- Książki naszych marzeń. 
- Zostań mistrzem pięknego czytania. 
- Konkurs szybkiego czytania. 
- Mleko w szkole. 
- Owoce w szkole. 
- Bezpieczna droga do i ze szkoły. 
- Spotkania z udziałem Straży Pożarnej i Policji, 
- Edukacja regionalna na Podtatrzu. 

________________________________________________________________________________________ 
GIMNAZJUM NR 1 W TYLMANOWEJ 
 
Andrzejki -26 listopada 2015 roku odbyła się zabawa andrzejkowa w trakcie której uczniowie z każdej klasy 
prezentowali się w wylosowanych przez siebie strojach.  

 

11 listopada -  Narodowe Święto Niepodległości 
 11 listopada 2015r. w kościele po Mszy Św. za Ojczyznę uczniowie gimnazjum pod opieką pani Marii Zbozień 
zaprezentowali program artystyczny z okazji 97 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.  

 
Projekt edukacyjny „Dzień języków obcych” 

   
W czwartek 29 października 2015r. w ramach projektu edukacyjnego „Dzień języków obcych” realizowanego 
przez klasy II a, II b i I a odbył się mecz piłki nożnej pomiędzy drużynami Anglii i Niemiec. Zwyciężyła drużyna 
Niemiec. W przerwie meczu wystąpiły chirliderki z klasy II b i I a. 

 
Szkolny Konkurs Recytatorski Utworów Jana Pawła II 
Dnia 28 października 2015 r. w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski Utworów Jana Pawła II. 
Do konkursu przystąpiło 14 uczestników reprezentujących wszystkie klasy: Sabina Podgórska z kl. I A; Natalia 
Kotowicz z kl. I B, Alicja Tworek z kl. I B, Maria Tworek z kl. I B,Agnieszka Adamczyk z kl. I B, Wiktoria 
Wąchała z kl. I B; Maria Janczura z kl. II A; Dorota Adamczyk z kl. II B; Kinga Ziemianek z kl. III A, Adam 
Michałczak z kl. III A, Tomasz Maciaszek z kl. III A; Aneta Ziemianek z kl. III B, Artur Topolski z kl. III B, 
Wiktoria Jurek z kl. III B.  
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Po przesłuchaniu wszystkich prezentacji jury przyznało nagrody i wyróżnienia. 
I miejsce zajęły: Maria Janczura i Aneta Ziemianek, II miejsce – Wiktoria Jurek , III miejsce – Alicja Tworek i 
Kinga Ziemianek.  Przyznano także dwa wyróżnienia: Natalia Kotowicz i Wiktoria Wąchała 
29 października odbyła się krótka akademia z okazji Dnia Papieskiego dla uczczenia św. Jana Pawła II. 
Podczas tej uroczystości Pani Dyrektor Halina Ziemianek wręczyła dyplomy i nagrody laureatom, którzy 
zaprezentowali się na forum szkoły, recytując wybrane przez siebie utwory. 

  
14 października - Święto Edukacji Narodowej 
14 października 2015 roku w naszym gimnazjum odbyła się uroczystość ślubowania klas I połączona z 
akademią z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  

    
 

 Wybory do Samorządu Uczniowskiego 
Członkowie: 
Dorota Adamczyk  II b 
Adam Michałczak  III a 
Honorata Adamczyk  II b 
Kinga Ziemianek   III a 
Martyna Zacher   III b 
Anna Majerczyk  II a 
Małgorzata Ciesielka  III b 

  
Opiekunem SU została pani Kinga Michałczak 

Życzymy nowemu SU wytrwałości w pracy oraz wielu ciekawych pomysłów w nowym roku szkolnym. 
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Szkolna debata wyborcza 
10 września 2015 roku odbyła się w naszym gimnazjum debata wyborcza w której wzięli udział kandydaci na 
przewodniczącego i członków Samorządu Uczniowskiego. Kandydaci prezentowali swoje programy wyborcze 
oraz odpowiadali na pytania wyborców. 

 

WYCIECZKI 
Częstochowa - Oświęcim - Kalwaria Zebrzydowska - wycieczka klas III 

W dniach 11 - 12 października 2015 roku uczniowie klas trzecich uczestniczyli w wycieczce edukacyjno-
religijnej, stanowiącej część przygotowań do przyjęcia sakramentu bierzmowania. 

Kościelisko - Jaskinia Mroźna - Hala Ornak - wycieczka klas II 
Dnia 2 października 2015 roku uczniowie klas drugich uczestniczyli w wycieczce do Zakopanego. 
1 października 2015 roku uczniowie klasy Ia i Ib uczestniczyli w wycieczce do Muzeum Etnograficznego  
w Nowym Sączu. 

Rajd szlakiem partyzantów  
17 września 2015 roku uczniowie kl. IIa, IIb, IIIa i IIIb wraz z opiekunami wzięli udział w Rajdzie szlakiem 
partyzantów na Lubań. W tym samym czasie uczniowie klas pierwszych wraz z opiekunami zdobywali Turbacz. 
 
Osiągnięcia sportowe uczniów: 

1. udział w powiatowych zawodach w biegach przełajowych 
2. VI Turniej Orlika o Puchar Premiera – eliminacje wojewódzkie 
3. Udział grupy uczniów w ogólnopolskim programie Insta.Ling dla Szkół -skuteczna nauka słówek 
4. Wyjazd grupy uczniów na mecz Wisły Kraków - wrzesień 
5. Wyjazd grupy uczniów na mecz siatkówki :Polski Cukier Muszynianka Muszyna - Sk bank Legionovia 

Legionowo - listopad 
 
GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II W OCHOTNICY DOLNEJ 

 
Aktywna jesień w Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej 
Rok szkolny 2015/2016 przyniósł duże zmiany w Gimnazjum nr 2 
im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej. Wieloletniego  dyrektora  
szkoły Leszka Wołka zastąpiła na stanowisku pani Renata 
Rusnarczyk. Dziękujemy panu Leszkowi Wołkowi za wkład  
pracy,  a pani Dyrektor życzymy  sukcesów. 
 
Życie szkoły już od samego początku nabrało tempa - we 
wrześniu na wspólnym spotkaniu z rodzicami podjęto 
zdecydowane kroki w stronę modernizacji i poprawy warunków 
lokalowych i sanitarnych szkoły. Dzięki przychylności i 
wsparciu finansowemu Wójta Gminy Pana Stanisława 

Jurkowskiego w 
szkole rozpoczął się 
długo oczekiwany remont toalet i pomieszczeń szkolnych.  

 
Nauczyciele i uczniowie po wakacyjnym wypoczynku z zapałem 
zabrali się do pracy.  Lekcje przeplatane są uroczystościami  
i imprezami szkolnymi. Rozpoczęliśmy 1 września uroczystą 
mszą św. i akademią. Kolejną ważną uroczystością    w szkole 
było Święto Komisji Edukacji Narodowej – Dzień Nauczyciela.   14 
października 2015 r. uczniowie naszego gimnazjum przybyli do 
szkoły nie po to,   aby zdobywać wiedzę, ale po to, aby razem      
z nauczycielami świętować. Tego dnia 57 uczniów klas I  złożyło 
ślubowanie. Następnie uczniowie klasy III a zaprezentowali 
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przygotowaną  część artystyczną. 
       

