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„Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, 

która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się  wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. 

A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leŜące w Ŝłobie" (Łk 2, 10-12) 

 

Radosnych Świąt BoŜego Narodzenia 

przepełnionych Ŝyczliwością i pokojem, 

Błogosławieństwa Dzieciątka, które przychodzi do nas niosąc miłość i dobro 

oraz 

wszelkiej pomyślności w kaŜdym dniu nadchodzącego Nowego 2010 Roku! 
 

 

                                      Ŝyczą 
 

 

Przewodniczący RadyPrzewodniczący RadyPrzewodniczący RadyPrzewodniczący Rady                                                            Wójt Gminy Wójt Gminy Wójt Gminy Wójt Gminy     

        ----////////---- Józefa Ptaszek  Józefa Ptaszek  Józefa Ptaszek  Józefa Ptaszek                                                                 ----////////---- Kazimierz Konopka Kazimierz Konopka Kazimierz Konopka Kazimierz Konopka            

     wraz z Radą Gminy     wraz z Radą Gminy     wraz z Radą Gminy     wraz z Radą Gminy    

 

__________________________________________________________________________________________ 
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH KURSACH DLA ROLNIKÓW 
 
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich – Małopolskiego 
Ośrodka Doradztwa  Rolniczego w Karniowicach, 
serdecznie zaprasza rolników i domowników 
ubezpieczonych w KRUS do uczestnictwa  
w bezpłatnych kursach: 
 
Kursy zawodowe MODR 
 
1. Wadowice – bukieciarstwo – 120 h   
    ( tel. 033 823 36 63 ) 
2. Limanowa – fryzjerstwo – 120 h       
    ( tel. 018 337 16 13 ) 

3. Olkusz – kierowca wózków widłowych –  65 h    
     ( tel. 032 643 29 89 ) 
4. Kraków – cukiernik z elementami dekoracji  
     – 150 h ( tel. 012 285 21 13  w.18 ) 
5.Tarnów – magazynier z obsł. wózków widłowych    
     –  80 h   (tel.014 674 30 79 ) 
6.Sucha Beskidzka – sprzedawca z obsługą kas   
    fiskalnych – 80 h   (tel. 033 874 23 10 ) 
7. Wieliczka – pracownik administracyjno-biurowy 
     –  100 h   (tel. 012 278 22 95 ) 
8. Miechów – spawacz – 146 h( tel.041 383 27 02 ) 

Warunek podstawowy – ubezpieczenie w KRUS 
jako rolnik lub domownik. 
Ilość godzin poszczególnych kursów przekłada się 
na  półtora do trzech miesięcy ich trwania. 

Większość kursów w zaleŜności od przepisów 
kończy się wymaganymi certyfikatami. 
Kursy są całkowicie bezpłatne – organizator nie 
zwraca jednak kosztów dojazdu. 
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Jedna osoba uczestniczyć moŜe tylko w jednym 
kursie i dotyczy to obydwu edycji. 
Drugim warunkiem uczestnictwa jest 
zamieszkiwanie na terenie małopolski. 
Zgłoszenia i informacje dodatkowe tel. 012 285 
21 13 lub 14  wewn.37, moŜna równieŜ 
kontaktować się z Powiatowymi Zespołami 
Doradztwa Rolniczego w odpowiednim 
powiecie. 
 
Termin rekrutacji trwa do końca marca 2010 r. 
jednak decyduje kolejność zgłoszeń. 
Kursy w zaleŜności od zorganizowania grupy 
rozpoczynać się będą od stycznia 2010. 

O zakwalifikowaniu na kurs decyduje spełnienie 
warunków formalnych i rozmowa kwalifikacyjna  
z doradcą zawodowym. 
Spotkania organizacyjne i rozmowy kwalifikacyjne 
odbywać się będą w określonej kolejności  
w miesiącach od stycznia 2010 do zamknięcia 
rekrutacji. 
O terminach i miejscach spotkań rekrutacyjno-
informacyjnych potencjalni beneficjenci będą 
powiadomieni telefonicznie, na spotkanie 
przywieść naleŜy kserokopię ostatniego odcinka 
wpłaty ubezpieczenia KRUS i kserokopię 
dowodu osobistego.

