
   

 
URZĘDU GMINY W OCHOTNICY DOLNEJ 

www.ochotnica.pl 

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY                                                                                           SIERPIEŃ NR 48/14

 
O G Ł O S Z E N I E 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej przypomina, że zgodnie z art. 9 ust. 1Ustawy z dnia 7 czerwca 

2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z dnia 13 lipca 2001r.) 

zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. 

 

Zgodnie z art. 28 ust. 4a wyżej wymienionej Ustawy: „Kto wprowadza ścieki opadowe i wody drenażowe do 

kanalizacji sanitarnej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości do 10.000 zł”. 

Prowadzone będą kontrole zmierzające do ustalenia posesji z których dokonuje się nielegalnego zrzutu wód 

opadowych do kanalizacji sanitarnej. 

 
Ochotnica Dolna, lipiec 2014 r. 

           Zbigniew Chlebek 

         Kierownik ZGK w Ochotnicy Dolnej 

            

_____________________________________________________________________________________ 

O G Ł O S Z E N I E 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej przypomina, że zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 7 

czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z dnia 13 lipca 

2001r.): „Kto uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, 

urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę 

właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, nie dopuszcza 

przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności kontrolnych podlega 

karze grzywny w wysokości do 5.000 zł”. 

            
Ochotnica Dolna, sierpień 2014 r. 

    Zbigniew Chlebek 

Kierownik ZGK w Ochotnicy Dolnej 

_____________________________________________________________________________________  

SZKOŁA TISCHNERA MIERZY WYSOKO 

 

Kolejny rok wytężonej i owocnej pracy za nami. Chcemy się podzielić z Wami drodzy czytelnicy naszymi  sukcesami, 

które niewątpliwie są zasługą  wielu osób i instytucji . Wszystkie  podejmowane działania przyczyniają się do  rozwoju  

młodego pokolenia naszej szkoły i całej społeczności lokalnej.  

 

Od wiosny wszyscy obserwujemy dynamicznie postępującą rozbudowę naszej szkoły. Dzięki osobistemu 

zaangażowaniu dyrektora szkoły Stanisława Jurkowskiego, wielkiemu wsparciu Pana Wójta Kazimierza Konopki, 

Radnych Gminy, Pana sołtysa i Rady sołeckiej oraz rodziców nasi uczniowie będą mogli cieszyć się wspaniałymi 

warunkami lokalowymi, a najmłodsi placem zabaw, który zostanie oddany do użytku już od września 2014 r. 

Dodatkowe sale znacząco podniosą komfort pracy uczniów oraz nauczycieli.  
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Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. ks. prof. J. Tischnera w Ochotnicy Dolnej 

 

Wielkim sukcesem dydaktycznym jest wynik tegorocznego sprawdzianu naszych szóstoklasistów - 27,4  pkt,  który  

stawia szkołę powyżej średniej gminy, powiatu i województwa oraz potwierdza wysoki wynik zeszłorocznej ewaluacji 

zewnętrznej. Jesteśmy dumni z tego, że wysiłek i wielki wkład pracy nauczycieli i rodziców przynoszą tak imponujące 

efekty. Chcemy w tym miejscu szczególnie podziękować wszystkim rodzicom za współpracę i wsparcie we 

wszystkich obszarach życia szkoły. Doceniając  i dziękując za szczególne  zaangażowanie w wychowanie i rozwój 

dzieci dyrektor szkoły wręczył listy gratulacyjne następującym rodzicom tegorocznych absolwentów:  

Państwu 

Jadwidze i Janowi Bandyk, 

Katarzynie i Janowi Jagieła, 

Marii i Stanisławowi Urbaniak, 

Anecie i Janowi  Wodyl. 

Jesteśmy pewni, że nasi absolwenci są  dobrze przygotowanych do kolejnego etapu edukacyjnego. 
  

 
Panie Katarzyna Jagieła, Maria Urbaniak osobiście odbierające listy gratulacyjne od dyrektora i wychowawczyni. 

 

Szkoła im. ks. prof. J. Tischnera  kładzie szczególny nacisk na  wychowanie uczniów w duchu wartości patrona  gdzie  

wiara, prawda, piękno, umiłowanie małej ojczyzny, drugiego człowieka są zawsze najważniejsze, dlatego aby 

odpowiednio zmotywować uczniów do pracy i dobrego zachowania już trzeci rok z rzędu prowadzi dwa konkursy: 

„Najładniejszy zeszyt” i „Najgrzeczniejszy uczeń” rozstrzygane co miesiąc przez cały rok szkolny. Trzykrotne 

zwycięstwo ucznia  w ciągu roku gwarantuje atrakcyjną nagrodę dyrektora. W tym roku zwycięzcy konkursów cieszyli 

się całodziennym wyjazdem na baseny termalne w Białce.  Pod opieką dyrektora Stanisława Jurkowskiego i Janiny 

Szlaga uczniowie świetnie się bawili i przyznali, że warto się starać, warto być dobrym. 

 
Obok aspektów edukacyjnych dbamy o rozwój zainteresowań naszych uczniów i promujemy ich osiągnięcia  i talent.  

Podczas Dnia Dziecka zorganizowanego przez Posła na Sejm  Pana Andrzeja Guta – Mostowego w Rabkolandzie  

oraz WOK w Ochotnicy Dolnej uczniowie zaprezentowali dwa układy taneczne.  
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Układ taneczny w wykonaniu uczennic kl V i VI  

           

      Układ taneczny w wykonaniu uczniów romskich.  

 

Wszystkie wydarzenia z życia szkoły oraz ważne informacje dla rodziców  publikujemy na stronie internetowej 

www.skrodne.ochotnica.pl do przeglądania której zachęcamy. Podążając  za rozwojem techniki i szybkiej komunikacji 

od nowego roku szkolnego jako pierwsza szkoła w gminie wprowadzamy dziennik elektroniczny, który będzie 

kolejnym narzędziem łączącym szkołę z rodzicami i ułatwi szybki i skuteczny kontakt.   

Jeszcze raz chcemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy wspierali nas w pracy podczas mijającego roku 

szkolnego. W szczególności dziękujemy rodzicom, władzom Gminy i naszej Parafii. Cieszymy się, że jesteśmy 

obdarzania zaufaniem, a nasza praca jest doceniana. 

  
 Dyrektor i nauczyciele. 

_____________________________________________________________________________________ 
WIEŚCI  Z  SOŁECTW GMINY OCHOTNICA DOLNA za okres: kwiecień  – lipiec 2014r. 
 

