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Trwają zajęcia sportowe i rekreacyjne 
organizowane w ramach gminnego projektu: 
„Sportowo żyj - żyj kolorowo!” w ramach 
poddziałania 9.5: Oddolne inicjatywy edukacyjne 
na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki.  
 
Odbyła się  wycieczka sprawnościowa na Lubań 
przygotowana przez profesjonalną firmę  
z udziałem ratownika górskiego, w której wzięło 
udział 15 osób.  

Uczestnicy tej wyprawy mogli nauczyć się jak zachować się w górach w sytuacjach zagrożenia - burzy, 
śnieżycy, zbłądzenia, spotkania z dzikimi zwierzętami. Poznali również zasady udzielania oraz wzywania 
pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Zapoznali się także ze sprzętem będącym na 
wyposażeniu profesjonalnych ratowników górskich. 
 
2 sierpnia 2012 roku grupa 43 uczniów z terenu naszej gminy wzięła udział w całodziennej wycieczce do 
wioski indiańskiej w Szczyrzycu. Podczas pobytu w wiosce dzieci zapoznały się z kulturą i sposobami życia 
Indian Ameryki Północnej. Oglądały wnętrze namiotu indiańskiego, poznawały modę, a także styl życia tych 
ciekawych ludzi. Z zaciekawieniem słuchały fascynujących opowieści dotyczących codziennego życia 
Indian. Uczestniczyły także w zabawach i konkurencjach sprawnościowych – strzelaniu z łuku, kręciołkach, 
biegu Apackim, równoważni Soszonów. Podczas warsztatów rękodzielniczych dzieci wykonywały indiańskie 
amulety.Ta z pozoru prosta praca, wymagała od uczestników wytrwałości i cierpliwości. Efektem były 
osobiste amulety, które każdy z uczestników zachował dla siebie.Ciekawym doświadczeniem były warsztaty 
muzyczne, podczas których dzieci z zainteresowaniem poznawały i słuchały dźwięków indiańskiego bębna, 
aborygeńskiego didgeridoo, afrykańskich bębnów, grały także na deszczowych patykach. Na koniec 
uczestnicy nauczyli się indiańskiej pieśni wojownika. Dzieciaki miały okazję spróbować specjału kuchni 
indiańskiej: przepysznych placków z mąki kukurydzianej z syropem klonowym lub ostrym sosem. Pamiątką 
po pobycie w wiosce indiańskiej będzie stylizowany portret każdego z uczestników, a także fantastycznie 
 i jak najbardziej indiańskie łapacze snówG 

 
W ramach projektu na kompleksie sportowym „Orlik” przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II  
w Ochotnicy Dolnej – Centrum odbywają się zajęcia: piłki nożnej, piłki koszykowej, siatkówki, a także 
zabawy ruchowe dla młodszych dzieci oraz taniec i gimnastyka. 
 
Pod czujnym okiem trenerów piłkarskich, wuefistów oraz instruktorki tańca i gimnastyki fitness dzieciaki  
i młodzież doskonalą swoje umiejętności technik sportowych, ale przede wszystkim ciekawie i miło spędzają 
wakacyjny czas. Do dyspozycji uczestników jest również nowy, zakupiony w ramach projektu sprzęt 
sportowy (piłki, materace, worki bokserskie, maty do ćwiczeń, liny do przeciągania, skakanki, piłki do 
skakania, i wiele innych fantastycznych rzeczyG). 

 
Drodzy Rodzice! 
 
 Nie da się ukryć, że pozytywnym aspektem, jaki płynie z uprawiania sportów jest przede wszystkim 

zdrowie.  
 
Dziecko, które jest aktywne fizycznie jest po prostu dzieckiem zdrowym, które omijają wszelkie infekcje, czy 
też często spotykane w dzisiejszych czasach wady postawy. Wzmożony ruch to mniej godzin spędzonych 
przed komputerem, czy telewizorem, a tym samym zdrowy i silny organizm. Młody człowiek staje się o wiele 
bardziej wytrzymały, odporny na stres, a jego ciało jest zwinne i wygimnastykowane. Niestraszne mu zatem 
żadne kontuzje i urazy.  
 
Poza tym uprawianie sportu ma zbawienny wpływ na umysł – poprawia koncentrację, uczy analitycznego  
i szybkiego myślenia.  
 
A przede wszystkim najważniejszą korzyścią, jaka płynie ze sportu jest jednak RADOŚĆ, ZADOWOLENIE 
I POCZUCIE SPEŁNIENIA u dziecka i nas rodzicówG 

 
Małgorzata Kędzierska 
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DEKLARACJA WOLI  PODJĘCIA  WSPÓŁPRACY POMIĘDZY GMINAMI OCHOTNICA – WEJHEROWO 
 

 

W dniach 10 - 13 sierpnia br. gościła w naszej 
gminie delegacja z Gminy Wejherowo w składzie: 
Wójt Gminy  P. Henryk Skwarło, Pełnomocnik 
Wójta d.s Organizacji i Rozwoju Gminy  
P. Krzysztof Zabiegliński, Kierownik Referatu 
Oświaty i Spraw Społecznych P. Krzysztof 
Sapieha. 
 
Gmina Wejherowo to gmina wiejska  
w województwie pomorskim licząca blisko 22 tys. 
mieszkańców. Położona jest w regionie 
północnych Kaszub, pośród urokliwych lasów  
i czystych jezior w odległości kilkunastu 
kilometrów od wybrzeża Bałtyku. 

