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O G Ł O S Z E N I E 

 
Wójt Gminy Ochotnica Dolna 

 
ogłasza 

 
wyniki wyborów na Sołtysa Sołectwa Tylmanowa 

 
Wybory przeprowadzono  w dniu 30 października 2011 r. w Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej. 
 

1. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania    – 2222  
2. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania   –   779  
3. Nie wykorzystano kart do głosowania                 – 1321  
4. Liczba głosów ważnych       –   776 
5. Liczba głosów nieważnych      –       3  

  
Zgłoszono trzech kandydatów na Sołtysa, którzy w wyniku głosowania otrzymali następującą ilość głosów: 
 

1. Kozielec Jan  otrzymał     82 głosy. 
2. Ligas Jan   otrzymał  496 głosów. 
3. Piszczek Zofia  otrzymała  198 głosów. 

 
 
Sołtysem Sołectwa Tylmanowa  został wybrany Ligas Jan. 
 

NOWA TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW  NA ROK 2012 !!! 
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej informuje, że Uchwałą Rady Gminy Ochotnica Dolna  
Nr XIII/101/11 z dnia 28 listopada 2011 roku została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego odprowadzania 
ścieków na rok 2012. Jednocześnie Rada Gminy podjęła uchwałę o dopłatach do każdego m3 ścieków 
odprowadzanego z gospodarstw domowych, na podstawie której – podobnie jak obecnie - wszystkie 
gospodarstwa domowe rozliczające się za ścieki na podstawie odczytów wodomierza będą korzystać  
z dopłaty w wysokości 1,20 zł (netto) do każdego metra sześciennego odprowadzonych do kanalizacji 
ścieków. Z dopłaty tej nie będą korzystać – tym samym więcej za ścieki płacić będą gospodarstwa domowe 
rozliczające się za tę usługę ryczałtowo oraz wszystkie pozostałe podmioty - nie zaliczane do gospodarstw 
domowych. 
 
Warto zaznaczyć, że pomimo znacznych wzrostów niektórych kosztów (paliwo, energia elektryczna) udało 
się utrzymać stawki za odprowadzane ścieki na tym samym poziomie co w roku bieżącym – a nawet 
nieznacznie je obniżyć (o jeden grosz za 1 m3 ścieków). 
 
Poniżej przedstawiono wyciąg z taryfy ze stawkami które będą obowiązywać w 2012 roku. 
 
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków: 
 

L.p. 
Taryfowa 

grupa 
odbiorców 

Wyszczególnienie 
Cena / stawka 

opłaty Jednostka miary 
netto z VAT 

0 1 2 3 4 5 

1 Grupa I 

cena za odprowadzone 
ścieki 
 
stawka opłaty 
abonamentowej 

 
3,30 

 
2,60 

 
3,56 

 
2,81 

 
zł/m3 

zł/odbiorcę usług/miesiąc 

2 Grupa II 

cena za odprowadzone 
ścieki 
 
stawka opłaty 

 
3,30 

 
5,20 

 
3,56 

 
5,62 

 
zł/m3 
 
zł/odbiorcę usług/miesiąc 
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abonamentowej 

3 Grupa III 

cena za odprowadzone 
ścieki 
 
stawka opłaty 
abonamentowej 

 
3,30 

 
2,40 

 
3,56 

 
2,59 

 
zł/m3 
 
zł/odbiorcę usług/miesiąc 

4 Grupa IV 

cena za odprowadzone 
ścieki 
 
stawka opłaty 
abonamentowej 

 
3,30 

 
2,60 

 
3,56 

 
2,81 

 
zł/m3 
 
zł/odbiorcę usług/miesiąc 

5 Grupa V 

cena za odprowadzone 
ścieki 
 
stawka opłaty 
abonamentowej 

 
3,30 

 
5,20 

 
3,56 

 
5,62 

 
zł/m3 
 
zł/odbiorcę usług/miesiąc 

6 Grupa VI 

cena za odprowadzone 
ścieki 
 
stawka opłaty 
abonamentowej 

 
3,30 

 
2,40 

 
3,56 

 
2,59 

 
zł/m3 
 
zł/odbiorcę usług/miesiąc 

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

L.p. 
Taryfowa grupa odbiorców 

usług 
Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług 

0 1 2 

1 Grupa I 

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

2 Grupa II 

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

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

4 Grupa IV 

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

5 Grupa V 

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

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

 
Informujemy ponadto, że ZGK w Ochotnicy Dolnej planuje w najbliższym czasie przeprowadzić wzmożone 
kontrole wodomierzy oraz instalacji wewnętrznych w obrębie nieruchomości przyłączonych do sieci 
kanalizacyjnej – pod kątem sprawdzenia prawidłowości wskazań wodomierzy i likwidacji ewentualnych 
podłączeń instalacji deszczowych lub innych instalacji do kanalizacji sanitarnej. Przypomina się, iż 
stwierdzenie nieprawidłowości w powyższym zakresie wiąże się z wymierzeniem wysokich kar podmiotom, 
które takich nieprawidłowości się dopuszczają. 
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej informuje również, ze względu na konieczność 
dostosowania treści umów o odprowadzanie ścieków do obowiązujących przepisów konieczne jest 
aneksowanie wszystkich dotychczas zawartych umów lub zawarcie nowych umów w tym zakresie.  
W związku z tym w najbliższym czasie zostaną przygotowane i przedstawione do podpisu wszystkim 
Właścicielom nieruchomości podłączonych do sieci kanalizacyjnej aneksy do dotychczas zawartych umów  
o odprowadzanie ścieków (lub nowe umowy). 
Pragniemy jednocześnie zapewnić, że wszystkie zmiany zaproponowane w tychże aneksach (umowach) są 
korzystne dla Usługobiorców, czyli dla Właścicieli nieruchomości. 
 