I. Sołectwo Tylmanowa 

           

1. Wykonanie barier ochronnych przy drogach gminnych – os. Grzebaki, Ligasy, Miazgi, Paluchy – 208 mb.  

2. Usługa spycho – koparką na drodze gminnej w os. Talafusy – Basta. 

3. Wykonanie żwirowania i utwardzenie drogi  gminnej w  os. Zabaście – Cyrhla – około 800 mb. 

4. Wykonanie żwirowania i utwardzenie drogi w os. Osobie – Łukowie – około 300 mb.  

5. Wykonanie oświetlenia ulicznego, parking koło cmentarza.  

6. Montaż luster drogowych przy drogach gminnych w os. Paluchy, Mastalerze koło Szkoły „Zawodzie”; os. 

Czeczugi, Zaziąbły i Górzany. 

7. Przetarg na kładkę pieszą os. Górzany, Wybrańce – firma „Pasadyn” – 158.730,49 zł. 

8. Wykonanie asfaltu na drodze Gabrysie – Piszczki (stara droga) – 400 mb x 3,50 – dotacja z Ministerstwa 

Administracji i Cyfryzacji: 100.000,00 zł.  

9. Usługi spycho – koparką przy usuwnaiu skutków powodzi w os. Zaziąbły, Wybrańce, Górzany, Brzegi, Łęg 

Górny, Kłodne, Królowo, Lachówka, Buciorówka, Stachówka, Miazgi, Makowica, Księżaki, Bliszcze.  

10. Udrożnienie wlotów potoków i wywóz żwiru – potok Ochotnica, os. Potok, os. Stachówka, os. Klępy. 

11. Przełożenie i utwardzenie drogi i żwirowanie w os. Brzegi około 100 mb.  

Jan Ligas  
      Sołtys Sołectwa Tylmanowa 

II. Sołectwo Ochotnica Dolna 

 

W miesiącach kwiecień – czerwiec wykonano następujące prace: 

1. Sprzątanie wiosenne na terenie naszego Sołectwa 

2. Usuwanie szkód po powodzi majowej: 

 Udrożnienie przepustów, czyszczenie i pogłębienie rowów odwadniających. 

 Pogłębianie i udrażnianie potoków w następujących osiedlach: Janczurowski Potok, Skrodne, Gorcowe. 

 Zabezpieczenie dróg  gminnych w osiedlach: Gorcowe, Kołodzieje.  

 Poprawa dróg dojazdowych w osiedlach.  

 Sprzątanie dróg gminnych na terenie Sołectwa. 

 

http://www.skrodne.ochotnica.pl/
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 Planowane Zebrania Wiejskie w czerwcu oraz lipcu, które miały na celu wybór Rady Sołeckiej oraz ustalenie 

funduszu sołeckiego nie odbyły się z powodu braku kworum.  

 

W lipcu odbył się przetarg na odbudowę dróg gminnych na terenie Gminy Ochotnica Dolna. Przetarg ten został 

unieważniony, ponieważ  najniższa oferta była wyższa o 50.000,00 zł. 

 

W miesiącu lipcu wykonano następujące zadania: 

 Odbudowa drogi gminnej w os. Janczury – Osobie 270 mb x 3 m masa asfaltowa plus obsypanie poboczy. 

 Żwirowanie drogi gminnej w  os. Soskówka – Zawory.    

 Żwirowanie drogi gminnej w os. Skalne.  

 

Apel dla  mieszkańców Sołectwa Ochotnica Dolna o wzięcie udziału w najbliższym Zebraniu Wiejskim – 

Wyborze Rady Sołeckiej.                                                    
Wojciech Chlipała  

    Sołtys Sołectwa Ochotnica Dolna 
 

III.  Sołectwo Ochotnica Dolna – Młynne  

 

Na terenie Sołectwa wykonano: 

1. Remont drogi gminnej w osiedlu Jagieły (zakup płyt ażurowych, cement, transport ziemi i żwiru).  

2. Remont mostku do Państwa Zasadnich. 

3. Zabezpieczono osuwisko wzdłuż drogi gminnej do osiedla Bystry Gronik. 

4. Poprawiono rów odwadniający wzdłuż drogi gminnej w osiedlu Piszczki. 

5. Wykonano przepust na drodze gminnej do osiedla Szlagówka.  

6. Udrożniono zaporę na potoku Młynne na odcinku 60m,  szerokości 10 m i głębokości 0m – 3m.  
Józef Chrobak  

    Sołtys Sołectwa Ochotnica Dolna – Młynne  

 

IV.  Sołectwo Ochotnica Górna  

 
1. W Ochotnicy Górnej został oddany nowo wybudowany Amfiteatr. Zakupiono i zamontowano siłownię przy 

Amfiteatrze.  

2. Odremontowano zniszczoną nawierzchnię dróg: Jamne, Jaszcze, Forendówki i Bartoszówka – kwota 9.225,00 zł 

3. Wykonano dwie nowe drogi gminne: w os. Białówka – 16.297,50 zł ; Ustrzyk „Sikorówka” – 22.000,00 zł.  

4. Zamontowano ławki i kosze na śmieci na terenie Sołectwa. 

5. Trwa dalszy ciąg budowy „Papieżówki” na Skałce. 

6. Przebudowano nowe ujęcie wody przy drodze gminnej w os. Błaszczaki. 

7. Wykonano przebudowę przepustu na drodze gminnej w os. Studzionki. 

8. Oddano do użytku nowo wybudowany most w os. Romskim. 

9. Sprzątanie i wykaszanie traw  przy drogach i potokach gminnych na terenie Sołectwa. 

10. Wymieniono zużyte żarówki w oświetleniu ulicznym w osiedlach: Jaszcze, Jamne, Polaki, Błaszczaki, Czajki. 

11. Zamontowano bariery ochronne w os. Jamne – 10.090,00 zł. 

Wiesław Maciąga 

        Sołtys Sołectwa Ochotnica Górna 

__________________________________________________________________________________________ 

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – SPORTOWA GMINY  

 

Przedstawiamy Państwu informację Kierowników Wiejskich Ośrodków Kultury o działalności jednostek za okres: 

kwiecień  – lipiec 2014: 

 

I. WOK TYLMANOWA 

 

 Kwiecień  

1. Konkurs plastyczny dla dzieci Jan Paweł II „Droga do świętości” – 29 dzieci – nagrody.  

2. Gminny konkurs ortograficzny pt. „Mistrz ortografii” kat. klasy I –  III i IV – VI – 24 osoby – nagrody.  
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3. Konkurs Palm – około 300 dzieci – nagrody.  