 
Władze tej pomorskiej gminy doceniając walory turystyczne i kulturalne naszego regionu wyraziły chęć 
podjęcia współpracy z Gminą Ochotnica Dolna w zakresie: 
 - wymiany wakacyjnej dzieci i młodzieży,  
 - wymiany kulturalnej z uwzględnieniem tradycji regionalnych, 
-  wymiany dobrych doświadczeń pracowniczych, 
 - wzajemnej promocji walorów turystycznych, wypoczynkowych i kulturalnych, 
- udzielania partnerskiej pomocy instytucjom, organizacjom i mieszkańcom współpracujących Gmin. 
 
W dniu 11 sierpnia w Tylmanowej doszło do spotkania Wójtów Gmin Ochotnica i Wejherowo oraz 
podpisania deklaracji woli podjęcia współpracy. Strony zobowiązały się do podjęcia niezwłocznych działań 
zmierzających do zawarcia porozumienia o współpracy międzygminnej. 
 
W czasie spotkania zostały rozpoczęte rozmowy na temat wymiany wakacyjnej: 40 uczniów z Gminy 
Wejherowo spędzi przyszłe wakacje w Tylmanowej a 40 uczniów z naszej gminy będzie mogło uczestniczyć 
w wypoczynku w Orlu. Każda z gmin będzie organizowała program pobytu młodzieży na swoim terenie. 

 
Kierownik ZOFS w Ochotnicy Dolnej  

Jadwiga Czajka  
_____________________________________________________________________________________ 
UCZNIOWIE SZKOŁY KS. PROF. J. TISCHNERA NA XVI MIĘDZYNARODOWYM FESTIWALU 
PIOSENKI I KULTURY ROMÓW W CIECHOCINKU 
 
Miniony rok szkolny przyniósł wiele interesujących doświadczeń oraz sukcesów. Uczniowie chętnie 
reprezentowali szkołę w konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych. Wielokrotnie pokazali, iż 
reprezentują wysoki poziom wiedzy i umiejętności. Na uwagę zasługuje uczeń kończący naszą szkołę 
Jakub Piszczek, który pokonał wszystkie możliwe etapy Małopolskiego Konkursu Biblijnego 
osiągając tytuł Laureata.  
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Nasza szkoła stara się zapewnić uczniom jak najlepsze warunki i możliwości wszechstronnego  rozwoju, 
dlatego organizujemy wiele ciekawych wyjazdów integracyjnych oraz wycieczek krajoznawczych. Wyjazdy 
to doskonała forma nauki przez doświadczanie otaczającego świata, to uczenie dzieci wrażliwości na 
potrzeby innych oraz doskonała okazja do budowania więzi i przyjaźni  pomiędzy rówieśnikami.  Wyjazdy to 
nie tylko  przerywnik  w  codziennej  nauce w szkolnych ławkach - to wspólne wyjazdy wyzwalają  
w dzieciach prawdziwe emocje, pozwalają im otworzyć się na otaczający świat, dodają pewności siebie. 
 
 
 
W czerwcu zorganizowaliśmy we współpracy ze 
Specjalnym Ośrodkiem Szkolno -Wychowawczym  
Nr 1 z Nowego Targu integracyjny wyjazd na 
festyn, podczas którego uczniowie kl IV pod 
okiem policjantów zdawali pierwsze swoje „prawo 
jazdy”- kartę rowerową. Po egzaminie wszyscy 
uczestnicy grillowali, brali udział w konkursach 
 i zawodach sportowych.  Spędzili miłe chwile ze 
swoimi rówieśnikami z Nowego Targu. 

Nasza szkoła nie zapomina o uczniach podczas wakacji. Co roku organizujemy integracyjną kolonię 
wspólnie z dziećmi pochodzenia romskiego - realizując  Program na Rzecz Społeczności Romskiej  
w Polsce. W tym roku dzieci pod opieką mgr Michaliny Knapik, mgr Janiny Szlaga oraz pani Ireny Oraczka 
wzięły udział w dwudniowym XVI Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Kultury Romów w Ciechocinku. 
Podczas 10 dniowego wyjazdu dzieci zwiedzały Ciechocinek,Toruń, Chełmn. Były w Aquaparku, w parku 
linowym, jeździły konno, grillowały i wspólnie bardzo miło spędzały czas.  
 

 
 
Szkoła to miejsce, które daje możliwości, otwiera horyzonty, spełnia marzenia, odkrywa nieznany świat. 
Dokładamy wszelkich starań, aby nasi uczniowie, rodzice oraz społeczność lokalna tak postrzegała  szkołę 
ks. prof. J. Tischnera w Ochotnicy Dolnej. 

Dyrektor,  nauczyciele 
SP im. ks. prof. J. Tischnera w Ochotnicy Dolnej 

_____________________________________________________________________________________ 
A W SOŁECTWACH GMINY OCHOTNICA DOLNA  
 
w okresie kwiecień – lipiec 2012 wykonano następujące prace: 
 

I. Sołectwo Tylmanowa 
  

1. Poszerzenie i remont drogi „Sobel” – usługa spycho – koparką. 
2. Wykonanie zabezpieczenia skarpy w os. Brzegi i kraty ulicznej do odwodnienia drogi. 
3. Zakup płyt drogowych – 30 szt. – utwardzenie drogi w os. Piszczki.  
4. Droga Ziemianki – poszerzenie, utwardzenie. 
5. Droga Rzeka Dolna – remont i poszerzenie drogi. 
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6. Odbudowa dróg – położenie asfaltu w os. Zabaście – 400mbX3m + żwirowanie na odcinku 185 mb.  
7. Odbudowa drogi Klępy – położenie asfaltu na dł. 750mX3m. 
8. Wykonanie wiat przystankowych w os. Stachówka i Brzegi oraz remont wiaty przystankowej 

Tylmanowa – Szkoła. 
9. Odbył się przetarg na wykonanie II etapu zaplecza socjalnego przy boisku piłkarskim  

w Tylmanowej. Wykonawca firma MIGA GIPS Migacz.    
10. Odbył się przetarg na wykonanie chodnika przy  drodze wojewódzkiej - 4 odcinki. Wykonawca firma 

„JANDA” Mszana Dolna. 

