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Redakcja zastrzega sobie prawo do edycji tekstów, zmiany 
treści artykułów oraz tytułów. Nie ponosi odpowiedzialności 
za wypowiedzi, ogłoszenia i reklamy. Przedruk i wykorzystanie 
w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy - zabronione.

Obrady rozpoczęły sie o godzinie 10:00 
i trwały 2 godziny 40 minut.

15 kandydatów na radnych otrzymało 
zaświadczenia o wyborze z rąk Przewod-
niczącej Gminnej Komisji Wyborczej i po 
złożeniu ślubowania wierności konstytucji 
i prawu stali się Radnymi Rady Gminy 
Ochotnica Dolna.

Wybrany przez mieszkańców 21 paździer-
nika Tadeusz Królczyk objął obowiązki 
Wójta Gminy Ochotnica Dolna składając 
ślubowanie słowami: „Obejmując urząd 
wójta gminy, uroczyście ślubuję, że do-
chowam wierności prawu, a powierzony 
mi urząd sprawować będę tylko dla dobra 
publicznego i pomyślności mieszkańców 
gminy. Tak mi dopomóż Bóg.”

Nowy Wójt podziękował za otrzymany 
kredyt zaufania, potwierdził zamiar reali-
zacji przedstawionego programu wybor-

Pierwsza sesja Rady Gminy 
Ochotnica Dolna 
w kadencji 2018 – 2023   

Władze 
Gminy 
Ochotnica 
Dolna W dniu 22 listopada 2018 roku odbyła się pierwsza, inauguracyjna 

w kadencji 2018 -2023 sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna. 

czego i zadeklarował, że mieszkańcy i ich 
sprawy będą w centrum zainteresowania 
nowych władz.

Tadeusz Królczyk zapewnił, że wszystkie 
pozytywne działania jego poprzedników 
będą kontynuowane, natomiast tam, 
gdzie potrzebne są zmiany będą one 
sukcesywnie wdrażane. Poprosił Radę 
i mieszkańców o dobrą współpracę, ale 
i konstruktywną krytykę jego działalności.

Następnie Rada Gminy dokonała wyboru 
przewodniczącego Rady Gminy i jego za-
stępcy. Jednogłośnie na Przewodniczące-
go Rady, w głosowaniu tajnym, wybrano 
Pana Macieja Mikołajczyka a Pani Maria 
Chlipała - Gołdyn została jego zastępcą.

W głosowaniach jawnych Rada wybrała 
skład komisji rewizyjnej oraz składy komi-
sji stałych. Wyniki głosowań przedstawia-
ją się następująco:
 

1. Komisja Rewizyjna Rady Gminy 
Ochotnica Dolna 
Przewodniczący Komisji: 
Andrzej Runger - Ochotnica Górna
Członkowie Komisji: 
Jacek Noworolnik - Tylmanowa
Jan Jagieła - Młynne
Halina Ziemianek - Tylmanowa
Maria Głód - Ochotnica Dolna

2. Komisja Rolnictwa, Rozwoju 
Gospodarczego, Budżetu i Finansów 
Gminy
Przewodniczący Komisji:
Barbara Udziela - Ochotnica Dolna
Członkowie Komisji: 
Andrzej Runger - Ochotnica Górna
Tadeusz Hebda - Tylmanowa
Irena Pawlik - Ochotnica Dolna - Młynne
Bożena Kuziel - Ochotnica Górna

3. Komisja Oświaty, Wychowania, 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Przewodniczący Komisji: 
Halina Ziemianek - Tylmanowa          
Członkowie Komisji: 
Barbara Udziela - Ochotnica Dolna
Robert Królczyk - Ochotnica Górna
Jan Franczyk - Ochotnica Dolna
Maria Chlipała – Gołdyn - Ochotnica 
Dolna

4. Komisja Infrastruktury, Turystyki, 
Sportu, Zdrowia, Pomocy Społecznej
i Promocji Gminy
Przewodniczący Komisji: 
Bożena Kuziel - Ochotnica Górna      
Członkowie Komisji: 
Maria Głód - Ochotnica Dolna
Stanisław Faltyn - Ochotnica Górna
Irena Pawlik - Ochotnica Dolna - Młynne
Jerzy Udziela - Tylmanowa

5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Przewodniczący Komisji: 
Maria Głód - Ochotnica Dolna
Członkowie Komisji: 
Andrzej Runger - Ochotnica Górna
Halina Ziemianek - Tylmanowa
Jacek Noworolnik - Tylmanowa
Jan Jagieła - Ochotnica Dolna - Młynne

Wójt Gminy Ochotnica Dolna 
Tadeusz Królczyk 

Sekretarz

Maria Łojas – Jurkowska 

Skarbnik

Agnieszka Zabrzewska 

Przewodniczący Rady Gminy 
Maciej Mikołajczyk 

Zastępca Przewodniczącego 

Rady Gminy

Maria Chlipała – Gołdyn 

Radni Rady Gminy: 

Stanisław Faltyn

Jan Franczyk

Maria Głód

Tadeusz Hebda

Jan Jagieła

Robert Królczyk

Bożena Kuziel

Jacek Noworolnik

Irena Pawlik

Andrzej Runger

Barbara Udziela

Jerzy Udziela

Halina Ziemianek
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Zainteresowanie mieszkańców ankie-
tami było duże, w sumie udział wzięło 
371 osób. W poszczególnych sołectwach 
liczby te przedstawiały się następująco:
• Sołectwo Ochotnica Górna - 132 osoby
• Sołectwo Ochotnica Dolna - 155 osób
• Sołectwo Tylmanowa - 39 osoby
• Sołectwo Ochotnica Dolna - Młynne 
- 45 osób

W poszczególnych sołectwach wyniki 
wyglądają następująco:

SOŁECTWO OCHOTNICA GÓRNA:
Głównym celem podróży mieszkańców 
w dni robocze jest szkoła (47%) w dalszej 
kolejności praca (28%), zakupy (7,6%), 
rekreacja (7,6%), lekarz (5,3%).

W dni robocze najchętniej mieszkańcy 
Ochotnicy Górnej jeździliby do Nowego 
Targu (41,7%), Nowego Sącza (18,2%), 
Łącka (12,9%), Krościenka (4,5%)

Podróż rozpoczynałaby się najczęściej 
rano w godz. między 6:00 a 8:00, powrót 
w godz. od 14:00 – 20.00.

W weekendy głównym celem jest Nowy 
Targ (31,1%), Nowy Sącz (20,5%), Kraków 
(17,4%) a 18,2% osób zadeklarowało, 
że w weekendy raczej nie podróżuje.

Z komunikacji zbiorczej zamierza korzy-
stać codziennie w dni robocze 48,5% an-
kietowanych, 24,2 deklaruje podróż kilka 
razy w tygodniu, a 10,6% osób podróżuje 
rzadziej niż raz w tygodniu.

Bilet miesięczny zakupiłoby 56,8% osób, 
które wypełniły ankietę.

Ankietę wypełniły głównie: osoby pracu-

Wyniki konsultacji 
społecznych dot. 
rozwiązania problemu 
transportu publicznego 
w Gminie Ochotnica Dolna 
W dniach od 1 do 15 lutego br. zostały przeprowadzone konsultacje 
dot. rozwiązania problemu transportu publicznego w Gminie 
Ochotnica Dolna.
Celem konsultacji było dobre rozpoznanie potrzeb i ostateczne 
wybranie najbardziej optymalnego rozwiązania, które zniweluje 
problemy mieszkańców związane z dojazdem do pracy lub szkoły 
do sąsiednich miejscowości, pobliskich miast oraz na terenie Gminy.

jące (43,2%), uczniowie (37,1%), 
studenci (11,4%).