 
 

4. Nauka gotowania dla starszych – 12 osób. 

5. Konkurs piosenki „Talenty Małopolski” – wyjazd Nowy Targ – 5 osób. 

6. Konkurs kartek świątecznych – 120 osób – nagrody.  

7. Konkurs pisanek wielkanocnych – 110 osób – nagrody.  

 

 Maj 
1. Warsztaty plastyczne dla dzieci – 30 osób. 
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2. Występ dzieci z ogniska tanecznego i muzycznego dla rodziców.  

 

 
 

3. Dzień Matki – występy dzieci – około 300 osób.  

 

 
 

4. Nauka gotowania i pieczenia dla młodzieży z gimnazjum. 

5. Konkurs plastyczny pt. „Moja Rodzina” kat.: przedszkole, klasy 0 – III, IV – VI – 31 dzieci – nagrody.  

6. „Konkurs piosenki o Mamie” – 12 osób – nagrody.  
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 Czerwiec 

1. Dzień Dziecka – impreza masowa. 

2. Konkurs fotograficzny pt. „Tylmanowa Wiosną” – 15 osób – nagrody. 

3. Konkurs recytatorski dla dzieci – Poezja ks. Jana Twardowskiego – 30 dzieci – nagrody. 

4. Zakończenie projektu gimnazjum II klasy – występ zespołu i kapeli regionalnej „Tylmanowianie”. 

5. Konkurs plastyczny pt. „Przyjaciel Rodziny” kat. klasy 0, I – III – około 50 dzieci – nagrody.  

6. Turniej tenisa stołowego – szkoła podstawowa i gimnazjum – 30 osób – nagrody.  

 

 
 

7. Dzień Sportu – 30 dzieci – nagrody. 

8. Dzień Rodziny – występ dzieci – 180 osób. 

9. Komers – Zakonczenie roku szkolnego uczniów gimnazjum.  

 

 Lipiec 

1. Święto Pasterskie – Lipnica Wielka – wyjazd zespołu i kapeli regionalnej „Tylmanowianie”. 

2. Festyn Misyjny – występy zespołów i kapeli regionalnej „Tylmanowianie”. 

 

  
 

3. Gorczańskie Kośby w Ochotnicy Dolnej  

 występ solistek z ogniska muzycznego, 

 występ dzieci z ogniska tanecznego, 

 występ zespołu i kapeli regionalnej „Tylmanowianie”, 

 mecz piłkarski LUBAŃ TYLMANOWA – GORC OCHOTNICA – juniorzy młodsi.  

4.  Festyn „Tylmanowskie Lato 2014”  

 występ dzieci z ogniska tanecznego przy WOK – u, 

 występ solistek z  ogniska muzycznego przy WOK – u, 

 występ kapeli i zespołu regionalnego „Tylmanowianie” , 

 występ zespołu regionalnego „Koliba” z Orawki, 
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 występ Kabaretu Góralskiego  „TRUTEŃ” 

 

 
 

 zabawa na świeżym powietrzu przy zespole muzycznym „OBIGO”. 

 Konkursy picia piwa przez rurkę na czas – zwycięzca: P. Ligas Wojciech – Górzany; 

 konkurs na najdłuższy warkocz – zwycięzca: P.Wiktoria Wąchała – Klępy; 

 degustacja potraw – Związek Podhalan w Tylmanowej; 

 mecz piłkarski LUBAŃ TYLMANOWA – GORC OCHOTNICA – juniorzy młodsi, 

 mecz piłkarski LUBAŃ TYLMANOWA – GORCE KAMIENICA – seniorzy. 

5. Nauka pływania dla dzieci raz w tygodniu – wyjazdy na basen do Szczawnicy: kwiecień – lipiec 2014.  

 

STAŁE ZAJECIA PROWADZONE W WOK TYLMANOWA 

 

PONIEDZIAŁEK – aerobik  prowadzi P. Agata Chlipała – 16 osób.  

WTOREK – kółko plastyczne dla dzieci prowadzi P. Małgorzata Wąchała – 18 dzieci 

     – ognisko muzyczne, nauka gry na pianinie, organach i gitarze prowadzi P. Dorota Koszyk – 10 dzieci.  

ŚRODA – kołko plastyczne dla dzieci prowadzi P. Małgorzata Wąchała – 18 dzieci 

 – aerobik  prowadzi P. Agata Chlipała – 16 osób. 

 – kurs prawa jazdy prowadzi P. Jan Kwit.  

CZWARTEK – zespół regionalny i kapela regionalna „Tylmanowianie” – nauka gry na skrzypcach, basach, nauka 

tańca prowadzi P. Wojciech Bogucki – 27 osób.  

PIĄTEK – ognisko taneczne dla dzieci kat. O – II i kat. III – V prowadzi P. Karolina Chałupka – 31 dzieci. 

   – ognisko muzyczne dla dzieci i  młodzieży, zespół wokalny oraz nauka śpiewu; gry na pianinie, gitarze, 

skrzypcach, akordeonie, prowadzi P. Stanisław Urbaniak – 33 dzieci.  

SOBOTA – wyjazd dzieci na basen do Szczawnicy – prowadzi instruktor P. Karolina Chałupka – 10 dzieci.  

 

Od poniedziałku do soboty w godz. 16.00 – 21.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury czynna jest Klubo – Kawiarnia, 

oferująca bilard, piłkarzyki, telewizor, dwa stanowiska komputerowe dla dzieci i młodzieży.  

  

Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w zajęciach ogniska 

muzycznego, ogniska tanecznego, zespołu i kapeli regionalnej „Tylmanowianie” oraz w nauce pływania.  
Jan Ligas  

  Kierownik WOK w Tylmanowej  

 
II. WOK  OCHOTNICA DOLNA 

 

 Luty – czerwiec – Udział WOK w Warsztatach Folklorystycznych w Białym Dunajcu. 

 Spotkanie rodziców dzieci z drużyny Starscheer dotyczące wakacyjnego obozu tanecznego. 

 13.04 – Sukces drużyny Starscheer na Turnieju Grand Prix Polski Cheerleaders o Puchar Burmistrza 

Tyczyna:  
STARSCHEER MAXI Dywizja:  Cheer Mix  Kategoria: Junior I MIEJSCE 

STARSCHEER MAXI Dywizja: Cheer Group Stunt Mix Kategoria: Junior I MIEJSCE                                                 

STARSCHEER MIDI Dywizja: Cheer Group Stunt Mix Kategoria: Junior Młodszy I MIEJSCE 

STARSCHEER MIDI Dywizja: Cheer Mix Kategoria: Junior Młodszy I MIEJSCE                                                    

STARSCHEER MAXI Dywizja Cheer Group Stunt All – Girl Kategoria: Junior II MIEJSCE 

STARSCHEER MINI Dywizja:  Cheer Mix Kategoria: Junior Młodszy II MIEJSCE                                                     
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 16.04 – Inscenizowane Nabożeństwo Drogi Krzyżowej przygotowane przez Grupę Teatralną działającą przy 

WOK wspólnie z Wikariuszem  ks. mgr Pawłem Łebskim oraz zespołem młodzieżowym, który prowadzi ks.  