Jan Ligas 
Sołtys SołectwaTylmanowa 

II. Sołectwo Ochotnica Dolna 
 

1. Zabezpieczenie osuwiska drogi gminnej w os. Skrodne siatkami kamiennymi na odcinku 25mb. 
Odbudowa drogi oraz montaż barier drogowych. Poprawa rowów odwadniających. 

2. Wykonanie masy asfaltowej na drodze gminnej w os. Gorcowe 500mb x 5m. Wymieniona 
inwestycja wykonana była ze środków powodziowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych  i Administracji plus wkład własny. 

3. Wykonanie masy asfaltowej na drodze gminnej w os. Ligasy 400mb x 3m. Wymieniona inwestycja 
wykonana była ze środków: wniosek na drogi rolnicze 50% plus 50% wkładu własnego. 

4. Wykonano remonty dróg gminnych na terenie Sołectwa, tj. Skrodne, Gorcowe,  Kudowe,  Nogawki 
Szymany, Leskówka,  Bąki, Kołodzieje, Lubańskie Rola, Janczurowski Potok, Osobie, Brysiówka.  

      
Wojciech Chlipała 

Sołtys Sołectwa Ochotnica Dolna 
III. Sołectwo Ochotnica Dolna – Młynne  

 
1. Remont dróg gminnych. 
2. Wykonano dywanik asfaltowy na drodze gminnej do os. Bystry Gronik o dł. 850mb, poprawiono 

również rów odwadniający wzdłuż tej drogi. 
3. Wykonano dywanik asfaltowy na drodze gminnej w os. Piszczki o dł. 280mb, poprawiono także rów 

odwadniający wzdłuż tej drogi. 
4. Zakupiono i zamontowano kręgi na drodze gminnej w os. Błachuty i Krzyśki, wykorytowano  

i utwardzono w/w drogę. 
5. Zabezpieczono wlot przepustu płytami drogowymi na drodze gminnej w os. Wyżny Gronik. 
6. Założono barierki oraz dołożono kręgi na drodze gminnej do os. Chrobaki. 
7. Zakupiono i założono kręgi na drodze gminnej w os. Jagieły, wykonano rów odwadniający. 
8. Remont barier na moście do os. Tomaśki. 

Józef Chrobak 
        Sołtys Sołectwa Ochotnica Dolna- Młynne 

IV. Sołectwo Ochotnica Górna 
 

1. Dokonano zabezpieczeń w postaci koszy siatkowych następujących dróg gminnych: droga 
Forendówka , droga Holina i droga Jamne.  

2. Wybudowano nowy odcinek drogi asfaltowej w os. Mostkowe  - 700mb. 
3. Wykonano drogę łącząca mierydzysko w stronę Gorca. 
4. Wykonano pozimowe prace remontowe dróg gminnych (łatanie dziur).  

 
W obecnym okresie kontynuowane są prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w os. Jamne, jak 
również w dalszym ciągu trwa modernizacja budynku szkoły podstawowej i gimnazjum.               

            Zdzisław Błachut 
Sołtys Sołectwa Ochotnica Górna              

 
__________________________________________________________________________________________________________ 
DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI UPOWSZECHNIANIA KULTURY NA TERENIE GMINY OCHOTNICA 
DOLNA  
 
Przedstawiamy Państwu informację Kierowników Wiejskich Ośrodków Kultury o działalności jednostek  
za okres: kwiecień  – lipiec 2012: 
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WOK Tylmanowa 

 
1. Konkurs palm  - plac przy WOK – u w Tylmanowej. Udział wzięło około 310 dzieci.  

                     
 
 

2. Udział zespołu wokalnego w konkursie pt. „Wygraj sukces” – etap wojewódzki  w Nowym Sączu. 
3. Turniej tenisa stołowego, bilarda, piłkarzyków w WOK Tylmanowa – kat. szkoła podstawowa 

 i gimnazjum – udział wzięło 45 osób. 

 

 
 

4. Udział zespołu wokalnego w konkursie pn. „Talenty Małopolski” w Nowym Targu – udział wzięło 12 
osób.  

5. Dzień Matki – występy uczniów ze Szkoły im. ks. J. Twardowskiego w Tylmanowej – Zawodzie – 
udział wzięło 100 osób.  

6. Dzień Dziecka – impreza masowa – nagrody dla 320 dzieci. 
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7. Konkurs recytatorski twórzczości Jana Twardowskiego w WOK Tylmanowa – 36 dzieci. 
8. Wystawa malarstwa na szkle P. Jana Jachymiaka oraz twórców ludowych z Tylmanowej. Impreza 

otwarcia, występy zespołu „Mali Tylmanowanie”, Związku Podhalan oraz kapeli regionalnej  
z Ochotnicy Górnej – udział wzięło około 150 osób.  

9. Warsztaty dla dzieci – malowanie na szkle w WOK Tylmanowa. W 3 – dniowych warsztatach 
uczestniczyli  uczniowie szkół z Ochotnicy Górnej (20 uczniów), Ochotnicy Dolnej i Młynne (17 
uczniów) i Tylmanowej (30 uczniów).  

