
 
Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej 

www.ochotnica.pl 
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY                                                                           SIERPIEŃ NR 41/11 

WYBORY SOŁTYSA SOŁECTWA TYLMANOWA 
 

Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, Ŝe w dniu 30 października 2011 r. w godzinach od 7.30. do 
18.30  odbędą się  w y b o r y  S o ł t y s a Tylmanowa. Zgłoszenia kandydatów na Sołtysa Sołectwa 
Tylmanowa przyjmowane będą przez członków Gminnej Komisji Wyborczej w siedzibie Urzędu Gminy 
w Ochotnicy Dolnej (tj. pok. nr 19 sala obrad) w terminie do dnia 11 października 2011 roku  
w godz.:  od 8.00 do 16.00.  
 
Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje grupie przynajmniej 25 osób posiadających bierne i czynne 
prawo wyborcze, którzy ukończyli 18 lat  i stale zamieszkują na obszarze Sołectwa. 
 
Zgłoszenie kandydatów na Sołtysa powinno zawierać dane wg. podanego niŜej wzoru: 
__________________________________________________________________________________________ 

Zgłoszenie kandydata 
 

na Sołtysa Sołectwa Tylmanowa ……………………………….............................................................................  
         (Imię i Nazwisko kandydata) 
 
zam. ………………………………..... , legitymującego się dowodem osobistym seria ……. nr ………………….. .  
 

Osoby popierające kandydata 
 

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Nr dowodu osobistego Podpis 
1. 
2. 
3. 
  . 
  .   
25. 

    

 
Oświadczenie kandydata 

 
 Ja …………………………… oświadczam, Ŝe posiadam prawa wyborcze,  stale zamieszkuję na obszarze 
Sołectwa Tylmanowa i wyraŜam zgodę na kandydowanie na Sołtysa. 
 
……………………………..       ……………………………............ 
                   (data)         (podpis kandydata) 
 
Druki zgłoszeń kandydatów na Sołtysa są dostępne w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej  pok. nr 22 – 
23 (II piętro) oraz na  stronie internetowej Gminy, tj.: www.ochotnica.pl . 

 
KALENDARZ WYBORCZY WYBORU SOŁTYSA SOŁECTWA TYLMANOWA  W DNIU 30 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU 

 

 
Lp.  

 

 
Zadanie 

 
Termin realizacji  

 
Odpowiedzialny 

1. Podanie do publicznej wiadomości 
Sołectwa informacji o składaniu zgłoszeń 

do dnia 01.09.2011r.  Wójt Gminy 

2. Sporządzenie spisów wyborców 
 

 12.10.2011r. Urząd Gminy 
pok. 24 
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3. 
 
Zgłoszenie kandydatów 

 
do dnia 11.10.2011r. 

(w godz. 8.00 – 16.00) 

Komisja Wyborcza 
      Urząd Gminy      
         pok. 19 
 

 
4. 

Informacja Komisji o składaniu 
dodatkowych zgłoszeń i przedłuŜeniu 
terminu zgłaszania kandydatów 
/w przypadku nie zgłoszenia Ŝadnego 
kandydata lub zgłoszenia tylko jednego 
kandydata/ 
 

 
 12.10.2011r.  

 

 
Komisja Wyborcza 

 

5. Przyjęcie dodatkowych zgłoszeń  
 

do dnia 17.10.2011r. 
(w godz. 8.00 – 16.00) 

 

Komisja Wyborcza 
 Urząd Gminy      

pok. 19 
6. WyłoŜenie spisów wyborców  

 
od dnia 14.10.2011r. Urząd Gminy 

pok. 24 
7. Sporządzenie kart do głosowania  

 
do dnia 25.10.2011r.  Komisja Wyborcza 

 
8. Wywieszenie listy kandydatów  

w Sołectwie  
20.10.2011r. Komisja Wyborcza 

9. Zgłoszenie komisji wyborczej osób 
zaufania 

 
26.10.2011r. 

Komisja Wyborcza 
Urząd Gminy  

pok. 19 
10. Przeprowadzenie głosowania  

(w godz. 7.30 – 18.30)   
 

30.10.2011r. 
Komisja Wyborcza 

Wiejski Ośrodek Kultury w 
Tylmanowej 

 
11. 

 
Sporządzenie protokołu z wyborów 

 
30.10.2011r. 

Komisja Wyborcza 
 

 
12. 

 
Ogłoszenie wyników wyborów 

 
31.10.2011r. 

 
Wójt Gminy 

 
Rada Gminy Ochotnica Dolna na X/11 sesji w dniu 19 lipca 2011 r. powołała następujący skład komisji 
wyborczej do przeprowadzenia wyboru Sołtysa Sołectwa Tylmanowa:      

              
Przewodniczący                   –  Mieczysław Trybulec 
Z – ca przewodniczącego    –  Lucyna Kozub   
Członkowie:           Teresa Mastalerz         

        Wiesław Gorączko                         
        Maria Ziemianek                       
        Wojciech Piszczek  

 
Zgodnie z § 24 Statutu Sołectwa Tylmanowa stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/412/10 Rady 
Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tylmanowa wybory 
Sołtysa odbywają się następująco:  
 

§ 24. 1. Wybór sołtysa odbywa się w drodze wyborów powszechnych, tajnych, bezpośrednich,  spośród 
nieograniczonej liczby kandydatów.  