                                                                                                                    Kierownik ZGK w Ochotnicy Dolnej  
                                                                                                                   Zbigniew Chlebek 
 

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W 2011R.  
A OCZEKIWANIA MIESZKAŃCÓW GMINY.        
 
          Zbliża się koniec roku  2011r. do mieszkańców Gminy Ochotnica Dolna należy wystawienie cenzurek 
za roczną działalność jednostek gminy, w tym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Nasze działania 
zawsze budzą najwięcej kontrowersji, ponieważ postrzegane są przeważnie jako rozdawanie „gminnych 
pieniędzy” nie zawsze zdaniem mieszkańców sprawiedliwie. Myślimy, że  właściwym będzie 
przekazanie trochę informacji co Ośrodek w swoim statucie ma przekazane do realizacji, jakie ma 
możliwości prawne i co mieści się w jego zakresie działania, tak aby każdy z mieszkańców mógł dokonać 
oceny.  
         Ośrodek realizuje zadania określone w ustawach: o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, 
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o dodatkach mieszkaniowych, o systemie oświaty (pomoc 
materialna), o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o kombatantach 
oraz w innych ustawach  związanych z realizacją polityki społecznej w szczególności o charakterze 
realizacji osłon socjalnych. Łącznie corocznie wydaje się ponad 2000 decyzji w sprawie przyznania bądź 
odmowy świadczeń. Nasze działania winny być nakierowane na rodziny i osoby z dysfunkcjami takimi 
jak bezrobocie, ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, niepełnosprawność, długotrwała i ciężka choroba, 
przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, alkoholizmu i narkomanii. Pomoc przyznaje 
się również w razie zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej oraz klęski żywiołowej lub ekologicznej.  
        W ustawach,  które ośrodek realizuje  ściśle określono kryteria uprawniające do pomocy, 
terminy,  oraz konieczną dokumentację jaką wnioskujący o pomoc musi złożyć. Nie ma  dowolności w 
przyznawaniu świadczeń pieniężnych. Wszelką pomoc przyznaje się na wniosek, każdy ma możliwość 
złożenia wniosku. Do obowiązku ośrodka należy jedynie jego weryfikacja z uwagi na obowiązujące 
przepisy. W większości przepisów określona jest ściśle wysokość świadczeń, tylko w ustawie o pomocy 
społecznej i o systemie oświaty przekazano organom decyzyjnym w niektórych przypadkach  uznaniowość. 
Nie znaczy to, że przyznajemy tam świadczenia jak chcemy, ponieważ najpierw przeprowadza się wywiad , 
który daje podstawę do wydania decyzji  również  inne przepisy regulujące gospodarkę finansową gminy 
nakazują stosowanie zasady celowości i gospodarności, w wielu przypadkach Rada Gminy określa też 
granice uznania. Corocznie podlegamy również przeróżnym  kontrolom, (Urząd Wojewódzki, Regionalna 
Izba Obrachunkowa, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, ZUS, NIK itp.) dlatego nikt z pracowników 
ośrodka nie pozwoli sobie na świadome działanie niezgodne z obowiązującymi przepisami. Ogranicznikiem  
wielkości świadczeń jest też przyznawany corocznie budżet,  musimy go dzielić tak, aby starczył na cały 
rok. Zdajemy sobie sprawę, że tak jak w każdych dziedzinach o pomoc wnioskuje szereg osób 
nieuczciwych, których rzeczywiste dochody znacznie przekraczają kryteria uprawniające do świadczeń, 