10. Zorganizowanie przez WOK Tyklmanowa wycieczki dla zespołu regionalnego „Mali Tylmanowanie” 
wraz z rodzicami  – Czorsztyn - Niedzica (rejs po jeziorze, piknik). W wycieczce udział wzięło 36 
osób.  

11. Konkurs plastyczny pt. „Moje wakacje w WOK Tylmanowa – 21 osób.  
12. Komers dla uczniów Gimnazjum w WOK Tylmanowa – około 120 osób.  
13. Spektakl teatralny na zakończenie roku szkolnego dla uczniów oddziału przedszkolnego, klasy „0”,  

szkół podstawowych (kl. I – III) z Tylmanowej. Udział  wzięło około 220 dzieci.  
14. Festyn Misyjny – m.in. występy zespołu muzycznego INO ROS i kabaretu TRUTEŃ. 
15. Gorczańskie Kośby Ochotnica Dolna – występ zespołu regionalnego „Mali Tylmanowianie”, zespołu 

wokalnego „Effective” oraz skubacki Związku Podhalan z Tylmanowej.  
16. Festyn Tylmanowski „Lato 2012” – występy zespołów: regionalnego „Braciszkowie”, regionalnego 

„Mali Tylmanowianie”, Kapeli Krakowskiej, zespołu regionalnego „Pieniny”, zespołu muzycznego 
„Kurniawa”. Konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zabawa w plenerze przy zespole 
muzycznym „Kurniawa”.  
 

Zajęcia stałe 
Poniedziałek:  studio tańca i ruchu „RYTM” – prowadzi P. Ewelina Udziela -  48 dzieci.   

Wtorek: Ognisko Muzyczne – nauka gry na organach, pianinie i gitarze –  prowadzi P. Dorota Koszyk  
               – 16 dzieci.  
Środa: kurs prawa jazdy – prowadzi P. Jan Kwit  
Czwartek: Zespół regionalny „Mali Tylmanowianie” – prowadzi P. Stanisława Noworolnik – 24 dzieci. 
 
Piątek:  

• Ognisko muzyczne – nauka gry na skrzpcach, basach, gitarze, organach i pianinie.  

• Zespół wokalny.  
Zajęcia ogniska muzycznego i Zespół wokalny dla 18 osób prowadzi P. Stanisław Urbaniak. 

• Kółko plastyczne – prowadzi P. Małgorzata Wąchała – 12 dzieci. 
 

WOK Tylmanowa zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w zajęciach ogniska 
muzycznego, kółka plastycznego oraz zespołu wokalnego i regionalnego, a także do gry  
w piłkarzyki, bilard i tenis stołowy od poniedziałku do soboty w godzinach 16.00 - 21.00 

          
Jan Ligas 

Kierownik WOK w Tylmanowej 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

WOK  Ochotnica Dolna 
 

• Misterium Męki Pańskiej 
 

31.03. oraz 01.04. wystawiono Misterium Męki Pańskiej. Opracowanie scenariusza, szukanie aktorów, 
próby, robienie dekoracji, strojów, itd. zaczęto w styczniu. W przedstawieniu wzięli udział:  Rafał Jagieła – 
Jezus, dekoracja, Tadeusz Chryczyk – Piotr, Jan Chlipała – Jan, Ola Duduś – Judasz, Krzysztof Lizoń – 
Jakub, Sylwester Cwynar – Mateusz, Longinus, Karol Jagieła – Filip, Stezyfon, Kajfasz, Wojciech Sołtys – 
apostoł, Malchus, Wojciech Szczepaniak – Piłat, wartownik, Krzysztof Jagieła – apostoł, setnik, Grzegorz 
Ptaszek – apostoł, kapłan, Arkadiusz Tylecki – apostoł, Kasjusz, Jarosław Brusiński – apostoł, kapłan, 
Marek Faltyn – apostoł, Barabasz, Monika Jagieła – reżyser, niewiasta, dekoracja, Izabela Mazurek – 
śpiew, Weronika, Anna Cwynar – niewiasta, Mariola Królczyk – Magdalena, Laura Szafrańska – skrzypce, 
Halina Jagieła – diabeł, Agata Tylecka – anioł, Aneta Tylecka – Klaudia, Matka Boska, Elżbieta Rusnak – 
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reżyser, dekoracja, Marek Rusnak – nagłośnienie, światła, Jan Chlipała – szycie strojów, Kazimierz 
Konopka – dekoracja (pretorium piłata). 

Serdecznie dziękuję wszystkim za zaangażowanie oraz za wiele godzin spędzonych na próbach                   
w Ośrodku Kultury. Dziękuję również Księdzu Proboszczowi oraz Siostrom Zakonnym za dekoracje                        
i stroje. (Od września ruszamy z „Jasełkami Bożonarodzeniowymi” – zapraszam serdecznie „aktorów”). 

             

                 
 

• 08.04. – Orkiestra Dęta grała na Rezurekcji 
 

• 21.04. – „Święconka Związku Podhalan”  
Wspólne przygotowywanie tzw. „trzęsionki Wielkanocnej” a potem spotkanie przy stole. 
 

• 24.04. – Konkurs plastyczny „Ochotnickie krajobrazy”  
Wystawa prac zgłoszonych do konkursu plastycznego „Ochotnickie krajobrazy”, następnie ogłoszenie 
wyników oraz wręczenie nagród. Udział w konkursie wzięło 47 dzieciaków ze szkół: Młynne, Skrodne oraz 
Centrum.  
 