Paweł. 

  
         

 20.04 – Orkiestra Dęta OSP uświetniła Mszę Św. Rezurekcyjną w Wielką Niedzielę. 

 27.04 – Montaż słowno – muzyczny pt. Papież – Orędownik Miłości z okazji Kanonizacji Jana Pawła II 

przygotowany przez Siostrę Małgorzatę Romaniak, Panią Joannę Chrobak oraz Wiejski Ośrodek Kultury 

 

            

 

 01.05 – Uroczyste obchody Święta Strażaków.  

 11.05 – Odpust Parafialny – Orkiestra OSP Ochotnica Dolna uświetniła uroczystą Sumę Odpustową.  

 18.05 – Udział Orkiestry Dętej OSP Ochotnica Dolna w koncercie  „Strażacy Świętemu Janowi. 

Pawłowi II w Hołdzie” na Wadowickim Rynku 

Orkiestra Dęta OSP Ochotnica Dolna zagrała na Wadowickim Rynku 20 utworów wspólnie z pozostałymi 50-cioma 

strażackimi orkiestrami dętymi z całej Polski. Nasza orkiestra uczestniczy w majowych koncertach w rocznicę urodzin 

Jana Pawła II od 15 lat. Orkiestrą około 2000 muzyków dyrygował jak co roku major dr Stanisław Strączek. Ze 

strażakami wystąpili soliści operowi: Natalia Zabrzeska (sopran) i Mieczysław Błaszczyk (tenor). Towarzyszyły im 

Chóry Parafialne z Wadowic. Strażacy zagrali, m.in. Barkę, Laudate Dominum, One moment in time, Serdeczny Kraj, 

Góralu czy Ci nie żal, Dzwon bije z gór. 

 

 24.05 – Koncert Orkiestry Dętej OSP w Ochotnicy Górnej dla gości z Oszmiany na Białorusi.            

 

 25.05 – Sukces Orkiestry Dętej OSP Ochotnica Dolna  

W dniu 25.05. Orkiestra Dęta OSP  Ochotnica Dolna po raz kolejny wzięła udział w Powiatowym Przeglądzie Orkiestr 

Dętych, który odbył się w Szczawnicy i zdobyła II MIEJSCE. Zakwalifikowała się do Przeglądu Wojewódzkiego 

„Echo Trombity” Nowy Sącz. 

                 

 31.05 – Zabawa taneczna przy zespole muzycznym „Biało – Czarni” 

 01.06 – Dzień Dziecka  

W niedzielne popołudnie w dniu swojego święta dzieciaki bawiły się wspólnie z rodzicami przy Wiejskim Ośrodku 

Kultury. W programie był występ cheerleaderek, tanecznego zespołu Romskiego oraz przedstawienie pt. „Balladyna” 

przygotowane przez Szkołę Podstawową im. ks. prof. Józefa Tischnera. Animatorzy ze Starego Sącza malowali 

dzieciom buzie, prowadzili różne zabawy, gry i konkursy z nagrodami. Był również szczudlarz puszczający ogromne 

bańki mydlane, a także dmuchana zjeżdżalnia  i darmowa wata cukrowa dla wszystkich dzieciaków. 
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 04.06 – Uroczysta Akademia z okazji Dnia Matki (występy dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II dla 

rodziców). 

 13.06 – Koncert w wykonaniu Uczniów z  Ogniska Muzycznego na zakończenie roku oraz uroczyste rozdanie 

dyplomów i nagród dla najlepszych uczniów.        

 

     
 

 14.06 – Udział Starscheer w turnieju  „Cheermania Zabrze 2014”  

Drużyny Starscheer Ochotnica Dolna wzięły udział w Turnieju Cheermania Zabrze 2014 wygrywając wiele 

konkurencji i zajmując czołowe miejsca: 
GRUPA STARSCHEER MINI 5-9 LAT - I MIEJSCE  

GRUPA STARSCHEER MIDI 9-13 LAT - I MIEJSCE  

GRUPA STARSCHEER MAXI 13 - 16 LAT - I MIEJSCE  

          STUNT MINIS COED:                                                            

STARSCHEER 2 - III MIEJSCE  

STARSCHEER 3 - II MIEJSCE 

STARSCHEER 1 - I MIEJSCE                                                                                                                                                                                                           

STUNT MINIS ALL GIRS:  

STARSCHEER 2 - III MIEJSCE  

STARSCHEER 3 - II MIEJSCE 

     STUNT COED JUNIOR MŁODSZY:  

STARSCHEER 4 - III MIEJSCE  

STARSCHEER 5 - I MIEJSCE  

STARSCHEER 6 - II MIEJSCE                                                                                                                                                                                                              

STUNT JUNIOR MŁODSZY ALL GIRLS: 

STARSCHEER 7 - VIII MIEJSCE                                                                                                                                                                                                              

STUNT JUNIOR COED:  

STARSCHEER 8 - II MIEJSCE  

STARSCHEER 9 - I MIEJSCE                                                                                                                                                                                                                            

STUNT JUNIOR ALL GIRLS:  

STARSCHEER 10 - III MIEJSCE  

STARSCHEER 11 - I MIEJSCE                                                                                                                                                                                                            

INDYWIDUALNE AKROBATYCZNE: 

MINIS: 

OLIWIA NOWOGÓRSKA - II MIEJSCE  

CHRYCZYK MARTYNA - V MIEJSCE  

PAWLIK DAWID - VI MIEJSCE JUNIOR MŁODSZY  

PAWLIK WIKTORIA - IX MIEJSCE                                                                                                                                                                                                                                 

JUNIOR:  

KARINA RUSNAK - II MIEJSCE   

FRANCZYK DARIA - IV MIEJSCE  
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URBANIAK KORNELIA - V MIEJSCE  

KNUTELSKA BARBARA VI MIEJSCE 

 15.06 – Uświetnienie Uroczystej Mszy Świętej przez Orkiestrę Dętą OSP Ochotnica Dolna z okazji 

Jubileuszu 25-lecia  Kapłaństwa ks. Marka Wojnarowskiego. 

