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POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010 
 
Urząd Gminy Ochotnica Dolna informuje, Ŝe w dniach od 9 sierpnia do 23 sierpnia 2010r. na terenie 
Gminy zostanie przeprowadzony obchód przedspisowy, który stanowi pierwszy etap Powszechnego 
Spisu Rolnego.  
W tym celu rachmistrze spisowi udadzą się do kaŜdego gospodarstwa aby zweryfikować jego 
istnienie, potwierdzić dane uŜytkownika oraz lokalizację siedziby gospodarstwa na mapie cyfrowej. 
  
Rachmistrze podczas obchodu przekaŜą równieŜ, poniŜej zamieszczony list Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego informujący o zasadach, znaczeniu i zakresie tematycznym spisu oraz  
o bezwzględnym zachowaniu tajemnicy statystycznej, co do wszystkich zebranych danych. 
Podczas obchodu będzie moŜna umówić się z rachmistrzem na przeprowadzenie wywiadu  
w konkretnym dniu Powszechnego Spisu Rolnego, który rozpoczyna się od 8 września 2010 r.  
i kończy w dniu 31 października 2010r. 
 
Informujemy równieŜ o moŜliwości dokonania samospisu internetowego w dniach 1 września – 
17 października 2010 r.   
Szczegółowa instrukcja wraz z formularzem elektronicznym udostępnione zostały  na stronie internetowej:  
http://www.spis.gov.pl lub http://www.stat.gov.pl 

Od 8 września do 31 października br. uŜytkownicy gospodarstw rolnych zostaną odwiedzeni przez 
rachmistrzów spisowych. Pamiętajmy! Rachmistrz spisowy musi nosić w widocznym miejscu 
identyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz pieczęcią urzędu statystycznego, pieczątką 
imienną i podpisem dyrektora Urzędu Statystycznego. Rachmistrz jest osobą przeszkoloną w zakresie 
przeprowadzania spisu i złoŜył na piśmie przyrzeczenie bezwzględnego przestrzegania tajemnicy sta-
tystycznej. 

Rachmistrz przeprowadzając wywiad będzie wprowadzać informacje do przenośnego urządzenia 
elektronicznego - hand-held. Zebrane dane będą automatycznie kodowane i przesyłane do serwera 
GUS. 
 
Powszechny Spis Rolny 2010 będzie pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia 
Polski do Unii Europejskiej, w tym samym terminie i w tym samym zakresie tematycznym, co w innych 
państwach członkowskich UE. 
 
Dane zebrane w spisie rolnym:  

• pozwolą na analizę zmian polskiego rolnictwa przed i po przystąpieniu do UE oraz na 
porównanie ich z danymi gospodarstw w innych państwach członkowskich,  

• pozwolą na kreowanie przez Komisję Europejską Wspólnej Polityki Rolnej i wytyczenie jej 
nowych ram po 2013 r.  

• dostarczą szczegółowych informacji o jednostkach funkcjonujących w rolnictwie, sytuacji 
społeczno-demograficznej i ekonomicznej rolników oraz o prowadzonej produkcji rolnej,  

• w połączeniu z informacjami zebranymi w badaniu metod produkcji rolnej i Narodowym Spisie 
Powszechnym w 2011 r. dadzą odpowiedź na wiele pytań dotyczących m.in. starzenia się 
ludności wiejskiej i problemu następców, zatrudnienia w rolnictwie, obszarów wiejskich oraz 
wpływu rolnictwa na środowisko. 
 

Więcej informacji dotyczących spisu moŜna uzyskać na stronie www.spis.gov.pl. 
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LIST  PREZESA  GŁÓWNEGO URZĘDULIST  PREZESA  GŁÓWNEGO URZĘDULIST  PREZESA  GŁÓWNEGO URZĘDULIST  PREZESA  GŁÓWNEGO URZĘDU     STATYSTYCZNEGO  STATYSTYCZNEGO  STATYSTYCZNEGO  STATYSTYCZNEGO     

W roku 2010 we wszystkich krajach Unii Europejskiej (UE) są przeprowadzane powszechne 
spisy rolne. RównieŜ Polska zgodnie z ustawą z 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym  
w 2010 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 1040), od 1 września do 31 października br. przeprowadzi Powszechny 
Spis Rolny 2010 (PSR 2010). Spis ten ma dla Polski szczególne znaczenie. Jest to bowiem pierwszy 
spis rolny po przystąpieniu naszego kraju do UE. Dane uzyskane z PSR 2010 umoŜliwią obiektywną 
ocenę sytuacji rolnictwa polskiego i obszarów wiejskich po włączeniu Polski do wspólnego rynku 
europejskiego. 