Nagrody i wyróżnienia: 
Klasa I- II:  I miejsce – Izabela Klimek, II miejsce – Marcin Chryczyk , III miejsce – Maria Rozmus 
Wyróżnienia: Natalia Gołdyn, Julia Chryczyk , Wiktoria Pawlik 
Klasa III – IV:  I miejsce – Natalia Gołdyn, II miejsce – Katarzyna Zasadni, III miejsce – Anna Bandyk 
Wyróżnienie: Weronika Dłubacz 
Klasa V – VI:  I miejsce – Kacper Podgórniak 

   
  

• 25.04. – Wyjazd cheerleaderek na przegląd form tanecznych „Talenty  Małopolski” do Nowego 
Targu  

 
Zajęcia taneczne rozpoczęły się w październiku 2011 r. natomiast stały skład grupy uformował się w lutym 
 i od tego czasu dzieciaki spotykają się dwa razy w tygodniu (piątki i soboty) na zajęciach, na których 
szlifują kroki i układy taneczne pod opieką wykwalifikowanego instruktora Mirosława Haczek. Oprócz 24 
dziewczynek na zajęcia uczęszczają również chłopcy, których instruktor oprócz tańca uczy akrobatyki  
i sztuk walki.  
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Serdecznie zapraszam chłopców na zajęcia po wakacjach – zapisy w WOK-u. 

      
 

• Majówki  
 
Przez cały maj codziennie o godz. 6.00 rano z dzwonnicy rozbrzmiewały Pieśni Maryjne wykonywane przez 
członków Orkiestry Dętej: Halina Jagieła, Stanisław Nogawka, Kazimierz Konopka, Zbigniew Chlebek oraz 
Wojciech Rusnarczyk. 
 

• 03.05. – Obchody Święta Strażaków  
 
Przemarsz Orkiestry Dętej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej do Kościoła Parafialnego spod WOK-u, 
uświetnienie Mszy Świętej, a następnie przemarsz do WOK-u, gdzie odbyło się uroczyste wręczenie odznak 
za zasługi dla pożarnictwa oraz występ Orkiestry. Po uroczystościach strażacy wspólnie świętowali przy 
ognisku. 

             
 

• 03.05. – Montaż słowno - muzyczny upamiętniający uchwalenie  Konstytucji 3 maja przygotowany 
przez Grupę Muzyczno - Teatralną działającą przy WOK-u.  
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• Nagrywanie płyty „Góralska Przygoda” w studio nagrań w Nowym Sączu przez Orkiestrę Dętą oraz 

zespół Minćol ze Słowacji  
 

   

 
• 12.05. – Koncert Orkiestry Dętej w Łącku na „Kwitnięciu Jabłoni” 

Orkiestra zagrała koncert wspólnie z Orkiestrą Dętą z Łącka, z Orkiestrą Dętą ze Słowacji oraz               
z Orkiestrą Dętą z Węgier. Następnie każda z orkiestr zaprezentowała się indywidualnie.  
 

• 13.05. – Odpust Parafialny – uświetnienie Mszy Świętej przez Orkiestrę Dętą. 
 

• 18.05. – Koncert „Strażacy w hołdzie Błogosławionemu Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II”   
 
Orkiestra Dęta OSP Ochotnica Dolna zagrała na Wadowickim rynku 17 utworów wspólnie            
z pozostałymi 67 strażackimi orkiestrami dętymi z całej Polski. Orkiestra z Ochotnicy uczestniczy  
w majowych koncertach w rocznicę urodzin Jana Pawła II od 13 lat. Orkiestrą 2000 tysięcy muzyków 
dyrygował major dr Stanisław Strączek. Ze strażakami wystąpili soliści operowi Natalia Zabrzeska (sopran)  
i Mieczysław Błaszczyk (tenor). Towarzyszyły im chóry parafialne z Wadowic i Kęt oraz Zagórnika. Strażacy 
zagrali między innymi: Barkę, Laudate Dominum, Nabucco, Panis Angelicus, Ave Verum, Serdeczny kraj, 
Póki Polska żyje w nas, Góralu czy ci nie żal, Santa Lucia, Dzwon bije z gór, Moje miasto Wadowice. Hołd 
Papieżowi oddał również poczet sztandarowy z Gimnazjum nr II im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej. 

 

   
 

• 22.05. – 31.05. – Wystawa Prac Twórców Ochotnickich 
 

22 maja o godz. 20.00 odbyło się otwarcie 
wystawy i spotkanie z twórcami. Związek 
Podhalan przygotował degustację potraw 
regionalnych.  
Swoje prace pokazało ponad 30 osób z terenu 
Ochotnicy Dolnej. Oto niektóre prace: 
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• 26.05. – Sobótki 
 

Ognisko w górach zorganizowane dla „aktorów” wystawiających Misterium Męki Pańskiej oraz dla grupy 
Muzyczno – Teatralnej.  
 

• 27.05. – Wyjazd Orkiestry do Szczawnicy Na VI Podhalański Festiwal Orkiestr Dętych 
 

• 27.05. – 70 – lecie Związku Pszczelarskiego w Ochotnicy Dolnej 
 

 
 

• 28.05. – Dzień Matki 
 

Impreza przygotowana wspólnie ze Szkołą Podstawową Centrum.  
 

