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,,Potrzebujemy Ciebie Zmartwychwstały Panie... my ludzie trzeciego tysiąclecia! 
Zostań z nami teraz i po wszystkie czasy. 

W Ciebie wierzymy, w Tobie pokładamy nadzieję, bo Ty jeden masz słowa życia wiecznego." 
 

(Jan Paweł II) 
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Kontrola podatkowa nieruchomości 

Wójt Gminy Ochotnica Dolna mając na uwadze obowiązki wynikające z prawa podatkowego informuje, że 
Gmina Ochotnica Dolna planuje przeprowadzenie kontroli podatkowych w zakresie budynków  
i budowli podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, w tym przede wszystkim 
budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Przypominam, że zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od 
nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. 

Stawki podatku od nieruchomości w Gminie Ochotnica Dolna w roku 2012 wynoszą: 

• Budynki mieszkalne – 0,37 zł/m2 
• Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 10,10 zł/m2 
• Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie handlu alkoholem – 16,91 

zł/m2 
• Budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – podatek wynosi 2% wartości 

budowli (do budowli zaliczamy między innymi ogrodzenia, place utwardzone, parkingi, itp.) 

Uwaga!  

Jeżeli budynek czy lokal jest wynajmowany na prowadzenie działalności gospodarczej obowiązek 
zgłoszenia powierzchni budynku (lokalu) do opodatkowania spoczywa na właścicielach budynku. 

W związku z planowaną kontrolą warto już dzisiaj zweryfikować powierzchnie zgłoszonych do 
opodatkowania budynków i dokonać ewentualnych korekt w urzędzie gminy. 

Budynki nie zgłoszone do opodatkowania a ujawnione w wyniku kontroli mogą być, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, opodatkowane nawet do pięciu lat wstecz. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Nowy projekt dla dzieci i młodzieży z  naszej Gminy   

– „SPROTOWO ŻYJ – ŻYJ KOLOROWO!”        
                                                           
 
 

 
 
W okresie od 15 czerwca do 14 września 2012 roku Gmina Ochotnica Dolna będzie realizowała projekt 
pn. „Sportowo żyj - żyj kolorowo!” w ramach poddziałania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na 
obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  
 
Zakłada on organizację w czasie wakacji zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy poprzez 
wykorzystanie walorów geograficznych okolicy oraz zaplecza sportowego kompleksu "Orlik" 
zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Ochotnicy Dolnej – Centrum. 
 
W ramach projektu wsparciem obejmiemy dzieci i młodzież z terenu naszej gminy wyrażającą chęć 
uczestnictwa w zajęciach sportowych i rekreacyjnych, a w przypadku zbyt wielu chętnych 
weźmiemy pod uwagę wskazania zdrowotne do uczestnictwa w zajęciach (dysfunkcje, wady 
postawy, niedobór masy ciała) - w pierwszej kolejności z największymi problemami. 
Zachęcanie młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz intensywne promowanie zdrowego 
stylu życia w tej grupie społecznej może znacząco wpłynąć na redukcję ryzyka chorób cywilizacyjnych 
wynikających z niskiej aktywności fizycznej. Należy wykorzystać dużą popularność niektórych dyscyplin 
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sportowych wśród młodzieży w celu zwiększenia poziomu aktywności fizycznej – aby zamiast siedzieć 
godzinami przy komputerze młodzi ludzie polubili wysiłek fizyczny. 
 
Położymy duży nacisk na popularyzację aktywnego stylu życia, a więc rodzinnych zawodów sportowych, 
weekendów ze sportem i turystyką, zdrowego odżywiania. 
 
Sprzęt sportowy zakupiony w czasie trwania projektu będzie stanowił wyposażenie szkoły i „Orlika”, 
wykorzystamy go również przy organizacji zawodów sportowych i imprez międzyszkolnych.  
 
Realizatorem bezpośrednim Projektu będzie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ochotnicy 
Dolnej –  Centrum.  
 