Str. 5  Nr 42/11 

niestety nasze prawo na takie sytuacje zezwala  i my jako ośrodek nie mamy możliwości prawnych z tym 
walczyć. Wnioskodawca przedstawi nam dokumenty, że jest bezrobotny, nie ma dochodów, a przynajmniej 
przez 8 miesięcy pracuje za granicą, albo w kraju nielegalnie. Na pewno sytuacja wyglądałaby inaczej jeżeli 
mielibyśmy formalne zgłoszenia takich przypadków. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że kryteria 
dochodowe uprawniające do świadczeń są niskie i obecnie rodziny, które postrzegane są jako ubogie nie 
otrzymają świadczenia ponieważ ich dochód przekracza kryterium (351 zł na osobę w rodzinie – pomoc 
społeczna, pomoc materialna uczniom; 504 zł - świadczenia rodzinne).Wystarczy, że w pięcioosobowej  
rodzinie jest renta i  wynagrodzenie w wysokości najniższego krajowego, to już  nie kwalifikuje się ona do 
pomocy, a ledwo wiąże się tam koniec z końcem. W wielu przypadkach jest zaś tak, że dochód rodziny jest 
zerowy, a rodzina posiada  dwa nowe domy, dwa samochody  i  jeszcze od czasu do czasu wystąpi o 
pomoc do ośrodka, a czemu nie jeśli jej się to należy. Niestety takie sytuacje zdarzają się często i dopóki 
nie będzie jasnych uregulowań prawnych w tej dziedzinie my nie jesteśmy w stanie nic zdziałać.   
              Od lipca  bieżącego roku ustawą  z dnia 25 marca 2011r. o ograniczaniu barier administracyjnych 
dla obywateli i przedsiębiorców wprowadzono możliwość składania przez wnioskodawców oświadczeń pod 
rygorem odpowiedzialności karnej zamiast zaświadczeń. 
              Ustawa ta już budzi szereg kontrowersji, niestety wbrew zamysłowi ustawodawcy nie jest to wcale 
uproszczenie dla obywateli. Mało kto zdaje sobie sprawę, że jakakolwiek pomyłka w takim oświadczeniu  
może skutkować odpowiedzialnością karną, ponieważ na organach przyznających świadczenia ciąży 
obowiązek weryfikacji  złożonej  dokumentacji,  gdy w jej trakcie ustali się, że ktoś podał nieprawdę należy 
sprawę zgłosić do prokuratora . Szczególnie niebezpieczne jest to przy składaniu oświadczeń o dochodzie,  
gdyż  nawet pomyłka o 20 groszy w oświadczeniu o sytuacji materialnej rodzin musi skutkować  
zgłoszeniem sprawy  przez ośrodek prokuraturze. Takie są wymogi ustawowe i my nie będziemy mogli 
zaniechać obowiązku zgłoszenia, choćby pomyłka nie miała nawet wpływu na przyznanie świadczenia. A 
przecież rzadko się zdarza, aby ktoś dokładnie znał dochód po potrąceniach za poprzedni miesiąc  od 
miesiąca złożenia wniosku lub z ubiegłego roku. W tym roku szereg osób składających wnioski o 
świadczenia rodzinne i stypendia zwracało nam uwagę, że życzymy sobie zbędnej dokumentacji, nie zdając 
sobie sprawy o konsekwencji błędnych oświadczeń. Staraliśmy się sprawy wyjaśniać i strony same składały 
zamiast oświadczeń zaświadczenia .  
                Drugi rok przy naszym ośrodku działa gminny punkt konsultacyjny ds. przeciwdziałania przemocy, 
gdzie co tydzień dyżurują pracownicy socjalni, a raz w miesiącu w ostatni piątek miesiąca przyjmuje 
prawnik, dwa razy w miesiącu w środy pedagog. W punkcie tym każdy kto dozna przemocy w rodzinie 
otrzyma pierwsze porady dotyczące rozwiązania problemu. Mimo naszych ogłoszeń na gminnych tablicach 
ogłoszeń, na stronie internetowej i w biuletynie gminnym do punktu w ciągu roku zgłosiło się 5 osób do 
pedagoga, do radcy prawnego nikt . Można by zastanawiać się nad celowością  jego działalności, mimo, że 
jest to wymóg obowiązujących przepisów. Nie mamy wątpliwości, że w rodzinach zdarzają się przypadki 
przemocy, ale niestety  sporadycznie i to nie do ośrodka są zgłaszane przez sąsiadów. Skutkuje to tym, że 
informacja dociera do nas z opóźnieniem  i nie zawsze możemy reagować na gorąco.  
               Oprócz przyznawania świadczeń w naszym ośrodku można otrzymać pomoc przy pisaniu pism 
urzędowych i procesowych w sprawach rodzinnych. Wiele osób już skorzystało z tego typu pomocy. 
Współpracujemy z policją, sądem w Nowym Targu, KRUS i ZUS. 
               Do statutowych zadań ośrodka należą również usługi opiekuńcze świadczone osobom 
niepełnosprawnym samotnym lub w rodzinach, gdy rodzina we własnym zakresie nie jest w stanie im 
sprostać. Okazuje się, że na naszym terenie nie ma zapotrzebowania na tego typu usługi. Prawdopodobnie 
dzieje się tak dlatego, że za usługi jeżeli przekracza się kryterium dochodowe należy płacić. Mieliśmy w tym 
roku kilka wniosków o usługi opiekuńcze, jednak kiedy poinformowano o konieczności ich opłaty 
wnioskodawcy rezygnowali.      
                Osobnym problemem  budzącym  kontrowersje jest dożywianie dzieci w szkołach. Ze środowiska 
dochodzą sygnały, że dożywiania w ogóle nie powinno być, bo nie spełnia ono oczekiwania uczniów 
 i w wielu przypadkach jedzą dzieci, które jeść nie powinny. Na dożywianie w szkole co rocznie 
przyznawane są środki, których wysokość ogranicza możliwość spełnienia wszystkich życzeń  uczniów co 
do rodzaju posiłku, trudno za średnio 4,40 zł kupić gorący posiłek , który spełniałby oczekiwania wszystkich. 
Dożywianie przyznaje się na wniosek, kryterium dochodowe do tej formy pomocy to 526,50 zł na osobę 
 w rodzinie, na wniosek dyrektorów szkół  20% z ogólnej liczby dożywianych uczniów może korzystać 
z dożywiania bez spełnienia wymogów dochodowych. Jak przy wszystkich świadczeniach też w tym 
przypadku na pewno znajdą się rodziny, których  dochody są dużo wyższe, tylko niestety nie są to dochody  
formalne. My w tym wypadku nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Uważamy jednak, że z uwagi na położenie 
gminy i duże odległości od szkół w okresach jesiennych i zimowych wszyscy chętni uczniowie winni 
korzystać z ciepłego posiłku, bo do szkoły przychodzą zmarznięci, a często do domów docierają wieczorem. 
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               Na zakończenie należy zaznaczyć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami przyznanie pomocy 
objęte jest tajemnicą i nie ma możliwości ujawnienia osób korzystających z naszej pomocy. W środowisku 
często słyszymy, że powinniśmy pomóc tej czy innej rodzinie, a my doskonale wiemy, że ta rodzina taką 
pomoc otrzymuje, nikt się tym jednak nie chwali. Zdajemy sobie sprawę, że tak jak wszędzie i u nas trafiają 
się błędy, niedopatrzenia, myślimy jednak, że sami bez wskazówek mieszkańców nie jesteśmy w stanie ich 
wyeliminować, dlatego za każdą merytoryczną uwagę jesteśmy wdzięczni. 
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                         Kierownik GOPS w Ochotnicy Dolnej 
                                                                                                                                    Antonina Jagieła 

___________________________________________________________________      
KOMUNIKAT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  DLA KOBIET W CIĄŻY !!!!!!!!!!!!! 
 