Obecny Powszechny Spis Rolny otwiera nowy etap w rozwoju polskiej statystyki publicznej, 
jakim jest prowadzenie masowych badań statystycznych przy wykorzystaniu nowoczesnych  
i efektywnych technologii informatycznych, jak elektroniczne rejestratory danych, telefon, czy Internet, 
który umoŜliwi respondentom dokonanie samodzielnego spisania się. Wykorzystamy równieŜ dane 
pobrane z systemów informacyjnych. Dzięki zastosowaniu efektywnych technologii informatycznych, 
którymi nie dysponowaliśmy jeszcze w poprzednim spisie, przeprowadzonym w 2002 r. zmniejszy się 
znacząco koszt zorganizowania i przeprowadzenia spisu oraz zapewnimy pełne bezpieczeństwo 
zebranych informacji. Zostanie równieŜ skrócony czas udziału w badaniu poświęcony przez 
respondentów, a zwłaszcza uŜytkowników małych gospodarstw rolnych. 

Realizacja spisu rolnego jest dla słuŜb statystyki publicznej i organów administracji, zwłaszcza 
samorządowej, zadaniem niezwykle trudnym i odpowiedzialnym, wymagającym zaangaŜowania  
w prace spisowe tysięcy osób i przeznaczenia odpowiednich środków finansowych. Aby wysiłek ten 
przyniósł oczekiwany efekt, spis musi być kompletny, co oznacza, Ŝe spisane powinny być wszystkie 
gospodarstwa rolne. 

Dlatego teŜ, jako Generalny Komisarz Spisowy i Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, 
zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o obdarzenie pracowników słuŜb spisowych,  
a w szczególności ankieterów statystycznych i rachmistrzów spisowych zaufaniem oraz pełny udział  
w spisie rolnym. 

Szczególnie gorąco zachęcam Państwa do samodzielnego spisania się przez Internet. 
Tylko Państwa pomoc przy realizacji spisu, przekazanie wyczerpujących i rzetelnych informacji 

pozwoli na uzyskanie pełnej wiedzy o rolnictwie polskim i wykorzystanie jego wyników do planowania 
polityki rolnej naszego państwa oraz efektywnego zarządzania na szczeblu ogólnokrajowym  
i lokalnym. LeŜy to w interesie nas wszystkich, a zwłaszcza sprzyja rozwojowi polskiej wsi i polskiego 
rolnictwa. 

Jednocześnie pragnę przypomnieć i zapewnić Państwa, Ŝe wszystkie dane indywidualne 
uzyskane w trakcie spisu rolnego są objęte ścisłą tajemnicą statystyczną i będą wykorzystywane tylko 
i wyłącznie do zbiorczych opracowań statystycznych. 

         prof. dr hab. Józef Oleński  
          Generalny Komisarz Spisowy 
             Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 
Warszawa, sierpień 2010 r. 
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ZAJĘCIA Z ZAKRESU WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA 
 

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Krościenku nad Dunajcem  
z oddziałem zamiejscowym w Ochotnicy Dolnej organizuje zajęcia z zakresu: 

 
WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA 

będące formą  wsparcia i pomocy dla dzieci z róŜnymi problemami rozwojowymi. 

• Wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka nazywane są bezpłatne, wielospecjalistyczne 
(uzaleŜnione od indywidualnych potrzeb danego dziecka) formy oddziaływań, np.:  
rehabilitacja ruchowa, poradnictwo i terapia psychologiczna, logopedyczna czy pedagogiczna. 

 
• Indywidualne zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w liczbie ośmiu 

godzin miesięcznie organizowane są od momentu wykrycia niepełnosprawności, do 
czasu podjęcia nauki w szkole (od urodzenia do 7 roku Ŝycia). 