 15.06 – III Konkurs Piosenki Dziecięcej 

Konkurs został przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: 

 I Kategoria –  dzieci urodzone w latach 2008 – 2012. W tej kategorii wszystkie dzieci dostały pamiątkowe dyplomy 

oraz upominki. 

 II Kategoria – dzieci urodzone w latach 2007 – 2004: 

        I miejsce zdobyła Bulanda Katarzyna – zaśpiewała piosenkę pt „Mrówka w kąpielówkach”. 

        II miejsce wywalczyła Puchomirska Karolina piosenką pt. „ Moja wesoła rodzinka”. 

        III miejsce zajęła Zofia Urbaniak z piosenką „Walczyk pod akacją”. 

III Kategoria – dzieci urodzone w latach 2003 – 2000. Wśród najstarszych dzieci zwyciężyła Faustyna Kukuczka 

piosenką „Wietrze wiej”. II miejsce zajęła Justyna Jagieła piosenką „Żeby szczęśliwym być”. W tej kategorii 

przyznano dwa równorzędne III miejsca dla Anety Chrobak „W tym małym kwiatku czerwonym” oraz Katarzyny 

Chrobak „Iść w stronę słońca”. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody pocieszenia, zaś 

laureaci otrzymali wartościowe nagrody rzeczowe oraz wystąpili przed liczniejszą publicznością na festynie gminnym 

„Gorczańskie Kośby”. 

 

 19.06 – Boże Ciało –  Uroczysta Msza Święta i procesja do czterech ołtarzy z udziałem Orkiestry Dętej OSP 

Ochotnica Dolna.  

 21.06. Występy Starscheer Maxi podczas Międzynarodowego Pucharu Polski Strong Man w Krynicy – 

Zdroju z udziałem najlepszych zawodników klasyfikowanych w światowej czołówce.   

W dniu 21.06. w Krynicy – Zdroju odbyły się Międzynarodowe Zawody Pucharu Polski w dyscyplinie Strong Man, na 

które organizatorzy zaprosili naszą ochotnicką drużynę „Starscheer” – Mistrzów Polski Cheerleaders. Na krynickim 

deptaku zaprezentowała się czołówka polskich zawodników, a także goście z zagranicy. Rywalizacji przyglądało się 

mnóstwo kryniczan i turystów. Gościem specjalnym zawodów był Robert Burneika, znany jako Hardkorowy Koksu. 

Rywalizacji przyglądał się również znany polski bokser Artur Szpilka, który chętnie pozował do zdjęć z naszymi 

dzieciakami. Do zawodów o Puchar Polski przystąpili, m.in. Tomasz Kowal, Jarosław Nowacki, Grzegorz 

Wiśniewski, Oleksandr Lashyn z Ukrainy, Roland Gulbis z Litwy oraz Tarmo Mitt z Estonii.  Strongmani startowali  

w kilku konkurencjach. Najbardziej widowiskowe było przeciąganie na czas ciągnika siodłowego, chociaż widzowie 

emocjonowali się również przy podnoszeniu pali o wadze 200 kilogramów oraz przenoszeniu beczek o wadze 300 

kilogramów i tyle samo ważących walizek. Zawody organizowane przez Strong Man Team Poland, to zarówno 

olbrzymie wydarzenie sportowe, ale i niezapomniane widowisko o charakterze społecznym, w którym mogły wziąć 

udział nasze dzieci. Każdorazowo, niezależnie od pogody rywalizacja przyciąga liczną widownię. Drużyna Starscheer 

promowała Ochotnicę podczas przerw i przygotowań do następnej konkurencji. Strongmanom bardzo podobały się 

pokazy Starscheer (próbowali nawet robić gwiazdy i inne figury pod okiem naszych cheerleaderek) i zaprosili 

Starscheer na kolejne zawody w przyszłym roku. 

 

  
 22.06 – Udział Orkiestry Dętej OSP Ochotnica Dolna w Paradzie Orkiestr Dętych w Szaflarach.     

 25.06 – Komers kl. VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II.        

 26.06 – Komers klas III Gimnazjum im. Jana Pawła II. 
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 28.06 – Ognisko dla drużyny  Starscheer i rodziców na rozpoczęcie wakacji – podsumowanie sezonu 

     
 

 

 29.06 – Kolejny sukces Orkiestry Dętej OSP Ochotnica Dolna - WYRÓŻNIENIE na Małopolskim 

Festiwalu Orkiestr Dętych „Echo Trombity 2014”.                                                                                                                        

 02 – 03. 07 – Spółka Leśna – sprzedaż drzewa. 

 05.07 – Ognisko dla członków Orkiestry Dętej wraz z rodzinami. 

 06.07 – Zebranie Związku Podhalan.                                                                                                                                                                             

 08.07 Wizyta grupy kolarzy z Ochotnicy Dolnej w zaprzyjaźnionym Ośrodku Kultury w Gościcinie nad 

morzem.                                                                                                                                         

Grupa kolarzy z Ochotnicy wyruszyła w czterodniową podróż rowerami przez całą Polskę pokonując dziennie ponad 

200 km. 50 km przed celem podróży gościli w zaprzyjaźnionym Gminnym Ośrodku Kultury w Gościcinie w Gminie 

Wejherowo, skąd do Helu odprowadzili ich miejscowi cykliści z Bolszewskiego Klubu Rowerowego „Cyklista”. 

Współpraca pomiędzy GOK – iem w Gościcinie a WOK – iem w Ochotnicy Dolnej rozpoczęła się w zeszłym roku, 

kiedy to kierownik Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Dolnej podczas wizyty w Gminie Wejherowo zapoznała 

się z Nataszą Sobczak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gościcinie. 
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 17.07- 21.07 – Wizyta gości z Wejherowa           

Od 17 do 21 lipca delegacja Gminy Wejherowo (Wójt Gminy Henryk Skwarło, v-ce Przewodniczący Rady Gminy 

Urszula Blok i Krzysztof Seroczyński, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Natasza Sobczak, panie z Koła Gospodyń 

Wiejskich Bolszewo, Orkiestra Dęta Gminy Wejherowo oraz cykliści z Bolszewskiego Klubu Rowerowego) gościła  

w partnerskiej gminie Ochotnica Dolna. Wizyta w Ochotnicy była jednym z przejawów kilkuletniej współpracy 

między samorządami. Owoce partnerstwa widoczne są od 2010 roku, kiedy to dokonano uroczystego podpisania 

deklaracji woli podjęcia współpracy Wójta Gminy Ochotnica Dolna Kazimierza Konopki z Wójtem Gminy 

Wejherowo Henrykiem Skwarło.  Od tego czasu sukcesywnie prowadzone są działania mające na celu wzajemne 

promowanie walorów turystycznych i wypoczynkowych. Na stałe, także zawiązano współpracę polegającą na 

wakacyjnej wymianie dzieci i młodzieży. Dzieci znad morza przyjeżdżają  w góry, zaś  dzieci z gór wyjeżdżają nad 

morze. 