• 03.06. – Dzień Dziecka   
 

Program estradowy „Zuza i Bimbek Show”- interaktywne show dla dzieci i całych rodzin. Program łączący 
dynamiczne piosenki dla dzieci śpiewane na żywo, wesoły dialog z widzami, fantastyczne konkursy, taniec, 
deszcz baniek mydlanych, wystrzałowe konfetti, fantastyczna scenografia olbrzymich wietrznych tancerzy. 
Każde dziecko biorące udział w programie otrzymało kolorową czapeczkę i balonik. Odbył się również 
turniej rodzin – olimpiada sportowa. Lalka Zuza poprowadziła fantastyczne konkurencje sportowe dla całych 
rodzin. Dodatkowymi atrakcjami było: malowanie włosów, studio tatuażu, dmuchana zjeżdżalnia, wata 
cukrowa.  
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• 07.06. – Uświetnienie uroczystości Bożego Ciała przez Orkiestrę Dętą 

 
• Konkurs Piosenki Dziecięcej 

 
Celem konkursu  było propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci, wyłonienie dzieci utalentowanych oraz 
zachęcenie ich do pracy twórczej w zakresie muzyki, wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci oraz 
ich rodziców, kształtowanie umiejętności współzawodnictwa ale przede wszystkim wspólna zabawa  
i integracja. Konkurs odbył się w trzech kategoriach wiekowych:  
I kat. 2 – 6 lat, II kat. 7 – 10 lat, III kat. 11 – 13 lat. 
Komisja w składzie: mgr Stanisław Urbaniak oraz major dr Stanisław Strączek wyłoniła zwycięzców:  
W kategorii I – wystąpili:  
Kacper Chrobak – Ochotnica Górna, Mateusz Konopka – Nogawki, Maja Jagieła – Tarchały.  
Jury przyznało trzy I miejsca. 
Kategoria II: 
I miejsce: Anna Chrobak - Zachry „Mój pierwszy lot” oraz Agnieszka Bandyk - Gorcowe „Chodź, pomaluj 
mój świat” 
III miejsce: Aneta Chrobak – Skrodne „Matko moja ja wiem” 
Wyróżnienia: Weronika Bandyk – Lubańskie „Od dziś”, Maria Rozmus – Gardonie „Nie dokazuj miła” 
Kategoria III:  
I miejsce: Wiktoria Barnaś – Tylmanowa – „Tyle słońca w całym mieście” 
II miejsce: Justyna Jagieła – Skrodne „Cudownych rodziców mam” 
III miejsce: Justyna Jagieła – Bąki „Pod żaglami Zawiszy” 
Wyróżnienia: Iwona Jurkowska – Jurkowski Potok „Odkryjemy miłość nieznaną” oraz Bartosz Jagieła – 
Młynne „Jedzie pociąg z daleka” 
Podczas obrad jury oraz po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród wystąpił zespół „Analiza”. 
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• 17.06. – Wyjazd Orkiestry do Maniów na Paradę Orkiestr Dętych  
 

• 08.07. –  Festyn Gminny „Gorczańskie Kośby”    

W niedzielę 8 lipca o godz. 13.20. rozpoczął się coroczny festyn gminny o nazwie „Gorczańskie Kośby”. Na 
scenie jako pierwsi zaprezentowali się „Mali Tylmanowianie”, a po nich laureaci „Konkursu Piosenki 
Dziecięcej”, który odbył się w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej 10.06.2012 r. Następnie 
publiczność mogła posłuchać i obejrzeć występ naszych sąsiadów - Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca 
„Górale Łąccy”. O 14.30 zaśpiewały podopieczne Pana Stanisława Urbaniaka. Po ich występie widzowie 
przeszli za budynek Wiejskiego Ośrodka Kultury, gdzie odbył się konkurs koszenia trawy metodą tradycyjną 
(kosą). Udział w konkursie i walkę o Puchar Starosty Powiatu Nowotarskiego oraz o piłę motorową marki 
STIHL podjęli: Stanisław Leśnicki (zeszłoroczny zwycięzca), Bartłomiej Kurzeja, Antoni Chryczyk oraz Józef 
Gabryś. Komisja w składzie: Pani Poseł Anna Paluch, Pani Maria Łojas – Jurkowska – Radna Powiatu 
Nowotarskiego, Sekretarz Gminy Ochotnica Dolna, Pan Bogusław Waksmundzki – Członek Zarządu 
Powiatu Nowy Targ oraz Pan Tadeusz Gal - Prezes Związku Podhalan w Ochotnicy Dolnej oceniała jakość 
koszenia oraz szerokość pokosów, ale liczył się również czas koszenia. Komisja jednogłośnie wyłoniła 
zwycięzcę. Nagrodę główną tegorocznego konkursu koszenia odebrał Pan Józef Gabryś.  

Zapachy rozchodzące się znad znakomitych potraw regionalnych oraz suto zastawiony stół zgromadziły 
licznych wielbicieli ochotnickiej juchy, sera klaganego, kołoca, placka z blach, kapusty z grochem oraz wielu 
innych smakołyków przygotowanych przez gaździny ze Związku Podhalan w Ochotnicy Dolnej. 
 