               1. DLA KOBIET W CIĄŻY !!!!!!!!!!!!! 
 
               Od stycznia 2012 r. do uzyskania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, tzw. 
becikowego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie 
zaświadczenie o odbytych badaniach profilaktycznych w związku z ciążą. Uzyska się je od lekarza lub 
położnej prowadzącej  jeżeli od 10 tygodnia ciąży będzie się pod opieką medyczną                
 
2. Nie jesteś sam !!!!!! 
Nie pozwól aby twoja rodzina, sąsiedzi  cierpieli  z  powodu stosowania przez bliskich  przemocy    
Są ludzie i instytucje, które Ci pomogą !!!!!! 

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. 
• 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 . 
Aby zminimalizować lub wyeliminować zjawisko przemocy w naszej Gminie, 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 ( godziny urżędowania na stronie GOPS 
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu – Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej tel 
18 266 42 07 
- 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. 0/800-200-02 
` 

   Kierownik GOPS w Ochotnicy Dolnej 
                                                                                                                                  Antonina Jagieła 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
CHCEMY SIĘ ROZWIJAĆ! 

Od 1 września 2011 do 31 stycznia 2012 roku Gmina Ochotnica Dolna realizuje projekt „Chcemy się 
rozwijać!” finansowany przez Unię Europejską w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionach, działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.   

Wartość projektu to 48 701,64 zł. 
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Cel ogólny projektu to wspieranie inicjatywy i rozwój uzdolnień artystycznych, teatralnych i dziennikarskich 
gimnazjalistów z Gminy Ochotnica Dolna.  

Cele szczegółowe: 

• Rozwój postawy aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym 
• Rozwój zainteresowań i poszerzanie wiedzy z zakresu dziennikarstwa, sztuki, teatru, dóbr kultury 

 i ekologii 
• Wzrost świadomości ekologicznej  

DZIAŁANIA PROJEKTU 

Zadanie 1. ŚWIĄTECZNA TRADYCJA I KULTURA SZANSĄ 
ROZWOJU 
W projekcie bierze udział 144 gimnazjalistów z terenu gminy. 
Zaplanowano warsztaty dziennikarskie, teatralne i artystyczne  
(w sumie 165 godzin). Na potrzeby warsztatów zakupiono 
kserokopiarkę oraz aparat fotograficzny. 
Uczestnicy warsztatów teatralnych rozwijają swoje zdolności 
aktorskie, doskonalą umiejętności w zakresie techniki mówienia, 
dykcji, intonacji i modulacji głosu. Wybrali także scenariusz jasełek 
i podzielili się rolami. Obecnie trwają próby do przedstawienia, 
które wystawimy w grudniu i w styczniu dla społeczności szkolnej i 
lokalnej. Uczestnicy warsztatów dziennikarskich rozwijają swoje 
zainteresowania dziennikarskie, poszerzają wiedzę z tego 
zakresu: różnych rodzajach czasopism, procesie wydawania 
gazety, warsztacie pracy dziennikarza, składaniu gazetki szkolnej, 
projektowaniu jej szaty graficznej. Młodzi redaktorzy ćwiczą 
dziennikarskie formy wypowiedzi, poznają zasady 
przeprowadzania ankiety i sondażu. Biorą czynny udział w życiu 
szkoły, by następnie opisywać aktualne wydarzenia w gazetkach. 
Efektem ich pracy są 3 numery gazetek szkolnych.  

Uczestnicy warsztatów artystycznych poznali nowe techniki wykonywania prac plastycznych i artystycznych: 
origami płaskie i przestrzenne, haft matematyczny, haft krzyżykowy, papierotechnika, ozdoby z makaronu. 
Prace wykonane przez uczniów wiążą się z tematyką Świąt Bożego Narodzenia: stroiki świąteczne, kartki 
świąteczne, ozdoby z makaronu: makaronowe choinki, bombki.  
Uczniowie uczestniczący w warsztatach poszerzają swoją wiedzę, rozwijają zainteresowania kulturalne, 
dziennikarskie, teatralne i artystyczne oraz postawę aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym 
 i społecznym, ćwiczą umiejętność  dokumentowania swoich działań. 
 

Zadanie 2. POZNAJĘ ŚWIAT – ROZWIJAM SIEBIE 

W 3 wyjazdach zorganizowanych w ramach zadania 2 wzięło udział łącznie 128 uczniów. 
W dniach 19 – 20 października grupa 35 uczestników warsztatów z Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II  
w Ochotnicy Dolnej - Centrum wzięła udział w dwudniowej wycieczce do Warszawy. Uczniowie zwiedzili  
z przewodnikiem miasto – Stare Miasto, Powązki, Łazienki Królewskie, Pałac Kultury i Nauki (taras 
widokowy). Zwiedzili także Zamek Królewski, Muzeum Powstania Warszawskiego, odwiedzili Parlament. 19 
października obejrzeli spektakl „Weekend z R” w OchTeatr. 
Dwudniowa wycieczka do Krakowa z Gimnazjum nr 3 w Ochotnicy Górnej odbyła się w dniach 8-9 listopada 
2011. W trakcie wyjazdu 45 uczestników warsztatów zwiedziło Kraków, Zamek Królewski na Wawelu, 
wzięło udział w warsztatach w Muzeum Narodowym, uczniowie obejrzeli także spektakl  „Mayday 2”  
w Teatrze Bagatela. 
W wycieczce do Krakowa z Gimnazjum nr 1 w Tylmanowej, która odbyła się 22 listopada, wzięło udział 48 
uczniów. Zwiedzili oni Katedrę Wawelską, dzwon Zygmunta oraz groby królewskie.  W następnej kolejności 
odwiedzili Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Najbardziej ciekawą dla uczniów  strefą tego muzeum 
okazała się część doświadczalna, dzięki której mogli poznać działanie niektórych praw fizycznych. 
Następnie obejrzeli spektakl „Okno na Parlament” w Teatrze Bagatela. 
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Uczestnicy wyjazdów studyjnych  poszerzyli wiedzę z zakresu  sztuki, teatru, dóbr kultury i ekologii. 
Młodzi dziennikarze biorący udział w wycieczkach przygotowują także artykuły do gazetek szkolnych o tych 
wydarzeniach.  