W ramach Projektu zorganizujemy 16 godzin zajęć gimnastycznych dla 1 grupy dziewcząt z gimnazjum. 
Gimnastyka zespołowa przy muzyce będzie innowacyjną i atrakcyjną formą prowadzenia zajęć, które 
poprowadzi profesjonalny instruktor fitness i gimnastyki sportowej.  
 
W dobie rozkwitu show tanecznego w telewizji, młodzież jest zafascynowana tańcem nowoczesnym  
i chcemy to wykorzystać, wprowadzając innowacyjny dla nich sposób zajęć ruchowych. Zajęcia poprowadzi 
profesjonalna firma zajmująca się nauką tańca. Powstaną 2 grupy 20 osobowe, z których każda będzie 
uczestniczyła w 16 godzinach zajęć.  
 
Dla 20 osobowej grupy wiekowej 8-10 lat proponujemy zajęcia piłki nożnej, dla uczniów w wieku 10 -15 lat 
zorganizujemy zajęcia piłki siatkowej i koszykowej (2grupy 20 osobowe po 16 godzin zajęć), a dla 
młodzieży (16 i więcej lat) zajęcia piłki koszykowej i siatkowej (2 grupy 20 osobowe po 16 godzin zajęć). 
Zajęcia piłki nożnej poprowadzi trener piłkarski, a pozostałe zajęcia nauczyciele WF. 
 
Dzieci młodsze (20 osób w wieku 7-10 lat będą uczestniczyły w zabawach ruchowych prowadzonych przez 
nauczyciela WF, gdzie poprzez współzawodnictwo będą mogły uczyć się zasad fair play.  
 
Dla starszej młodzieży zorganizujemy 2 wycieczki sprawnościowe w okoliczne góry przygotowane przez 
profesjonalną firmę z udziałem ratownika górskiego (15 osób). Nauczymy młodzież  jak zachować się  
w czasie powodzi, jak radzić sobie w górach w sytuacjach zagrożenia np.: burza, śnieżyca, zbłądzenie, 
spotkanie z dzikimi zwierzętami, gdzie mogą poruszać się bez opieki dorosłych. 
 
Mobilizacją do systematycznego udziału w zajęciach będzie 2-dniowy wyjazd do indiańskiej wioski dla 40 
osób. Uczestnicy wezmą tam udział w zabawach i konkurencjach sprawnościowych, nauczą się nowych 
form aktywności, poznają kulturę Indian. 
 
W sierpniu zorganizujemy rodzinny piknik sportowy, podczas którego rodzice i dzieci będą 
współuczestniczyli w zmaganiach sportowych. Podczas pikniku będziemy promować zdrowy styl życia, 
przygotujemy bufet z ekologiczną żywnością. 
 
Zapraszamy do udziału w Projekcie uczniów szkół podstawowych, gimnazjów 
 i szkół średnich zamieszkujących na terenie Gminy Ochotnica Dolna. 
 
Rekrutacja uczestników do projektu rozpocznie się w miesiącu czerwcu br. 
 
W maju na stronach internetowych Urzędu Gminy i Szkoły Podstawowej w Ochotnicy Dolnej Centrum 
opublikujemy regulamin rekrutacyjny, formularze oraz informacje o miejscu i terminach rekrutacji.  
 
Zachęcamy wszystkich chętnych do aktywnego spędzenia tegorocznych wakacji! 

 
 

Jadwiga Czajka 
Kierownik ZOFS w Ochotnicy Dolnej  
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Szkoła Tischnera – „ to moja szkoła z  pasją” 
 
Minął już ósmy rok od czasu, kiedy nasza szkoła wybrała na patrona ks. prof. J. Tischnera. Jesteśmy dumni 
mając tak wielkiego człowieka za wzór do naśladowania - ale nasz wybór zobowiązuje. Nauczyciele, 
rodzice  i cała społeczność uczniowska dokładają wszelkich starań aby podołać wyzwaniom jakie postawił 
przed nami ks. prof. J. Tischner. Staramy się pielęgnować tradycję, kulturę, wiarę, umiłowanie dobra 
i piękna oraz dumę naszego góralskiego - ochotnickiego regionu.  
 