 
• Niezwykle waŜne jest, aby dziecko z obciąŜeniami rozwojowymi i jego rodzina otrzymali 

specjalistyczną pomoc jak najwcześniej. Pierwsze lata Ŝycia są okresem krytycznym w 
rozwoju  psychofizycznym młodego organizmu. Dynamika procesów nerwowych oraz 
plastyczność układu nerwowego jest wtedy największa i moŜna wówczas osiągnąć najlepsze 
rezultaty terapeutyczne. 

 
Zainteresowanych rodziców i opiekunów prosimy o kontakt: 
 
Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy 
ul. Trzech Koron 1, 34 -450 Krościenko nad Dunajcem 
Tel. 18 262 30 82 
(osoba do kontaktu: K. Zaborowski) 
__________________________________________________________________________________________ 
Z  OSTATNIEJ SESJI RADY GMINY … 
 
Na ostatniej sesji, która odbyła się w dniu 28 lipca 2010 r. Rada Gminy Ochotnica Dolna, m.in. 
omawiała sprawy dotyczące zabezpieczenia koryta potoku Ochotnica oraz sprawy związane z budową 
oczyszczalni ścieków i kanalizacji na terenie Gminy Ochotnica Dolna. 
 
Ponadto, Rada Gminy na sesji podjęła następujące uchwały: 
 
• w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej; 
• w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Tylmanowa; 
• w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Ochotnica Dolna; 
• w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Ochotnica Dolna – Młynne; 
• w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Ochotnica Górna; 
• w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2010 rok; 
• w sprawie zmiany Uchwały BudŜetowej na rok 2010 Nr XLII/360/10 z dnia 27 stycznia 2010 r.;  
• w sprawie wyraŜenia zgody na obciąŜenie hipoteką nieruchomości będących własnością Gminy Ochotnica 

Dolna; 
• w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu Gminy Ochotnica Dolna, 

informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów 
finansowych samorządowych instytucji kultury – za I półrocze roku budŜetowego; 

 
• w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w Sołectwie Ochotnica Dolna celem wyboru Rady Sołeckiej.  
 
 
PowyŜsze uchwały zostały zamieszczone w BIP Gminy Ochotnica Dolna oraz na oficjalnej stronie internetowej: 
www.ochotnica.pl  
__________________________________________________________________________________________ 

WIESCI  Z  SOŁECTW GMINY OCHOTNICA DOLNA … 
 
PoniŜej, przedstawiamy informacje o inwestycjach realizowanych w Sołectwach Gminy Ochotnica 
Dolna w miesiącach maj – lipiec 2010 r.: 
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• TYLMANOWA … 
 

1) Budowa mostu na rzece Dunajec – prace związane z betonowaniem i spręŜaniem mostu.  
2) Wykonanie smołówki – os. Mastalerze – 130mb  
3) Budowa boiska piłkarskiego  przy budynku Szkoły Podstawowej im. mjr H. Sucharskiego – 

wykonanie sztucznej  nawierzchni. 
4) Budowa kanalizacji ściekowej w osiedlach: Kozuby, Grzebaki, Potok – Padół. 
5) Usługi spychem – drogi do pól i lasów w osiedlach: Miazgi, Ziemianki, Chlebki, Brodki, Kozielce, 

Gabrysie.  
6) Usługi spycho – koparką w osiedlach: Kozuby, Rzeka, Kłodne, Brzegi, Wybrańce, Potok, Padół, 

Brodki, Lachówka, Płaśnie, Piszczki, Zabaście.  
7) Wymiana okien w budynku komunalnym „Arkadia”. 

 
Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie placu zabaw przy budynkach:  
- Szkoły Podstawowej im. mjr H. Sucharskiego w Tylmanowej  – kwota: 189 242,32 zł. 
- Szkoły Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego – kwota: 90 223,78 zł.  

 
Przetarg wygrała Firma KOMPLEX BUD Józef Wójcik. 
 
W dniu 9 lipca br. odbyło się posiedzenie Rady Sołeckiej Sołectwa Tylmanowa. 
 

       oprac. Jan Ligas – Sołtys Sołectwa Tylmanowa  
 

• OCHOTNICA DOLNA … 
 

1) Rozbudowa Remizy OSP – wykonano instalację elektryczną, hydrauliczną oraz instalację CO. 
2) Rozpoczęto prace w osiedlu Gorcowe – budowa muru oporowego na długości 50 mb (ze środków 

powodziowych). 
3)  Wykonano remonty dróg gminnych na terenie całego Sołectwa (tzw. łatanie dziur). 
 