 
__________________________________________________________________________________________ 
 „ZMIENIAM SWOJE śYCIE NA LEPSZE – UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ  
W GMINIE OCHOTNICA DOLNA”      
 
 W grudniu bieŜącego roku Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej zakończy realizację drugiego 
etapu projektu systemowego „Zmieniam swoje Ŝycie 
na lepsze – upowszechnianie aktywnej integracji 
społecznej w Gminie Ochotnica Dolna”.  Projekt był 
realizowany  w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego przez Unię 
Europejską. 
Wkład własny  w 2009r. – 10 430,00 PLN 
Dofinansowanie – 88 650,14 PLN         
W 2009r. w projekcie uczestniczyło osiem Pań  - 
jedna z Ochotnicy Górnej, trzy z Ochotnicy Dolnej, 
dwie Panie z Młynnego i dwie Panie z Tylmanowej. 
Warunkiem uczestnictwa w projekcie było między 
innymi  wcześniejsze korzystanie z pomocy 
społecznej oraz  bezrobocie. Mimo ogłoszeń  
o naborze do projektu, nikt spełniający konieczne 
warunki dobrowolnie się nie zgłosił. Dopiero po 
namowie pracowników socjalnych udało się 
skompletować grupę uczestniczek projektu .  
Przewidzianym rezultatem  tego etapu miał być 
wzrost samooceny, zwiększenie motywacji  
w poszukiwaniu pracy, wzrost aspiracji zawodowych 
i umiejętności komunikacyjnych oraz nabycie 
nowych umiejętności opiekuńczo wychowawczych  
 i zawodowych uczestników. 

Aby osiągnąć zaplanowane rezultaty Panie 
uczestniczyły w następujących szkoleniach  
i zajęciach: 
- kurs kształcący w zawodzie nowoczesna pomoc 
domowa i hotelowa; 
- kurs obsługi kasy fiskalnej; 
- kurs wizaŜu, 
- szkolenie bhp w zakresie zdobytych kwalifikacji 
umoŜliwiających podjęcie pracy; 
- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy; 
-szkolenie dotyczące zasad tworzenia własnej firmy; 
- trening umiejętności psychospołecznych; 
-szkolenie dotyczące nabycia umiejętności 
właściwego ukierunkowania dzieci do wyboru 
zawodu. 
W trakcie zajęć uczestniczki miały zapewniony  
obiad  bufet (owoce, ciastka, kawa, herbata, napoje) 
Zajęcia odbywały się w pensjonacie „Jurkowski”  
w Ochotnicy Dolnej os. Równie 1. Były prowadzone 
przez  kadrę  Centrum Kształcenia i Wychowania 
OHP w Szczawnicy. 
Na zajęcia Panie były dowoŜone wynajętym 
„BUSEM ”. 
 Wszystkie firmy współuczestniczące w realizacji 
projektu  zostały wyłonione w ramach postępowania 
o zamówienia publiczne do 14000 EURO.  

      Na początku Panie niechętnie podchodziły 
do zajęć jednak z czasem były coraz bardziej 
zadowolone i niechętnie rozstały się po 
zakończeniu realizacji projektu. Nawiązały się 
między nimi nowe przyjaźnie, które myślimy, Ŝe 
zaowocują w przyszłości podjęciem wspólnej  
działalności lub zatrudnienia. Czas pokaŜe czy 
nasze załoŜenia się spełnią . 

Oprócz zajęć z Paniami ze środków dofinansowania 
zgodnie z podpisaną z Wojewódzkim Urzędem 
Pracy w Krakowie  umową  zatrudniony jest równieŜ 
w naszym Ośrodku pracownik socjalny, który 
realizował pracę socjalną z uczestniczkami projektu 
wzmacniał pracę pozostałych pracowników 
socjalnych, jak równieŜ uczestniczył w tworzeniu 
projektu .

   tekst: A. Jagieła  
  Kierownik GOPS w Ochotnicy Dolnej 
                                                                                                              
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
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WIADOMOŚCI Z SOŁECTW GMINY OCHOTNICA DOLNA … 
 
• SOŁECTWO TYLMANOWA: 
 
P. Jan Ligas – Sołtys Sołectwa Tylmanowa 
informuje, Ŝe w miesiącach październik – grudzień 
wykonano następujące inwestycje w  Sołectwie:  

1) połoŜono nawierzchnię asfaltową na 
drogach gminnych w następujących 
osiedlach: 
• os. Górki  – 160 mb  x 2,80  
• os. Potok  – 200 mb  x 2,80  
• os. Zaziąbły   – 240 mb x 3,00 
 