Chcemy aby podczas uroczystości szkolnych nie zabrakło nauczycieli - emerytów, rodziców oraz babci  
i dziadków, są oni integralną częścią społeczności  szkolnej. W tym roku szkolnym zaszczyciło nas swoją 
obecnością ponad 60 osób.  
 
Zależy nam na tym, aby w naszej szkole o ważnych sprawach decydowali nie tylko dyrektor 
 i nauczyciele, ale także rodzice uczniów. 
 
Szkoła Tischnera to szkoła z pasją otwartą na propozycje uczniów, realizujemy najskrytsze marzenia 
uczniów -  organizujemy: 

• zajęcia  plastyczne techniką witrażu, odlewy gipsowe, 
• uczniowie poznają architekturę i historię naszej Gminy (zajęcia odbywają się w terenie).  

 
W szkole  grupa dzieci uczy się tańca nowoczesnego, szydełkowania, wykonywania biżuterii.  
Prowadzone są zajęcia dla pasjonatów numizmatyki, kolekcjonujemy stare monety, banknoty, dokumenty.  
Uczniowie uczą się poprawnej dykcji, modulacji głosem, tempa czytania, gestykulacji. Młodsze dzieci 
rozwijają uzdolnienia manualne, wykorzystują różnorodne techniki pracy z wykorzystaniem bibuły, papieru 
kolorowego  (orgiami),  plasteliny. 
 
Mamy nadzieję, że trud włożony w wychowanie i edukację uczniów w pełni zrealizuje misję naszej szkoły 
„Wychowuję się by być dobrym człowiekiem”  

 
 

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

_____________________________________________________________________________________ 
Wieści  z  Sołectw Gminy Ochotnica Dolna E 
 

I. Sołectwo Tylmanowa 
           
W dniu 11 grudnia 2011 r. odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa, m.in. w celu wyboru Rady Sołeckiej 
Sołectwa Tylmanowa.  
 
Skład nowej Rady Sołeckiej Sołectwa Tylmanowa (kadencja 2011 – 2014) przedstawia się następująco: 
1. W I okręgu wyborczym nie zgłoszono kandydata na Radnego. 
2. Wiesław  ZABRZESKI 
3. Tadeusz  HEBDA os. Grzebaki  
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4. Jan BODZIARCZYK 
5. Stanisław KASPRZAK 
6. Stanisław ZIEMIANEK 
7. Krzysztof CHROBAK 
8. Andrzej JANCZURA 
9. Józef KOZIELEC 
10. Tadeusz HEBDA os. Padół 
11. Józef  UDZIELA 
12. Wojciech PISZCZEK 
13. Zofia PISZCZEK 
14. Jan KOZIELEC 
15. Józef PODGÓRSKI 

 
W miesiącu styczniu 2012 r. w Sołectwie wykonywano głównie prace związane z odśnieżaniem dróg 
gminnych i chodników. 
 
W miesiącu marcu odbył się przetarg na wykonanie (stan surowy) zaplecza socjalnego przy boisku 
sportowym w Tylmanowej. Do przetargu przystapiło 25 oferentów. Wygrała Firma MIGA GIPS Podegrodzie 
ofertą  na kwotę 148 987,67 zł. Rozpoczęcie prac nastąpiło 19 marca 2012 r.  
   

Jan Ligas 
Sołtys SołectwaTylmanowa 

II. Sołectwo Ochotnica Dolna 
 

W miesiącu grudniu odbyło się Zebranie Wiejskie, na którym przyjęto  projekt budżetu Sołectwa na rok 2012 
oraz odczytano wnioski od mieszkańców.  
 
W styczniu i lutym najważniejsze prace w Sołectwie to odśnieżanie i posypywanie  dróg gminnych.  
 
W miesiącu marcu odbyło się posiedzenie Rady Sołeckiej, na którym opracowano termin i  program 
Zebrania  Wiejskiego. Poinformowano również mieszkańców Sołectwa o zmianie harmonogramu wywozu 
odpadów , tj. z I soboty miesiąca na III wtorek każdego miesiąca.  