        Odbyły się przetargi na: 

- rozbudowę Remizy OSP – tynki zewnętrzne, wykonanie ocieplenia oraz elewacji, 
- wykonanie  chodnika od budynku Magazyn GS w kierunku osiedla Kudowe – 250 mb. 

      
     oprac. Wojciech Chlipała – Sołtys Sołectwa Ochotnica Dolna  
 

 
• OCHOTNICA DOLNA – MŁYNNE  … 
 

1) Poprawiono drogę gminną do pól oraz odległych osiedli – usługi spycharką – os. Chrobaki  
2) W osiedlu Wierch Młynne na granicy z Gminą Kamienica wykonano taras widokowy (który został zniszczony 

przez wandali po 2 tygodniach od wykonania). W chwili obecnej taras jest dostępny dla mieszkańców  
i turystów. 

3) Na drodze gminnej od mostu Jagieły do zajezdni autobusowej wykonano dywanik asfaltowy. 
4) Zakończono budowę kolektora kanalizacji sanitarnej – na odcinku od starej kaplicy w kierunku osiedli: 

Równie, Jagieły, Kotelniki, WyŜny Gronik i Chrobaki, a takŜe poprawiono uszkodzenia nawierzchni asfaltowej 
powstałe po budowie kanalizacji.  

 
W miesiącu maj w Sołectwie odbyło się posiedzenie Rady Sołeckiej, w trakcie którego Sołtys przedstawił 
informację  o pracach wykonywanych na terenie Sołectwa. Dyskutowano równieŜ na temat budowy chodnika 
wzdłuŜ drogi gminnej na odcinku: od Szkoły w kierunku drogi Piszczki oraz w kierunku  nowej Kaplicy .   
      
     KOMUNIKAT !!! 
Od 1 września 2010 r. w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Krwawej Wigilii  
w Ochotnicy Dolnej –  Młynne zostanie otwarte bezpłatne przedszkole dla dzieci w wieku 
od 3 do  5 lat .  Zapisy do przedszkola odbędą się w dniu 16 sierpnia 2010 r. o godz. 
17.00. 
        oprac. Józef Chrobak  
       Sołtys Sołectwa Ochotnica Dolna – Młynne  
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•  CO SŁYCHAĆ W OCHOTNICY GÓRNEJ? 
 
     CO CIESZY: 

− rozpoczęcie remontu i przebudowy budynku GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ, 
−  ukończenie budowy mostu do osiedla Studzionki wraz z odbudową odcinka infrastruktury 

drogowej w osiedlu Czepiele przy drodze powiatowej, 
− ukończenie, następnej duŜej inwestycji na terenie naszego sołectwa, jakim jest przebudowa 

budynku po byłej Szkole Podstawowej na Ustrzyku dla potrzeb działalności kulturalno – 
rekreacyjnej, dającą moŜliwość prowadzenia MłodzieŜowego Schroniska wraz z kompleksem 
sportowym /boiska typu ORLIK, piłka plaŜowa oraz kort tenisa ziemnego/ a w przyszłości 
wypoŜyczalni sprzętu sportowego oraz IZBĄ PAMIĘCI SZLAKU PARTYZANCKIEGO. 

− odbudowa drogi gminnej w osiedlu Bielskie – Błaszczaki , 
− bieŜący remont dróg gminnych, 
− ukończenie prac związanych z zagospodarowaniem placu wokół budynku komunalnego 

Ośrodka Zdrowia. 
      –     dbałość o wygląd i porządek naszych mieszkańców wokół gospodarstw domowych, 
 
     CO SMUCI: 

− zniszczenia powstałe po przejściu ostatniej fali powodziowej w postaci całkowitego 
zniszczenia muru oporowego w osiedlu Jamne na wprost posesji p. K. Foks wraz 
 z mostem łączącym powyŜszą posesję z drogą gminną, 

− podmytym murem oporowym i związane z tym uszkodzenie korpusu drogi gminnej  
w os. Jaszcze 

− pomytym murem oporowym w os. Jurkowski Potok, 
− NOTORYCZNE ZWOśENIE ŚMIECI, na zakole nad mostem BARTOSZÓWKA, 
− nie do wszystkich trafiająca waŜna zasada:  W UCZCIWY SPOSÓB – ZRÓB COŚ –  Z   

WŁASNYMI ŚMIECIAMI. 
 