16 października to rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę 
Piotrową i nasze Święto Szkoły.  Świętowaliśmy wspólnie ze 
Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej. 
Uroczystość przygotowała klasa VI b SP i grupa uczniów 
gimnazjum z NUCICKAMI. Uroczysta msza św. i wzruszająca 
akademia podkreśliły podniosły charakter tego święta. Uroczystości 
towarzyszyła wystawa dzieł poświęconych Janowi Pawłowi II.     

 
Na szczególną uwagę zasługuje działalność zespołu NUCICKI, 
który przygotowuje oprawę muzyczną uroczystości szkolnych i 
gminnych. Zespół wystąpił w XI Przeglądzie Pieśni Patriotycznej 
"...A dziewczęta z wojskiem szły...". 
 Dzięki wsparciu Wójta  możemy zakupić dodatkowe stroje 
regionalne dla zespołu. 

   
Nasze uczennice odniosły sukces w  Gminnym Konkursie 
 Recytatorskim. W kategorii literackiej  I miejsce zajęła Katarzyna 
Chlebek,  II miejsce Anna Chrobak.  
W kategorii gwarowej zwyciężyła Justyna Jagieła a Kinga Rusnak 
zajęła III miejsce.  
Natomiast w konkursach przedmiotowych organizowanych przez 
Kuratorium Oświaty w Krakowie do etapu rejonowego zakwalifikowali 
się: 

• Wiktoria Ostowska – matematyka, 
• Wiktoria Ostowska – geografia, 

• Paweł Ziemianek – geografia, 
• Weronika Ostowska – geografia,   
• Wiktoria Ostowska – język polski 

Szkoła jest współorganizatorem Gminnego Konkursu Historycznego  600-lecie lokacji Ochotnicy i 680-
lecie lokacji Tylmanowej.  
W szkole aktywnie działa Samorząd Uczniowski, który   
w ramach pomocy potrzebującym prowadzi sprzedaż 
kalendarzyków, zbiórkę zakrętek oraz akcję Góra Grosza. 
Zorganizował także dwie dyskoteki tematyczne  
– 27 października w stylu retro i 25 listopada z motywem 
przewodnim horror. Przeprowadzono konkursy na 
najciekawsze przebranie. 11 grudnia Samorząd  Uczniowski 
zaprosił uczniów na Noc Filmową w Szkole. 

  
Nasi sportowcy mogą pochwalić się III miejscem na etapie 
powiatowym zawodów w halowej piłce nożnej 
(chłopcy). Wielkie brawa należą się Pawłowi Gabrysiowi, 
który w etapie wojewódzkim Indywidualnych Biegów 
Przełajowych w kategorii chłopców rocznik 2001 zajął 
wysokie V miejsce. 
 
W Gminnych Zawodach w Piłce Koszykowej i dziewczęta i chłopcy zajęli II miejsce. 
Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej  daje uczniom różnorodną, bogatą i atrakcyjną ofertę 
edukacyjną – zajęcia rozwijające i wyrównawcze  ze wszystkich przedmiotów, origami, SKS, koło teatralne oraz 
zespół regionalny. Wspomagamy wszechstronny rozwój ucznia, zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami 
i możliwościami. Chcemy wychować człowieka, który potrafi samodzielnie kreować swoją  przyszłość, szanując 
godność każdego człowieka, tradycję i kulturę regionu oraz kraju. 
Aby to osiągnąć, potrzebujemy zaangażowania i pomocy ze strony rodziców i środowiska lokalnego.  

 
Dziękujemy za dotychczasową współpracę i wsparcie ze strony rodziców, organu prowadzącego, parafii, WOK-
u, GOPS-u i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz wielu innych instytucji. Zapraszamy do współpracy 
wszystkich, dla których ważne jest wychowanie i kształcenie naszej młodzieży. 
 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne  
Gimnazjum nr 2 im. J. Pawła II  
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SZKOŁA PODSTAWOWA IM. M. KONOPNICKIEJ I GIMNAZJUM NR 3 W OCHOTNICY GÓRNEJ 

 
„9 PODHALAŃSKA DRUŻYNA HARCERSKA  IM. OLGI I ANDRZEJA MAŁKOWSKICH” działająca przy 
Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej i Gimnazjum nr 3 w Ochotnicy Górnej.  
 
Drużyna harcerska w Ochotnicy Górnej działa od 2011 roku. Opiekunami drużyny są druhny Monika Gierczyk  
i Teresa Sejud. 
Harcerze biorą udział w zbiórkach, uroczystościach gminnych i hufcowych. Mają organizowane wycieczki, 
biwaki i obozy. 
Harcerstwo stwarza dzieciom i młodzieży warunki  do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, 
duchowego i fizycznego rozwoju. 
 

 
11 listopada 2015 roku. 
Obchody Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Ochotnicy Górnej rozpoczęły się od uroczystej Mszy Świętej 
w intencji Ojczyzny w Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Ochotnicy Górnej 
Następnie w procesji udaliśmy się na Wzgórze Iwankowskie, wznoszące się nad cmentarzem, gdzie 
postawiono krzyż a na nim w blasze wycięty napis: „Bogu i Maryi na chwałę, Ojczyźnie w hołdzie, na pamiątkę 
zmartwychwstania Polski 11 listopada 1918”.  
Na Wzgórzu, pod Krzyżem Jubileuszowym, odbył się apel ku czci poległych, złożono wieńce i kwiaty, a licznie 
zgromadzeni harcerze zapalili znicze. 
Po apelu, który poprowadził Jarosław Buczek i członkowie Związku Podhalan, udaliśmy się do WOK-u na 
wieczornicę patriotyczną. 

 
 
12 listopada 2015r.  harcerze udali się do miejsca katastrofy amerykańskiego bombowca „California Rocket". 
Przy pomniku samolotu zapalili znicze, aby uczcić pamięć lotników. 
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WOLONTARIAT 
 
W Gimnazjum nr 3 w Ochotnicy Górnej działa wolontariat do którego należy 33 uczniów. Są to głównie 
uczniowie kl. II i III. Działania wolontariatu skupiają się w ramach małopolskiego projektu „Mieć wyobraźnię 
miłosierdzia”, który realizujemy pod hasłem „Radosna jesień życia”. Polegają one co czwartkowych 
odwiedzinach osób przebywających w Przytulisku św. Brata Alberta w Grywałdzie. Podczas pobytu w 
Przytulisku wolontariusze pomagają Siostrom Albertynkom w posłudze ludziom chorym i starszym, biorą udział 
w wspólnych warsztatach artystycznych i nabożeństwach, jak również podejmują wiele innych prac 
usprawniających funkcjonowanie tego domu. Te działania mają również za cel, aby te osoby, będące już w 
okresie „jesieni swego życia” odczuły, że ktoś ma dla nich czas, że ktoś chce z  nimi porozmawiać. A z drugiej 
strony  podejmowane działania mają na celu uwrażliwienie i otwarcie młodych osób na los i potrzeby osób 
starszych. Chodzi tu też o integrację i stworzenie więzi międzypokoleniowej.   
 