SOŁECTWO OCHOTNICA DOLNA:
Głównym celem podróży mieszkańców
w dni robocze jest szkoła (61,3%) 
w dalszej kolejności praca (20,6%), 
zakupy (6,5%).

W dni robocze najchętniej mieszkańcy 
Ochotnicy Dolnej jeździliby do Nowego 
Sącza (42,6%), Nowego Targu (23,2%), 
Krakowa (11,6%), Łącka (7,1%)

Podróż rozpoczynałaby się najczęściej 
rano w godz. między 6:00 a 10:00, po-
wrót w godz. od 14:00 – 20.00.

W weekendy głównym celem jest Nowy 
Sącz (35,5%), Kraków (21,9%), Nowy Targ 
(15,5%) a 16,1% osób zadeklarowało, 
że w weekendy raczej nie podróżuje.

Z komunikacji zbiorczej zamierza korzy-
stać codziennie w dni robocze 49,7% 
ankietowanych, 30,3% deklaruje podróż 
kilka razy w tygodniu, a 9% osób podró-
żuje tylko w weekendy.

Bilet miesięczny zakupiłoby 60,6% osób, 
które wypełniły ankietę.

Ankietę wypełnili głównie: uczniowie 
(49,7%), osoby pracujące (25,8%), 
studenci (14,8%).

SOŁECTWO TYLMANOWA:
Głównym celem podróży mieszkańców 
w dni robocze jest praca (43,6%) w dalszej 
kolejności szkoła (28,2%), rekreacja 
(12,8%), urzędy (10,3%).

W dni robocze najchętniej mieszkańcy 

Tylmanowej jeździliby do Ochotnicy Dolnej 
(25,6%), Nowego Sącza (23,1%), Krościenka 
(17,9%), Nowego Targu (10,3%)

Podróż rozpoczynałaby się najczęściej 
rano w godz. między 5:30 a 08:00, powrót 
w godz. od 14:00 – 21.00.

W weekendy głównym celem jest Nowy 
Sącz (15,4%), Szczawnica (15,4%), Kraków 
(12,8%) a 25,6% osób zadeklarowało, że 
w weekendy raczej nie podróżują.

Z komunikacji zbiorczej zamierza korzystać 
codziennie w dni robocze 66,7% ankieto-
wanych, 15,4% deklaruje podróż kilka razy 
w tygodniu, a 15,4% osób podróżuje tylko 
w weekendy.

Bilet miesięczny zakupiłoby 59% osób, 
które wypełniły ankietę.

Ankietę wypełniły głównie: osoby pracu-
jące (61,5%), uczniowie (25,6%), studenci 
(7,7%).

SOŁECTWO OCHOTNICA DOLNA - 
MŁYNNE:
Głównym celem podróży mieszkańców 
w dni robocze jest praca (35,6%) w dalszej 
kolejności szkoła (33,3%), rekreacja (13,3%).

W dni robocze najchętniej mieszkańcy 
Młynnego jeździliby do Nowego Sącza 
(44,4%), Nowego Targu (20%), Krakowa, 
Szczawnicy, Łącka (6,7%)

Podróż rozpoczynałaby się najczęściej 
rano w godz. między 6:00 a 09:00, powrót 
w godz. od 15:00 – 20.00.

W weekendy głównym celem jest Nowy 
Sącz (28,9%), Kraków (15,6%), Nowy Targ, 
Szczawnica (11,1%) a 17,8% osób zadekla-
rowało, że w weekendy raczej nie podró-
żuje.

Z komunikacji zbiorczej zamierza korzystać 
codziennie w dni robocze 62,2% ankieto-
wanych, 22,2% deklaruje podróż kilka razy 
w tygodniu, a 8,9% osób podróżuje tylko 
sporadycznie.

Bilet miesięczny zakupiłoby 66,7% osób, 
które wypełniły ankietę.

Ankietę wypełniły głównie: osoby pracu-
jące (46,7%), uczniowie (33,3%), studenci 
(13,3%).

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział 
w konsultacjach. Pozyskane dane posłuży-
ły do usprawnienia komunikacji na terenie 
naszej gminy. Od 29 lipca zostały urucho-
mione dwa dodatkowe połączenia busów 
w Gminie Ochotnica Dolna. 

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała 
promesę w wysokości 4 460 000,00 zł 
na następujące zadania: 
1. Remont drogi gminnej nr K 363920 
Jamne w Ochotnicy Górnej w km 3+430 
- 3+630, 3+700 - 3+910 oraz 4+200 - 
4+620  

Prace były wykonywane samochodem, 
wyposażonym w specjalistyczny system 

Wysoka promesa dla 
Gminy Ochotnica Dolna  

Ewidencja i przegląd dróg 
w Gminie Ochotnica Dolna  

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński, 
2 marca, przyznał jednostkom samorządu terytorialnego 
z województwa małopolskiego promesy na dofinansowanie zadań 
związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz ruchów 
osuwiskowych ziemi. W wydarzeniu udział wzięli: wicepremier 
Beata Szydło, minister Joachim Brudziński, wojewoda małopolski 
Piotr Ćwik oraz wicemarszałek województwa małopolskiego 
Łukasz Smółka.

W związku z realizacją ewidencji 
i przeglądów dróg, w marcu, na 
terenie Gminy Ochotnica Dolna, 
pracownicy firmy MAXDROGI 
wykonywali, w terenie, prace, 

2. Odbudowa mostu żelbetowego na 
pot. Młynne w ciągu drogi gminnej 
nr K 363914 Młynne - Chrobaki w km 
0+000 w miejscowości Ochotnica Dolna 
wraz z odbudową umocnień przyczółków 
na wlocie i wylocie 

3. Odbudowa drogi gminnej nr K363935 
Jamne - Pierdułowski Potok w Ochotnicy 
Górnej w km 0+010 - 0+110, 0+110 - 
0+328, 1+010 - 1+220, 1+440 - 1+530 
oraz 1+588 - 1+690 

4. Odbudowa drogi gminnej nr K363887 
Gorcowe w Ochotnicy Dolnej w km 
2+890 - 3+679, 4+113 - 4+370 

5. Remont drogi gminnej nr K 363887 
Gorcowe w Ochotnicy Dolnej w km 
2+390 - 2+890 

Środki zostały przekazane na ręce Wójta 
Gminy Ochotnica Dolna Pana Tadeusza 
Królczyka. Promesa dla Gminy Ochotnica 
Dolna jest najwyższą przyznaną gminom 
podhalańskim i drugą najwyższą w Ma-
łopolsce. Środki zostaną przeznaczone 
na najbardziej zniszczone odcinki dróg, 
które ucierpiały podczas ubiegłorocznej 
powodzi. 