     Wojciech Chlipała 
Sołtys Sołectwa Ochotnica Dolna 

 
III. Sołectwo Ochotnica Dolna – Młynne  

 
Budżet Sołectwa na rok 2012 przedstawia się w sposób następujący: 
 

• Dochody     – 109 275,00 zł. 
• Wydatki     – 109 275,00 zł 

Sołectwo,  na drogi gminne otrzymało kwotę 57 275,00 zł. 
• Wydatki bieżące:    – 32 275,00 zł  
• Odśnieżanie:    – 15 000,00 zł 
• Bieżące utrzymanie dróg – 17 275,00 zł. 
• Wolne środki z roku 2011, to kwota 77 123,98 zł. 

 
W miesiącach: grudzień 2011, stycznień, luty 2012 wykonywano prace związane z odśnieżaniem  
i posypywaniem dróg gminnych w ramach zimowego utrzymania dróg gminnych w Sołectwie. 

 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy składam wszystkim mieszkańcom Sołectwa 
najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt, smacznego jajka, odpoczynku 
w gronie rodzinnym. Niech każdy z nas wykorzysta ten czas jak najlepiej 

życzy 
 

Józef Chrobak 
        Sołtys Sołectwa Ochotnica Dolna- Młynne 
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IV. Sołectwo Ochotnica Górna 
 
Obecny okres zimy należał do jednych z bardziej surowych na naszym terenie. Obfitość opadów śnieżnych 
oraz skala niskich temperatur, na dzień dzisiejszy, maluje jeszcze u nas piękny zimowy krajobraz, który 
niestety jest bardzo kosztowny w budżecie Sołectwa Ochotnica Górna.  
 
Na naszym terenie miał miejsce groźny pożar budynku mieszkalnego Państwa M.W. Faron oraz pożar 
zabudowania gospodarczego u P. Jurowskiego, jak również pożar związany z bezmyślnym wypalaniem 
traw w os. Piszczkówka, co z przykrością należy zauważyć, że nie do wszystkich docierają apele o NIE 
WYPALANIE TRAW!  Jak widać druhowie strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej mieli pełne ręce roboty za 
co należą się im wielkie podziękowania i wdzięczność.                                                                                

              
            Zdzisław Błachut 

Sołtys Sołectwa Ochotnica Górna              
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Działalność kulturalno – sportowa Gminy  
 
Przedstawiamy Państwu informację Kierowników Wiejskich Ośrodków Kultury o działalności jednostek  
w okresie: grudzień 2011 – marzec 2012: 
 
WOK Tylmanowa 

 
GRUDZIEŃ 2011 R. 

• Udział dzieci i młodzieży z Tylmanowej w Konkursie  kolęd w Nowym Targu. III miejsce w konkursie 
zajęła Łucja CEBULA. 

• Konkurs plastyczny w kategorii gminazjum pt. Jan Paweł II Papież. 

• Turniej tenisa stołowego kat. szkoła podstawowa i gimnazjum – fundatorem nagród dla uczestników 
turmnieju był WOK Tylmanowa. 

• Sylwester 2011/2012 – w zabawie udział wzięło 160 osób. 

STYCZEŃ 2012 R.   

• Zabawa choinkowa dla uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Tylmanowej. 

• Opłatek Związku Podhalan – „Skubacki”, występ kapeli z Tylmanowej. 

• Dzień Dziadka i Babci – występ uczniów szkół podstawowych z Tylmanowej. 

• Konkurs gwarowy im. Andrzeja Skupnia Florka – gawędziarze i recytatorzy – eliminacje.  

• Jasełka – wystawione przez młodzież gimnazjalną z Tylmanowej.  

• Przegląd grup kolędniczych z Marcinkowic i Tylmanowej oraz wystawienie przez Związek Podhalan 
w Tylmanowej spektaklu tradycyjnych skubacek tylmanowskich.  

• Konkurs plastyczny dla uczniów pt. „Zima” - kat. szkoła podstawowa. Uczestnicy konkursu otrzymali 
nagrody ufundowane przez WOK Tylmanowa. 

LUTY 2012 R.  