W dniu 6.12.2015 r. wolontariusze zorganizowali przy kościele kiermasz kartek i różnych ozdób świątecznych. 
Zdobyte środki zostaną przekazane Siostrom Klaretynkom pracującym w Indonezji i pomogą w zrealizowaniu 
projektu „WELULI”. Ten projekt umożliwi uprawianie warzyw najuboższym rodzinom, w których dzieci są 
niedożywione a czasem wręcz głodują. Siostry przewidują pomoc dla 15 rodzin, czyli beneficjentami projektu 
będzie około 70-80 osób. Siostry otrzymały około hektara ziemi na zboczu góry. Część ziemi chcą przeznaczyć 
na przygotowanie tarasów, na których będzie można uprawiać warzywa. Tarasy są konieczne ze względu na 
to, że podczas pory deszczowej często ziemia się obsuwa. Murek tarasu umacnia grunt i zapobiega obsuwaniu 
się ziemi. W planach jest również budowa zbiorników na wodę, aby móc zgromadzić wodę w czasie pory 
deszczowej na czas pory suchej. Całkowity koszt projektu to około 15 000 zł.  
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WIEJSKI OŚRODEK KULTURY W TYLMANOWEJ 
 
Podhalańskie Dożynki –wyjazd delegacji do Ludźmierza  

  
 
Basen dla dzieci i młodzieży w poniedziałki i soboty w każdym tygodniu. 

  
 
Konkurs plastyczny pt.: „Barwy jesieni”.  
Udział wzięło 59 dzieci. 
 
Kategoria 0 i Przedszkole: 
I miejsce – Bartłomiej Opyt 
II miejsce – Lena Dolańska 
II miejsce – Kuba Ligas 
Wyróżnienia: 
Lena Piszczek, Mateusz Rams, Mikołaj Zabrzeski 
 
 

Kategoria I-III klasy: 
I miejsce – Adrian Poparda 
II miejsce – Karolina Twardowska 
III miejsce – Gabrysia Klag 
Wyróżnienia: 
Bartosz Zabrzeski, Milena Stefaniak, Kuba 
Twardoski 
Kategoria IV-VI: 
I miejsce – Martyna Stefaniak 
II miejsce – Anita Hebda 
III miejsce – Aneta Zabrzeska 
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Konkurs piosenki patriotycznej.  
Udział wzięło 17 osób. 
 
Kategoria I-III klasy: 
I miejsce – Zuzanna Gierczyk 
II miejsce – Adrian Poparda 
II miejsce – Beata Hebda 
III miejsce – Maksymilian Michałczak 
 
 

Kategoria IV-VI klasy: 
I miejsce – Iwona Majerczyk 
II miejsce – Gabriela Gierczyk 
III miejsce – Martyna Konopka 
 
Kategoria – Gimnazjum: 
I miejsce – Wiktoria Wąchała 
II miejsce – Roksana Słowik 
II miejsce – Aleksandra Udziela 
III miejsce – Natalia Tworek 

 

  
 
Konkurs plastyczny dla gimnazjum na plakat z okazji Święta Niepodległości: 
I miejsce – Wiktoria Wąchała 
II miejsce – Katarzyna Huza 
III miejsce – Sabina Podgórska 
 

 
 
Pod patronatem Wiejskiego Ośrodka Kultury w Tylmanowej dnia 12 
listopada 2015 roku zorganizowano konkurs plastyczny i konkurs 
wiedzy: „Wielka Mała Ojczyzna” zorganizowany z okazji dnia patrona 
szkoły mjr. Henryka Sucharskiego. W konkursie plastycznym wzięło 
udział 35 uczniów z klas „0”a  i „0”b. Przyznano trzy pierwsze miejsca: 
I miejsce – Filip Michałczak – klasa „0” a 
I miejsce – Piotr Roms – klasa „0” a 
I miejsce – Zofia Noworolnik – klasa „0” b 
 
Konkurs wiedzy przeprowadzono w dwóch kategoriach: 
Kategoria I-III klasy: 
I miejsce – Justyna Adamczyk, Nina Hebda, Piotr Hebda – klsa IIb 
I miejsce – Aleksandra Piszczek, Martyna Hebda, Łukasz Ziemianek – 
klasa IIa 
II miejsce – Maksymilian Michałczak, Jakub Ligas – klasa I 
III miejsce – Karolina Twardowska, Urszula Mikołajczyk, Dominika 
Ligas – klasa III 
 
Kategoria IV-VI klasy: 
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I miejsce – Martyna Konopka, Eliza Szymańska, Mikołaj Piszczek – klasa VI 
II miejsce – Mateusz Chlebek, Katarzyna Młynarczyk, Małgorzata Trela – klasa V 
III miejsce – Kamil Kozielec, Bartłomiej Matyszok, Artur Opyd – klasa IV 
 
  
Wyróżnionym uczniom wręczono dyplomy, wszyscy uczniowie, którzy wzięli udział  w konkursie otrzymali 
dyplomy za udział oraz nagrody pocieszenia. 
 
Konkurs zdrowego odżywiania pt.:” O zdrowie dbamy, gdy się dobrze odżywiamy” 
Kategoria 0-III klasy wraz z rodzicami. 
 
5 grudnia 2015 roku Mikołaj dla dzieci w Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej. 
Spektakl pt.: „Królowa śnieżka” 

1. Zabawa dla dzieci i całych rodzin prowadzona pod hasłem Mikołaj jest nasz. 
2. Zabawy, konkursy z niespodzianką. 
3. Wata cukrowa, popcorn i balonowe zoo dla każdego dziecka. 

 

  
 

- Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej organizuje: 
Turniej tenisa stołowego i bilarda. Kategoria Szkoła Podstawowa klasy IV-VI 14grudnia 2015 roku (chłopcy i 
dziewczyny), godzina 17.00. 
- Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej organizuje: 
Turniej tenisa stołowego i bilarda. Kategoria gimnazjum (chłopcy i dziewczyny). 
16 grudnia 2015 roku, godzina 17.00. 
- Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej organizuje: 
Konkurs plastyczny pt.: „Moja wymarzona choinka” 
Kategorie: 

1. Przedszkole i oddziały przedszkolne. 
2. Klasy I-III 
3. Klasy IV-VI 

Rozstrzygnięcie 21 grudnia 2015 roku. 
- Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej zaprasza młodzież gimnazjalną do udziału w konkursie na wykonanie 
Szopki Bożonarodzeniowej, prace prosimy składać do 30 grudnia 2015 roku. 
Wszystkie dzieci, które biorą udział w konkursach otrzymują dyplomy i nagrody. 
- Sylwester 2015/2016. Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej organizuje zabawę sylwestrową. Wszystkich 
zainteresowanych prosimy o kontakt do dnia 12 grudnia 2015 roku pod nr tel. 18 262 52 66. 
 
Zajęcia stałe w Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej: 
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Poniedziałek:  
- basen- wyjazd godz. 16.00 
- język angielski godz. 16.00 
- aerobik godz.19.15 
 
Wtorek: 
- ognisko muzyczne godz.14.00-18.00 
- kółko plastyczne godz. 16.00 
- akrobatyka- sztuki walki (karate) 
 Grupa młodsza godz. 17.00 
 Grupa starsza godz.18.00 
 
Środa: 
- język angielski godz.14.00 
- kółko plastyczne godz.16.00 
 
Czwartek: 

- ognisko muzyczne godz.13.30 
- język angielki godz.15.00 
- zespół regionalny, kapela  
 Grupa młodsza godz. 18.00-19.00 
 Grupa starsza godz.19.00-20.00 
 
Piątek: 
- zespół wokalny godz.16.00-19.00 
- zespół taneczny  
 Grupa młodsza godz. 17.00-18.00 
 Grupa starsza godz.18.00-19.00 
- zumba, fitness 19.15 
 
Sobota: 
- schola godz 9.00 
- basen wyjazd godz.9.30 

 
Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież na zajęcia do Wiejskiego Ośrodka Kultury w Tylmanowej. 