- W imieniu własnym i mieszkańców Gminy 
Ochotnica Dolna składam podziękowania 
wszystkim, którzy nas wspierali i zabiegali 
o tak wysokie kwoty wsparcia, a w szcze-
gólności Pani Poseł Annie Paluch i Panu 
Piotrowi Ćwikowi Wojewodzie Małopol-
skiemu. Jest to odpowiedź na wnioski, które 
złożyłem na samym początku urzędowania 
– informuje Wójt Tadeusz Królczyk. 

mające na celu zebranie danych, 
niezbędnych do sporządzenia 
dokumentacji. 

kamer pomiarowych, umieszczonych na 
dachu pojazdu. 
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W trakcie spotkania omówiono najważ-
niejsze kwestie dotyczące wojewódz-
twa, rozmawiano o problemach, które 
dotykają małopolskie samorządy oraz 
mieszkańców regionu. Poruszone zostały 
zagadnienia związane m. in. z: inwesty-
cjami w nowoczesną infrastrukturę, walką 
o czyste powietrze, rozbudową ścieżek 
rowerowych i szlaków turystycznych. 

W Forum uczestniczyli marszałek Witold 
Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smół-
ka i Anna Pieczarka, z zarządu wojewódz-
twa.

- W naszych działaniach wzmacniamy takie 

Małopolska dyskusja 
- Forum Wójtów, 
Burmistrzów 
i Prezydentów Małopolski  
Po raz kolejny, przedstawiciele małopolskich samorządów wzięli 
udział w Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski. 
W Forum, które odbyło się w Bukowinie Tatrzańskiej w dniach 
13 – 15 marca, wziął udział również Wójt Gminy Ochotnica Dolna 
Tadeusz Królczyk. 

podejście do rozwoju regionu, które pozwoli 
rozwijać województwo dynamicznie, ale 
i jak najbardziej harmonijnie. Wiemy, że nie 
można zaniedbać potencjału żadnej gminy. 
Że ich wszystkie szanse rozwojowe musimy 
dobrze rozpoznać i jak najlepiej wykorzystać 
– wyjaśniał marszałek Witold Kozłowski 

Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezy-
dentów Małopolski działa przy FRDL 
Małopolskim Instytucie Samorządu Tery-
torialnego i Administracji od 2000 roku.  
Członkami – założycielami Forum było 
98 wójtów i burmistrzów z gmin woje-
wództwa małopolskiego. Obecnie Forum 
gromadzi ponad 168 członków spotykają-

cych się na comiesięcznych zjazdach.

Zgodnie ze Statutem głównym celem 
działania Forum jest prezentowanie opinii 
członków Forum w sprawach dotyczących 
doskonalenia poziomu i sprawności funk-
cjonowania samorządu terytorialnego. 
Forum to opiniotwórcza grupa samorzą-
dowa, oparta na wspólnocie interesów 
zawodowych, niezależna od sympatii 
politycznych.

Zdjęcia: www.malopolska.pl 

Na spotkanie przybyli: Tadeusz Król-
czyk - Wójt Gminy Ochotnica Dolna, 
Jan Dyda - Wójt Gminy Krościenko n/D, 
Maria Łojas- Jurkowska - Sekretarz Gminy 
Ochotnica Dolna, Agnieszka Zabrzewska 
– Skarbnik Gminy Ochotnica Dolna, Jerzy 
Kalarus – Prezes Spółki PTTK Karpaty, 
Jerzy Kapłon – Skarbnik PTTK, Olaf 
Dobrowolski – Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Krościenko, Michał Głowacz – Naczelnik 
Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi 
w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Krakowie, Grzegorz Biedroń – 
Prezes Małopolskiej Organizacji Tury-
stycznej, Kazimierz Konopka – wieloletni 

W sprawie budowy gazociągu i przyłączy, 
6 kwietnia 2019 r., w Wiejskim Ośrodku 
Kultury w Tylmanowej, odbyło sie spotka-
nie z mieszkańcami Tylmanowej. 

W kwestii możliwości budowy gazocią-
gów w Ochotnicy Dolnej i Ochotnicy 
Górnej są prowadzone konsultacje 

Prace wykonywane były z przerwami ze 
względu na złe warunki pogodowe. Soł-
tysi przekazywali informacje o najbardziej 
zniszczonych odcinkach dróg w swoich 
sołectwach, które powinny być wyre-
montowane. Inspektorem nadzoru ds. 
remontu dróg był Pan Janusz Liptak.
Dziękujemy mieszkańcom za wyrozumia-
łość i cierpliwość w związku z utrudnie-
niami w ruchu, które pojawiły się podczas 
naprawy dróg. 

Spotkanie dotyczące 
budowy schroniska 
na Lubaniu  

Spotkanie dotyczące 
budowy gazociągu 
w Tylmanowej

Przeprowadzono prace 
remontowe dróg 

W dniu 21.03.2019 r. w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna odbyło 
się spotkanie dotyczące budowy schroniska PTTK na Lubaniu. 

Pod koniec marca w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna, odbyło się 
spotkanie dotyczące wykonania sieci gazowej w Tylmanowej oraz 
możliwości budowy gazociągu w  Ochotnicy Dolnej i Ochotnicy 
Górnej.

Na wiosnę ruszył remont dróg na terenie Gminy Ochotnica Dolna. 
Prace przy łataniu dziur w drogach i uzupełnianiu ubytków w jezdni 
wykonywała firma IMBUD z Naszacowic. 

Wójt Gminy Ochotnica Dolna, Dorota 
Jurkiewicz – pracownik Urzędu Gminy 
Krościenko n/D i Renata Gawęda – Radca 
Prawny Urzędu Gminy Ochotnica Dolna.

Tematem spotkania było przedstawienie 
stanu zaawansowania podjętych działań 
związanych z budową schroniska PTTK 
na Lubaniu oraz dyskusja nad dalszymi 
kierunkami procedowania. 

Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz 
Królczyk przywitał zebranych gości i za-
pewnił o swojej gotowości do współpracy 
z wszystkimi instytucjami, które będą po-

dejmować działania związane z budową 
schroniska na Lubaniu. 

Głównym przedmiotem rozmowy było 
znalezienie dobrego rozwiązania odno-
śnie działki i miejsca przeznaczonego 
na budowę schroniska. Przedstawiciele 
PTTK Jerzy Kapłon i Jerzy Kalarus przy-
bliżyli wszystkim zebranym informacje 
dotyczące tego przedsięwzięcia, przed-
stawili dotychczasowe ustalenia, a także 
wspomnieli o przeszkodach, które do tej 
pory się pojawiły.  

Wszyscy uczestnicy spotkania zadeklaro-
wali chęć działania i współpracy.  

społeczne wśród mieszkańców (ankiety). 
W pierwszej kolejności została wykonana 
kompleksowa sieć gazowa w os. Kłodne 
w Tylmanowej. Było to istotne ze wzglę-
dów technicznych – gazyfikacja musiała 
być zrobiona przed budową ścieżek 
VeloDunajec, aby potem nie naruszać 
nawierzchni asfaltowej.

W spotkaniu z Wójtem Gminy Ochotnica 
Dolna Tadeuszem Królczykiem wzięli 
udział przedstawiciele Polskiej Spółki Ga-
zownictwa: Marek Kluczyński – inspektor 
nadzoru, Anna Kuźniar – Klimkowska 
– kierownik projektu, Dorian Macha-
lica, Józef Mąka – Zakład Gazowniczy 
w Limanowej, Adam Miąskowski – Zakład 
Gazownicy w Krakowie oraz pracownicy 
firmy TESGAS: Mateusz Dula – inżynier 
budowy, Paweł Sierpiński, Radosław 
Lewandowski.  

W zeszłym roku został rozstrzygnięty 
przetarg przez Starostę Powiatu No-
wotarskiego na realizację tego zadania. 
Wygrała go firma PBU ZIBUD z Kamieni-
cy. Inwestycja ruszyła jesienią ubiegłego 
roku. Wykonano wówczas kanalizację 
burzową. W marcu br. rozpoczęto prace 
nad chodnikiem dla pieszych oraz działa-
nia związane z poszerzeniem drogi, która 
w tym miejscu stanowi jeden z bardziej 
niebezpiecznych odcinków. 