O 15.30 rozpoczął się koncert finałowy projektu „Łączą nas góry i muzyka” współfinansowanego przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem 
Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika 
Słowacka 2007 – 2013. Orkiestra Dęta OSP Ochotnica Dolna wraz z zespołem Minćol ze Słowacji 
zaprezentowała utwory nagrane wspólnie na płycie pt. „Góralska przygoda”.  Na koncert przyjechał  
z zespołem  również  Starosta Obec Kyjov – mgr Juraj Chamila wraz z małżonką. Po wspólnym koncercie 
zaprezentował się zespół folklorystyczny Minćol pokazując wiejskie Kyjovskie tradycje takie jak wesele, 
chrzciny i pranie w potoku. Obejrzeć można było również tradycyjne tańce: dzubkana, krućena, cenć, dribna 
oraz kobiece koło. Panie i Panowie z zespołu śpiewali także pieśni Kyjovskie. Po występach widzowie 
zostali zaproszeni na boisko sportowe, gdzie obejrzeli występ ochotnickich cheerleaderek, a po nich występ 
grup Cheer Ns oraz Astral (tegorocznych Mistrzów Polski Cheerleaders) prezentujących taniec, akrobatykę 
oraz sztuki walki. Po 17.00 pod sceną zgromadziła się liczna grupa dzieciaków, bo właśnie specjalnie dla 
nich wystąpiła „Wesoła Ferajna Berniego” w składzie: dwóch muzyków, lalka, iluzjonista oraz klown.   
W programie nie zabrakło czarów, piosenek, konkursów, i żartów scenicznych. Po programie dla dzieci 
wystąpiła kapela góralska „Wałasi”  z Istebnej. Kapela "Wałasi" jest kompozycją stworzoną na bazie trzech 
niezwykłych charakterów góralskich. Odkrywa to, co najpiękniejsze w muzyce tradycyjnej. Twórczość kapeli 
mocno zakorzeniona w kulturze jest dla współczesnego słuchacza mostem między tym co jest mu bliskie w 
obecnej muzyce a tym co grało w duszach góralskich przodków. Potomkowie tradycyjnych rodzin z Beskidu 
Śląskiego, Żywieckiego  i Podhala zaprezentowali stare, tradycyjne melodie nadając im nowy sens  
i brzmienie o czym mogła się przekonać publiczność słuchając występu kapeli. Po góralach Żywieckich 
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nadeszła kolej na występ górali Tylmanowskich, którzy pokazali zgromadzonej publiczności jak niegdyś 
wyglądały tradycyjne „skubacki” – oj było wesoło. Przed 22.00 do tańca poderwał publiczność zespół Ajayu 
Fusión z Boliwii. Występy sceniczne zakończył zespół muzyczny Analiza. Od godziny 23.00 zaczęła się 
impreza taneczna, którą prowadzili: DJ Albert i DJ Kamo. 
 
Dodatkowymi atrakcjami tegorocznego festynu była dmuchana zjeżdżalnia i dmuchany zamek dla dzieci, 
stoiska regionalne, kuchnia polowa, stoiska z pracami ręcznymi wykonanymi przez ochotniczan i wiele 
innych. 
 
„Gorczańskie Kośby” prowadził Mariusz Kuś z Radia Zet. 
 

  
    

Serdecznie dziękuję firmom: LECH – BUD oraz MORCIN za ufundowanie nagród.  
Gościom dziękuję za przybycie i już dziś zapraszam na kolejne Kośby. 

• 20.07. – 29.07. – Wyjazd Orkiestry Dętej do Bułgarii na Międzynarodowy Festiwal „Balkan Folk Fest 
2012” 

20 lipca spod budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury Orkiestra Dęta OSP Ochotnica Dolna wyruszyła w 1600 
kilometrową podróż przez Słowację, Węgry i Serbię do bułgarskiego miasta Primorsko, położonego nad 
Morzem Czarnym. Na miejscu Orkiestra była uczestnikiem VI edycji festiwalu Balkan Folk Fest.  
Zaprezentowała się paradując przez centrum Primorska i prowadząc kolorowy pochód zespołów 
folklorystycznych z różnych państw Europy. Po występach zespołów tańczących Orkiestra zagrała koncert 
na Primorskiej scenie w centrum miasta i stanęła przed szansą zdobycia nagrody głównej dla najlepszej 
orkiestry dętej z całej Europy. Festiwal trwa do połowy września. Orkiestra zakwaterowana była w hotelu 
Holiday Club 100 m od plaży i 30 minut drogi do centrum Primorska oraz do Kiten). Orkiestra wybrała się na 
wycieczkę do miasta Sozopol,  z którego odpłynęła 2 - godzinnym rejsem statkiem Royal Helena po Morzu 
Czarnym do Starego Miasta Nesebyr – perełki Bułgarii. W drogę powrotną do Ochotnicy Orkiestra wybrała 
się 27 lipca wieczorem. Po drodze zatrzymała się na 9 godzin w Transylwanii leżącej w centralnej części 
Rumunii na Wyżynie Siedmiogrodzkiej – historycznej krainie znanej przede wszystkim z legendarnej postaci 
hrabiego Draculi. Do Ochotnicy Orkiestra wróciła w niedzielę rano. 

• 23.07. – 27.07. – Zajęcia dla dzieci i młodzieży – Malowanie na szkle 

W warsztatach wzięło udział ponad 30 osób. Wystawa prac odbyła się w dniach 07.07. – 24.07.  

w godzinach pracy WOK. 

Bieżące informacje będą umieszczane na stronie internetowej www.wok.ochotnica.pl  oraz na plakatach. 

 
                                                                                                         mgr inż. Monika Jagieła 

Kierownik WOK w Ochotnicy Dolnej 
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WOK  Ochotnica Górna 
 

• Kwiecień: 
 
01 kwietnia  - Niedziela Palmowa - konkurs palm wielkanocnych 
 
02 kwietnia  - Uczczenie rocznicy śmierci Błogosławionego Jana Pawła II, uroczysta Msza Św. 
                       pochód do Krzyża Wolności,rozpalenie Watry i Apel Jasnogórski 
 
22 kwietnia  - wyjazd członków Związku Podhalan i Koła Gospodyń Wiejskich do Żywca 
 

• Maj: 
 
01 maja       -  zorganizowanie imprezy pt. I Spotkania na Szlaku Artystów i Twórców Ludowych  
              Na łuku polskich Karpat. Uroczysta Msza św. w Kaplicy pw. św. Józefa Robotnika 
 