 
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia: zdrowych, wesołych, pogodnych świąt oraz wszystkiego 

najlepszego w nadchodzącym Nowym Roku 2016 
 

                                                                      życzy Kierownik WOK w Tylmanowej Jan Ligas. 
_______________________________________________________________________________________ 
WIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OCHOTNICY DOLNEJ  

WRZESIEŃ 
Spotkanie organizacyjne grupy Cheerleaders  „Starscheer Ochotnica Dolna”  
Grupa Starscheer, powstała w listopadzie 2011r, trenerem od samego początku  jest Pan Mirosław Haczek. 
Już w 2012r po raz pierwszy wzięła udział w Mistrzostwach Polski w Lesznie i wróciła do Ochotnicy z czterema 
tytułami zdobywając tytuł Mistrza Polski we wszystkich kategoriach wiekowych. Od tamtej pory pozostają  
w Polskiej czołówce. W drużynie Starscheer ćwiczy 35 dzieciaków. Treningi odbywają się dwa razy w tygodniu 
czwartki i soboty. Obecnie dzieciaki przygotowują się do mistrzostw Polski, które odbędą się w marcu 2016 r.  
w Gdyni. Podczas treningów odbywają się zajęcia rozciągające gimnastyczne, akrobatyczne, rytmiczne  
z elementami tańca.  

        

                  

Spotkanie organizacyjne w ognisku muzycznym 

W ognisku muzycznym uczy się 42 dzieci w różnym przedziale wiekowym prowadzącym jest Pan Piotr 
Matusiewicz. Dzieci i młodzież uczą się gry na instrumentach perkusyjnych, pianinie, akordeonie, skrzypcach, 
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gitarze oraz instrumentach dętych. Ognisko muzyczne jest przede wszystkim przygotowaniem dzieci  
i młodzieży do gry w Orkiestrze Dętej OSP.  
 
Zajęcia odbywają się: 
Wtorek 
14.30 -  gitara rok I 
15.00 - skrzypce rok I 
15.30 - flet rok I 
16.00 - teoria rok I 
16.30 - skrzypce rok II 
17.00 - teoria rok II 
17.30 - skrzypce rok III 
18.00 - gitara rok II i III 
18.30 - flet rok II i klarnet  
19.00 – orkiestr 
Piątek  
17.00 - pianino grupa młodsza rok I 
17.30 - pianino grupa starsza rok I 
18.00 - pianino rok II 
18.30 - akordeon i pianino 
19.00 - orkiestra 

Spotkanie organizacyjne zajęć artystycznych 
Zajęcia  artystyczne odbywają się w każdy poniedziałek od godz. 16.00- prowadzącą zajęcia jest Pani 
Magdalena Leszko. Warsztaty są bardzo ciekawe, na których można się nauczyć wielu technik malarstwa i 
zdobienia m.in.: batik, decoupage, filcowanie, origami, kwiaty i dekoracje z bibuły, ozdoby i dekoracje 
świąteczne, malowanie na szkle, płótnie, drewnie, lepienie z gliny, masy solnej ...itp.)  
 
Orkiestra Dęta na Festynie w Czarnym Dunajcu 
Festyn ten zorganizowany był z okazji otwarcia ścieżek rowerowych 
 
Spotkanie organizacyjne zespołu regionalnego 
We wrześniu odbyło się spotkanie organizacyjne zespołu regionalnego, który swoją działalność rozpoczynał 
małymi kroczkami, a w chwili obecnej liczy aż ponad 60 członków. 
Od kilku lat p. Monika Jagieła – kierownik WOK-u dążyła do tego, aby przy Ośrodku Kultury powstał zespół 
góralski. W 2012 zorganizowała grupę młodzieży i dzieci, którą uczyła tańca i śpiewu góralskiego, ciągle 
myśląc o tym, aby w przyszłości udało się zatrudnić dodatkowych wykwalifikowanych instruktorów. Zespół po 
raz pierwszy wystąpił na Redyku Karpackim w 2013 roku. W roku 2014 ze względu na niedyspozycję kierownik 
WOK-u do prowadzenia zajęć tanecznych (macierzyństwo) i brak środków pieniężnych na zatrudnienie innego 
instruktora działalność grupy na pewien czas została zawieszona.  
W lipcu i wrześniu 2014 roku Wiejski Ośrodek Kultury z dużą i bezinteresowną pomocą p. Agaty Chlipały złożył 
2 wnioski o dofinansowanie z Unii Europejskiej za pośrednictwem LGD Gorce – Pieniny W ramach działania 
413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - "MAŁE PROJEKTY" objętego PROW na lata 2007-2013 z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wnioski 
rozpatrzono pozytywnie i tak to od września 2014 do marca 2015 Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej 
realizował dwa projekty:  
1. „Zorganizowanie warsztatów gwary, tańca i muzyki góralskiej oraz przygotowanie występów w 
Gminie Ochotnica Dolna”. Partnerem projektu było Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej – 
Centrum i zespół wokalno-instrumentalny NUCICKI działający właśnie przy Gimnazjum im. Jana Pawła II i 
prowadzony przez p. Agatę Chlipała. 
W ramach operacji zorganizowano warsztaty gwary, tańca i muzyki góralskiej – razem 153 godziny zajęć, które 
odbywały się w WOK-u w Ochotnicy Dolnej. 
2. „Zakup strojów regionalnych i instrumentów muzycznych oraz zorganizowanie występu” . Partnerem 
projektu był WOK w Tylmanowej. 
Realizacja operacji obejmowała zakup strojów i instrumentów: dwoje basów góralskich, troje skrzypiec,5 
kompletów strojów męskich, 2 komplety strojów chłopięcych,5 kompletów strojów damskich, 1 strój dziewczęcy. 
Dzięki temu zespół zyskał niezbędną bazę i instruktorów: p. Magdalenę Szewczyk, która uczy śpiewu i tańca 
dziewczyny oraz p. Leszka Szewczyka, który przygotowuje muzykantów i uczy tańczyć chłopców. Od momentu 
zakończenia realizacji projektów WOK zatrudnia instruktorów z własnego budżetu.  
Przy planowaniu i realizacji wniosków WOK współpracował bardzo ściśle z wyżej wymienionym zespołem 
NUCICKI działającym w Gimnazjum nr 2 i Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej, którego 
założycielem jest p. Agata Chlipała. Ponieważ byli i obecni członkowie zespołu szkolnego stanowią 90% 
zespołu działającego przy WOK-u a jednocześnie prawie wszyscy członkowie zespołu szkolnego przystąpili do 
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projektu i ćwiczą nadal w WOK-u, zespoły dotychczas występowały pod wspólną nazwą NUCICKI.  
W listopadzie 2015 r. zespół przyjął nową nazwę: „Zespół Regionalny Spod Gorca”. Dzięki współpracy między 
WOK-iem i szkołą członkowie zespołów mogą się rozwijać i być ozdobą i dumą naszej wsi.  
Na VII Powiatowym Konkursie Zespołów Instrumentalnych i Wokalno-Instrumentalnych pod patronatem 
Starosty Nowosądeckiego Marka Pławiaka zespół pod wspólną nazwą NUCICKI zdobył I miejsce w kategorii 
Zespołów Góralskich. Obecnie zespół regionalny liczy ponad 60 członków. Są to dzieci i młodzież w wieku od 4 
do 18 lat, którzy uczą się tańca, śpiewu oraz tworzą własną kapelę.  
Przez cały rok można się zapisywać do zespołu. Próby odbywają się w Wiejskim Ośrodku Kultury w 
każdy piątek w godzinach 18.00-20.00. 
 