 

Tegoroczna wizyta dowiodła ponadto, że horyzonty wspólnego działania nieustannie się poszerzają. Dowodem tego 

może być rozpoczęta w minionym roku współpraca między orkiestrami dętymi (Oriestra Dęta Gminy Wejherowo oraz 

Orkiestra Dęta OSP Ochotnica Dolna), a także międzygminne działania cyklistów. Ci ostatni, postanowili w tym roku 

pokonać ponad 800 km, by odwiedzić partnerski samorząd. Kolarze z Ochotnicy gościli w Wejherowie jako pierwsi  

 w dniu 08.07.2014r. Cykliści z Gminy Wejherowo na czele z Wójtem Gminy przyjęli naszych kolarzy  

w zaprzyjaźnionym Gminnym Ośrodku Kultury w Gościcinie. Następnie, cykliści wyruszyli z naszymi kolarzami  

w dalszą podróż rowerową na Hel.  

 

Delegacja z Wejherowa poza zacieśnianiem partnerstwa międzygminnego mile spędziła czas na zwiedzaniu okolicy. 

Ponadto uczestniczyła w  festynie gminnym „Gorczańskie Kośby” podczas, którego Koło Gospodyń i Orkiestra Dęta 

aktywnie promowały kulturę kaszubską. Obie grupy zaprezentowały także kaszubskie tradycyjne stroje, tańce i pieśni. 

Najpopularniejsze bodaj „kaszubskie nuty” na scenie zaprezentowali również cykliści.  Orkiestry dęte z Wejherowa  

i Ochotnicy wykonały wspólnie kilka utworów, które ćwiczyli na wieczorku integracyjnym w Ochotnicy Dolnej  

w  WOK – u.  

 

Wójt Gminy Wejherowo pokładający nadzieje w dalszym pomyślnym rozwoju współpracy zaprosił delegację  

z Ochotnicy do włączenia się w październikowe obchody Jubileuszu Gminy Wejherowo. Zanim jednak dojdzie do 

rewizyty, dzieci i młodzież szkolna będą miały okazję wzajemnie poznać swoje okolice podczas kolonii letnich.  

 

 20.07 – Festyn gminny „Gorczańskie Kośby” 

W niedzielę 20 lipca o godz. 14.00 rozpoczął się coroczny festyn gminny pod nazwą „Gorczańskie kośby”. Wójt 

Gminy Kazimierz Konopka przywitał gości i dokonał oficjalnego otwarcia festynu. W pierwszej kolejności na scenie 

zaprezentowali się Laureaci Konkursu Piosenki Dziecięcej, który odbył się w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy 

Dolnej w dniu 15.06.2014 r. Następnie, górale ze śpiewem tradycyjnych ochotnickich „śpiywek” przeprowadzili 

publiczność za budynek Wiejskiego Ośrodka Kultury, gdzie odbył się konkurs koszenia trawy kosą. W tym roku 

udział wzięło 5 kosiarzy. Zwycięzcą został Franciszek Piszczek zdobywając nagrodę główną – podkaszarkę firmy 

STIHL. Drugie miejsce wywalczył zeszłoroczny zwycięzca Józef Gabryś, zaś miejsce III zdobył Władysław 

Rozenek. Po konkursie koszenia publiczność wysłuchała koncertów Orkiestry Dętej Gminy Wejherowo i Orkiestry 

Dętej OSP Ochotnica Dolna, oraz obejrzała kaszubskie występy gości z zaprzyjaźnionej gminy Wejherowo.  

Następnym, punktem programu były pokazy psów ratowniczych OSP Grupy Ratownictwa Specjalnego z Nowego 

Sącza. Członkowie grupy zaprezentowali współpracę przewodników z psami oraz inne elementy pracy 

poszukiwawczo – ratowniczej. Na koniec każdy z uczestników mógł porozmawiać osobiście z przewodnikami   

i zapoznać się z czworonożnymi druhami. Następnie, zaprezentowały się dzieci i młodzież z drużyn cheerleaders 

działających przy WOK – u w Ochotnicy Dolnej  „Starscheer Ochotnica Dolna” – Mistrzowie Polski Cheerleaders. Po 

występach rozegrano mecz towarzyski pomiędzy Juniorami KS Gorc, a LKS Lubań Tylmanowa, który zakończył się 

wynikiem  3:2  dla Tylmanowej.  Na scenie natomiast zaprezentowały się zespoły regionalne z Gminy Ochotnica 

Dolna: „Tylmanowianie”, „Nucicki” i „Ochotni”. Wystąpiły także dzieci i młodzież z Ogniska Muzycznego 

działającego przy WOK – u w Tylmanowej. 

 

Podczas festynu cykliści z Bolszewskiego Klubu Rowerowego „CYKLISTA” zakończyli wyprawę „800 km na 80 – 

lecie Gminy Wejherowo”, którzy jechali do nas 8 dni. Grupa kolarzy z Ochotnicy wyruszyła naprzeciw cyklistom  

z Bolszewa i od Limanowej do celu jechali już wspólnie. Na tegorocznych „Gorczańskich kośbach” można było 

obejrzeć wystawę fotograficzną pt. „Gorczańskie klimaty”, wystawę prac Magdaleny Leszko z pracowni Artika oraz 

dzieci z Kółka Plastycznego działającego przy WOK – u w Ochotnicy Dolnej, prowadzonego przez panią Magdalenę, 

a także prezentację kaszubskiego haftu i koronkarstwa.  
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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. Oprócz potraw ochotnickich 

można było popróbować również regionalnej kuchni kaszubskiej przygotowanej przez Koło Gospodyń Wiejskich  

z Gminy Wejherowo. 

 

Nie zabrakło także konkursów i zabaw prowadzonych przez konferansjera – Paulinę Gawrońską oraz atrakcji dla 

dzieci. 

 

Wieczorem ogłoszono wyniki konkursu koszenia i wręczono nagrody rzeczowe o łącznej wartości 1 800 zł dla 

zdobywców I, II i III miejsca, zaś pozostali „zawodnicy” otrzymali nagrody pocieszenia. 

 

O godz. 21.00 dla licznie zgromadzonej publiczności wystąpił Bronisław Opałko wcielający się w postać 

GENOWEFY PIGWY z kabaretem PIGWA SHOW.  

 

Po zakończonej części artystycznej festynu Ochotniczanie i goście pozostali, by wspólnie bawić się na imprezie 

tanecznej.  