Ponadto, na odcinku od osiedla Zawodzie przy 
Dunajcu w kierunku osiedla Zaziąbły wykonano 
przepusty pod drogą oraz zamontowano bariery 
zabezpieczające. PołoŜono równieŜ nawierzchnię 
asfaltową  – 260 mb  x 3,50 

2) w osiedlu Kłodne wykonano kanalizację 
burzową na odcinku o długości około 100 
mb φ25  

3) w osiedlu Kłodne wykonano częściowo 
zajazd dla autobusu szkolnego – 
utwardzenie Ŝwirem    

4) w osiedlu Łęg Górny wykonano kanalizację 
burzową, odwodnienie drogi o długości 100 
mb –  I część, 

5) w osiedlu Połanki wykonano remont drogi 
gminnej oraz połoŜono 50 szt. płyt 
drogowych  

6) w osiedlu Klępy  wykonano zabezpieczenia 
drogi gminnej (wyrwy w drodze po 
powodzi) na odcinku około 100 mb  
 ( narzut z kamienia + beton) 

7) rozpoczęto budowę kanalizacji ściekowej 
na odcinku w osiedlu Zawodzie w kierunku 
osiedla Górzany Wybrańce oraz Kozuby – 
Grzebaki  

8) wykonano II przyczółek pod most na rzece 
Dunajec 

9) wykonano usługi spycho – koparką na 
drogach gminnych w osiedlach Ziemianki, 
Klępy, Kłodne, Połanki, Zaziąbły.  

 
Poza tym w dniu 28 grudnia 2009 r. odbędzie się przetarg na wykonanie nawierzchni górnej części mostu na 
rzece Dunajec. 

    

Zdrowych, pogodnych Świąt BoŜego Narodzenia, szczęśliwego Nowego Roku  
oraz 

 cierpliwości, wytrwałości, a w szczególności wzajemnej sąsiedzkiej przyjaźni 
Ŝyczą  
 

          

       Rada Sołecka                    Sołtys  

 Sołectwa Tylmanowa                          -//-Jan Ligas      
           
__________________________________________________________________________________________ 
• SOŁECTWO OCHOTNICA DOLNA: 

 
P. Wojciech Chlipała – Sołtys przedstawia 
waŜniejsze prace remontowo – inwestycyjne 
wykonane na terenie Sołectwa Ochotnica Dolna 
 w miesiącach październik – grudzień 2009:  

1. Dokończono rozbudowę Remizy OSP 
(stan surowy + stolarka, tj. okna drzwi). 

2. Wykonano podbudowę oraz nakrapiankę 
asfaltową na drodze gminnej w osiedlu 
Janczurowski Potok na odcinku 400 mb 
oraz 400 mb fosy odwadniającej. 
Zamontowano  takŜe 2 kraty przepustowe. 

3. Wykonano podbudowę oraz nakrapiankę 
asfaltową na drodze gminnej w osiedlu 

Osobie Górne na odcinku 500 mb. 
Zamontowano 2 kraty przepustowe. 

4. Trwają prace związane z  modernizacją 
boiska sportowego przy budynku 
Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy 
Dolnej (połoŜenie kostki brukowej na 
parking, ogrodzenie boiska, wymiana 
nawierzchni, montaŜ trybun). 

5. Trwają prace przy plantowaniu terenu 
poniŜej budynku Urzędu Gminy. 

6. Poprawiono drogi dojazdowe do pól  
w osiedlach: Gorcowe i Skrodne. 

 
__________________________________________________________________________________________ 
• SOŁECTWO OCHOTNICA DOLNA – MŁYNNE: 
 
P. Józef Chrobak – Sołtys Sołectwa Ochotnica 
Dolna – Młynne  informuje, Ŝe w Sołectwie: 

1. Na drodze do osiedla Folwark został 
wykonany rów odwadniający oraz ułoŜono 

korytka ściekowe na pewnym odcinku 
drogi. 
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2. Na drodze do osiedla Wierch Młynne 
wykonano oraz poprawiono rowy 
odwadniające wzdłuŜ w/w drogi. 