 
PAŹDZIERNIK 

Spotkanie organizacyjne zespołu regionalnego  
Zespół regionalny działa przy Wiejskim Ośrodku Kultury instruktorami są Magdalena i Leszek Szewczyk. 
Obecnie zespół regionalny liczy ponad 60 członków, są to dzieci i młodzież w wieku od 4 do 18 lat.  
 
Przez cały rok można się zapisywać do zespołu. Próby odbywają się w każdy piątek w godzinach 18.00-
20.00 

.      

 
Wizyta w Radiu RDN Dobra Nowina  w Nowym Sączu 
11 października w ramach patronatu jubileuszu 30 – lecia Orkiestry Dętej OSP członkowie Orkiestry ponownie 
zostali zaproszeni do radia, gdzie na żywo przeprowadzony został wywiad o działalności orkiestrze . Na 
antenie została  przedstawiona historia powstania orkiestry oraz jej rozwój również słuchacze radia RDN Dobra 
Nowina mieli okazję zapoznać się z trzydziestoletnim dorobkiem orkiestry słuchając jej nagrań.  
 
Gminna uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela 
Pierwsza projekcja filmu dla dorosłych, a szczególnie dla osób w podeszłym wieku pt: „Syn Boży” 

 
− LISTOPAD 

Obchody Święta Niepodległości w Ochotnicy Dolnej 
 W środę 11 listopada o godz. 9.00 bardzo duża liczba wiernych zgromadziła się na Mszy Św. w Kościele 
parafialnym pw. Znalezienia Krzyża Św. koncelebrowanej przez księdza proboszcza Pawła Legutko. W 
uroczystej oprawie Orkiestry Dętej OSP, Chóru Parafialnego, Grupy Misyjnej oraz Pocztów Sztandarowych: 
szkół z terenu naszej miejscowości, Związku Podhalan, Ochotniczej Straży Pożarnej. Po zakończeniu mszy 
św. przemaszerowaliśmy pod pomnik „Ochotnickiej Nike,” aby oddać hołd poległym za Ojczyznę i złożyć 
wiązankę z biało – czerwonych kwiatów. 
Następna część uroczystości odbyła się w WOK o godz.18.00, gdzie odbył się koncert muzyczno poetycki pt: 
„Jeszcze Polska nie zginęła.” Po przywitaniu wszystkich zebranych gości oraz przypomnieniu z jakiej okazji się 
zebraliśmy rozpoczęła się uroczysta akademia od Hymnu Narodowego. W dalszej części wystąpili uczniowie z 
Gimnazjum im. Jana Pawła II recytując okolicznościowe wiersze Pani Stanisławy Gołdyn. 
Całość uświetniły zespoły działające w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej oraz współpracujące z 
WOK: 
Orkiestra Dęta OSP pod batutą Pana Piotra Matusiewicza 
Połączony Zespół Regionalny „Nucicki” opiekun Pani Agata Chlipała i zespół regionalny 
„Spod Gorca” - opiekunowie Pani Magdalena Szewczyk i Pan Leszek Szewczyk  
Grupa Misyjna- opiekun Pani Grażyna Barnaś 
Chór Parafialny pod przewodnictwem SM Danuty Jagieła 
Śpiewająca Grupa „Seniorzy.” 
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Serdecznie dziękujemy wszystkim za liczne przybycie. 
 
Minionkowe kino 
W dniu 15 listopada 2015 roku w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej odbyła się projekcja filmu 
pt.: „MINIONKI ROZRABIAJĄ”. Film cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci ( ok. 100osób ).  

      
 
Drużyna Starscheer na otwartych Mistrzostwach Zespołów Cheerleaders . 
Najstarsza drużyna Maxi wystąpiła na zawodach w Krakowie zdobywając pierwsze miejsce w Dywizji Cher 
Group Stunt All Girl oraz pierwsze miejsce w Dywizji Cher Group Stunt Mix  
Projekcja filmu dla dorosłych pt: „Bitwa pod Wiedniem” 

 
Konkurs Piosenki Patriotycznej 
29 listopada w Wiejskim Ośrodku Kultury odbył się Konkurs Piosenki Patriotycznej. Organizatorem Konkursu 
byli Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Oceniając wzięliśmy pod 
uwagę: umiejętności wokalne, poziom wykonania, ogólny wyraz artystyczny i zaangażowanie (ruch sceniczny, 
strój). Jurorami tegorocznego konkursu byli: Pani Agata Chlipała, Pan Piotr Matusiewicz. 
 
. 
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Konkurs odbył się w trzech kategoriach: 
KATEGORIA I  dzieci od klasy I do III 
KATEGORIA II dzieci od klasy IV do VI 
KATEGORIA III młodzież gimnazjalna 
Zwycięzcami konkursu zostali: 

Kategoria I 
I miejsce - Kinga Nogawka – „Moja Warszawa” 
II miejsce - Natalia Groń – „11 listopada” 
III miejsce - Paulina Czajka – „Polskie krajobrazy” 

Kategoria II 
I miejsce - Aleksandra Chlebek – „Jak długo na Wawelu” 
II miejsce - Michał Brzeźny – „Płynie Wisła płynie” 
III miejsce -  Natalia Chryczyk – „Ojczyzno ma” 
  Kategoria III 
I miejsce - Aneta Chrobak – „Wojenko, wojenko” 
II miejsce - Justyna Jagieła – „Przybyli Ułani pod okienko” 
III miejsce - Katarzyna Chrobak – „Maszerują strzelcy, maszerują” 
 
       

Dziękujemy wszystkim wykonawcom oraz opiekunom, którzy włożyli wkład w przygotowanie dzieci  
i młodzieży do konkursu. 