    CO W PLANIE: 

− budowa chodnika wzdłuŜ drogi powiatowej od os. Szlagi w dół na odcinku ok.300mb, 
− odbudowa muru oporowego w os. JASZCZE I JAMNE, 
− odbudowa odcinka drogi gminnej w os. Forendówki od posesji p. J. Wanata w górę oraz 

remont drogi asfaltowej w kierunku drogi powiatowej. 
−  zlecenie dokumentacji technicznej na budynek amfiteatru,  
− budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych na głównych potokach, 

                                                                           

      oprac. Zdzisław Błachut – Sołtys Sołectwa Ochotnica Górna  
_____________________________________________________________________________________________________ 
DZIAŁALNOŚĆ KULTUROWO – SPORTOWA GMINY OCHOTNICA DOLNA … 
 
PoniŜej przedstawiamy informacje o działalności  Wiejskich Ośrodków Kultury w miesiącach maj – 
lipiec 2010r. : 
 

• WIEJSKI OŚRODEK KULTURY  W  TYLMANOWEJ  

 
1. Dzień Dziecka – impreza masowa, zawody sportowe. 
2. Występ z okazji Dnia Dziecka zespołu wokalnego „Blue Szafir” w Rabce Zdrój. 
3. Festyn Misyjny – występ zespołów. 
4. Koncert dzieci ogniska muzycznego dla Rodziców – zakończenie roku szkolnego. 
5. Występ zespołu wokalnego „Blue Szafir” na Festynie w Wielogłowach. 
6. Gorczańskie Kośby w Ochotnicy Dolnej – występ kapeli regionalnej „Harnasie” oraz zespołu 

wokalnego „Blue Szafir”.   
      Oprac. Jan Ligas – Kierownik WOK w Tylmanowej  
 

• WIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OCHOTNICY DOLNEJ 
 

MAJ  
02.05 –  Wyjazd Orkiestry na festiwal Orkiestr Dętych do Nowego Targu – I miejsce  
09.05 –  Udział Orkiestry Dętej w uroczystościach kościelnych i parafialnych – odpust, 
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25.05 –  Dzień Matki dla dzieci z Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno Wychowawczego  
  w Ochotnicy Dolnej – Brysiówka oraz z Krościenka n/D 
30.05 –  Wyjazd Orkiestry Dętej do Wadowic – Koncert: StraŜacy Ojcu Św. w Hołdzie 
CZERWIEC  
01.06 – Dzień Dziecka dla uczniów Gimnazjum Nr 2  im. Jana Pawła w Ochotnicy Dolnej  
03.06 – Uświetnienie Mszy Św. i procesji BoŜego Ciała przez Orkiestrę Dętą  
13.06 – Wyjazd Orkiestry na Jubileusz 25 – lecia  Ks. Proboszcza do Ochotnicy Górnej. 
19.06 – Wojewódzki przegląd w Nowym Sączu „ ECHO TROMBITY”. Orkiestra otrzymała    
 wyróŜnienie. 
22.06 – Przedstawienie z okazji Dnia Dziecka  – dzieci z OREW na Brysiówce dla     
 wszystkich dzieci z terenu naszej Gminy  
24.06 – Rozdanie nagród Wójta Gminy za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie – reprezentacja 
 naszej Gminy na szczeblu wojewódzkim i powiatowym.  
29.06 – Udział Orkiestry Dętej w 25 – leciu święceń kapłańskich Ks. Proboszcza oraz Ks. Marka.  
 