2. Wybory zarządza rada gminy z wyprzedzeniem, co najmniej dwumiesięcznym i ogłasza o tym zgodnie 
z miejscowym zwyczajem.  

3. Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje mieszkańcom, którzy ukończyli 18 lat i stale zamieszkują na 
obszarze sołectwa.  

4. Wybory odbywają się nie później niŜ przed upływem dwóch miesięcy od daty wygaśnięcia kadencji.  
5. Spis wyborców sporządza wójt gminy i udostępnia mieszkańcom sołectwa do wglądu na 2 tygodnie przed 

datą wyborów. Reklamacje w sprawie spisów rozpatruje wójt gminy.  
6. Do przeprowadzenia wyborów rada gminy powołuje komisje wyborczą, wyznacza przewodniczącego, 

zastępcę przewodniczącego i członków w liczbie czterech osób. Komisji wyborczej przysługują diety za czas 
obecności przy pracach związanych z wyborami. Członkiem komisji nie moŜe być osoba kandydująca na 
sołtysa. Członkami Komisji Wyborczej nie mogą być osoby będące w stosunku do osób, które wyraziły 
zgodę na kandydowanie na sołtysa: zstępnymi (dzieci i wnuki), wstępnymi (rodzice, dziadkowie), 
małŜonkami, rodzeństwem, małŜonkami zstępnych lub przysposobionych (adopcja). Członkowie komisji 
nie mogą prowadzić agitacji na rzecz kandydatów na sołtysów.  
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7. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje grupie przynajmniej 25 osób. Listy kandydatów z podpisami 
zgłaszających winny być złoŜone Komisji wyborczej przynajmniej na 14 dni przed terminem wyborów. Do list 
dołącza się pisemne oświadczenie kandydatów o wyraŜeniu zgody na kandydowanie. Komisja prowadzi rejestr 
kandydatów. Listę kandydatów wywiesza się w miejscu publicznym przynajmniej na 7 dni przed datą wyborów. 
Kandydat moŜe wyznaczyć swojego męŜa zaufania, który moŜe być obecny w czasie głosowania i przy ustalaniu 
wyników wyborów przez komisję wyborczą. Zgłoszenie męŜa zaufania moŜe być dokonane Komisji wyborczej 
najpóźniej na dwa dni przed datą wyborów.  

8. W przypadku nie zgłoszenia Ŝadnego kandydata lub zgłoszenia jednego kandydata, komisja 
niezwłocznie wzywa przez rozplakatowanie obwieszczeń, do dokonania dodatkowych zgłoszeń. W takim 
przypadku termin zgłaszania kandydatów ulega przedłuŜeniu o 5 dni, licząc od dnia rozplakatowania 
obwieszczeń.  

9. Komisja wyborcza sporządza karty do głosowania w porządku alfabetycznym. Karty do głosowania 
powinny być opieczętowane pieczęcią Urzędu Gminy.  

10. Głosowanie odbywa się w lokalu wyborczym w dzień wyborów bez przerwy w godzinach ustalonych 
kaŜdorazowo przez radę gminy. Przed rozpoczęciem głosowania komisja wyborcza sprawdza czy urna wyborcza 
jest pusta oraz pieczętuje urnę. W czasie głosowania w lokalu wyborczym winni być przewodniczący Komisji lub 
jego zastępca i dwaj członkowie komisji, mają prawo być męŜowie zaufania.  

11. Wyborca moŜe oddać głos tylko na jednego kandydata.  
12. Wyborca głosuje, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego 

z kandydatów. W przypadku jednego kandydata na karcie do głosowania wyborca głosuje, umieszczając 
znak "X" w kratce oznaczonej słowem "TAK" lub zamieszczając znak "X" w kratce oznaczonej słowem 
"NIE" z lewej strony, obok nazwiska kandydata."  

13. JeŜeli znak „X” postawiono w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub więcej kandydatów 
albo nie postawiono tego znaku obok nazwiska Ŝadnego kandydata, głos uznaje się za niewaŜny.  

14. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub nazw albo poczynienie innych 
dopisków poza kratką nie wpływa na waŜność oddanego głosu.  

15. Komisja wyborcza ustala, na podstawie waŜnych kart do głosowania, liczbę głosów niewaŜnych 
oraz liczbę głosów waŜnie oddanych na kandydatów.  

16. W protokole głosowania w obwodzie wymienia się liczby:  
1) osób uprawnionych do głosowania  
2) kart do głosowania, otrzymanych przez komisję  
3) wyborców, którym wydano karty do głosowania,  
4) kart do głosowania wyjętych z urny przez komisję,  
5) kart niewaŜnych,  
6) kart waŜnych,  
7) głosów niewaŜnych, z podaniem przyczyny ich niewaŜności  
8) głosów waŜnie oddanych na kaŜdego z kandydatów.  
9) otrzymanych i niewykorzystanych kart do głosowania.  