3. Na drodze gminnej do osiedla Chrobaki  
        poprawiono i udroŜniono rowy   
        odwadniające. 

4. Rozpoczęto budowę kanalizacji od starej 
kaplicy do osiedla Chrobaki, Kotelniki  
i WyŜny Gronik. 

5. Z dniem 31.10.2009 r. został otwarty most 
prowadzący do Sołectwa Młynne, trwały 
prace wykończeniowe na w/w moście. 

 
Wszelkie informacje na temat Sołectwa Ochotnica Dolna – Młynne dostępne są na stronie internetowej: 
 www.solectwo-mlynne.y0.pl  

       
_____________________________________________________________________________________________________ 
• SOŁECTWO OCHOTNICA GÓRNA: 
 
P. Zdzisław Błachut – Sołtys informuje  
o następujących pracach realizowanych  
w Sołectwie Ochotnica Górna: 
 

1. Budowa muru oporowego w os. Jaszcze; 
2.  Rozpoczęto duŜą inwestycję wspólnie 

 z Powiatowym Zarządem Dróg związaną 
 z budową mostu do os. Studzionki; 

3. Poprawiono nawierzchnię drogi 
powiatowej; 

 
4. Budowa dróg gminnych w osiedlach: 

Mostkowe, Zawady, Jamne – P. Potok; 
5.  Remont budynku komunalnego Ośrodka 

Zdrowia (wymiana dachu, wewnętrzny 
remont itp.) 

6.  Modernizacja z przebudową 
funkcjonalności budynku po Szkole 
Podstawowej w os. Ustrzyk. 

 
__________________________________________________________________________________________ 
DZIAŁALNOŚĆ KULTUROWO – SPORTOWA GMINY OCHOTNICA DOLNA … 
 
• W.O.K TYLMANOWA  
 
W miesiącach październik – grudzień 2009 r. 
Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej organizował 
następujące imprezy  i konkursy: 
 
PAŹDZIERNIK  
 – Konkurs plastyczny dla dzieci pt. „Jesień”.  
    W konkursie udział wzięło 38 dzieci.   
 – Występ zespołu wokalnego „Blue Szafir”  
     w Starym Bieruniu na ŚLĄSKU.  
 – Turniej bilardowy dla młodzieŜy. W turnieju udział   
     wzięło około 20 osób.  
 
LISTOPAD    
 – Turniej piłkarzyków dla dzieci        

 – Turniej tenisa stołowego dla dzieci.  
 
GRUDZIEŃ     
 – Gminny  Konkurs Recytatorski: poezja i gwara  
     przeprowadzony  w  WOK w Ochotnicy Dolnej,      
 – Gminny Konkurs Historyczny dla uczniów szkół   
    podstawowych i gimnazjów pt. „Zapomniane –   
    przypomniane” .  
 – Mikołajki dla dzieci zespołu regionalnego –  20  
     osób 
 – Konkurs stroików i kartek świątecznych dla dzieci, 
–  Konkurs „Przegląd kolęd i pastorałek” dla dzieci, 
–  Zabawa Sylwestrowa.  
 

 
 
Wiejski Ośrodek Kultury przystąpił do konkursu 
ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego w Krakowie w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 
Odnowa i Rozwój Wsi na lata 2007 – 2013. ZłoŜony 

wniosek otrzymał dofinansowanie w kwocie  
491 686 zł na realizację zadania pn.: Modernizacja 
bazy rekreacyjno – sportowej związanej  
z Wiejskim Ośrodkiem Kultury w Tylmanowej 
boisko piłkarskie LKS LUBAŃ TYLMANOWA

              tekst: Jan Ligas 
                       Kierownik WOK w Tylmanowej 
_____________________________________________________________________________________________________ 
• W.O.K OCHOTNICA DOLNA  
 
Kierownik Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Dolnej przedstawia kalendarz  imprez kulturalno – sportowych  
przeprowadzonych w  miesiącach  październik – grudzień 2009 r.: 
 
PAŹDZIERNIK  
Wystawa fotograficzna w Ośrodku Kultury pn. 
„Wybór Jana Pawła II na Stolicę Apostolską” od 
16.10 – 16.11.2009 r.  
18.10.09 – Turniej piłki noŜnej trampkarze –  
ministranci  

20.10.09 – Rozgrywki tenisa stołowego w „Deblu”  
dla młodzieŜy starszej   
31.10.09 – Turniej „Piłkarzyków” dla dzieci z   
ogniska muzycznego 
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LISTOPAD 
08.11.09 – Konkurs plastyczny pt. „Narodowe 
Święto Niepodległości” 
11.11.09 –  Udział Orkiestry Dętej we Mszy Św.  
z okazji Święta Niepodległości 