LIPIEC  
04.07  – Wyjazd Orkiestry Dętej na Festyn Misyjny do Tylmanowej, 
11.07  –  Jubileusz 25 – lecia Orkiestry Dętej 
25.07  – Festyn Gorczańskie Kośby  
 
W Wiejskim Ośrodku Kultury  w kaŜdy wtorek i piątek odbywają się próby Orkiestry Dętej OSP 
Ochotnica Dolna.  
     Oprac. Stanisława Grzywnowicz – Kierownik WOK w Ochotnicy Dolnej 
 
 

•  WIEJSKI OŚRODEK  KULTURY W OCHOTNICY GÓRNEJ 
 

Wykorzystując moŜliwość wnioskowania do L.G.D GORCE-PIENINY, w ramach działania Odnowa  
i Rozwój Wsi, Wiejski Ośrodek Kultury zgłosił projekt pn. „ Utworzenie muzeum etnograficznego  
i pracowni rękodzieła ludowego”. Zrealizowanie tego projektu pozwoli  wykorzystać przestrzeń 
poddasza budynku. Prace adaptacyjno-budowlane rozpoczęły się w czerwcu i zostały ukończone, 
przez co Wiejski Ośrodek Kultury wzbogacił się w nową  ekspozycję wystawienniczą oraz pracownie 
rękodzieła ludowego, pozwalającą pokazać naszym mieszkańcom i wszystkim odwiedzającym naszą 
gminę autentyczne DOTKNIĘCIE TOśSAMOŚCI wsi Ochotnica. Istniejąca ekspozycja 
wystawiennicza cieszy się bardzo duŜym uznaniem, wśród licznie odwiedzających ją turystów i grup 
zorganizowanych, praktycznie z terenu całego kraju. 
 
W dniu 18 lipca br. o godz. 15.00 na malowniczej polanie Krzemieniok w dolinie potoku Jamne 
odbyła się plenerowa, edukacyjna impreza ,,SPOTKANIE Z GORCAMI” . 
Tegoroczną  10 – tą edycję tej imprezy organizowało Stowarzyszenie  GORCE-PIENINY wspólnie  
z Wiejskim Ośrodkiem Kultury w Ochotnicy Górnej, Gorczańskim Parkiem Narodowym, Polskim 
Towarzystwie Historycznym o/Nowy Targ wraz z Grupą Rekonstrukcyjną PODHALE W OGNIU oraz 
Związkiem Podhalan, Kołem Gospodyń Wiejskich i Ochotniczą StraŜą PoŜarną  z terenu Ochotnicy 
Górnej. Polana Krzemieniok znajduje się u podnóŜa najwyŜej w Gorcach połoŜonego osiedla SKAŁKA 
(pow.1000 mnpm.), które to osiedle ma wielkie znaczenie  w dziejach i historii Ochotnicy.  
  
Tutaj bowiem w dniach 18-21 10.1944r. rozegrała się największa na Podhalu bitwa partyzancka tzw. 
BITWA OCHOTNICKA, tu miało miejsce, w tym samym roku, zaprzysięŜenie I.P.S.P. Armii Krajowej 
jak równieŜ pobyt w 1955r. na zimowym obozie narciarskim ks. KAROLA WOJTYŁY późniejszego 
JANA PAWŁA II , z grupą przyjaciół w domu śp. K i J. Janczurów. Impreza zgromadziła wielką rzeszę 
ludzi, którzy swą obecnością i branie czynnego udziału w imprezie, miała poczucie uczestniczenia  
w WIELKIM RODZINNYM PIKNIKU.  
 
Cała impreza składała się z 5 – ciu cykli tematycznych: 
 
- CYKL KULTUROWY- prowadzony przez Związek Podhalan i Koło Gospodyń Wiejskich w swoich 
przedsięwzięciach przedstawił: konkurs na NAJLEPSZEGO GORCZAŃSKIEGO KOSIORZA, konkurs 
składania siana w OSTREFKI oraz wiedzy tradycyjnej Kuchni (co to jest sapka? itp.) 
  