17. Wybraną uwaŜa się osobę, która uzyskała największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów 
na dany mandat, przeprowadza się ponowne wybory. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji obecni 
w lokalu wyborczym. W przypadku, głosowania na jednego kandydata na Sołtysa, za wybranego uwaŜa się 
kandydata, który w głosowaniu uzyskał więcej niŜ połowę waŜnie oddanych głosów ze słowem "TAK".  

18. Protokół wyborów przekazuje przewodniczący komisji lub jego zastępca Wójtowi Gminy. Wójt Gminy 
ogłasza wyniki wyborów wg. stosowanego zwyczaju.  

§ 25. W przypadku, gdy jeden zarejestrowany kandydat nie uzyska w głosowaniu więcej niŜ połowę waŜnie 
oddanych głosów na "TAK", a takŜe, gdy nie zostanie zarejestrowany Ŝaden kandydat na Sołtysa, w terminie do 
dwóch miesięcy przeprowadza się wybory ponowne."  

___________________________________________________________________________ 
STYPENDIA – słusznie czy nie słusznie? 
        
W związku z rozpoczęciem roku szkolnego i koniecznością zakupu wyposaŜenia dla dzieci do szkoły 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina wszystkim o moŜliwości składania wniosków  
o stypendia szkolne do 15 września. W bieŜącym roku szkolnym stypendium przyznawane będzie  
w zaleŜności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz od występujących w rodzinie 
ucznia okoliczności wskazujących konieczność udzielenia pomocy i tak: 

1) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie do 100 zł netto – uczeń moŜe 
otrzymać maksymalnie – do 145, 6 /miesiąc 

2) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia od 101 do 200 zł netto - 
uczeń moŜe otrzymać maksymalnie – do 109, 2/miesiąc 

3) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia od 201 zł netto - uczeń 
moŜe otrzymać maksymalnie – 72, 80 /miesiąc. 

 
Stypendia winny być wykorzystane przede wszystkim na dodatkowe zajęcia dydaktyczne pomoce 
naukowe, przybory szkolne itp., a nie przede wszystkim na zakup odzieŜy.  
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Mimo, Ŝe pomoc przyznaje się w oparciu o kryterium dochodowe prosimy jednak, Ŝeby o 
stypendia ubiegały się rzeczywiście tylko rodziny najuboŜsze te, które wykorzystując własne 
moŜliwości nie są w stanie sprostać wydatkom szkolnym. 
          
Po wydaniu ostatnich decyzji w sprawie przyznania stypendium Ośrodek nasz otrzymał wiele 
sygnałów, Ŝe stypendia otrzymały rodziny nie zawsze najuboŜsze, a ich prawdziwe dochody na pewno 
przewyŜszają znacznie kryterium dochodowe ( 351 zł na osobę w rodzinie) uprawniające do tej formy 
pomocy. Są to jednak dochody nielegalne i niepodawane we wniosku o pomoc. Informowano nas, Ŝe 
w rodzinach, które pobrały stypendium, często jeden z rodziców pracuje za granicą, lub w kraju, a 
ubezpiecza się, w KRUS jako właściciel gospodarstwa rolnego lub domownik. Wiadomą rzeczą jest, 
Ŝe dochody z gospodarstw rolnych na naszym terenie są bardzo niskie i umoŜliwiają korzystanie z tej 
formy pomocy. Kwestionowano równieŜ zasadność przyznania pomocy rodzinom posiadającym po 
kilka samochodów, czy domów przy podaniu we wniosku dochodów często zerowych lub bardzo 
małych. Analizując te sygnały moŜna się zastanawiać nad sensem tej formy pomocy, skoro nie 
realizuje ona zamierzeń ustawodawcy i nie zawsze jest kierowana tam gdzie powinna, czyli do rodzin 
dysfunkcyjnych. Często spotykamy się z taką sytuacją, Ŝe w rodzinie niepełnej lub gdy jeden  
z rodziców pracuje, albo jest rencistą nie moŜna przyznać stypendium, bo kryterium dochodowe jest 
przekroczone (dochody są udokumentowane), a widać „gołym okiem” ubóstwo.  Niejednokrotnie teŜ 
rodziny, którym stypendium jak najbardziej się naleŜy nie występują o nie uwaŜając, Ŝe są bardziej 
potrzebujący.                     
 
Aby wyeliminować wyŜej wymienione sytuacje w bieŜącym roku - uprzejmie prosimy rodziców  
o uczciwość i nie zgłaszanie się o pomoc, jeŜeli nie jest to konieczne. Pozwoli to na przyznanie 
większej pomocy uczniom, którzy jej najbardziej potrzebują. 
  