                                                             Koordynator projektu Agata Chlipała 
_____________________________________________________________________________________ 
WIESCI  Z  SOŁECTW GMINY OCHOTNICA DOLNA P 
 
Poniżej, przedstawiamy Państwu informacje o inwestycjach realizowanych na terenie Sołectw Gminy  
w miesiącach wrzesień – listopad 2011 r.: 
 

Sołectwo Tylmanowa 
1. Wykonanie dodatkowego oświetlenia w osiedlach: Rzeka Górna, Księżaki, Potok. 
2. Wykonanie wiaty na przystanku w osiedlu Rzeka. 
3. Remont drogi, żwirowanie w os. Kotelnica. 
4. Wykonanie ścieżki edukacyjnej w os. Rzeka – montaż repliki żołnierza.  
5. Wykonanie fosy odwadniającej  - os. Obłaz Górny – Lachówka.  
6. Wykonanie nawierzchni asfaltowej  w os. Zabaście – 250mb X3 m. 
7. Wykonanie nawierzchni asfaltowej  w os. Rzeka Górna – 250 mb X3 m. 
8. Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w os. Rzeka na odcinku  200 mb. 
9. Poszerzenie i wykonanie chodnika, wjazdu – Szkoła Podstawowa im. mjr H. Sucharskiego.  
10. Remont mostu na rzece Dunajec w os. Brzegi.  
11. Wykonanie zabezpieczenia, siatki oraz poszerzenie drogi i wykonanie barier ochronnych w os. 

Połanki na odcinku 180mb.  
12. Wykonanie remontu barier mostku w os. Klępy i Marciakówka.  
13. Wykonanie barier ochronnych przy drodze w os. Zabliszcze – 170mb.  
14. Budowa kanalizacji w os. Kłodne.  
15. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tylmanowej – Łęg Dolny.  

 
Serdeczne podziękowania dla wszystkich wyborców  za ponowne obdarzenie mnie 

zaufaniem   poprzez wybór na kolejną kadencję Sołtysa Sołectwa Tylmanowa. 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzę Mieszkańcom 
zdrowia, szczęścia, pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym oraz błogosławieństwa Bożego na 
każdy dzień.  

          Sołtys Sołectwa Tylmanowa 
          Jan Ligas 
 

Sołectwo Ochotnica Dolna 
 
1. Wykonanie drogi w os. Rola –  100mb x 3m – nakrapianka /zadanie zrealizowane w ramach  

wniosku na drogi w  rolnictwie/. 
2. Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w os. Sojkówka - Barbarówka – 210mb. 
3. Odbudowa drogi  gminnej w os. Soskówka –  masa asfaltowa 170mbx3m  /zadanie zrealizowane  

w ramach  środków powodziowych. 
4. Trwają prace w os. Skrodne związane z wykonaniem zabezpieczenia mostku oraz drogi gminnej   

murem oparowym 10mb x 3 /zadanie realizowane w ramach środków powodziowych/. 
5. Trwają końcowe prace przy nowej kładce pieszo-jezdnej w os. Kuce. Termin zakończenia  

i oddania do użytku – koniec grudnia. 
6. W dniu 27.11.11 odbyło się Zebranie Rady Sołeckiej. Tematem zebrania był projekt budżetu  

 Sołectwa Ochotnica Dolna na 2012 r. 
 

         Sołtys Sołectwa Ochotnica Dolna 
         Wojciech Chlipała 
 

Sołectwo Ochotnica Dolna – Młynne  
 

1. Wykonano chodnik dla pieszych wzdłuż drogi gminnej w osiedlu Brzeźnie.  
2. Wykonano nakrapiankę asfaltową na drodze gminnej w osiedlu Gołdyny, Jagieły oraz wjazd na 

most w osiedlu Błachuty.  
3. Położono dywanik asfaltowy na drodze gminnej do osiedla Równia.  
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4. Poprawiono rów odwadniający wzdłuż drogi gminnej do osiedla Szlagówka.  
5. Poprawiono końcowy odcinek drogi gminnej do osiedla Wierch Młynne.  

 
        Sołtys Sołectwa Ochotnica Dolna – Młynne  
        Józef Chrobak 
 

Sołectwo Ochotnica Górna 
  
1. Wykonano nowe nawierzchnie asfaltowe: osiedle Jamne, P.potok odcinek 300 mb oraz 

Bartoszówka odcinek 200 mb. jak również uzupełniono i poprawiono górny odcinek drogi w os. 
Jamne – 250mb. 

2. Wykonano zabezpieczenia potoków, dróg gminnych oraz murów oporowych i mostów koszami    
siatkowymi w osiedlach: Jamne, Jaszcze, Studzionki, Forendówki – Holina oraz Bartoszówka. 

3. Wykonano i doposażono w lampy oświetlenie uliczne w os. Stasichy, Białówka, Czepiele  
i Furcówka. 

4. Wyłożono plac wokół budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i W.O.K.-u kostką brukową 400m2. 
5. Wykonany został chodnik wzdłuż drogi powiatowej w kierunku os. Bielskie. 
6. Nadal trwają prace remontowo-inwestycyjne przy budynku Szkoły. 
 
W związku ze zbliżającym się końcem roku oraz Świętami Bożego Narodzenia serdecznie 

dziękuję wszystkim współpracującym ze mną osobom, instytucjom i stowarzyszeniom za miłą, 
serdeczną i konstruktywną współpracę służącą rozwojowi naszej lokalnej społeczności. Składam 
Wam oraz całej społeczności wsi Ochotnica Górna moc serdecznych i gorących życzeń: zdrowych, 
radosnych i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 
Nowym Roku. 