 

Bardzo dziękuję wszystkim zespołom regionalnym z naszej gminy, występującym dzieciom i młodzieży, 

Orkiestrze Dętej, Grupie Ratownictwa Specjalnego, Związkowi Podhalan, ochotnickim „śpiewakom” oraz 

wszystkim, którzy włączyli się w pomoc przy organizacji festynu, a gościom dziękuję za przybycie i już dziś 

zapraszam na kolejne Kośby. 

 

Informacje dodatkowe: 

Wiejski Ośrodek Kultury ogłasza nabór do: 

 Ogniska Muzycznego, 

 Orkiestry Dętej,  

 Kółka Plastycznego –  pierwsze spotkanie i zapisy do Kółka Plastycznego odbędą się w dniu 25.08. o godz. 

17.00. Zajęcia prowadzi pani Magdalena Leszko z pracowni Artika. Serdecznie zapraszamy również młodzież  

i seniorów, ponieważ bardzo chcemy utworzyć  grupę młodzieżową i grupę osób starszych. Muszą tylko znaleźć 

się chętni. Zajęcia są bardzo ciekawe, można na nich nauczyć się wiele technik malarstwa i zdobienia. Między 

innymi:                                                                                            

 batik – technika malarska polegająca na kolejnym nakładaniu wosku i kąpieli tkaniny w barwniku, który 

farbuje jedynie miejsca nie zamaskowane warstwą wosku. Dla uzyskania specjalnych efektów proces 

woskowania i farbowania można powtarzać wielokrotnie. Wzory na tkaninie, najczęściej bawełnianej, 

uzyskuje się przez pokrywanie płótna gorącym woskiem. Używa się do tego pędzla, patyczka, szpatułki  

i tjantingu (przyrządu do malowania na tkaninach). Następnie, tkaninę zanurza się w zimnej kąpieli 

barwiącej. Miejsca pokryte woskiem pozostają niezabarwione. Po wysuszeniu można nałożyć kolejną 

woskową fazę wzoru i ponownie barwić w ciemniejszym barwniku. Czynność tę powtarza się 

wielokrotnie. Po wykonaniu projektowanego wzoru tkaninę prasuje się przez biały papier. 

  Decoupage – technika zdobnicza polegająca na przyklejaniu na odpowiednio spreparowaną 

powierzchnię (praktycznie każda powierzchnia: drewno, metal, szkło, tkanina, plastik, ceramika) wzoru 

wyciętego z papieru lub serwetki papierowej. Decoupage klasyczny polega na naklejaniu wzoru z papieru 

i pokryciu go wieloma warstwami lakieru tak, aby wtopił się całkowicie i nie był wyczuwalny przy 

dotknięciu. W zamyśle ma on wyglądać jak namalowany. 

 filcowanie,     

 orgiami,  

 kwiaty i dekoracje z bibuły,  

 ozdoby i dekoracje świąteczne,       

  malowanie na szkle, płótnie itp.     

  lepienie z gliny, masy solnej, 

  i wiele innych technik. 

 Kursu Tańca Towarzyskiego,  

 Nauki języka angielskiego, 

 Aerobiku,  

 Koła Gospodyń Wiejskich, 

 Grupy Muzyczno –Teatralnej (młodzież i dorośli) 

 Zespołu Regionalnego – Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na 4 – miesięczne warsztaty 

regionalne dofinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu „Kultywowanie i promocja tradycji lokalnych 
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poprzez zorganizowanie warsztatów gwary, tańca i muzyki góralskiej oraz przygotowanie występów”. Warsztaty 

rozpoczną się we wrześniu bieżącego roku, a zakończą w grudniu. Kontynuacją warsztatów będzie zatrudnienie 

wykwalifikowanego instruktora prowadzącego zespół regionalny w WOK – u w Ochotnicy Dolnej. Zapisy w WOK– u 

do dnia 28.08.2014 r. 
 

Na zajęcia prowadzone w WOK zapraszamy również młodzież i dorosłych.  

Więcej informacji w WOK – u. 

 

W dniach 25 – 29.08.br. zapraszamy dzieci i młodzież na cykl zajęć, warsztatów i zabaw w ramach Wakacji  

z Domem Kultury. Więcej informacji pojawi się  na stronie internetowej oraz na plakatach. 

31.08. odbędą się DOŻYNKI PARAFIALNE. Zachęcamy do robienia wieńców dożynkowych. O godz. 10.30 od 

WOK – u wyruszy korowód dożynkowy do Kościoła Parafialnego. Serdecznie zachęcamy do udziału w tegorocznych 

dożynkach.                                                                                                                                

Monika Jagieła  
                                                                                                                                                Kierownik WOK w Ochotnicy Dolnej 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

III. WOK  OCHOTNICA GÓRNA 

 

 Od 4 do 6 kwietnia – wystawa historyczna pn. OCHOTNICA 1908-1956.  

Wystawa w postaci zgromadzonych fotografii i dokumentów oraz na bazie istniejącej stałej ekspozycji 

wystawienniczej w główniej mierze poświęcona roku 2014, jako roku wielu historycznych wydarzeń związanych 

 z dziejami Ochotnicy. 

 13 kwietnia – zorganizowanie konkursu Palm Wielkanocnych przy współpracy z Akcją Katolicką działającą 

przy naszej parafii oraz ufundowanie nagród dla wszystkich uczestników. 

  Od 1 do 3 maja –  „ III Spotkanie na szlaku Twórców Ludowych –  Łuku Polskich Karpat.” 

 

Tradycją stało się już coroczne majowe spotkanie twórców i rzemieślników ludowych w skansenie Państwa Muletów  

na Studzionkach na najdłuższym szlaku beskidzkim w Polsce, a przebiegającym przez gminę Ochotnicę. W pierwszym 

dniu patrona wszystkich artystów i rzemieślników św. Józefa odbyła się uroczysta Msza św. w kaplicy pod tym 

właśnie wezwaniem, sprawowana w koncelebrze przez ks. proboszcza parafii Ochotnica Górna w intencji artystów, 

twórców ludowych i ludzi kultury Łuku Karpat. Swoje stoiska rozłożyli twórcy i rzemieślnicy ludowi z różnych części 

polskich Karpat. Planowany był udział twórców i artystów z Ukrainy lecz z uwagi na nadzwyczajne wydarzenia 

dziejące się na Ukrainie, zabrakło ich w naszym święcie. 