Dyrektor Powiatowego 
Zarządu Dróg w Nowym 
Targu z wizytą w Ochotnicy
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu Pan 
Tomasz Moskalik odwiedził 13.03.2019 r. Gminę Ochotnica 
Dolna. Przedmiotem wizyty było omówienie kwestii dotyczącej 
rozpoczętej budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej 
w Ochotnicy Górnej.  

Pan Tomasz Moskalik wraz z Panią Marią 
Łojas – Jurkowską Sekretarz Gminy 
Ochotnica Dolna i Radną Powiatu Nowo-
tarskiego spotkali się z mieszkańcami 
Ochotnicy Górnej. W czasie spotkania za-
poznano zebranych z projektem budowy 
chodnika oraz omówiono jego realizację. 

Panu Tomaszowi Moskalikowi Dyrektoro-
wi Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym 
Targu, za rozmowę z mieszkańcami i za 

wyjaśnienie wszelkich wątpliwości, skła-
damy podziękowania. 

W spotkaniu wzięli udział także Pan An-
drzej Runger Radny Rady Gminy Ochot-
nica Dolna oraz Pan Mariusz Błaszczyk 
kierownik budowy, który reprezentował 
wykonawcę PBU ZIBUD.    

Realizacja zadania znacznie poprawiła 
bezpieczeństwo wszystkich użytkowni-
ków drogi, w tym pieszych, a szczególnie 
dzieci, które tędy na piechotę chodzą do 
szkoły (nie ma tutaj dowozu).
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Program Operacyjny Polska Cyfrowa to 
projekt, którego celem jest wyeliminowa-
nie terytorialnych różnic w dostępie do 
szerokopasmowego Internetu. Dodatko-
wo zapewnia użytkownikom końcowym 
(m.in. placówkom edukacyjnym) dostęp 
do sieci o przepustowości co najmniej 
100 Mb/s. Program realizowany jest 

Światłowody w Gminie 
Ochotnica Dolna 

15.04.2019 r. w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna odbyło 
się spotkanie w celu przekazania placu budowy na zadanie 
pn. Modernizacja i rozbudowa (w tym zwiększenie przepustowości) 
oczyszczalni ścieków w Tylmanowej. 

Orange Polska buduje sieć światłowodową na terenie Gminy 
Ochotnica Dolna w ramach projektu „Nowotarski Orange 
Światłowód”. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
(POPC). 

w ramach rozstrzygniętych konkursów 
Centrum Projektów Polska Cyfrowa, przy 
wykorzystaniu środków EFRR w ramach 
I osi priorytetowej POPC.

Ważnym elementem inwestycji jest do-
prowadzenie sieci do jednostek oświa-
towych. Jest to związane z wdrażaniem 

programu rządowego, który zakłada 
uruchomienie Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej (OSE) zapewniającej szkołom 
bezpłatny, szybki i bezpieczny dostęp do 
Internetu, a co za tym idzie możliwość 
realizowania programów edukacyjnych 
on-line, dostęp do nieograniczonych 
zasobów wiedzy i wykorzystanie ich 
w procesie nauczania.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami 
w ramach projektów POPC inwestycja
 realizowana jest do granicy działek 
gospodarstw domowych z listy adresów 
kwalifikujących się do dofinansowania 
(tak zwanych „białych plam” na mapie 
dostępu do Internetu), wskazanych przez 
Urząd Komunikacji Elektronicznej. Dopro-
wadzenie sieci do gospodarstw domo-
wych będzie sukcesywnie realizowane 
do końca września 2020 r.

Na obszarze Gminy Ochotnica Dolna 
projekt obejmie swym zasięgiem szkoły 
oraz 1238 gospodarstw domowych: 
w Ochotnicy Dolnej, w Ochotnicy Górnej 
i Tylmanowej. 

Planowany termin zakończenia 
to 31.07.2020 r. 

Całkowity budżet projektu: 
62 425 250,28 zł

Wartość unijnego dofinansowania: 
30 477 986,51 zł

Źródło: uniaswiatlowodowa.pl

W spotkaniu z Wójtem Gminy Ochotnica 
Dolna Tadeuszem Królczykiem udział 
wzięli wykonawcy - przedstawiciele kon-
sorcjum firm EKOSERVISPOL Sp. z o. o. 
Marian Sołtys i EKOSRVIS SLOVENSKO 
s.r.o. Peter Frank, inspektorzy budowlani 
z firmy HTS: Sławomir Olszewski, Ewa 
Witowska i Marian Jacewicz, kierownik 

Modernizacja 
i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w Tylmanowej 

ZGK Ochotnica Dolna Zbigniew Chlebek 
oraz pracownicy Urzędu Gminy Ochotni-
ca Dolna.  

Przedsięwzięcie swym zakresem obej-
muje modernizację, rozbudowę obiektów 
oczyszczalni ścieków w zakresie archi-
tektury, konstrukcji, technologii, instalacji 

sanitarnych, elektrycznych i AKPiA oraz 
zagospodarowania terenu. 

Wartość zadania to 7 947 984,44 zł. Na 
realizację powyższej inwestycji pozyskano 
środki w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopol-
skiego na lata 2014-2020, a planowane 
dofinansowanie to 73,67% kosztów 
kwalifikowanych – 4 221 512,93 zł. 
Zakończenie i rozliczenie inwestycji pla-
nowane jest na 30.06.2020 r.

Srebrnym medalem za zasługi dla obron-
ności kraju zostali odznaczeni rodzice, 
których co najmniej trzech synów służyło 
w wojsku. 

Wójt Gminy Ochotnica Dolna składa 
gratulacje uhonorowanym rodzicom. 

Dotacja dla powiatu nowotarskiego 
zostanie przeznaczone na zadania reali-
zowane na drodze powiatowej w Gminie 
Ochotnica Dolna. Z przyznanych środków 
zostanie wykonany remont mostu na 
potoku Ochotnica w Ochotnicy Dolnej 
(most „pod Słubicą) oraz nastąpi odbudo-
wa przepustu w Ochotnicy Górnej. 

5.06.2019 r., podczas trwającego 
w Krakowie Forum Wójtów, Burmistrzów 
i Prezydentów Miast odbyło się uroczyste 
wręczenie promes na modernizację dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych. 

Na zaproszenie Zarządu Województwa 

Przyznano medale 
za zasługi 
dla obronności kraju

Promesa dla powiatu 
nowotarskiego na zadania 
w Gminie Ochotnica Dolna 

Wójt odebrał rekordową 
promesę na drogę rolniczą  

17 czerwca w Urzędzie Gminy 
Ochotnica Dolna odbyło się 
uroczyste wręczenie medali 
„Za zasługi dla obronności kraju” 
ustanowionych decyzją Ministra 
Obrony Narodowej. Medale 
wręczali Wojskowy Komendant 
Uzupełnień w Nowym Targu 
ppkł Paweł Wójcik oraz Wójt 
Gminy Ochotnica Dolna 
Tadeusz Królczyk.   

Powiat nowotarski otrzymał 
środki z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych w 2018 r. 
w wysokości 1 600 000 zł. 