                                                                                                                             Z wyrazami głębokiego szacunku 
             Zdzisław Błachut 
             sołtys wsi i kierownik WOK. 

_____________________________________________________________________________________________________ 
DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – SPORTOWA GMINY OCHOTNICA DOLNA  
 
Poniżej przedstawiamy informacje z działalności Wiejskich Ośrodków Kultury w miesiącach wrzesień – 
listopad 2011r. : 
 
 

WOK Tylmanowa 
 

1. Kurs tańca towarzyskiego dla dzieci i młodzieży  
2. Ognisko muzyczne  (w każdy piątek) – nauka gry na gitarze, pianinie – zespół wokalny.  
3. Ognisko muzyczne (w każdy wtorek i czwartek) – nauka gry na pianinie, organach i gitarze. 
4. Wyjazd zawodników Klubu Motorowo – Rowerowego na zawody – Harenda, Zakopane.  
5. Zespól regionalny „Mali Tylmanowianie” (w każdy czwartek). 
6. Impreza z Zespołem regionalnym – plac przy WOK Tylmanowa – wspólny śpiew, grillowanie. 
7. Uroczystość 50 i 60 – lecia  małżeństwa. Występ Zespołu „Effective”. 
8. Ogólnopolski turniej piłkarski Coca Cola – CUP –  boisko piłkarskie Tylmanowa – udział wzięło 18 

zespołów – chłopcy, 6 zespołów dziewczyny z całej Małopolski.  
9. Konkurs plastyczny dla dzieci w kat. 1 – 3 pt. „Tylmanowska Jesień” – udział wzięło 29 osób. 
10. Konkurs plastyczny dla uczniów gimnazjum pt. „Jan Paweł II Papież” – udział wzięło 10 osób. 
11. Gminny Konkurs Recytatorski w kat. proza i gwara dla uczniów szkół podstawowych 

 i gimnazjów. Udział wzięło 36 osób. 
12. Ogólnodostępna zabawa andrzejkowa organizowana na zakończenie sezonu piłkarskiego przez 

OSP i WOK w Tylmanowej. 
13. Turniej tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży w kat. szkoła podstawowa i gimnazjum. Udział 

wzięło 40 osób.  
14. Turniej piłkarzów – kat. kl. 1 – 4 . Udział wzięło 16 osób.  
15. Konkurs kolęd – wyjazd Zespołu wokalnego do Nowego Targu.  
16. Mecze ligowe w miesiącu: wrzesień – październik -  Klub Lubań Tylmanowa (trampkarze, juniorze 

 i seniorzy).  
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17. Konkurs kartek i stroików świątecznych dla dzieci w kat. szkoła podstawowa.  
 

 

Kierownik WOK w Tylmanowej  
          Jan Ligas 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

WOK  Ochotnica Dolna 
 

• WARSZTATY JĘZYKA  ANGIELSKIEGO NA WESOŁO 
 
Przez tydzień odbywały się zajęcia języka angielskiego w dwóch grupach wiekowych. Zajęcia prowadziła 
Pani Katarzyna Sosińska. Dzieciaki poznawały język angielski poprzez gry i zabawę. W ostatnim dniu 
warsztatów zorganizowano ognisko, po którym wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy ukończenia. 
 

 

 

• WAKACJE Z DOMEM KULTURY 
 

          Przez kilka dni po 5 godzin dzieci spotykały się przy Wiejskim Ośrodku Kultury na wspólnej zabawie. Celem  
zajęć było zapełnienie wolnego czasu dzieciakom, pokazanie im jak fajnie można bawić się w grupie. Nie 
zabrakło gier, tańca, plastyki, konkurencji sportowych,  dużo, dużo ruchu, śmiechu i wspaniałej zabawy. 

           Dodatkową atrakcją był pokaz pracy strażaków. Dzieciaki mogły szczegółowo obejrzeć wozy strażackie, 
wyposażenie gaśnicze oraz sprzęt do ratownictwa medycznego i technicznego. Strażacy pokazali akcję 
gaszenia pożaru i  udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Dzieciaki zwiedzały także cały 
budynek Remizy Strażackiej. 
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• DOŻYNKI MAŁOPOLSKIE 
 

           W Kamienicy odbyły się Dożynki Małopolskie, na które Wiejski Ośrodek Kultury wraz ze Związkiem 
Podhalan przygotował wieniec. W konkursie brały udział wieńce ze wszystkich gmin województwa 
małopolskiego.  Ciężka praca nie poszła na marne ponieważ zdobyliśmy nagrodę specjalną, którą jest 
pięciodniowa wycieczka do Brukseli dla dziesięciu osób wykonujących wieniec. 

 

 

• KONCERT ORKIESTRY DĘTEJ W ŁĄCKU Z OKAZJI ŚWIĘTA OWOCOBRANIA 
 
• TEATR DLA DZIECI „WŁAŚNIE LECI SHOW DLA DZIECI” 
 
Wystąpili aktorzy z Częstochowskiego Teatru Małgo – w programie: piosenki, zabawy, quizy, konkursy  
i scenki bajkowe. 
 
 
 
• WARSZTATY MUZYCZNE WRAZ Z ZESPOŁEM „MINĆOL“ ZE SŁOWACJI 
 

Od 1 sierpnia 2011 roku do 31 lipca 2012 roku Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy 
Dolnej realizuje projekt pt."Łączą nas góry i muzyka" nr. PL- SK/TAT/IPP/II/14. 

Całkowity koszt projektu to 29.131,00 EUR 
     Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to: 24.761,35 EUR, wkład własny 

Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Dolnej to: 1.456,55 EUR, natomiast kwota dofinansowania  
z budżetu państwa to: 2.913,10 EUR. 
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Partnerem projektu jest Obec Kyjov z siedzibą w Kyjovie, reprezentowanym przez Juraj Chamila. 
Koordynatorem projektu jest Anna Cwynar. 