• Przedstawienie w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej tradycyjnych tylmanowskich 
„Skubacek” przez Związek Podhalan w Tylmanowej. 
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• Gminny Konkurs ortograficzny pt. „Mistrz ortografii” kat. szkoła podstawowa kl.: 0 –  3 i 4 – 6 .  
W konkursie udział wzięło 36 uczniów. Fundatorem nagród dla uczestników konkursu był WOK 
Tylmanowa. 

• Zabawa choinkowa dla uczniów Gimnazjum. 

• Zabawa choinkowa dla uczniów Zespołu Szkolno -  Przedszkolnego im. mjr. H. Sucharskiego  
w Tylmanowej. 

• Konkurs gwarowy im. A. S. Florka – Recytatorzy i gawędziarze w  Białym Dunajcu. Udział wzięli 
uczniowie ze szkół podstawowych w Tylmanowej, Ochotnicy Górnej i Ochotnicy Dolnej – Skrodne.  

• Występ dzieci z ogniska tanecznego dla rodziców.  

• Zapusty Związku Podhalan w Tylmanowej. 

W miesiącach luty – marzec odbywa się nauka gotowania dla zainteresowanych, organizowana przez WOK 
Tylmanowa.  

 
W miesiącu marcu w Wiejskim Osrodku Kultury w Tylmanowej zorganizowano „Dzień Kobiet” dla 
uczestniczek nauki gotowania. 

 
Zajęcia stałe : 
 
Poniedziałek:  aerobik  –  prowadzi P. Agata Chlipała  
 
Wtorek: 

• Ognisko Muzyczne – nauka gry na organach, pianinie i gitarze –  prowadzi P. Dorota Koszyk.  

• Kółko plastyczne – prowadzi P. Małgorzata Wąchała. 
Środa: kurs prawa jazdy – prowadzi P. Jan Kwit  
 
Czwartek: Zespół regionalny „Mali Tylmanowianie” – prowadzi P. Stanisława Noworolnik 
 
Piątek:  

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

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

         Jan Ligas 
Kierownik WOK w Tylmanowej 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

WOK  Ochotnica Dolna 

• Dyskoteka w  Szczepana. 

• Wieczór muzyczno – poetycki w wykonaniu Grupy Muzyczno – Teatralnej oraz Orkiestry Dętej  
połączony z promocją płyty „Przylecieli Anieli”. 

• Bal sylwestrowy. 
• Koncerty Bożonarodzeniowe Orkiestry Dętej w Kaplicy w Młynnym  oraz we wszystkich Kościołach 

Gminy Ochotnica Dolna. 
 

• Odbiór  nagrody przyznanej w uznaniu zasług dla rozwoju kultury powiatu nowotarskiego 
 
W dniu 12.01.2012 roku w sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Fryderyka 
Chopina w Nowym Targu odbyło się Spotkanie Noworoczne Starosty Nowotarskiego. W trakcie spotkania 
wręczono nagrodę Orkiestrze Dętej OSP Ochotnica Dolna, przyznaną w uznaniu zasług dla rozwoju kultury 
powiatu nowotarskiego. 
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• Karnawałowy bal przebierańców dla dzieci 

 
18.01.2012 roku o godzinie 17.00 rozpoczął się długo wyczekiwany przez dzieciaki „Karnawałowy Bal 
Przebierańców”, na który przybyło około 50 dzieciaków wraz z rodzicami. Mali imprezowicze byli 
tak poprzebierani, że trudno było rozpoznać, kto ukrywa sie pod pięknym karnawałowym strojem. 
Wszystkich połączyła wesoła zabawa poprzeplatana konkursami. W trakcie zabawy dzieci częstowały się 
kolorowymi przekąskami. Rodzice mieli okazję się spotkać i porozmawiać o swoich pociechach. Bal 
zakończył się o godz. 20.15.        