Ośrodek ze swej strony, aby zminimalizować pomoc tam gdzie jej nie powinno się udzielać w 
sytuacjach gdzie będzie wątpliwość jej celowości przeprowadzi szczegółowe wywiady środowiskowe i 
będzie wydawał decyzje odmowne. Liczymy jednak na Państwa uczciwość i zrozumienie mamy 
nadzieję i w bieŜącym roku pomoc będzie przyznawana tylko tam gdzie rzeczywiście jest najbardziej 
potrzebna.                                                                
      Kierownik GOPS w Ochotnicy Dolnej 
      Antonina Jagieła 
__________________________________________________________________________________________ 
ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU „RÓWNAMY SZANSE – TWORZYMY MOśLIWOŚCI!” 
 

 
 

 

Zakończył się trwający dwa lata szkolne Projekt pod nazwą ,,Równamy szanse – tworzymy 
moŜliwości!’’ realizowany jest przez Gminę Ochotnica Dolna ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. 
,,Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 
zmniejszanie róŜnic, w jakości usług edukacyjnych”. Przyznana za pośrednictwem 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie kwota dofinansowania w wysokości 1.255.319 PLN została 
przeznaczona na uatrakcyjnienie procesu nauczania tj. organizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów 
z problemami w nauce oraz uczniów utalentowanych, sfinansowanie warsztatów, wycieczek a takŜe 
zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych i sprzętu. 
 
W ramach realizacji projektu od dnia 1 września 2009 do 30 czerwca 2011 r. w pięciu szkołach 
podstawowych z terenu gminy zostało przeprowadzonych 9.722 godziny zajęć, w tym: 

- 3.297 godzin zajęć wyrównawczych 
- 912 godzin zajęć terapii psychologiczno – pedagogicznej i logopedycznej 
- 740 godzin zajęć z języka angielskiego 
- 2.262 godzin zajęć w bloku matematyczno – przyrodniczym 
- 311 godzin zajęć wychowania obywatelskiego 
- 1.594 godziny zajęć artystycznych 
- 606 godzin zajęć sportowych 
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Zorganizowaliśmy dla naszych dzieci cztery kursy pływania, pięć kursów nauki jazdy na nartach, dwa 
kursy tańca i kurs karate.  

 
Realizacja niniejszego projektu pozwoliła na sfinansowanie 40 bliŜszych i dalszych wycieczek - łącznie 
w czasie trwania projektu 2.071 uczniów mogło skorzystać z bezpłatnych wyjazdów. 

 
W czasie trwania projektu odbyły się dwie zielone szkoły nad morzem, dziesięć wycieczek 
kilkudniowych (m.in. Warszawa, BiałowieŜa, Toruń, Ziemia Kłodzka) oraz osiemnaście wycieczek 
jednodniowych (m.in. Kraków, Wieliczka, Inwałd, Wadowice, Nowy Sącz, Rabka, Poręba Wielka). 

 
Do prowadzenia zajęć mogliśmy zakupić meble, komputery, kserokopiarki, projektory, programy 
komputerowe, sprzęt sportowy i wiele pomocy dydaktycznych i materiałów. 

 
W realizacji projektu chodziło głównie o to, aby pokazać młodym ludziom, Ŝe zdobywanie wiedzy to 
nie tylko teoria i siedzenie w ławce szkolnej ale takŜe przyjemność poznawania świata i odkrywanie 
jego tajemnic.  

 
Projekt zakończył się, ale bogatsi w doświadczenia będziemy kontynuować działania w kierunku 
realizacji głównego celu naszego projektu: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy 
Ochotnica Dolna poprzez wdraŜanie innowacyjnych form nauczania.” 
           
      Kierownik ZOFS w Ochotnicy Dolnej 
      Jadwiga Czajka 
__________________________________________________________________________________________ 
WIESCI  Z  SOŁECTW GMINY OCHOTNICA DOLNA … 
 
PoniŜej, przedstawiamy Państwu informacje o inwestycjach realizowanych na terenie Sołectw Gminy 
w miesiącach maj – sierpień 2011 r.: 
 

• TYLMANOWA … 
 
1) Poszerzenie drogi, wykonanie rowu odwadniającego i załoŜenie przepustów – droga w os. 

Rzeka - kierunek os. Osobie około 800 mb. 
2) Odbudowa dróg do pól spychem w osiedlach: Górzany – Wybrańce, Kozuby – Grzebaki, 

Marciakówka. 
3) Wykonanie zabezpieczenia skarpy i poszerzenie drogi w os. Bliszcze – KsięŜaki. 
4) Wykonanie odwodnienia i poszerzenie drogi Zabliszcze. 
5) Wykonanie rowu odwadniającego oraz dokończenie montaŜu barier – droga Obłaz Górny – 

Lachówka. 
6) Wykonanie odwodnienia i połoŜenie asfaltu – droga os. Brzegi – 220 mb. 
7) Odbudowa i połoŜenie asfaltu po wykonaniu kanalizacji sanitarnej w osiedlach: Zabliszcze, 

Wybrańce, Górzany, Marciakówka, Kliniec. 
8) MontaŜ krat drogowych i uzupełnienie asfaltu na drogach w os. Talafusy i Piszczki. 
9) Odbudowa i połoŜenie asfaltu po wykonaniu kanalizacji sanitarnej w os. Chlebki, Potok – 

Padół, Bliszcze – KsięŜaki, Płaśnie.  
10) Wykonanie asfaltu – parking przy Gimnazjum oraz przy budynku OSP Tylmanowa. 
11) Odbudowa drogi i wykonanie asfaltu – os. Gabrysie – Makowica – 300mb. 