Projekt zakłada realizację następujących działań: 

          - przeprowadzenie warsztatów muzycznych, 

          - opracowanie i aranżację utworów do wspólnego wykonania o charakterze regionalnym, 
          - nagranie materiału dźwiękowego na płytę, 
          - organizację koncertu w Kyjovie na Słowacji, 
          - organizację i przeprowadzenie koncertu finałowego, 
          - utworzenie i aktualizację strony internetowej. 

            W ramach projektu w październiku odbyły się pierwsze warsztaty, na które do Ochotnicy Dolnej 
przyjechał zespół "Minćol". Na warsztatach szukano wspólnych motywów muzycznych. Wybrano z 
repertuaru zespołów utwory do opracowania do wspólnego wykonania. Zespoły miały możliwość ćwiczenia 
gry i śpiewu utworów, które będą nagrywane w studio. 

• KONCERT ORKIESTRY DĘTEJ W OCHOTNICY GÓRNEJ 
 

  Wiejski Ośrodek Kultury zrealizował projekt pt. „Kultywowanie i promocja lokalnej   twórczości   
poprzez doposażenie Orkiestry Dętej OSP Ochotnica Dolna i organizację koncertu Orkiestry“ z zakresu 
małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju“ objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
         Cele projektu: podtrzymywanie tradycji lokalnych, promocja gminy Ochotnica Dolna poprzez 
występy orkiestry w różnych częściach Polski, dostarczenie atrakcji kulturalnych społeczności lokalnej oraz 
turystom poprzez występy orkiestry przy okazji lokalnych uroczystości, poprawa oferty spędzania wolnego 
czasu mieszkańców gminy Ochotnica Dolna, stworzenie możliwości rozwoju edukacyjnego młodzieży 
szlifującej talent muzyczny. 
          W ramach projektu zakupiono instrumenty muzyczne tj.: 3 trąbki, saksofon altowy, saksofon 
tenorowy, flet piccolo, 2 flety poprzeczne, 2 klarnety, puzon, tenorhorn oraz instrumenty perkusyjne. 
Całkowity koszt operacji: 36 751,20 
Kwota dofinansowania z EFRROW:  20 487,73 
 Uwieńczeniem projektu był koncert orkiestry na nowych instrumentach w siedzibie partnera, którym 
jest Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej. Dla wszystkich przybyłych gości zorganizowano 
poczęstunek. 
       Gościnnie wystąpił zespół „Minćol“ ze Słowacji, z którym Wiejski Ośrodek Kultury realizuje  projekt 
pt. „Łączą nas góry i muzyka“. 

 
• OD PAŹDZIERNIKA PROWADZONE SĄ ZAJĘCIA TANECZNE I AEROBIK 
 
Naukę tańca prowadzi wykwalifikowany instruktor Mirosław Haczek. 
Harmonogram zajęć: 
Piątki: godz. 15.15.  Grupa taneczna (taniec nowoczesny) - maluchy 
            godz. 20.00.  Aerobik 
Soboty: godz. 11.30.  Grupa taneczna (taniec nowoczesny) – starsze dzieci 
 godz.12.30. Nauka tańca nowoczesnego dla młodzieży (do tej grupy można się jeszcze zapisać). 
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Wszystkich chętnych zapraszamy do zapisów na kurs tańca towarzyskiego. 

 
Wiejski Ośrodek Kultury planuje utworzyć zespół regionalny. Zapraszamy chętnych do zapisów. 
 
• UTWORZONO GRUPĘ MUZYCZNO – TEATRALNĄ 
 
Pierwszym przedstawieniem przygotowanym przez tę grupę był: 

� WIECZÓR MUZYCZNO  -  POETYCKI Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. 
Wystąpił również Chór Parafialny, za co serdecznie dziękuję. 

    

 

• ANDRZEJKI W RYTMIE LAT 70, 80, 90 (IMPREZA PRZEBIERANA) 
Ważna informacja dla wszystkich imprezowiczów: 
Po Andrzejkach odnaleziono telefon komórkowy. Poszukiwany właściciel! 

 
• POWSTAŁA STRONA INTERNETOWA WIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY: 

www.wok.ochotnica.pl        
 
 
 
 
 
• MIKOŁAJKI     
                                                     „Święty Mikołaj“ 
Dzień 6 grudnia to dzień radości             Wszystkim się dzisiaj prezent dostanie 
Każdy uprzejmy, każdy bez złości           Babci, dziadkowi, tacie i mamie 
Mama się cieszy, grzeczne są dzieci       Ale najbardziej dzieciom się cieszy 
Bo dzisiaj do nich Mikołaj przyleci           Szczególnie do nich Mikołaj spieszy 
 
Święty Mikołaj przyleciał z nieba             Dzieci krzyknęły „ Światełko świeci! 
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Przyniósł prezenty co komu trzeba          Mikołaj jedzie! Dzwonią dzwoneczki! Konik Go wiezie!' 
Przyleciał z nieba, do sani wsiada           Konik w galopie dzwonkami świeci 
Tak wielki worek unieść nie lada              Aby odnaleźć te grzeczne dzieci 
  
                                                            Odnalazł dzieci, worek otwiera 
                                                             Do każdego dziecka czule się uśmiecha 
                                                           Przytula do serca, z każdym rozmawia 
                                                           Wyciąga wymarzone prezenty 
                                                            To dobry człowiek- Mikołaj Święty. 
 