− GRUDZIEŃ 
Świąteczne warsztaty kulinarne 
W dniach 02,09,16 grudnia w Wiejskim Ośrodku Kultury odbywają się „Świąteczne Warsztaty Kulinarne”. 
Podczas pierwszych zajęć uczyliśmy się jak zrobić smaczne ciasteczka na choinkę, rolady serowe oraz stroiki 
świąteczne z wszystkiego co znajduje się w kuchni. 
Na kolejnych zajęciach będziemy robić bułeczki nadziewane a także szybkie ciasto „Goście jadą” oraz dalszy 
ciąg pracy nad stroikiem świątecznym. 
Następne zajęcia to „ Lazania z kapustą”, potrawy z ryb. Na zakończenie rozstrzygnięcie konkursu na 
najpiękniejszy stroik świąteczny. 
Gminny Konkurs Recytatorski   
W dniu 03 grudnia jak co roku odbył się Gminny Konkurs Recytatorski. Organizatorem konkursu była Komisja 
Oświaty, Kultury i Dziedzictwa Narodowego na czele z panią Marią Franczyk – przewodniczącą Komisji. 
Współorganizatorem natomiast był Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej. W konkursie udział wzięło 31 
uczniów ze wszystkich szkół z naszej gminy. Konkurs został przeprowadzony w języku gwarowym oraz w 
języku literackim w trzech kategoriach wiekowych. W jury zasiedli emerytowani nauczyciele języka polskiego 
oraz pani Monika Groń – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej. 
Zwycięzcami konkursu zostali: 
Język literacki: 
kl. O – III: I miejsce - Maria Jagieła (SP Ochotnica Dolna Młynne) 
II miejsce - Julia Jagieła (SP Ochotnica Dolna Skrodne) 
III miejsce - Katarzyna Kozielec (SP Tylmanowa Zawodzie) 
kl. IV – VI: I miejsce - Kamila Maurer (SP Tylmanowa Zawodzie) 
II miejsce - Natalia Gołdyn (SP Ochotnica Dolna Młynne) 
III miejsce - Marta Mikołajczyk (Zespół Szkolno – Przedszkolny Tylmanowa) 
Gimnazja: I miejsce – Katarzyna Chlebek (Ochotnica Dolna) 
II miejsce – Anna Chrobak (Ochotnica Dolna) 
III miejsce – Karolina Bielska (Ochotnica Górna) 
III miejsce – Wiktoria Jurek (Tylmanowa) 
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Język gwarowy: 
kl. 0 – III: I miejsce – Martyna Kukuczka (SP Ochotnica Górna Jamne) 
II miejsce – Karol Topolski (Zespół Szkolno-Przedszkolny Tylmanowa) 
kl. IV – V I: I miejsce – Zuzanna Janor (SP Ochotnica Dolna Skrodne) 
II miejsce – Aleksandra Jagieła (SP Ochotnica Górna Jamne) 
III miejsce – Maksymilian Hebda (Zespół Szkolno-Przedszkolny Tylmanowa) 
Gimnazja: I miejsce – Justyna Jagieła (Ochotnica Dolna) 
II miejsce – Martyna Franczyk (Ochotnica Górna) 
III miejsce – Kinga Rusnak (Ochotnica Dolna) 
III miejsce – Sylwia Kulasik (Tylmanowa) 
 

   
 

   
 
Mikołajki w Domu Kultury 
W dzień św. Mikołaja odbyła się projekcja filmu pt: „ Ratujmy Mikołaja.” Na popołudnie z Mikołajem przyszła 
prawie setka dzieciaków. Po zakończeniu filmu  dzieci odwiedził najprawdziwszy Mikołaj wraz z pomocnikami. 
Wszystkie dzieci otrzymały symboliczne drobne upominki. 
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Konkurs wokalny pieśni religijnej lub świeckiej  
W konkursie wystąpi grupa śpiewająca „Seniorzy.” W konkursie oceniane będzie dawny tradycyjny repertuar: 
przygotowanie dwóch pieśni(religijnej, lub świeckiej) bez towarzyszenia instrumentalnego. Tradycyjny sposób 
wykonania, czystość brzmienia, wielogłos. minimalny skład grupy to dwie osoby. Konkurs ten przeprowadzony 
będzie w ramach projektu „ W stronę źródeł – pieśń religijna górali spod Gorców i Pienin.” Organizatorem 
projektu jest Fundacja Dobra Wola natomiast współorganizatorem jest między innymi Wiejski Ośrodek Kultury 
w Ochotnicy Dolnej. Grupa śpiewaków o minimalnym składzie 10 osób – żeńsko-męskiej spotykała się aby 
przypomnieć sobie najstarsze pieśni religijne, z różnych okresów religijnych (pieśni Maryjne, postne, kolędy  
i pastorałki, adwentowe, piosenki świeckie śpiewane przy ogniskach i domach)  pieśni te były nagrywane przez 
Panią dr Justynę Cząstkę – Kłapytę oraz jej zespół. Podczas nagrań zwracano  uwagę na nieartystyczne 
opracowane pieśni, czyli na ich wykonanie zgodne z lokalną tradycją, wyniesioną tylko z rodzinnego  przekazu 
pamięciowego,  udział w nagraniu zwykłych członków wsi głównie najstarszej generacji (znajomość dawnego 
repertuaru religijnego + właściwa jego interpretacja wokalna), brak towarzyszenia instrumentalnego.   
W miesiącu grudniu planuje się również: 

1) Konkurs na stroik świąteczny 
2) Pasterka w uroczystej oprawie przez Orkiestrę Dętą OSP  
3) Koncert Bożonarodzeniowy Orkiestry Dętej w Kościele Parafialnym pw. Znalezienia Krzyża św. oraz 

Msza św. w uroczystej oprawie Orkiestry Dętej OSP 
4) Koncert Kolęd w święto św. Szczepana w kaplicy pw. Matki Boskiej Częstochowskiej na Młynnym 
5) W okresie Świąt Bożego Narodzenia odbędą się Jasełka Bożonarodzeniowe. 
6) Sylwester - Wiejski Ośrodek Kultury organizuje zabawę sylwestrową. 

Ponadto w Wiejskim Ośrodku Kultury prężnie działa: 
Orkiestra Dęta OSP Ochotnica Dolna  
Próby Orkiestry: piątek o godz.20.00 oraz wtorek o godz.20.00 – kapelmistrz Piotr Matusiewicz 
 
Grupa Teatralna - Spotkania w sobotnie i niedzielne wieczory. 

 
             Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia Wiejski Ośrodek Kultury życzy zdrowych  
i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia. Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych napełni Wasze 
serca spokojem i radością. Niech błogosławieństwo Bożego Dzieciątka towarzyszy Wam przez całe 
Wasze życie. 

                                                                                                                    Halina Jagieła 

________________________________________________________________________________________ 

WIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OCHOTNICY GÓRNEJ 

7 - 13 IX 2015 odbyły się już po raz piąty Warsztaty Twórców Ludowych.  
Są one powiązane z wieloletnim programem tworzenia Szlaku Kultury Wołoskiej na Łuku Karpat i mają za 
zadanie zostać formą łączącą państwa skupione w Konwencji Karpackiej. W ramach odsumowania warsztatów 
- będących okazją do kulturalnej wymiany, promocji regionu i sztuki -  zaaranżowano cykl spotkań 
integrujących rodzimych twórców ludowych z gośćmi zza granicy oraz wernisaż prac.  
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Rozpoczęcie zajęć z Wiejskim Ośrodku Kultury - 15 IX 2015 r. 
Stałe zajęcia: 

• Zespół regionalny „Mali Ochotni” i „Ochotni” 
• Nauka gry na skrzypcach 
• Nauka gry na pianinie i instrumentach klawiszowych 
• Nauka gry na gitarze 
• Zajęcia wokalne (indywidualnie i zespołowo) 
• Zajęcia artystyczne (malowanie na szkle i inne) 
• Warsztaty szydełkowania 
• Zespół wokalno instrumentalny 
• Aerobik 

 
19 IX 2015 – plener artystów 
Na zaproszenie p. Ireny i Józefa Królczyków, Wiejskiego Ośrodka Kultury i p. Anny Czajki, ochotnickiej artystki, 
która jest członkiem Stowarzyszenia Artystów Pienińskich, odbył się plener, dający twórcom okazję  do 
wymiany doświadczeń artystycznych i poszerzania horyzontów w gorczańskich zakamarkach na Szlaku Kultury 
Wołoskiej.  