Na podstawie złożonego wniosku, Zarząd Województwa 
Małopolskiego przyznał, ze środków budżetu województwa 
(Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych), dotację w wysokości 
93 113 zł dla Gminy Ochotnica Dolna na modernizację i remont 
dróg dojazdowych. 

Małopolskiego, Wójt Gminy Ochotnica 
Dolna Pan Tadeusz Królczyk, wziął udział 
we wręczeniu promes przedstawicielom 
jednostek samorządu terytorialnego. 
Promesy samorządowcom wręczyli wice-
marszałek Łukasz Smółka i wicemarszałek 
Tomasz Urynowicz. 

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała pro-
mesę na drogę w os. Ligasy w Ochotnicy 
Dolnej oraz w os. Zabaście (Cyrhla) w Tyl-
manowej. Jest to jedno z ostatnich osiedli 
pozbawionych drogi, które wkrótce 
będzie miało dojazd. 
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Szanowni mieszkańcy,
Ochotnica ma szansę zostać zgazyfikowane na 
przestrzeni najbliższych lat. Decyzja o przystąpieniu 
do realizacji tej inwestycji podejmie Polska Spółka 
Gazownicza po analizie ankiet, które służą do szaco-
wania zapotrzebowania na gaz na naszym terenie.

Chciałbym podkreślić, że wypełnienie ankiet jest 
warunkiem niezbędnym do podjęcia decyzji przez 
Polską Spółkę Gazowniczą do dalszego rozwoju 
sieci.

W chwili obecnej gaz jest najbardziej 
ekologicznym, najtańszym 
i najwygodniejszym źródłem 
energii do ogrzewania domów. 

Gazyfikacja, to ogromna szansa przed którą stoimy, 
dlatego podjąłem decyzję o skierowaniu do wszyst-
kich mieszkańców Ochotnicy Dolnej i Ochotnicy 
Górnej, których gospodarstwa domowe znajdują się 

Na teren gminy ruszyli 
ankieterzy badający 
zapotrzebowanie 
mieszkańców na budowę 
sieci gazowej

przy głównych drogach, ankieterów, których zada-
niem jest wypełnienie ankiety i udzielenie niezbęd-
nych informacji.

Ankieterzy, którzy ruszyli w teren to: Piotr 
Piotrowski - pracownik Urzędu Gminy oraz stażyści: 
Aneta Jagieła, Małgorzata Siedlarczyk, Katarzyna 
Ziemianek i Kinga Barnaś. 

Wypełnione ankiety można przekazywać bezpośred-
nio ankieterom jak również dostarczyć do Urzędu 
Gminy lub przekazać Sołtysowi.

Z góry dziękuję wszystkim za współpracę przy tak 
ważnym projekcie z punktu widzenia przyszłości 
naszej wspólnoty.
 

Łączę wyrazy szacunku,

Wójt Gminy
Tadeusz Królczyk

Urząd Gminy Ochotnica Dolna odwiedziła delegacja z Gminy 
i Miasta Lwówek Śląski. Przybyli goście to członkowie Koła 
Gospodyń Wiejskich w Skorzynicach. 
Mieszkańcy powiatu lwóweckiego spo-
tkali się z Wójtem Gminy Ochotnica Dol-
na Tadeuszem Królczykiem oraz Sekretarz 
Gminy Ochotnica Dolna Marią Łojas 
– Jurowską, którzy opowiedzieli gościom 
o atrakcjach, historii i kulturze Ochotnicy 
i Tylmanowej oraz wskazali miejsca warte 
zobaczenia. Delegacji zostały przekazane 

Odwiedziny 
mieszkańców z Miasta 
i Gminy Lwówek Śląski

także informatory turystyczne Gminy 
Ochotnica Dolna wraz z mapą.  

Grupa KGW z Gminy i Miasta Lwówek 
Śląski spotkała się także z Kołem Gospo-
dyń Wiejskich z Ochotnicy Górnej. 
Delegacja przebywała w Gminie Ochotni-
ca Dolna przez kilka dni. 

Wójt Gminy Ochotnica Dolna 
Pan Tadeusz Królczyk otrzymał 
podziękowania za pomoc 
i wkład w przygotowanie 
Pikniku Charytatywnego, który 
odbył się w dniach 29 i 30 

W połowie lipca, odbyło się spotkanie konsultacyjne 
ws. opracowania „Studium lokalizacyjno – funkcjonalno – 
ruchowego rozwoju układu komunikacyjnego w obszarze Pienin”. 
W spotkaniu z projektantami udział wziął Wójt Gminy Ochotnica 
Dolna Tadeusz Królczyk. 

czerwca 2019 r. w amfiteatrze 
przy WOK w Ochotnicy Dolnej. 

Przybyła delegacja złożyła 
Wójtowi podziękowania w imieniu 
Przewodniczącej Zarządu Koła Pani 
Janiny Zachwiei, rodziców, opiekunów 
oraz wychowanków placówek Ośrodka 

Celem opracowania jest przedstawienie 
koncepcji i programu działań zarówno in-
westycyjnych jak i organizacyjnych, zmie-
rzających do usprawnienia komunikacji 
w obszarze turystyczno – krajoznawczym 
Pienin, przy zapewnieniu podstawowych 
standardów bezpieczeństwa i warunków 
ruchu, obsługi komunikacyjnej z zacho-

Podziękowania dla Wójta 
Gminy Ochotnica Dolna 

Spotkanie dotyczące 
usprawnienia komunikacji

waniem wymagań ochrony środowiska. 

Zakres opracowania obejmuje szereg 
działań mających na celu wskazanie 
kierunków rozwoju układu komunika-
cyjnego. Będą to: pomiary ruchu, analizy 
powiązań komunikacyjnych w aspekcie 
o charakterze gospodarczym oraz tury-

stycznym, analiza bezpieczeństwa ruchu 
pod kontem ruchu pojazdów, pieszych 
oraz rowerów oraz analiza i ocena aktual-
nych warunków ruchu i przepustowości.  

Na podstawie wyżej przytoczonych 
analiz zaproponowane zostaną rozwią-
zania o charakterze inwestycyjnym lub 
organizacyjnym realizujące zakładany 
cel, a następnie będzie przeprowadzona 
ich ocena i zostaną wskazane optymalne 
rozwiązania. 

Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że celem uregulowania 
stanu prawnego dróg gminnych zostały przeprowadzone przez 
geodetę uprawnionego czynności ustalenia i przyjęcia granic 
nieruchomości zajętych pod n/w drogi:

23 lipca 2019 r. obręb Tylmanowa:
1. droga Czeczugi godz. 10.00 
( dz. ew. nr 1307, 1304, 1303, 1305, 
1300/2, 1300/1),
2. droga Chlebki godz. 11.30 
(dz. ew. nr 2771/1, 2771/5, 2776),

23 lipca 2019 r. obręb Ochotnica Górna:
1. droga Studzionki godz. 10.00 

Kolejny etap regulacji 
dróg gminnych

(dz. ew. nr 13645/29, 13645/27, 
13645/39, 13590/31, 13590/36, 
13590/37, 13590/38, 13590/41, 
13590/24),

25 lipca 2019r. obręb Ochotnica Dolna:
1. droga Młynne (Chrobaki) godz. 10.45 
(zakres od dz. ew. nr 16029/1 do 7279/2 
włącznie) ,

2. droga Skrodne (Kotliny) od godz. 11.45 
(zakres od dz. ew. nr 16223/2 
do dz. ew. nr 9516),

1 sierpnia 2019r. obręb Tylmanowa:
1. droga Połanki godz. 9.30 
(zakres od dz. ew. nr 995/13 
do dz. ew. nr 995/24),
2. droga Kozuby godz. 10.20 
(dz. ew. nr 2271/2),
3. droga Brzegi godz. 12.20 
(zakres od dz ew. nr 5538/2 włącznie 
do dz. ew. nr 6289/1, oraz dz. ew. nr 
5470/4, 5472, 5473,6289/1),

5 sierpnia 2019r. obręb Ochotnica Górna 
1. droga Majdówka od godz. 10.00. 
(zakres od działki nr 10899/4 włącznie 
do dz. ew. nr 10505/40)

Rehabilitacyjno – Edukacyjno - 
Wychowawczego i Szkoły Specjalnej 
Przysposabiającej do Pracy. 
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22 lipca Wójt podpisał porozumienie dotyczące współpracy 
pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej a Gminą Ochotnica Dolna w ramach programu 
Czyste Powietrze, aby zapewnić, na miejscu, obsługę mieszkańcom 
naszej gminy w tym zakresie.