- CYKL HISTORYCZNY - prowadzony przez Polskie Towarzystwo historyczne wraz z Grupą 
Rekonstrukcyjną zaprezentowało Ŝycie w obozie partyzanckim oraz aby zaliczyć zadania i odebrać 
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nagrodę w konkursie potrzeba było nauczyć się rzucać granatem, rozłoŜyć i złoŜyć angielski pistolet 
maszynowy STAN i odpowiedzieć na proste pytania dotyczące historii Ochotnicy. 
- CYKL PRZYRODNICZY - prowadzony przez Gorczański Park Narodowy, który dla najmłodszych 
uczestników imprezy przygotował kilka zabaw i zadań konkursowych cieszących się niebywałym 
zainteresowaniem. Dzieci mogły wykonać gipsowy odlew tropów zwierząt, występujących w Gorcach: 
wilka, dzika, jelenia, sarny i innych zwierząt. Mieszały gips z wodą i zalewały odciśnięte w piasku ślady 
i po kilku minutach, samodzielnie wykonany odlew mogły zabrać do domu. Podczas zabawy 
poznawały cechy charakterystyczne odcisków pozostawionych przez zwierzęta. 
Uczestnicy konkursu rozpoznawali po charakterystycznym zapachu rośliny występujące na polanie 
Krzemieniok. Z zasłoniętymi oczami, posługując się zmysłem węchu musieli rozpoznać m.in. igły 
świerka, owoce poziomki i kwiaty macierzanki. Dodatkowo, przy pomocy prostego klucza do 
oznaczenia roślin, rozpoznawali pospolite rośliny tj. dziurawiec, świerzbica czy głowienka. W ten 
sposób doświadczyli jak korzystać z botanicznych kluczy i po jakich cechach oznacz się gatunki roślin. 
DuŜym zainteresowaniem cieszyły się takŜe wydawnictwa, szczególnie te najnowsze, wydane w 2010 
roku. 
- CYKL MOśLIWOŚCI DZIAŁANIA - prowadzoną przez STOWARZYSZENIE LGD GORCE-
PIENINY prezentująca moŜliwości wykorzystania środków finansowych, oferowanych poprzez to 
Stowarzyszenie, na dobre pomysły w zakresie własnej inicjatywy gospodarczej, Ŝyciowej, kulturowej i 
społecznej  a więc korzystając nawet z tak bardzo edukacyjnego charakteru dzisiejszej imprezy. 
Prezentowana była działalność Stowarzyszenia Gorce-Pieniny z czym związane były równieŜ zadania 
konkursowe . 
 Oczywiście, Ŝe podczas całej imprezy, towarzyszyły nam piękne śpiewy i muzyka zespołu 
regionalnego OCHOTNI jak równieŜ smakowite potrawy regionalne przygotowane przez panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Ochotnicy Górnej. Na koniec imprezy w budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury 
odbyła się promocja ksiąŜki autorstwa Michała Maciaszka, członka PTH o/Nowy Targ pt. OD ORLA 
DO ZAWISZY, która przerodziła się w duŜą  bardzo owocną dyskusję trwającą do 21.30. Cała impreza 
udała się znakomicie. Aby przeŜyć i zobaczyć  to wszystko, potrzeba było tam po prostu być.     
 
14 – 15 sierpnia 2010 odbędzie się Jubileusz 100-lecia Parafii w Ochotnicy Górnej. 
 
      Oprac. Zdzisław Błachut – Kierownik WOK w Ochotnicy Górnej  
_____________________________________________________________________________________________________ 
HARMONOGRAM ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2010 

 
PoniŜej zamieszczamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Ochotnica Dolna na 
rok 2010 przedłoŜony przez P.U.K. "EMPOL" Sp. z o.o. 
 
Dzień odbioru - PIERWSZA SOBOTA KAśDEGO MIESIĄCA 
 

Miesiąc Dzień miesiąca 

Wrzesień            Uwaga -  4 

Październik                                           2 

Listopad 6 

Grudzień 4 

 
Dodatkowo w kaŜdy poniedziałek Firma „EMPOL” sprząta przystanki i obsługuje kontenery na selektywną 
zbiórkę odpadów.  
Firma odbiera równieŜ odpady komunalne umieszczone w workach z logo Firmy wystawionych w tych dniach 
wzdłuŜ tras przejazdu. 
Worki do nabycia u Sołtysów oraz w siedzibie Firmy „EMPOL” tj. os. Rzeka 133 Tylmanowa. 
Pojemniki i worki z odpadami wystawia się w dniu zbiórki do drogi w widocznym miejscu. 
Pojemniki opisuje się numerem domu. 
 
 
 
 

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU GMINY W OCHOTNICY DOLNEJ 
Wydawany przez Urząd Gminy w Ochotnicy Dolnej tel. 0182620910 

Egzemplarz bezpłatny 
Nakład: 1000 egzemplarzy 

 