   
 
22 IX 2015 roku, podczas I Kongresu Kultury Regionów w Nowym Sączu, ks. Proboszcz Stanisław Kowalik 
został odznaczony Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” jako człowiek szczególnie 
zasłużony dla zachowania i rozwoju kultury w Małopolsce. Księdzu Proboszczowi składamy serdeczne 
gratulacje i życzymy dalszej owocnej pracy na niwie krzewienia kultury regionalnej, także w Ochotnicy. 
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4 X 2015 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu odbył się 40. Konkurs Muzyk Podhalańskich 
im. Tomasza Skupnia, w czasie którego muzyka "Małych Ochotnych" w składzie: Jan Smreczek, Jakub 
Dobrzyński, Martyna Opyd, Wojciech  Jagieła i Wojciech Kowalczyk, reprezentująca nasz folklor, zdobyła 
wyróżnienie w kategorii dziecięcej. Muzykantom, i instruktorom - p. Leszkowi Szewczykowi i Krzysztofowi 
Dobrzyńskiemu, serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w zdobywaniu kolejnych doświadczeń  
i dalszych sukcesów artystycznych. 

 
16 – 17 X 2015 – Redyk 2015. Zakończenie sezonu pasterskiego odbyło się w Ochotnicy Górnej w dwóch 
odsłonach. W piątek 16 X miała miejsce prelekcja na temat tego, jak ludzie w Środkowej Azji potrafią żyć  
z przetwórstwa wełny górskich owiec. Centralnym punktem obchodów był sobotni tradycyjny redyk.  Po 
mszy świętej w kaplicy w Jamnem, baca i juhasi oraz kierdel  owiec udali się do centrum wsi, gdzie odbyły 
się posiady, degustacje potraw regionalnych i wspólna zabawa przy góralskiej muzyce. Wyemitowano też 
film na temat kampanii społecznej „Nie rzucim ziemi”. Nie zabrakło także podziękowań i specjalnych 
pamiątek dla osób zaangażowanych w rozwój pasterstwa.  

   
 

 
 
Złoty jubileusz małżeństwa. W dniu 21 października 2015 w Wiejskim Ośrodku Kultury miała 
miejsce uroczystość z okazji 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego par z terenu naszej gminy. Mszę świętą 
sprawowali Księża Proboszczowie obu ochotnickich parafii.  
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Msza święta z góralskim folklorem. W parafii p.w. NMP Wniebowziętej w Ochotnicy Górnej od 25 X 2015 
w każdą pierwszą niedzielę miesiąca na o godzinie 11.00 odprawiana jest Msza święta z góralskim folklorem,  
z udziałem Związku Podhalan, muzyki góralskiej i licznie zgromadzonych parafian w strojach regionalnych. 
Serdecznie zapraszamy Górali i sympatyków do tego, by swoją tożsamość regionalną wyrażać także podczas 
modlitwy i uczestnictwa we Mszy świętej. 

   
I edycja konkursu Jan Paweł II -  Patron Rodziny. 

Jury w składzie: ks. Stanisław Kowalik, Zdzisław Błachut - kierownik WOK-u, Anna Czajka - malarka i instruktor 
WOK- u, Teresa Plata - instruktor WOK-u i pomysłodawca konkursu - dokonało oceny blisko 70 oryginalnych 
prac, podzielonych na kilka kategorii wiekowych. Dla wszystkich przygotowano dyplomy i nagrody książkowe 
oraz pokonkursową wystawę prac. Część z prac zostanie także na stałe wyeksponowana w "Wojtyłówce" na 
Skałce.  

   
 
11 XI 2015 Obchody Rocznicy Odzyskania Niepodległości rozpoczęły się od Mszy świętej w intencji 
Ojczyzny,  sprawowanej w kościele przez naszych duszpasterzy – ks. Stanisława Kowalika i ks. Pawła Kitę.  
Bezpośrednio po niej udaliśmy się w procesji na Wzgórze Iwankowskie, polecając w modlitwie różańcowej 
Ojczyznę i tych, którzy polegli w Jej obronie. Tam, pod Krzyżem Jubileuszowym odbył się apel ku czci 
poległych, prowadzony przez prezesa ZP Krzysztofa Dobrzyńskiego i Jarosława Buczka. Harcerze wraz  
z opiekunem p. Moniką Gierczyk zapalili znicze i złożyli kwiaty. W WOK- u natomiast odbyła się przygotowana 
przez dzieci i młodzież pod opieką p. Teresy Platy wieczornicę patriotyczną. Swój wokalny wkład mieli także 
najmłodsi  ze scholi  „Paradiso” . Wszystkich połączył wspólny śpiew tradycyjnych pieśni patriotycznych  
i legionowych.  
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Skubacki 

W andrzejkowy wieczór 28 XII KGW wraz ze ZP w Ochotnicy Górnej zorganizowali tradycyjne ochotnickie 
„Skubacki”. Nie zabrakło także muzyki góralskiej, śpiewu, tańca i regionalnych przysmaków.  

Odwiedziny świętego Mikołaja 
9 XII uczestników zajęć odbywających się w Wiejskim Ośrodku Kultury odwiedził św. Mikołaj. Drobne upominki 
otrzymało blisko 100 osób.  

Konkurs wokalny 
12 XII odbył się w I Pienińsko- gorczański konkurs pieśni religijnej i świeckiej oraz  premiera filmu „Jak 
śpiewam, Bóg słyszy lepiej”, dokumentującego tradycyjny śpiew spod Gorców i przybliżający muzyczne 
tradycje regionu. (Zdjęcie 21, 22) 

   
 
 
 
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OCHOTNICY DOLNEJ 
 
Od 24 listopada 2015 roku jest już czynna Biblioteka w Ochotnicy Dolnej. 
 
29.11.2015r. miał miejsce Konkurs Piosenki Patriotycznej, współorganizowany przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną oraz Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej. 
 
W grudniu planowane są także niespodzianki z okazji Mikołajek oraz Świąt Bożego Narodzenia. 
 
W roku 2016 GBP zaprosi Czytelników na spotkania autorskie, konkurs czytelniczy, konkurs pięknego 
czytania, konkurs plastyczny ulubionej postaci literackiej, konkurs recytatorski. Szczegółowe informacje 
zamieszczane będą na stronie internetowej. 
 
Zachęcamy do odwiedzania biblioteki już najmłodsze dzieci, aby wspólnie poczytać książeczki, a także po to, 
by wyczarować piękne prace plastyczne.  
 
"Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła." [Wisława Szymborska] 
 
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OCHOTNICY DOLNEJ SERDECZNIE ZAPRASZA  
PONIEDZIAŁEK  8:00 – 16:00 (dzień wewnętrzny) 
WTOREK   10:00 – 18:00 
ŚRODA               10:00 – 18:00 
CZWARTEK       10:00 – 18:00 
PIĄTEK          10:00 – 18:00 
TEL.18 26 240 78 
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FILIA  GBP                                                                              FILIA GBP 
W OCHOTNICY GÓRNEJ                                                       W TYLMANOWEJ 
PONIEDZ. 10:00 – 15:00                                         PONIEDZ.  15:30 – 19:30 
WTOREK    13:00 – 16:00                                          WTOREK      15:00 – 19:00 
ŚRODA          13:00 – 16:00                                          ŚRODA          15:30 – 19:30 
CZWARTEK   13:00 – 16:00                                         CZWARTEK   15:00 – 19:00 
PIĄTEK          13:00 – 19:00                                         PIĄTEK          15:00 – 19:00 
 
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby magiczna noc wigilijnego wieczoru 
przyniosła wszystkim spokój i radość, aby każda chwila świąt żyła własnym pięknem,  a Nowy Rok 
obdarował Was pomyślnością i szczęściem. 
 

Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Ochotnicy Dolnej 
Monika Groń 
Czesława Czajka 
Katarzyna Ziajkiewicz 

 
INFORMACJA SOŁTYSA SOŁECTWA TYLMANOWA 

Szanowni mieszkańcy Tylmanowej! 

Pragnę złożyć serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy w wyborach na Sołtysa Wsi Tylmanowa obdarzyli 

mnie swoim zaufaniem i oddali swój głos na moją osobę. Chciałbym zapewnić, że jako Sołtys zrobię wszystko, 

aby nie zawieść tego zaufania, a swoje obowiązki będę wykonywał sumiennie w poczuciu odpowiedzialności 

za wspólne dobro mieszkańców naszej wsi. 

Gratuluję wyboru Radnym Sołeckim. Deklaruję otwartość na współpracę. Mam nadzieję że razem stworzymy 

dobry zespół, który będzie wytrwale pracował na rzecz   mieszkańców Tylmanowej.  

 

  Z poważaniem 

        Stanisław Michałczak 

SOŁECTWO OCHOTNICA GÓRNA 
 
W dniu 12 września 2015 r. odbyło się posiedzenie Rady Sołeckiej Sołectwa Ochotnica Górna, na które 
zostali zaproszeni Wójt Gminy Ochotnica Dolna Pan Stanisław Jurkowski, Przewodniczący Rady Gminy 
Ochotnica Dolna Pan Tadeusz Królczyk oraz Radni Rady Gminy Ochotnica Dolna Pan Tomasz Filas, Pan 
Andrzej Runger i Pan Andrzej Sikora. 
W dniu 20 września 2015 r. w Wiejskim Ośrodku Kultury w Sołectwie Ochotnica Górna odbyło się Zebranie 
Wiejskie, na które został zaproszony Wójt Gminy Ochotnica Dolna Pan Stanisław Jurkowski, Sekretarz Gminy  
i zarazem Radna Rady Powiatu Nowotarskiego Pani Maria Łojas-Jurkowska, Przewodniczący Rady Gminy 
Ochotnica Dolna Pan Tadeusz Królczyk oraz  Radni Rady Gminy gdzie odczytano przyjęcie porządku Zebrania 
i dokonano przesunięcia środków finansowych z odbudowy przystanków w kwocie 15 000 zł na bieżące 
utrzymanie dróg i 2 520 zł z budowy parkingu – Ustrzyk na zimowe utrzymanie dróg. Podjęto również uchwałę 
w sprawie: uchwalenia funduszu sołeckiego na 2016 rok. Fundusz Sołecki w kwocie 35 606,50 zł został 
przeznaczony na oświetlenie uliczne  w os. „Jaszcze”. 
W dniu 17 listopada 2015 r. odbyło się posiedzenie Rady Sołeckiej Sołectwa Ochotnica Górna, na które 
zostali zaproszeni Wójt Gminy Ochotnica Dolna Pan Stanisław Jurkowski, Przewodniczący Rady Gminy 
Ochotnica Dolna Pan Tadeusz Królczyk  oraz Radni Rady Gminy Ochotnica Dolna Pan Tomasz Filas, Pan 
Andrzej Runger i Pan Andrzej Sikora.  
 
W Sołectwie Ochotnica Górna wykonano następujące prace: 

− droga gminna os. Skałka, 650 mb – położenie asfaltu, bariery ochronne 55 mb, półkanaliki na długości 
23 mb. 

− droga gminna os. Jamne w stronę Gorce do Państwa Kołaciaków – półkanaliki 84 mb, bariery 
ochronne 16 mb 

− droga gminna os. Jamne Potok Pierdułowski – 200 mb położono asfalt do Państwa Wójciaków. 
− remont mostu gminnego w os. Jamne potok Pierdułowski – montaż barier ochronnych 50 mb – 

półkanaliki przy drodze gminnej w os. Jamne 39 mb 



Str. 56 BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU GMINY W OCHOTNICY DOLNEJ Nr 53/15 

 

− bariery ochronne w os. Jamne przy drodze gminnej w stronę Gorczańskiej Chaty 
− remont kładki pieszo-jezdnej w os. Jamne, zatoka, pól kanaliki, odwodnienie, poszerzenie pobocza 

drogi gminnej 
− regulacja pobocza drogi gminnej i koryta rzeki w os. Gronie 
− droga gminna os. Studzionki – zatoczki szt. 4 (dojazdy), bariery ochronne 80 mb, pogłębienie rowów, 

przepustów 
− droga gminna os. Holina 450 mb – położenie asfaltu, pogłębienie rowów, czyszczenie przepustów, 

montaż kraty ściekowej, wycinka gałęzi wzdłuż pobocza drogi gminnej, czyszczenie półkanalików 
− droga gminna os. Białówka – żwirowanie – utwardzanie terenu walcowanie na dł. ok. 200 mb 
− droga gminna os. Jurkowski Potok – siatki 26 szt. 
− 10 000 zł przeznaczono na remont budynku OSP w Ochotnicy Górnej 
− 12 000 zł przeznaczono na remont Ośrodka Zdrowia w Ochotnicy Górnej 

 
 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2016 roku życzę wszystkim 
mieszkańcom Sołectwa Ochotnica Górna zdrowych, spokojnych Świąt  Bożego Narodzenia oraz 
szczęśliwego Nowego 2016 Roku!  

życzy 
Wiesław Maciąga  

              Sołtys Sołectwa Ochotnica Górna 
 

SOŁECTWO OCHOTNICA DOLNA  
 
Bieżące inwestycje realizowane na terenie Sołectwa Ochotnica Dolna zostały przedstawione na początku 
niniejszego Biuletynu. 
 

Zdrowych, spokojnych przepełnionych nadzieją i miłością Świąt Bożego Narodzenia, pomyślności w 
nadchodzącym  Nowym Roku  

 
                                                              Mieszkańcom Gminy Ochotnica Dolna i Gościom   
                                                                          życzy  
                                                                          Wojciech Chlipała  
                                                                          Sołtys Sołectwa Ochotnica Dolna  

 
SOŁECTWO OCHOTNICA DOLNA - MŁYNNE 
 

W okresie wrzesień - grudzień 2015 r. zrealizowano następujące inwestycje: 
− dywanik asfaltowy na drodze gminnej Tomaśki – Szlagówka  - 316 mb 
− dywanik asfaltowy na drodze gminnej Chrobaki  
− poprawiono rowy odwadniające wzdłuż drogi gminnej w os. Soski, Krzyśki, Błachuty 
− zabezpieczono osuwisko wzdłuż drogi gminnej Wyżny Gronik  - Wierch Młynne. 
− rozpoczęto budowę mostu w os. Homówka 

 
Życzę Wam zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia. Niech ten czas spędzony w gronie 

najbliższych napełni Wasze serca spokojem i radością. Niech w nadchodzącym roku 2016 spełnią się Wasze 
wszystkie marzenia.  

           życzy  
           Józef Chrobak 
            Sołtys Sołectwa Ochotnica Dolna – Młynne  
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