 
      Sołtys Sołectwa Tylmanowa  
      Jan Ligas 

• OCHOTNICA DOLNA … 
 

1) Wykonano remonty dróg gminnych w osiedlach: Skrodne, Gorcowe, Kudowe. 
2) Wykonano nakrapiankę na drodze gminnej (kropienie II i III emulsją) w osiedlach: 

Janczurowski Potok, Rola. Zamontowano 2 kraty przepustowe. 
3) Trwają prace związane z wykonaniem nawierzchni drogi w osiedlu Pitki Górne – masa 

asfaltowa 370mb x 3 m (zadanie realizowane w ramach środków powodziowych). 
4)  Prowadzone są prace porządkowe, tj. czyszczenie przepustów, wykaszanie poboczy, 

obcinanie gałęzi, czyszczenie dróg gminnych po ulewach. 
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5) W dniu 31 lipca br. odbyła się uroczystość poświęcenia i oddania do uŜytku budynku Remizy 
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Ochotnicy Dolnej. Inwestycja została całkowicie zakończona 
 i wyposaŜona.  

 
   „W Imieniu Zarządu OSP pragnę podziękować Wójtowi Gminy Panu 

Kazimierzowi Konopka za pomoc finansową i zaangaŜowanie w budowę nowej Remizy. 

Podziękowania dla Rady Gminy za pomoc w budowie. Jednak największe podziękowania 

kierujemy do Rady Sołeckiej i mieszkańców Sołectwa Ochotnica Dolna, którzy co roku 

przeznaczali kwoty pienięŜne na budowę Remizy i zatwierdzali je na zebraniach wiejskich.” 

      Sołtys Sołectwa Ochotnica Dolna 
      Wojciech Chlipała 

 
• OCHOTNICA DOLNA – MŁYNNE  … 
 

W dniu 19 czerwca 2011 r. odbyło się posiedzenie Rady Sołeckiej Sołectwa Ochotnica Dolna – 
Młynne, na którym omawiano prace na terenie Sołectwa. 
 W Sołectwie: 

1) wykorytowano i utwardzono odcinek drogi gminnej w os. Brzeźnie, 
2) poprawiono drogę gminną – dojazdową do pól w os. Soski, 
3) poprawiono rów odwadniający wzdłuŜ drogi gminnej w os. Piszczki, 
4) zabezpieczono odcinki drogi gminnej do os. Chrobaki, Kotelniki, 
5) wykonano rów odwadniający i załoŜono kręgi wzdłuŜ drogi gminnej w os. Jagieły 
6) wykonano remont dróg gminnych.  

      Sołtys Sołectwa Ochotnica Dolna – Młynne  
      Józef Chrobak 
 

•   SOŁECTWO OCHOTNICA GÓRNA  
  

1) trwają prace związane z generalnym remontem i rozbudową budynku szkoły, 
2) wykonano pozimowe remonty dróg gminnych, 
3) trwają prace związane z odbudową i zabezpieczeniami potoków przy gminnych drogach, 
4) ogłoszono przetarg na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej. 
 

                                                                          Sołtys Sołectwa Ochotnica Górna 
                                                                                            Zdzisław Błachut  
_____________________________________________________________________________________________________ 
DZIAŁALNOŚĆ KULTUROWO – SPORTOWA GMINY OCHOTNICA DOLNA … 
 
PoniŜej przedstawiamy informacje z działalności Wiejskich Ośrodków Kultury w miesiącach maj – 
sierpień 2011r. : 
 

• WIEJSKI OŚRODEK KULTURY W TYLMANOWEJ  

 
1) Wyjazd zawodników Klubu Motorowo - Rowerowego na zawody do Kluszkowiec. 
2) Występ zespołu wokalnego Blue Szafir w konkursie ogólnopolskim pt. „Talenty Małopolski”  

  (Zawoja) 
3) Zlot dzieci i młodzieŜy z całej Polski związany z Misjami w Afryce – wyświetlenie przeźroczy o  

  misjach w budynku WOK. Udział wzięło około 350 osób. 
4) Gminny konkurs ortograficzny pt. „Mistrz ortografii” – 36 osób. 
5) „Dzień Matki” – występ dzieci. 
6) Wyjazd z okazji Dnia Dziecka do Rabki Zdroju zespołu wokalnego „BLUE Szafir” oraz    

  „Effective” . 
7) Dzień Dziecka w Tylmanowej – impreza masowa na boisku piłkarskim (zawody, konkursy). 
8) Konkurs poezji utworów, wierszy ks. J. Twardowskiego. Udział wzięło 25 dzieci. 
9) Występ zespołu wokalnego „Blue Szafir” na krakowskim rynku.  
10) Bieg Kwietny wokół granic Polski (na odcinku Kłodne – Wietrznice) dla uczczenia  