    

• Dzień Babci i Dziadka 
 
W dniu 20.01.2012 r. odbyło się spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka zorganizowane przez Szkołę 
Podstawową Centrum im. Jana Pawła II i Wiejski Ośrodek Kultury. Dziadkowie mogli posłuchać wierszy  
i piosenek w wykonaniu swoich wnuków. Obejrzeli również przepiękne i wzruszające przedstawienie 
„Krwawa Wigilia” - przygotowane przez Panią Stanisławę Gołdyn oraz przez siostrę Małgorzatę. Po 
skończonych przedstawieniach dziadkowie mogli sobie porozmawiać przy kawie i ciastku. 

           

 

• Choinka Strażacka 

21.01.2012 r. o godz. 19.00 koncertem Orkiestry Dętej rozpoczęła się tradycyjna tzw. „Choinka Strażacka”. 
Impreza trwała do białego rana. Nie zabrakło śpiewu i tańca, a pod nogę przygrywała kapela „Chałtura”  
z Ochotnicy Dolnej. 
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• Opłatek Związku Podhalan 

29.01.2012 r. członkowie Związku Podhalan z Ochotnicy Dolnej oraz zaproszeni goście spotkali się na 
corocznym „Opłatku”. Spotkanie rozpoczęło się od uroczystej Mszy Świętej w Kościele Parafialnym  
p.w. Znalezienia Krzyża Świętego w Ochotnicy Dolnej. Po skończonych uroczystościach kościelnych 
wszyscy zgromadzili się w Wiejskim Ośrodku Kultury na wspólnych „posiadach”, gdzie grała kapela 
góralska z Ochotnicy Górnej. Na Opłatek przybyła również „Grupa Kolędnicza z zydem, koniem i turoniem”. 
Podhalanie mogli także obejrzeć „Jasełka” przygotowane pięknie przez Panią Agatę Chlipała i młodzież  
z Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II. Po przedstawieniach i obiedzie było wspólne śpiewanie kolęd oraz 
tradycyjnych ochotnickich przyśpiewek.  

                
  

• Rozpoczęcie przygotowań i prób na Misterium Męki Pańskiej przez Grupę Teatralną 
 

• Skubacki 

04.02.2012 roku w Wiejskim Ośrodku Kultury odbyły się „SKUBACKI”. Kobiety skubały gęsie pióra, 
śpiewając przy tym ochotnickie piosenki. Na skubacki przyjechali do nas goście z Tylmanowej, którzy 
pokazali nam bardzo wesołe przedstawienie pt. „Skubacki”. Silnego mrozu nie przestraszyli się również 
Słowacy (zaprzyjaźniony zespół Minćol), którzy chętnie nas odwiedzili i zaprezentowali swój występ. Po 
występach artystycznych przybyli muzykanci „Ochotnicka Chałtura”, która porwała wszystkich do tańca. 
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• Warsztaty muzyczne z Zespołem Minćol  ze Słowacji 
 

W lutym odbyła się druga część warsztatów muzycznych w ramach projektu "Łączą nas góry 
 i muzyka". Warsztaty przebiegły w miłej atmosferze. W trakcie warsztatów członkowie orkiestry  
i zespołu "Minćol" pracowali nad utworami do nagrania. Utwory opracowane przez p. Piotra Matusiewicza - 
kapelmistrza orkiestry - to utwory znane i w Polsce i na Słowacji. "Wina nalej",  
"A kis mi diabli" oraz "Kyjovsky nevisty nevistocky" w wykonaniu naszej orkiestry i zespołu "Minćol" będzie 
można usłyszeć na festynie "Gorczańskie Kośby 2012" oraz na płycie, która zostanie wydana w tym roku. 
 

        

 
• Dyskoteka dla  dzieci ze Szkoły Podstawowej Centrum 

 
Od godziny 9.30. bawiły się dzieciaki z klas 0 – 3, natomiast od godz. 15.30. dzieci  z klas 3 - 6. Impreza 
przygotowana wspólnie ze Szkołą Podstawową Centrum. 
 