03 maja       -  uroczystości patriotyczne przy Krzyżu Wolności - uroczysty pochód 
19 maja       - kulturowa impreza „Miysanie owiec” z Mszą św. w Kaplicy w potoku Jamne 
26 maja       -     integracyjna impreza SOBÓTKI Związku Podhalań i Koła Gospodyń Wiejskich 
29 maja       - zorganizowanie wspólnie z LGD Gorce - Pieniny spotkania twórców ludowych  
                          z terenu całego obszaru LGD 
 
30 maja       -  Dzień Mamy z Przedszkolem „Czas Dziecięcych Marzeń” 
 
 

• Czerwiec 
 
01 czerwca   -  zorganizowanie wycieczki krajobrazowej do Zakopanego i jego okolic dla dzieci i młodzieży  
                          uczestniczących w zajęciach z WOK-iem /Dzień Dziecka/ 
 
04 czerwca   -  udział  w uroczystościach nadania państwowych odznaczeń dla amerykańskiego                                                   
                      członka załogi samolotu Liberator, który rozbił się w Ochotnicy Górnej w grudniu                                             
                      1944 r. oraz dla pilota Antoniego Tomiczka, dokonującego nad Gorcami, ostatniego  
                       zrzutu dla partyzantów w styczniu 1945r. Uroczystość miała miejsce w Urzędzie  
                      Miasta w Krakowie   
 
20 czerwca   -  uroczyste zakończenie roku dla dzieci i młodzieży uczestniczących w różnych formach 

warsztatów i kółek zainteresowań prowadzonych przez WOK - rozdanie dyplomów wraz  
z nagrodami 

 
29 czerwca   -   zorganizowanie konferencji prezentującej walory etnograficzne, przyrodnicze oraz 
                       historyczne, uwzględniające katastrofę amerykańskiego bombowca Liberatora, 
                      Gminy Ochotnica Dolna. Zwiedzanie stałej ekspozycji wystawienniczej w Wiejskim 
                      Ośrodku Kultury, wycieczka do miejsca katastrofy samolotu znajdującego się na  
                      terenie Gorczańskiego Parku Narodowego oraz zwiedzenie os. Studzionki słynącego 
                     z niezwykłej panoramy Tatr, Pienin oraz doliny Ochotnicy      

• Lipiec 
 
08 lipca         -   zorganizowanie cyklicznej imprezy przyrodniczo-edukacyjnej SPOTKANIE z GORCAMI 

Tegoroczna impreza odbywała się na pięknej polanie Krzepotka w potoku Forendówki i jak 
co roku cieszyła się dużym zainteresowaniem przyjmując formę wielkiego pikniku 
rodzinnego. Współpraca z Gorczańskim Parkiem Narodowym z LGD Gorce-Pieniny oraz ze 
wszystkimi organizacjami społecznymi działającymi na terenie Ochotnicy Górnej  

 
27- 29 lipca - udział w III Forum Karpackim - Karpaty Naszym Domem w Rajczy-Beskid Śląski wraz  

 z prezentacją bogactwa i walorów kulturowych naszej gminy, promocja Szlaku Kultury    
 Wołoskiej, udział Koła Gospodyń Wiejskich, Związku Podhalań.  

 
    Zdzisław Błachut 

                 Kierownik WOK w Ochotnicy Górnej  
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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW STAŁYCH! 
 
Przedstawiamy harmonogram wywozu odpadów komunalnych stałych świadczony przez PUK „EMPOL” Sp. 
z o.o z terenu Gminy Ochotnica Dolna w 2012 r.  
 

Harmonogram wywozu odpadów 
komunalnych na 2012 r. przez  
EMPOL Sp. z o.o. 

Ochotnica Górna, Ochotnica 
Dolna, Tylmanowa 

Zbiórka 
 

3-ci wtorek  

WRZESIEŃ 18 
PAŹDZIERNIK 16 
LISTOPAD 20 
GRUDZIEŃ 15 

 
Śmieci odbierane są tylko z pojemników i worków z nadrukiem firmowym. 
Worki są do nabycia u sołtysów oraz w siedzibie firmy. 
 
Pojemniki i worki w dniu objazdu należy wystawić do drogi przejazdu w widocznym miejscu do 
godziny 8.00. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
DODATKOWE INFORMACJE  
 

Czas pracy Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej: 
od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600 

 
 
 

Dyżury Radnych 
 
1) Przewodniczący Rady Gminy Ochotnica Dolna – Stanisław Urbaniak  

dyżur w każdy piątek  miesiąca w godz. 13.00 – 15.00  
tel. 18 26 209 19 
 

2) Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Ochotnica Dolna – Mieczysław Trybulec  
dyżur w każdy wtorek miesiąca w godz. 11.00 – 15.00  
tel. 18 26 209 19. 

 

 
Dane kontaktowe Sołtysów: 

 
Sołtys Sołectwa Tylmanowa    – Jan Ligas    tel. 18 26 250 94 
Sołtys Sołectwa Ochotnica Dolna  – Wojciech Chlipała  tel. 18 26 247 17 
Sołtys Sołectwa Ochotnica Dolna – Młynne  – Józef Chrobak  tel. 18 26 249 00 
Sołtys Sołectwa Ochotnica Górna   – Zdzisław Błachut   tel. 18 26 241 94 
 
 
 
 
 
 

 
BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU GMINY W OCHOTNICY DOLNEJ 

Redakcja: Urząd Gminy w Ochotnicy Dolnej  
Jadwiga Podgórska tel. 18 26 209 39 

Egzemplarz bezpłatny  
Nakład: 1000 egzemplarzy 

 
Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian w nadesłanych tekstach oraz nadawania im tytułów. 

 
 