  I Pielgrzymki PapieŜa Jana Pawła II do Polski . Udział wzięło 30 osób. 
11) Zakończenie roku szkolnego. Komers, zabawa w WOK – u dla Gimnazjum. 
12) Wyjazd zawodników Klubu Motorowo - Rowerowego na zawody do Austrii.  
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13) Festyn Misyjny- występy zespołów, kabaret „Daniec” . 
14) Festyn Tylmanowskie Lato - występy zespołów, konkursy dla dzieci, młodzieŜy 

 i starszych, mecz piłkarski na boisku. 
15) Występ zespołu „Blue Szafir” i „Effective” na festynie „Gorczańskie Kośby”  

  w Ochotnicy Dolnej . 
16) Msza Św. na górze „Błyszcz”  uświetniona oprawą góralskąj – występ kapel regionalnych przy 

watrze. 
17) Konkurs wieńcy Ŝniwnych – plac przy budynku WOK Tylmanowa (3 wieńce). 

 
W okresie maj – czerwiec na boisku sportowym w Tylmanowej  odbywały się równieŜ mecze piłkarskie 
LKS LUBAŃ TYLAMNOWA w rozgrywkach ligowych (trampkarze, juniorzy, seniorzy).  
 
       Kierownik WOK w Tylmanowej  
       Jan Ligas 
 

• WIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OCHOTNICY DOLNEJ 
 

MAJ 
1) Święto Narodowe 3 maja – impreza sportowo – rekreacyjna dla dzieci szkół podstawowych 
2) Dzień StraŜaka – Odpust Parafialny, udział Orkiestry Dętej w uroczystościach kościelnych 

oraz koncert dla mieszkańców 
3) Wyjazd Orkiestry Dętej do Wadowic na koncert „StraŜacy Ojcu Świętemu w Hołdzie” 
4) Zdobycie I miejsca przez Orkiestrę Dętą w V Podhalańskim Festiwalu Orkiestr Dętych 

w Nowym Targu 
5) Turniej tenisa stołowego dla młodzieŜy gimnazjalnej 
6) Dzień Matki – pomoc w organizacji imprezy 

 
CZERWIEC 

1) Zapisy na WAKACYJNE WARSZTATY JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA WESOŁO DLA DZIECI. 
2) 12.06. – Zielone Świątki – OGNISKO I WSPÓLNA ZABAWA DLA MALUCHÓW 

Przy WOK – u bawiło się blisko 30 dzieciaków wraz z rodzicami. Maluchy ze smakiem 
zajadały kiełbaski, które same upiekły nad ogniskiem, śpiewały piosenki przy 
akompaniamencie gitary, były wspólne tańce i zabawa. Rodzice zaś mieli okazję się spotkać i 
porozmawiać o swoich pociechach. 

 
 

3) 19.06. – Udział Orkiestry Dętej w XXXIV Małopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych „ECHO 
TROMBITY 2011” w Nowym Sączu. Orkiestra zdobyła wyróŜnienie. 

4) 25.06. –  Koncert Orkiestry Dętej w Krościenku nad Dunajcem na XIX Powiatowej Paradzie 
Orkiestr Dętych 

5) 25.06. – ZABAWA TANECZNA do białego rana na rozpoczęcie wakacji przy zespole 
FRANCZYKI. 

6) Od czerwca w Wiejskim Ośrodku Kultury rozpoczął próby młodzieŜowy zespół muzyczny. 
MłodzieŜ spotyka się prawie kaŜdego dnia i muzykuje kilka godzin na poddaszu Wiejskiego 
Ośrodka Kultury.   
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LIPIEC 
 
 21.07. - 24.07. – WYJAZD ORKIESTRY DĘTEJ DO ZAPRZYJAŹNIONEJ GMINY MUROWANA 
GOŚLINA 
W czasie pobytu Orkiestra zagrała dwa wspaniałe koncerty.  Pierwszy w sobotę w Murowanej Goślinie na 
Festynie „Jarmark Św. Jakuba”. Drugi natomiast w niedzielę w Poznaniu, gdzie odbył się XIII Festyn Farny – 
Warkocz Magdaleny. W niedzielne przedpołudnie Orkiestra Dęta OSP z Ochotnicy Dolnej oraz Orkiestra Dęta 
OSP z Murowanej Gośliny wspólnie zagrały „Intradę Regionalną” na płycie Poznańskiego Rynku. Następnie, po 
wysłuchaniu hejnału miasta i po obejrzeniu poznańskich koziołków orkiestry ruszyły paradnym krokiem do 
poznańskiej Świątyni, by wspólnie uświetnić Liturgię Odpustową. Po Mszy Świętej korowód przemaszerował na 
Plac Kolegiacki, gdzie przy naszej orkiestrze odbyło się poświęcenie pojazdów. Następnie orkiestra zagrała 
przepiękny koncert, po którym na scenę weszła Orkiestra Dęta z Murowanej Gośliny i obydwie orkiestry wykonały 
wspólnie dwa utwory.  
 