 

W drugim dniu, od samego rana odbywały się warsztaty, prowadzone przez twórców dla wszystkich chętnych chcący 

zgłębić tajemnice talentu mistrzów ludowej sztuki. Można było nauczyć się, m.in. filcowania wełny i jej tego efektu, 

malowania na szkle i płótnie, szydełkowania czy też garncarstwa, a także posłuchać Muzyki Karpat. Niebywałą 

atrakcją była degustacja potraw regionalnych przygotowana przez Koło Gospodyń Wiejskich, które ściśle 

współpracuje z WOK. 

 

W trzecim dniu cyklu wydarzeń odbyło się tradycyjne „Miysonie owiec” , które miało miejsce przy kaplicy w potoku 

Jamne, gdzie po uroczystej, „pasterskiej” Mszy św. nastąpiło poświęcenie około 300 owiec udających się na wypas  

w gorczańskie hole i polany. 

 

 Od 12 do 31 maja – fotograficzna wystawa pn. „Gorce z lotu ptaka”, przygotowana wspólnie z Gorczańskim 

Parkiem Narodowym, która obrazuje nasze niezwykłe bogactwo przyrodnicze. 

 

 W dniach od 23 do 25 maja byliśmy współorganizatorami XI Międzynarodowego Ekstremalnego Maratonu 

Pieszych pn. „KIERAT 2014”, to100 km nieprzerwanego marszu po górach Beskidu Wyspowego i Gorców 

 i 3500m podejść w ciągu 30 godzin, i to jest, to właśnie ekstremalne wyzwanie nawet dla zaprawionych 

piechurów i doświadczonych biegaczy. Trasa Maratonu rozpoczynała się i kończyła w centrum Limanowej, 

gdzie do startu stanęło 717 zawodników, do mety dotarło 417 i trwała dzień i w noc. Wydarzenia pogodowe, 

które nawiedziły nasze strony w tym czasie sprawiły, że niektóre odcinki, szczególnie te w otoczeniu 

Lubania stały się niezwykle trudne do pokonania z uwagi na wielkie wiatrołomy właściwie tarasujące 

główny szlak beskidzki. 

 

 1 czerwca – DZIEN DZIECKA –  turystyczny wyjazd dzieci i młodzieży, uczestników warsztatów i grup 

zainteresowań w okoliczne miejscowości promujących naszą regionalną kulturę. 
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 26 czerwca – uroczyste zakończenie zajęć w Ogniskach Zainteresowań działających przy Wiejskim Ośrodku 

Kultury. Rozdanie dyplomów i nagród dla 74 dzieci i młodzieży oraz podziękowania dla instruktorów 

prowadzących zajęcia przez cały rok. 

 

 13 lipca – plenerowa impreza edukacyjna w formie pikniku rodzinnego pn. „SPOTKANIE z GORCAMI”. 

Jest to cykliczna impreza  przy ścisłej współpracy z GPN oraz z miejscowymi organizacjami społecznymi, 

która miała miejsce na polanach Furcowego Wierchu, Przełęczy Knurowskiej, które to miejsce szczególnie 

wpisuje się z historycznymi datami związanymi z dziejami Ochotnicy. Bardzo licznie zgromadzeni 

uczestnicy pikniku wraz z dziećmi mieli możliwość bezpośredniego udziału w różnych formach 

przygotowanego programu. Niewątpliwie  historycznym i doniosłym wydarzeniem w programie imprezy 

„Spotkanie z Gorcami” miał fakt poświęcenia Krzyża w „ Bramie Gorców”oraz wmurowania, tzw. „Kapsuły 

czasu”. Wielkie wrażenie wywarła historyczna inscenizacja  oddania „Drogi Barabów” z roku 1911  

w wykonaniu Grupy Rekonstrukcji Historycznych, jak również inscenizacji wydarzeń lat powojennych, 

przypominające akcje Milicji Obywatelskiej i KGW przeciwko tzw. „bandytom i wrogom władzy ludowej”. 

Spotkanie zakończyło się rozdaniem nagród dla wszystkich biorących udział w konkursach przy udziale 

muzyki „Ochotni” zakończone tradycyjnie „pasterską watrą” 
                               Zdzisław Błachut 

                 Kierownik WOK w Ochotnicy Górnej 

_____________________________________________________________________________________ 
INFORMACJE DODATKOWE 

 Urząd Gminy Ochotnica Dolna 

os. Dłubacze 160 

34-452 Ochotnica Dolna 

tel. 018 262 09 10, fax 018 262 09 36 

gmina@ochotnica.pl  

 Zakład Gospodarki Komunalnej 

os. Hologówka 191C 

34-452 Ochotnica Dolna 

tel. 018 262 60 28 

biurozgk@ochotnica.pl 

  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

34-452 Ochotnica Dolna 

tel. 018 262 46 01 

gopsochotnica@pro.onet.pl 

www.gops.ochotnica.pl 

  

 Zespół Obsługi Finansowej Szkół Gminy 

Ochotnica Dolna 

os. Dłubacze 160 

34-452 Ochotnica Dolna 

tel. 018 262 09 47 
oswiata@ochotnica.pl  

 Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej  

34-451 Tylmanowa  

tel. 018 262 52 66 

   

 Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej  

34-452 Ochotnica Dolna  

tel. 018 262 46 23  

  

 Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej  

34-453 Ochotnica Górna 

tel. 018 262 42 57 

  

 Gminna Biblioteka Publiczna w Ochotnicy 

Dolnej  

34-452 Ochotnica Dolna 

tel. 018 262 40 78 

 Urzędy Pocztowe  

34-451 Tylmanowa, tel. 018 262 50 20 

34-452 Ochotnica Dolna, tel. 018 262 46 20 

34-453 Ochotnica Górna, tel. 018 262 41 70 

  

 Ośrodki Zdrowia 

34-451 Tylmanowa, tel. 018 262 50 26 

34-452 Ochotnica Dolna, tel. 018 542 86 78 

34-453 Ochotnica Górna, tel. 018 262 41 11 

  

 Apteka "Pod Różą" 

34-452 Ochotnica Dolna 

tel. 018 262 46 32 

  

 Schronisko Młodzieżowe "USTRZYK" 

34-453 Ochotnica Górna 

tel. 018 262 41 87 

  

 Łącki Bank Spółdzielczy, punkt kasowy  

w Ochotnicy Dolnej 

34-452 Ochotnica Dolna 

tel. 018 262 05 97 

  

 Bank Spółdzielczy w Krościenku n/D, punkt 

kasowy w Ochotnicy Dolnej 

tel. 018 262 30 17  

                 
 

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU GMINY W OCHOTNICY DOLNEJ 

Redakcja: Urząd Gminy w Ochotnicy Dolnej 

Jadwiga Podgórska tel. 182620939 
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