Czyste Powietrze to kompleksowy pro-
gram, którego celem jest zmniejszenie lub 
uniknięcie emisji pyłów i innych zanie-
czyszczeń wprowadzonych do atmosfery 
przez domy jednorodzinne. Program 
skupia się na wymianie starych pieców 
i kotłów na paliwo stałe oraz termomo-
dernizacji budynków jednorodzinnych by 
efektywnie zarządzać energią. Program 
skierowany jest do osób fizycznych 
będących właścicielami domów jed-
norodzinnych lub osób posiadających 
zgodę na rozpoczęcie budowy budynku 

Obsługa programu 
”Czyste Powietrze” 
w Gminie Ochotnica Dolna

jednorodzinnego. Program Priorytetowy 
Czyste Powietrze to możliwość uzyskania 
wsparcia finansowego m.in. na: wymia-
nę starego kotła grzewczego (warunek 
konieczny), docieplenie domu, wymianę 
okien i drzwi czy instalację odnawialnych 
źródeł energii (w formie preferencyjnej 
pożyczki).

Z ramienia Gminy Ochotnica Dolna, pro-
gram Czyste Powietrze koordynowany
jest przez Pana Piotra Piotrowskiego, 
z którym prosimy kontaktować się 

mailowo: piotr.piotrowski@ochotnica.pl 
lub telefonicznie pod nr 18 262 09 10.

W lipcu również, w Wojewódzkim Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie, zostały podpisane 
umowy umożliwiające finansowanie mo-
dernizacji oczyszczalni ścieków. WFOŚi-
GW w Krakowie reprezentował Prezes 
Zarządu – Kazimierz Koprowski oraz 
Zastępca Prezesa Zarządu - Anna Bieder-
man-Zaręba. W imieniu Gminy Ochotnica 
Dolna umowy podpisał Tadeusz Królczyk 
– Wójt przy kontrasygnacie Skarbnika – 
Agnieszki Zabrzewskiej.
 
Źródło: www.wfos.krakow.pl

18 lipca br. odbyło się spotkanie pomiędzy Wójtem Gminy 
Ochotnica Tadeuszem Królczykiem a przedstawicielami Akademii 
Górniczo - Hutniczej - prof. dr hab. inż. Zbigniewem Hanzelką - 
Kierownikiem Katedry Energoelektroniki i Automatyki Systemów 
Przetwarzania Energii Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, 
Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH i Sławomirem Kopciem 
- Dyrektorem Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta 
Przyszłości AGH oraz pracownikami Urzędu Gminy Ochotnica 
Dolna. Spotkanie dotyczyło współpracy w zakresie promocji 
odnawialnych źródeł energii.

W ramach spotkania omówiono toczące 
się prace nad Strategią Rozwoju Woje-
wództwa „Małopolska 2030”. Urząd Mar-
szałkowski uruchomił Bank Projektów 

Odnawialne źródła energii 
– powstaje Bank Projektów 
Ponadlokalnych 

Realizowane inwestycje w Gminie Ochotnica Dolna

Ponadlokalnych. W ten sposób Woje-
wództwo chce zidentyfikować pomysły 
na partnerskie przedsięwzięcia rozwo-
jowe. Ma to pomóc w identyfikowaniu 

typów projektów, które potencjalnie 
mogłyby zostać sfinansowane ze środków 
kolejnego regionalnego programu opera-
cyjnego w perspektywie 2021-2027.

Gmina Ochotnica Dolna zgłosiła własne 
wnioski do Banku Projektów Ponadlokal-
nych. Są to m. in. montaż instalacji foto-
woltaicznych połączonych z powietrzny-
mi pompami ciepła oraz instalacje farm 
fotowoltaicznych połączonych z magazy-
nami energii.

Liczymy na stworzenie, we współpracy 
z AGH, projektu ponadlokalnego, w ra-
mach którego będziemy mogli rozwijać 
odnawialne źródła energii.

Os. Gorcowe, Ochotnica Górna 
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Most pod Słubicą, Ochotnica Dolna Os. Jamne, Ochotnica Górna 
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Umowę podpisał Wójt Gminy Ochotnica 
Dolna Tadeusz Królczyk oraz Stanisław 
Chryczyk – właściciel Przedsiębiorstwa 
Budowlanego Esbud z Ochotnicy Dolnej. 

W zakres robót wchodzą: roboty związa-
ne z rozbiórką istniejącego – uszkodzo-
nego mostu, odbudowa mostu wraz z za-
bezpieczeniami, odbudowa nawierzchni 
i podbudowy na moście i dojazdach. 

Wartość inwestycji, to 1 073 285,02 zł

Prace budowlane mają być wykonane do 
końca października 2019 r. Inwestycja 
jest objęta 5 letnia gwarancją i rękojmią. 

6 maja, w obecności przedstawiciela 
Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym 
Targu, inspektora nadzoru, kierownika 
budowy, radnego Gminy Ochotnica Dolna 
oraz przedstawicieli urzędu Gminy Ochot-
nica Dolna został podpisany protokół 
odbioru ww. odcinka. 

Zakres prac obejmował położenie nowej 
nawierzchni asfaltowej oraz wykonanie 

Obszar obejmuje kościół pw. Znalezienia 
Krzyża Świętego w Ochotnicy Dolnej, 
jako stanowisko kolonii rozrodczej pod-
kowca małego. 

Umowa dotycząca 
odbudowy mostu 
podpisana

Prace drogowe 
w Ochotnicy Dolnej 
zakończone

Spotkanie konsultacyjne 
Natura 2000 Ochotnica 

9 lipca br. została podpisana umowa dotycząca tzw. „powodziówek”. 
Przedmiotem umowy jest odbudowa mostu żelbetonowego na 
potoku Młynne w ciągu drogi gminnej nr K363914 Młynne – 
Chrobaki w km 0+000 w miejscowości Ochotnica Dolna wraz 
z odbudową umocnień przyczółków na wlocie i wylocie. 

Na początku maja br. dobiegły 
końca prace na drodze 
powiatowej nr 1637K Harklowa 
– Tylmanowa na odcinku 
os. Gardonie – os. Barbarówka 
w Ochotnicy Dolnej. 

Na początku lipca br., w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna, 
odbyło się spotkanie konsultacyjne zorganizowane przez 
Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie, dotyczące 
opracowywania Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 
Ochotnica PLH120050. 

MŁYNNE

OCHOTNICA DOLNA

chodnika dla pieszych. W miejscach 
newralgicznych zamontowane zostały 
bariery. 