31.07. – FESTYN GORCZAŃSKIE KOŚBY 
W ostatnią niedzielę lipca odbył się coroczny festyn gminny „Gorczańskie Kośby”. Tradycyjne Kośby rozpoczęły 
się Mszą Świętą, po której Ochotnicza StraŜ PoŜarna przeszła defiladowym krokiem przy akompaniamencie 
Orkiestry Dętej OSP do Wiejskiego Ośrodka Kultury. Tam odbyło się uroczyste poświęcenie Remizy StraŜackiej  
i boiska sportowego. Następnie przywitano gości, którzy licznie przybyli mimo deszczowej pogody a Wójt Gminy 
Kazimierz Konopka dokonał oficjalnego otwarcia festynu.  
 
Dzięki przedstawieniu w wykonaniu ochotnickich górali zgromadzona publiczność mogła przenieść się w dawne 
czasy i zobaczyć jak kiedyś wyglądało wykaszanie górskich polan. Widzowie przekonali się, Ŝe była to cięŜka 
praca, ale sprawiała duŜo radości, poniewaŜ była wykonywana wspólnie z rodziną i sąsiadami. Podczas koszenia 
po górach rozlegał się śpiew i wyskanie.  
 

 
 
Na scenie zaprezentowali się: zespół muzyczny działający przy Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II pod 
kierownictwem Agaty Chlipała, zespoły wokalno – instrumentalne z Tylmanowej pod kierownictwem Stanisława 
Urbaniaka, kapela góralska z Ochotnicy Górnej, Orkiestra Dęta OSP Ochotnica Dolna pod batutą Piotra 
Matusiewicza, zespół wokalny w składzie: Iza Mazurek, Kaśka Hołyńska i Sylwia Faltyn.  
 
DuŜe zainteresowanie wśród dzieci i dorosłych wzbudził pokaz iluzji w wykonaniu Magic Andro.  Podczas pokazu 
między innymi moŜna było zobaczyć na własne oczy przemianę męŜczyzny w kobietę. 
 
Nie mniej widowiskową częścią festynu był ekstremalny pokaz jazdy klubu motocyklowego „TRIAL OCHOTNICA”. 
W czasie imprezy rozegrano mecz piłkarski: Reprezentacja Kolegium Sędziów Podhalańskiego Podokręgu Piłki 
NoŜnej - KS Gorc Ochotnica (druŜyna Oldbojów), który zakończył się wygraną sędziów 1:0.  
 
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. 
 
Nie zabrakło równieŜ konkursów i zabaw z cennymi nagrodami. Wieczorem natomiast odbyło się losowanie 
nagród, a główną z nich był rower górski. 
 
Na poprawę humoru tym, którym nie dopisało szczęście w losowaniu wystąpił Kabaret „Jagodziorze”  
z Lipnicy Murowanej. 
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Po zakończonej części artystycznej festynu Ochotniczanie oraz ich goście pozostali, by wspólnie bawić się na 
zabawie tanecznej przy zespole „Desperados”. 

             
„Składam serdeczne podziękowania firmom: „Budex”, Lech–Bud” i „Morcin” za 

ufundowanie nagród. 
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy bezinteresownie zaangaŜowali się w pomoc przy 

organizacji festynu (jesteście wspaniali!), a gościom dziękuję za przybycie i juŜ dziś zapraszam 
na kolejne Kośby.” 

          Kierownik WOK w Ochotnicy Dolnej 
                                                                                         Monika Jagieła 

 
SIERPIEŃ 
 

07.08.  – RAJD KOLARSKI  
W upalne niedzielne popołudnie o godz. 14. 00 wystartował pierwszy zawodnik XV Rajdu Kolarskiego na czas o 
Puchar Wójta Gminy Ochotnica Dolna. Kolarze mieli do pokonania trasę: Ochotnica Dolna - Tylmanowa - 
Krościenko - Przełęcz Knurowska – Ochotnica Górna – Ochotnica Dolna. W wyścigu startowało 41 zawodników, 
którzy przyjechali z Dębicy, Rzeszowa, Krakowa, Wrocławia oraz z Francji. Gminę Ochotnica reprezentowało 
dziewięciu zawodników, w tym jedna zawodniczka – Kasia Niewiadoma.  

        
      
1) W dniu 19.08.2011r. (piątek) o godz. 18.00. –  turniej tenisa stołowego. 

Kategorie wiekowe: I - 14 – 18, II – 18 - 25, III – powyŜej 25. 
 

2) W dniach 23.08. do 26.08. w godz. 15.00 - 19.00 „Wakacje z Domem Kultury” – dla dzieci 
W programie: taniec, śpiew, gry i zabawy, konkursy, dyskoteki, wycieczka w góry, 
pokazy straŜackie i duŜo ruchu. 

 
3) Wiejski Ośrodek Kultury zaprasza na zapisy do: 

- Ogniska Muzycznego, prowadzonego przez płk dr Stanisława Strączka  
-  MłodzieŜowej Grupy Teatralnej. 