• Kulig na Wierch Młynne 
 

Serdecznie dziękuję furmanom za zaangażowanie i bezinteresowną pomoc. Dziękuję również wszystkim, 
którzy włączyli się w organizację kuligu. 
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• „Babski Comber”  
 

• Zabawa taneczna na ostatki przy Zespole „Franczyki” 
 

• Warsztaty kulinarne zakończone degustacją potraw regionalnych  
 
W dniu 21.02.2012 r. odbyły się bezpłatne warsztaty kulinarne. Wzięło w nich udział około 50 osób z terenu 
Gminy Ochotnica Dolna oraz liczna grupa radnych Gminy Ochotnica Dolna. Warsztaty zorganizowano we 
współpracy ze Stowarzyszeniem „Gorce-Pieniny”. Współfinansowane były ze środków Unii Europejskiej  
w ramach działania "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności  
i aktywizacja" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i były jedną z form aktywizujących 
lokalne społeczności .  
 
Warsztaty zakończyły się degustacją potraw regionalnych przygotowanych przez gospodynie   
z Ochotnicy Dolnej oraz Tylmanowej. A były to: placek z ziemniaków gotowanych pieczonych na blachach, 
sapka z bryndzą i masłem, ziemniaki  z zasmażką, dziatki ze skwarkami,  żeberka peklowane gotowane  
w kapuście, herbata lipowa z miodem, ziemniaki z wodą bryndzaną, kapusta z grochem i pęcakami, jucha  
z ziemniakami, placek z blachy ze smalcem, ochotnicki oscypek, korboce, ser klagany - bunc, zupa 
owocowa, pęczak z grochem i żeberkiem, sapka ze skwarkami, zaciorka na mleku, prażonka, ziemniaki 
zapiekane z bryndzą, jabłka zapiekane oraz placek drożdżowy. 
 
Panie z przyjemnością dzieliły się swoimi umiejętnościami w przyrządzaniu potraw, udzielały cennych 
wskazówek i porad oraz podały przepisy na przygotowanie tych pysznych  potraw. Przepisy te oraz 
fotografie potraw znaleźć będzie można w specjalnym albumie pt.: ”Smaki Gorczańsko-Pienińskie”. Będzie 
on dostępny dla wszystkich uczestników warsztatów oraz rozdawany wszystkim zainteresowanym tą 
publikacją.  
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• Turniej tenisa stołowego dla młodzieży i dorosłych o puchar Kierownika WOK 
 

W dniu 25.02.2012 r. odbyły się zawody w tenisie stołowym. Wzięło w nich udział 20 zawodników.  
 

Wyniki: 
Panie 
 
I miejsce:   Katarzyna Marcisz, 
II miejsce:  Agata Gołdyn, 
III miejsce: Katarzyna Franczyk 
 

Panowie 
 
I miejsce:  Józef Buczek, 
II miejsce:  Damian Faron, 
III miejsce: Mateusz Jagieła, 
IV miejsce: Piotr Kołek 

  
W drugi dzień rozegrano zawody w debla. 
Zwycięzcom wręczono pamiątkowe dyplomy, medale oraz puchary. 
 

• Rozpoczęcie prób przez Grupę Muzyczno - Teatralną na Wieczór Muzyczno – Poetycki  z okazji 
rocznicy śmierci Jana Pawła II 
 

• Ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej na szczeblu gminnym 
 
W dniu 20.03.2012 r. odbyły się eliminacje do POWIATOWEGO OTWP. Turniej odbył się w dwóch grupach: 
Gimnazja i Szkoły Podstawowe z terenu gminy Ochotnica Dolna. W turnieju wzięło udział 27 uczniów. 
 

Zwycięzcy: 
Szkoła Podstawowa: 
 
I miejsce: Jakub Piszczek, 
II miejsce: Julia Batko, 
III miejsce: Maria Bodziony 

 

Gimnazjum:  
 
I miejsce: Krystian Piszczek,  
II miejsce: Bartłomiej Kukuczka,  
III miejsce: Andrzej Piszczek 
 

Do Powiatowego OTWP zakwalifikowali się: Jakub Piszczek, Julia Batko, Krystian Piszczek oraz 
Bartłomiej Kukuczka.  
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Wójt Gminy Ochotnica Dolna złożył zwycięzcom gratulacje oraz wręczył cenne nagrody rzeczowe  
i pamiątkowe dyplomy. 