Na przedmiotowym odcinku wkrótce 
zostaną przywrócone znaki poziome. 

Wykonawcą robót było PBU ZIBUD 
z Kamienicy. 

W ramach prac nad projektem został 
utworzony Zespół Lokalnej Współpracy, 
w skład którego wchodzą przedstawiciele 
urzędów, instytucji i osoby prywatne, 

których działalność ma wpływ na ochronę 
obszaru Natura 2000. 

W spotkaniu udział wzięli Wójt Gminy 
Ochotnica Dolna Pan Tadeusz Królczyk, 
przedstawiciele Rady Gminy Ochotnica 
Dolna oraz przedstawiciele organizacji. 

Modernizacja i robudowa oczyszczalni ścieków w Tylmanowej
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Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, 
przy udziale Gminy Ochotnica Dolna, 
reprezentowanej przez Panią Marię Łojas 
– Jurkowską Sekretarz Gminy i Radną Po-
wiatu Nowotarskiego, przekazał 18 lipca 
wykonawcom place budowy na nastę-
pujące zadania: remont mostu na potoku 
Ochotnica w ciągu drogi powiatowej nr 
1637K Harklowa – Tylmanowa w km 21 
+ 459 w Ochotnicy Dolnej (most „pod 
Słubicą”) oraz remont przepustów w km 
11 + 843 (os. Stasichy) i 12 + 912 (przy 
remizie OSP w Ochotnicy Górnej) w ciągu 
drogi powiatowej nr 163 K w Ochotnicy 
Górnej. Zadania są wykonywane w ra-
mach usuwania skutków powodzi. 

Remont mostu „pod Słubicą” wykona 
Przedsiębiorstwo Budowlane „Esbud”, 
zaś naprawę przepustów firma - Usługi 
drogowo – budowlane Zygmunt Jurczak 
z Nowego Sącza. 

Nadzór budowlany nad zadaniem będzie 
sprawował Pan Janusz Liptak. Z ramienia 
Gminy Ochotnica Dolna, przebieg prac 
i ich prawidłową realizację, będzie weryfi-
kował Pan Paweł Cetera. 

W zakres prac odbudowy drogi gminnej 
Gorcowe wchodzą m.in. roboty związane 
z odbudową zabezpieczeń siatkowo – 
kamiennych, podbudów z kruszyw, na-
wierzchni z mas mineralno – asfaltowych, 
poboczy i odwodnień. 

- roboty ziemne,
- wykonanie drenażu, 
- wykonanie kanałów z rur PVC 
o śr. 500 mm,
- roboty towarzyszące,
- wykonanie krat prętowych

Prace, do końca lipca, wykonała firma 
Usługi Koparko – Spycharką Stanisław 
Chlipała za łączną kwotę 38.000,00 
brutto. 

Przekazanie placów 
budowy na drodze 
powiatowej w Ochotnicy 

Została podpisana umowa 
na odbudowę drogi 
gminnej Gorcowe 
w Ochotnicy Dolnej 

Remont odwodnień 
w os. Kudowe i Hologówka 
w Ochotnicy Dolnej

3.07. br. w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna nastąpiło podpisanie 
umowy i oficjalne przekazanie placu budowy na wykonanie robót 
związanych z odbudową drogi gminnej nr K363887 Gorcowe 
w Ochotnicy Dolnej w km 2+390-2+890. Umowa została 
podpisana przez Wójta Gminy Ochotnica Dolna Pana Tadeusza 
Królczyka oraz Prezesa Zarządu Ośrodka Usług Inżynierskich 
Staand w Krakowie Pana inż. Stanisława Kwiatka. 

Wykonany został remont odwodnień - kanalizacji burzowej 
w os. Kudowe i w os. Hologówka w Ochotnicy Dolnej, 
w skład którego wchodziły m.in. 

Omówiono m. in. proces zmian w związku 
z planowaną budową wyciągu narciar-
skiego w Ochotnicy Górnej oraz skoncen-
trowano się na prywatnych wnioskach 
mieszkańców dotyczących przekształce-
nie działek w budowlane.

W spotkaniu udział wzięli Wójt Gminy 
Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk, 
pracownicy firmy planistycznej, przed-
stawiciele Rady Gminy oraz pracownicy 
Urzędu Gminy Ochotnica Dolna.   

W trakcie spotkania zdecydowano o przy-
gotowaniu map służących do celów plani-
stycznych oraz o uruchomieniu procedury 
związanej z punktowymi zmianami w pla-
nie zagospodarowania przestrzennego. 
Przewidywany czas wprowadzenia zmian 
planowany jest do końca 2019 r.  

Zakres robót obejmuje m.in. roboty zwią-
zane z odbudową zabezpieczeń siatko-
wo-kamiennych, podbudów z kruszyw, 
nawierzchni z mas mineralno-asfalto-
wych, poboczy i odwodnień. 

Zakres robót obejmuje m.in. roboty zwią-
zane z odbudową zabezpieczeń siatko-
wo-kamiennych, podbudów z kruszyw, 
nawierzchni z mas mineralno-asfalto-
wych, poboczy i odwodnień. 

Prace przygotowawcze 
dotyczące miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego

Zarząd Ochotnica – Ski na 
spotkaniu z Wójtem Gminy 
Ochotnica Dolna  

Umowa na odbudowę 
drogi w Ochotnicy Górnej 
podpisana

Zawarto umowę na 
odbudowę drogi w os. Jamne 
w Ochotnicy Górnej 

12.02.2019 r. w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna odbyło się 
spotkanie robocze z urbanistami w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

18.02 w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna odbyło się spotkanie 
Zarządu Spółki Ochotnica – Ski, w którym uczestniczyli Wójt Gminy 
Ochotnica Dolna Pan Tadeusz Królczyk, Prezes Zarządu Spółki Pan 
Andrzej Tarchała oraz Wiceprezes Zarządu – Pani Bożena Kuziel. 

5.07. br. została podpisana 
umowa na odbudowę drogi 
gminnej nr K363935 Jamne – 
P. Potok w Ochotnicy Górnej 
w km 0+010 - 0+110, 0+110 - 
0+328, 1+010 - 1+220, 1+440 

10.07. br. została podpisana 
umowa na odbudowę drogi 
gminnej nr K 363920 Jamne 
w Ochotnicy Górnej w km 
3+430 - 3+630, 3+700 - 3+910 
oraz 4+200 - 4+620. 

OCHOTNICA GÓRNA

Na umowie podpisy złożyli Wójt Gminy 
Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk oraz 
Wykonawca Zygmunt Jurczak – właści-
ciel firmy - Usługi drogowo – budowlane 
Zygmunt Jurczak. 

Nadzór budowlany nad zadaniem będzie 
sprawował Pan Janusz Liptak. Z ramienia 
Gminy Ochotnica Dolna, przebieg prac 
i ich prawidłową realizację, będzie weryfi-
kował Pan Paweł Cetera.

Koszt zadania to 670.336,54 zł.  

Wykonawcą prac będzie Przedsiębior-
stwo Robót Drogowo – Mostowych 
z Nowego Sącza. 

Umowę, w obecności inspektora nadzoru 
Janusza Liptaka, podpisali Wójt Gminy 
Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk oraz 
Prezes Zarządu PRDM Grzegorz Dobosz.

Koszt zadania to 1.616.817,74 zł.  
Planowany termin realizacji to połowa 
października br. 