25.11.09 – Zabawa andrzejkowa – wróŜby, lanie 
wosku 
29.11.09 – Turniej tenisa stołowego par mieszanych 

 
GRUDZIEŃ 
01.12.09 – Gminny Konkurs Recytatorski 
 
I. a) recytacja w języku literackim utworów  Jana Pawła II uczniowie gimnazjum 
 

b) recytacja w języku literackim poezja, proza uczniowie kl. 0 – 6 szkoła  podstawowa 
II. Recytacja w języku gwarowym dobrowolnie wybranego utworu. W konkursie brało udział 26 uczniów.  
       Szkoła podstawowa – język literacki – 11 uczniów, język gwarowy – 6 uczniów,  
       Gimnazjum – Język literacki – 6 uczniów, język gwarowy – 6  uczniów, 
       Lokata miejsc; 
 
             SZKOŁY PODSTAWOWE 
 
Język literacki       Język gwarowy  
 
kl. 0 – III              Kl. 0 –III  

I. Anna Chrobak,     I. Justyna Jagieła  
II. Julia Batko 
III. Aleksandra Królczyk  

 
Kl. IV – VI        Kl. IV – VI 

I. Joanna Franasowicz     I. Kamil Jagieła  
I.  Aneta Syjud      II. Jan Mastalerz  
II. Kinga Król      III. Katarzyna Młynarczyk  
III. Małgorzata Kozielec  

 
         GIMNAZJA 
Język literacki        Język gwarowy  

I. Izabela Mazurek     I. Katarzyna Gołdyn 
II. Agnieszka Mastalerz      II. Damian Kołaciak  
III. Weronika Czajka      III. Celina Hebda 

 
05.12.09 – Spotkanie z Mikołajem dla dzieci  
     Rozgrywki tenisa stołowego 
     i piłkarzyków przez cały miesiąc  
20.12.09 – Konkurs Tradycyjnych Ozdób  
Choinkowych dla dzieci szkół podstawowych 
 w trzech kategoriach wiekowych: kl. 0 – I, kl. II – III, 
kl. IV – VI. Celem konkursu jest podtrzymanie 

tradycji ręcznego wykonywania elementów 
dekoracyjnych boŜonarodzeniowego drzewka. 
23.12.09 – 65 Rocznica Krwawej Wigilii:   
– 10. 00 – Msza Św. w Kościele Parafialnym dla   
                  wszystkich mieszkańców. 
– ZłoŜenie kwiatów pod pomnikiem. 
– Krótka inscenizacja muzyczna dla zaproszonych   
    gości. 

 
31.12.09 Zabawa Sylwestrowa. 
 
W miesiącach październik – grudzień w Ośrodku Kultury odbywały się równieŜ próby Orkiestry Dętej w kaŜdy 
wtorek i piątek od godz. 18.00 do 22.00 oraz w kaŜdą środę lekcje teoretyczne i praktyczne ogniska muzycznego 
na następujących instrumentach: gitara, flet, pianino, skrzypce, klarnet, trąbka, organy.  
 
        tekst: Stanisława Grzywnowicz  
                    Kierownik WOK w Ochotnicy Dolnej  
__________________________________________________________________________________________ 

� W.O.K OCHOTNICA GÓRNA  
 
Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej 
przy ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem 
Ekopsychologia z Krakowa oraz Centrum 
Informacji o Środowisku UNEP/GRID  
z Warszawy w dniach 28 października oraz 24 
listopada zorganizował spotkania – szkolenia 
dla zainteresowanych podmiotów społecznych i 
samorządowych w dziedzinie zrównowaŜonego 
rozwoju Karpat poprzez turystykę przyjazną 