                                                                                                          Aniela Konopka 
 
         W dniu 6 grudnia w Wiejskim Ośrodku Kultury zagościł Święty Mikołaj wraz ze swoim pomocnikiem. 
Dzieciaki z wielką radością wypatrywały Gościa...zadzwoniły dzwonki i przed oknami Ośrodka Kultury 
pojawił się zaprzęg Świętego Mikołaja. Dzieci były zadziwione i jednocześnie bardzo szczęśliwe. Mikołaj 
wszedł do środka i wszystkim grzecznym dzieciom rozdał wspaniałe prezenty. Kiedy worek się opróżnił 
Święty Mikołaj zaprosił dzieci na przejażdżkę saniami. 

 
• ORKIESTRA DĘTA WYDAŁA PŁYTĘ KOLĘD I PASTORAŁEK pt.  „PRZYLECIELI  ANIELI“. 

           
Orkiestra serdecznie dziękuje Wójtowi Gminy Panu Kazimierzowi Konopka oraz Radzie Gminy na 

czele z przewodniczącym Panem Stanisławem Urbaniak za życzliwość i pomoc finansową oraz wszystkim, 
dzięki którym płyta mogła powstać. 

 Życzymy miłego słuchania w gronie rodziny i przyjaciół. 
 
Wiejski Ośrodek Kultury zaprasza na: 
• IMPREZĘ TANECZNĄ W SZCZEPANA 
 
• WIECZÓR MUZYCZNO-POETYCKI W WYKONANIU GRUPY MUZYCZNO TEATRALNEJ ORAZ    
            ORKIESTRY DĘTEJ połączony z promocją płyty „Przylecieli Anieli“. 
 
• BAL SYLWESTROWY 

Więcej informacji w WOK-u i pod numerem telefonu 18 262 46 23. 
 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę Wszystkim, by miłość, pokój, 
nadzieja, szczęście i ciepło ludzkich serc towarzyszyły Wam w Święta i przez cały Nowy Rok. 
  
                                                                                Kierownik WOK w Ochotnicy Dolnej 
                                                                                 mgr inż. Monika Jagieła 

WOK  Ochotnica Górna 
 
12 września  – rozpoczęcie zajęć tematycznych w grupach i ogniskach zainteresowań: 

• WARSZTATY MALARSTWA NA SZKLE I PŁÓTNIE     – zapisano  19 uczestników, 
• WARSZTATY GOSPODARSTWA DOMOWEGO i SCHOLLA – zapisano  25 uczestników, 
• WARSZTATY GINĄCYCH ZAWODÓW       – zapisano  11 uczestników, 
• ZESPÓŁ REGIONALNY „MALI OCHOTNI”       – zapisano  21 uczestników 

                                         _______________________________________________________________ 
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                                                                                       RAZEM:                    76 dzieci i młodzieży 
 
29 września  – Konferencja POROZUMIENIA KARPACKIEGO „Karpaty naszym domem” dotycząca 
                          problematyki gospodarowania w terenach górzystych na całym łuku polskich Karpat. 
 
Październik był miesiącem pięknej słonecznej pogody, która sprzyjała organizowaniu na naszym terenie, 
licznych wycieczek turystycznych przez szkoły i nie tylko, licznych wycieczekturystycznych. Przykładem 
tego jest liczba  osób, która zwiedziła naszą STAŁĄ WYSTAWĘ znajdującą się na poddaszu Wiejskiego 
Ośrodka Kultury. Odwiedziła nas młodzież ze szkół średnich: Łącka, Nowego Sącza, Brzeska, Mielca,  
Krakowa,Sandomierza oraz Sycowa jak również delegacje z L.G.D. „Kraina nafty” i Słowacji. W sumie 
wystawę w tym miesiącu odwiedziło ponad 270 osób, która zapoznała się z naszą tradycją, kulturą  
i historią. 
 
30 października – koncert ORKIESTRY DĘTEJ z Ochotnicy Dolnej w ramach podpisanego partnerstwa    
                           z Wiejskim Ośrodkiem Kultury w Ochotnicy Dolnej przy realizacji wniosku z L.G.D.   
                           „GORCE-PIENINY”. 
04 listopada  – zorganizowanie spotkania z grupą dzieci i młodzieży pn. „ Młodzież szansą rozwoju    
                            obszarów wiejskich- jak zostać lokalnym LEADER-em”.   
05 listopada  – jak co roku o tej porze, grupa dzieci i młodzieży wraz z instruktorem p. Jarosławem  
                          Buczkiem, wyszła w teren w góry, odwiedzając  zapomniane groby partyzantów. 
11 listopada  – Narodowe Święto Niepodległości- uroczysta patriotyczna Msza Św, pochód na pobliskie  
                          wzgórze do KRZYŻA WOLNOŚCI-upamiętniające 90 rocznicę jego wzniesienia w 1921r. 
                          prezentacja archiwalnych filmów z okresu międzywojennego oraz lat 70-80 dotyczących 
                          Ochotnicy Górnej. W uroczystościach brała udział duża grupa dorosłych, młodzieży  
                         i dzieci, gdzie szczególnie wyróżniał się, powstały nowy szczep harcerski, prowadzony 
                          przez Panią Monikę Gierczyk –nauczycielki z Gimnazjum w Ochotnicy Górnej. 
23 listopada  –  zorganizowanie imprezy „andrzejkowej” dla dzieci młodzieży działającej przy W.O.K. 
26 listopada  –  impreza kulturowa OCHOTNICKIE SKUBACKI wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich 
                           oraz członkami Związku Podhalan z Ochotnicy Górnej. 
 
                 Kierownik WOK w Ochotnicy Górnej  
                 Zdzisław Błachut 
_____________________________________________________________________________________ 
DYŻURY RADNYCH 
 

1) Przewodniczący Rady Gminy Ochotnica Dolna – Stanisław Urbaniak  
dyżur w każdy piątek  miesiąca w godz. 13.00 – 15.00  
tel. 182620919 
 

2) Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Ochotnica Dolna – Mieczysław Trybulec  
dyżur w każdy wtorek miesiąca w godz. 11.00 – 15.00  
tel. 182620919. 
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