Zapraszamy wszystkich chętnych do zapisów 
na:  

• Kurs komputerowy dla każdego 
• Kurs tańca towarzyskiego  
• Naukę tańca góralskiego  
• Naukę szydełkowania, robienia na drutach oraz wyszywania góralskich  gorsetów (spotkania 

prowadzone będą przez Panie z Ochotnicy)  

W maju odbędzie się „Wystawa prac Twórców z Gminy Ochotnica Dolna” Wszyscy, którzy mają 
jakieś talenty: np. potrafią rzeźbić, malować, rysować, pisać wiersze, wyszywać, fotografować, itd.  
i zechcieliby pokazać swoje dzieła bardzo proszę o przygotowanie, podpisanie, ewentualnie wycenę oraz 
dostarczenie do Wiejskiego Ośrodka Kultury do końca kwietnia. Wszystkie prace zostaną wystawione 
 i każdy będzie mógł je obejrzeć. Więcej szczegółów w WOK-u lub telefonicznie 18 262 46 23. 

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych składam najserdeczniejsze życzenia; zdrowia, 
radości, pogody ducha oraz wszelkiego dobra. 

 
                                                                                                         mgr inż. Monika Jagieła 

Kierownik WOK w Ochotnicy Dolnej  

_______________________________________________________________________________________ 
WOK  Ochotnica Górna 
 
15 styczeń –  wspólny NOWOROCZNY OPŁATEK społecznych organizacji działających na terenie wsi   
                      Ochotnica Górna tj. Związku Podhalan, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży  
                      Pożarnej oraz Stowarzyszeń i Grup parafialnych jak również przedstawicieli zaprzyjaźnionych  
                      Oddziałów Związku Podhalan.  
 
22 styczeń –  zorganizowanie uroczystości poświęconej naszym BABCIOM i DZIADKOM. Msza Św., po  
                      której  wspólne spotkanie w WOK na uroczystej i w bardzo miłej atmosferze akademii. 
 
24 styczeń –  w tym dniu spotkały się Babcie i Dziadkowie, dzieci z działającego u nas PRZEDSZKOLA  na  
                      wspaniale zorganizowanej akademii. 
 
4 luty         –  zebranie sprawozdawcze OSP w Ochotnicy Górnej. 
 
6 - 7 luty    –  udział przedstawicieli z WOK na konferencji pt. Rozwój Terenów Górskich w Sanoku 
                      z udziałem przedstawicieli trzech karpackich województw tj.: śląskiego, małopolskiego  
                     i podkarpackiego oraz przedstawicieli Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Dyrekcji    
                     Parków Narodowych i Krajobrazowych. 
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14 luty       – udział przedstawicieli WOK oraz zainteresowanych rolników w zorganizowanym w siedzibie  
                    Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury w Zakopanym w spotkaniu zatytułowanym   
                    „Karpaty Łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej”.  
                    Projekt ten współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego programu  
                    współpracy z nowymi krajami  członkowskimi UE, a ogólnie dotyczący gospodarki pasterskiej  
                    na terenie Łuku Karpat. 
 
16 luty       –  spotkanie w GOK w Ujsołach w woj. śląskim grupy roboczej ds. turystyki w ramach  
                     Porozumienia Karpackiego, gdzie głównym tematem był program SZLAKU KULTURY  
                     WOŁOSKIEJ. 
 
4 marzec   –  posiedzenie Rady Sołeckiej Sołectwa Ochotnica Górna, na którym omawiano bieżące bardzo  
                      istotne sprawy i problemy dotyczące Sołectwa w bieżącym roku. 
 
11 marzec –  spotkanie członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w ramach działalności organizacyjnej oraz  
                      z okazji DNIA KOBIET. 
 

    Zdzisław Błachut 
                 Kierownik WOK w Ochotnicy Górnej  

              
_____________________________________________________________________________________ 
Harmonogram wywozu odpadów stałych – po zmianach! 
 
Przedstawiamy Państwu 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  

MARZEC 20 
KWIECIEŃ 17 
MAJ 15 
CZERWIEC 19 
LIPIEC 17 
SIERPIEŃ  21 
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. 
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