środowisku. Kwestie te ujęte są w tzw. 
Konwencji Karpackiej przyjętej umową 
międzynarodową zawartą przez 7 krajów:  
Republikę Czeską, Polskę, Słowację, Ukrainę, 
Węgry, Rumunię oraz Serbię. Nadrzędnym 
celem konwencji jest wspieranie 
gospodarczego i społecznego rozwoju Karpat w 
sposób zróŜnicowany, tj. zapobiegający 
zniszczeniu środowiska i nadmiernej 
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eksploatacji zasobów naturalnych. Zgodnie z 
zapisami, strony powinny rozwijać 
zrównowaŜoną turystykę w Karpatach, która 
„przynosi korzyści miejscowej ludności oraz 
opiera się na wyjątkowym charakterze 
przyrody, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego 
Karpat”. Udział Gminy Ochotnica Dolna w tym 
programie jest na tyle bardzo istotny, 
zwaŜywszy na fakt zaliczenia w tym programie 
2 projektów dobrych praktyk zrównowaŜonej 
turystyki jako turystyki kulturowej. Jednym z 
nich jest zrealizowany projekt „Droga 
Knurowska – Gościniec Barabów”, drugi 
natomiast w trakcie realizacji projekt 
opracowany przez Stowarzyszenie Gorce – 
Pieniny – „Szlak Kultury Wołoskiej”, który w 
przyszłości ma szanse uzyskać dofinansowanie 

bezpośrednio z Unii Europejskiej jako 
międzynarodowy szlak kulturowy obejmujący 
swym zasięgiem obszar państw karpackich 
leŜących w granicach wędrówki ludu 
wołoskiego (lud pasterski wędrujący ze swoimi 
stadami owiec łukiem Karpat od Serbii aŜ po 
Morawy w Czechach, przynoszący ze sobą 
kulturę góralską itp., jak równieŜ sposób 
gospodarowania i zarządzania, np. przywilej 
osadnictwa wsi Ochotnica opierał się na prawie 
wołoskim). Tymi projektami, jako organizacja 
wdraŜająca zajmuje się WOK w Ochotnicy 
Górnej i nie przypadkowo w dniu 7 października 
WOK gościł przedstawicieli Funduszy 
Szwajcarskich, Ministerstwa Rolnictwa, Urzędu 
Marszałkowskiego na plenerowym spotkaniu 
studyjnym w Ochotnicy Górnej. 

 
� 11 listopada wspólnie ze Związkiem 
Podhalan, Kołem Gospodyń Wiejskich oraz 
OSP zorganizowano uroczystość patriotyczną 
91 rocznicy odzyskania niepodległości oraz 88 
rocznicę patriotycznej manifestacji ludności wsi 
Ochotnica. Na uroczystej Mszy św.  
o godzinie 14.00 została poświęcona 
odnowiona tabliczka z 1921r. z napisem  

 
„BOGU I MARYI NA CHWAŁE – OJCZYŹNIE 
W HOŁDZIE – NA PAMIĄTKĘ 
ZMARTWYCHWSTANIA POLSKI 11 
LISTOPADA 1918R.”, która została 
zamontowana na krzyŜu na wzgórzu 
iwankowskim obok kościoła. 

 
� W dniach 27 i 29 listopada odbyła się w 
WOK w Ochotnicy Górnej ogólnopolska 
konferencja naukowa „śołnierze majora 
Borowego.  Armia Krajowa w Małopolsce i na 
Podhalu”. Obrady otworzył  referat Michała 
Maciaszka (PTH o/N. Targ) na temat problemu 
konfliktu Józefa Kurasia „Ognia” z Krystianem 
Więcławskim ps. „Zawiszą” dowódcą oddziału 
partyzanckiego „Wilk”. Bardzo interesujący 
referat wygłosił dr Andrzej Krzysztof Kunert, 
który specjalnie na konferencję do Ochotnicy 
przyjechał w Warszawy. W tym dniu 
wygłoszono jeszcze bardzo duŜo referatów  

i dyskutowano na ich temat do późna wieczór. 
Ostatni dzień konferencji rozpoczął się mszą 
św., a następnie otwarto wystawę czasową 
„Burza 1944”, przygotowaną przez Oddziałowe 
Biuro Edukacji Instytutu Pamięci Narodowej w 
Krakowie. Odbył się równieŜ piknik partyzancki 
przygotowany przez Grupę Rekonstrukcyjną 
„Podhale w ogniu”. Pokłosiem konferencji 
będzie publikacja zawierająca wszystkie 
wygłoszone referaty, zapis dyskusji, 
uzupełnione licznymi archiwalnymi 
dokumentami oraz bogato ilustrowana 
nieznanymi fotografiami. 

 
� 6 grudzień – Św. Mikołaj odwiedził Wiejski 

Ośrodek Kultury obdarowując 52 dzieci,  

 młodzieŜ biorącą czynny udział w Ŝyciu 
 WOK-u w Ochotnicy Górnej. 
 

         tekst: Zdzisław Błachut 
        Kierownik WOK w Ochotnicy Górnej
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