 
4) Zapraszamy dzieci i młodzieŜ do gry w tenisa stołowego (do dyspozycji dwa stoły), a takŜe 

do gry w palanta, piłkę noŜną i piłkę ręczną (piłki i klucz od boiska w WOK-u). 
 

     Kierownik WOK w Ochotnicy Dolnej 
                                                                                Monika Jagieła 
 

•  WIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OCHOTNICY GÓRNEJ 

 
03.05.  – zorganizowana impreza patriotyczna przy KRZYśU WOLNOŚCI z grupą dzieci i młodzieŜy  
                uczestniczących w zajęciach z róŜnych ognisk zainteresowań. 
15.05.  –  MAJÓWKA – wspólna impreza Związku Podhalan i Koła Gospodyń Wiejskich. 
21.05.  –  OSOD – impreza kulturowa nawiązująca do tradycji pasterskiej, na polanie pod Magórką. 
11.06.  –  SOBÓTKI –  tradycyjna impreza związana z ZIELONYMI ŚWIĄTKAMI. 
18 – 19.06 – udział zespołu OCHOTNI w XX Jubileuszowym Wielkopolskim Festiwalu Ludowych 
    Zespołów i Śpiewaczy w Dusznikach. 
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21.06. – uroczyste zakończenie roku zajęć wszystkich ognisk zainteresowań prowadzonych dla 86  
                dzieci i młodzieŜy- rozdanie dyplomów i nagród 
26.06. – zorganizowanie wycieczki krajoznawczej dla dzieci i młodzieŜy z ognisk zainteresowań  
                 w ramach DNIA DZIECKA. 
17.07.  –  zorganizowanie cyklicznej plenerowej imprezy edukacyjnej – juŜ XI edycja –  SPOTKANIE 
                 Z GORCAMI na polanie Krzemieniok, 
23.07.   –   koncert uczestników obozu BEMOL z Krakowa / skrzypce, gitara, pianino/ 
  
24.07.   –   koncert zespołów dziecięcych „grup oazowych”. 
 
27.07.   –   koncert gitarowy pn. GITAROWYM SZLAKIEM -uczestników obozu muzycznego. 
 
28.07.   –   „OAZOWE POśEGNANIE” - występy, grupy oazowiczów z diecezji warszawskiej. 
 
05.08.  – spotkanie Krajowego Komitetu Sterującego Konwencji Karpackiej oraz wizyta studyjna: 
Droga Knurowska, zwiedzanie stałych ekspozycji wystawienniczych w budynku Wiejskiego Ośrodka 
Kultury oraz prezentacja panoram ze Studzionek. 
 
06.08.   – konferencja naukowa TOśSAMOŚĆ KARPAT i równolegle spotkanie twórców ludowych 
obszarów: GORCE - PIENINY, PODBABIOGÓRZE oraz BESKIDU ŚLĄSKIEGO/ gmina Rajcza. Po 
obiedzie na tzw. „skwerku” impreza I JARMARKU KARPACKIEGO-twórczości ludowej z występami 
zespołów regionalnych m.in. z goszczącymi u nas z rewizytą zespołów ze SYCOWA. 
 
 07.08.   – XIV edycja imprezy kulturowej WATRA OCHOTNICKA -nawiązująca do naszej kultury 
pasterskiej. Był redyk owiec z banderią i muzyką „ludzi Karpat”, gra na trombicie oraz uroczyste 
rozpalenie, od „zawaternika” WATRY. Był równieŜ pokaz wyrobu serów: bundzu oraz tzw. „pucenie” 
oscypka jak równieŜ wiele konkursów. Przed licznie zgromadzoną publicznością występowały zespoły 
regionalne, równieŜ w tym dniu swoje występy zaprezentowały zespoły ze SYCOWA. A na koniec 
imprezy popis swojego talentu, gry na róŜnych instrumentach pasterskich, zaprezentował Jan Karpiel 
Bułecka, któremu przygrywała muzyka OCHOTNYCH. 
 
                                                                           Kierownik WOK  w Ochotnicy Górnej 
                                                                                   Zdzisław Błachut 
_____________________________________________________________________________________________________ 
HARMONOGRAM ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2011 

 
PoniŜej zamieszczamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Ochotnica Dolna na 
rok 2011 przedłoŜony przez P.U.K. "EMPOL" Sp. z o.o. 
 

Dzień odbioru - PIERWSZA SOBOTA KAśDEGO MIESIĄCA 
 

Miesiąc Dzień miesiąca 
wrzesień 3 
październik             UWAGA     – 1  
listopad 5 
grudzień 3 

 
Dodatkowo w kaŜdy poniedziałek Firma "EMPOL” sprząta przystanki i obsługuje kontenery na 
selektywną zbiórkę odpadów. Odbiera równieŜ odpady komunalne umieszczone  
w workach z logo Firmy wystawionych w tych dniach wzdłuŜ tras przejazdu. 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

Egzemplarz bezpłatny  
Nakład: 1000 egzemplarzy 

 

 