- 1+530 oraz 1+588 - 1+690.  
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TYLMANOWA

Nie zabrakło również przedstawicieli 
samorządu lokalnego i mieszkańców. Na 
otwarcie przybyli: Przewodniczący Rady 
Gminy Ochotnica Dolna Maciej Mikołaj-
czyk, Radni Rady Gminy Ochotnica Dolna, 
Kazimierz Konopka – wieloletni Wójt 
Gminy Ochotnica Dolna, Sołtys Sołectwa 
Tylmanowa Stanisław Michałczak, Stani-
sława Ligas – Radna Sołectwa Tylmanowa 
oraz Jerzy Udziela Radny Rady Gminy 
Ochotnica Dolna. 

Po przecięciu wstęgi głos zabrali zapro-
szeni goście, którzy przybliżyli historię 
inwestycji – jej długą i krętą drogę – za-
nim osiągnęła swój aktualny, finalny stan. 
Na koniec uczestnicy udali się z wizytacją 
wzdłuż Potoku, od tamy przeciwrumowi-
skowej w os. Klępy, aż do jego ujścia do 
Dunajca w os. Zaziąbły. 

Prace nad Potokiem Klępowskim roz-
poczęły się w 2016 r. W ramach I etapu 
została wykonana betonowa zapora 
przeciwrumowiskowa z okładziną ka-
mienną. II etap prac budowy umocnień 
koryta Potoku Klępowskiego rozpoczął 
się w 2017 r. Prace objęły zabudowę 
koryta obustronnymi murami oporowymi 
z okładziną kamienną na długości 369,5m 
stabilizowanych żelbetowymi poprzecz-
kami (progami) zlokalizowanymi co 3,0 m 
w dnie potoku. Łącznie zabezpieczono 
około 500 m Potoku Klępowskiego. 

Regulacja Potoku była konieczna, ponie-
waż od zawsze stanowił on olbrzymie 
zagrożenie dla mieszkańców, często 
wylewał i zatapiał leżące nad nim go-
spodarstwa domowe. W pobliżu Potoku 
występuje 7 obiektów znajdujących się 
w ewidencji zabytków. 

Swoją obecnością zaszczycili parlamenta-
rzyści: Senator RP Jan Hamerski,
Posłowie Anna Paluch, Andrzej Czerwiń-
ski i Edward Siarka. Inwestorów repre-
zentowali: Małgorzata Sikora – Dyrektor 
Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Krakowie, Katarzyna Pierzga 
– Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich 
w Nowym Sączu, Zofia Kozieł – Dyrektor 

Pan Adam Miąskowski – doradca ds. roz-
woju rynku z Polskiej Spółki Gazownictwa 
oraz Pan Józef Mąka – kierownik gazowni 
w Limanowej przedstawili mieszkańcom 
ogólne informacje dotyczące gazyfikacji, 
ale także wyjaśnili w jaki sposób odbywa 
się przyłączenie do sieci gazowej, określili 

Uroczyste oddanie Potoku 
Klępowskiego w Tylmanowej

Gazyfikacja Tylmanowej – 
spotkanie z mieszkańcami 

23 kwietnia nastąpiło uroczyste oddanie Potoku Klępowskiego 
– inwestycji zrealizowanej w Tylmanowej. Przybyli goście 
zgromadzili się w os. Klępy w pobliżu tamy przeciwrumowiskowej 
zlokalizowanej w górnym biegu Potoku. Wójt Gminy Ochotnica 
Dolna Pan Tadeusz Królczyk przywitał przybyłych gości 
i podziękował wszystkim za zaangażowanie i współpracę przy 
realizacji inwestycji na Potoku Klępowskim.

6 kwietnia w Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej odbyło 
się spotkanie informacyjne dotyczące budowy gazociągu w 
Tylmanowej. 

Zlewni Nowy Targ, Zdzisław Zbozień – in-
żynier Zlewnia Wód Polskich Nowy Sącz. 
Ze strony wykonawców obecni byli: Stani-
sław Kwiatek – prezes zarządu w Ośrod-
ku Usług Inżynieryjskich Staand Kraków, 
Ryszard Biedroń i Wiesław Młynarczyk 
z Zakładu Melioracyjno – Budowlanego 
WiR Limanowa, Roman Sułkowski z PMB 
Sułkowscy SP. j. Limanowa. 

warunki techniczne takiego przyłączu 
oraz jego koszt – 2370 zł brutto (projekt, 
przyłącz, skrzynka).    

Pani Anna Kuźniar – Klimkowska – kie-
rownik projektu wraz z Panem Arturem 
Machulą - projektantem z firmy Instal 

Projekt przedstawili przebieg sieci ga-
zowej w Tylmanowej – po obu stronach 
Dunajca i poszczególne etapy jej realizacji. 
Wójt Gminy Tadeusz Królczyk zaoferował 
mieszkańcom pomoc ze strony urzędu w 
sprawie wypełniania wniosków i udziela-
nia informacji o gazyfikacji. 

Mieszkańcy biorący udział w spotkaniu 
otrzymali wnioski o określenie warunków 
przyłączenia oraz uzyskali odpowiedzi na 
nurtujące ich pytania.  

W spotkaniu wzięli udział także Pan 
Dorian Machalica z PSG oraz pracownicy 
Urzędu Gminy Ochotnica Dolna. 

Gmina Ochotnica Dolna, w ramach złożo-
nego wniosku, otrzymała dofinansowanie 
na dwa przejścia dla pieszych w Tylma-
nowej w ciągu DW 969. Są to przejścia 

Według Zapewnień PSG gaz popłynie do 
domów w Tylmanowej na przełomie maja 
i czerwca 2020 roku. 

Przypominamy, że w Urzędzie Gminy 
Ochotnica Dolna wciąż przyjmowane są 
zgłoszenia od mieszkańców zainteresowa-
nych podłączem gazu. 

Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz 
Królczyk dziękuje mieszkańcom os. Kłod-
ne za wyrażenie zgody na natychmiasto-
we podjęcie prac związanych z budową 
sieci gazowej. 

Prace związane z budową gazociągu reali-
zuje firma Tesgas. 

Planowany do realizacji zakres robót obej-
muje: Remonty i modernizację dróg na 
terenie Gminy Ochotnica Dolna w skład, 
którego wchodzą m.in. roboty związane 
z wykonaniem remontu/modernizacji: 
podbudów z kruszyw, nawierzchni beto-
nu, poboczy czy odwodnień na:

Już wkrótce będzie 
bezpieczniej na drodze 
wojewódzkiej w Tylmanowej 

Pierwsza skrzynka gazowa 
w Gminie Ochotnica Dolna 
zamontowana 

Ruszyła budowa gazociągu 
w Tylmanowej 

Ogłoszono i rozstrzygnięto 
przetarg na wykonanie nawierzchni 
asfaltowych w os. Brzegi i os. Obłaz 
– Makowica w Tylmanowej

Zarząd Województwa 
Małopolskiego zatwierdził 
listę przejść dla pieszych 
wybranych do doświetlenia 
w ramach programu „Poprawa 
bezpieczeństwa na przejściach 

Gazyfikacja w naszej gminie staje się faktem. Pierwszy przyłącz 
gazowy w Gminie Ochotnica Dolna został wykonany początkiem 
czerwca w Tylmanowej w osiedlu Kłodne u pana Mariana Kozielca. 

Początkiem kwietnia rozpoczęły 
się prace przy budowie gazocią-
gu w Tylmanowej w os. Kłodne. 
Po spotkaniu z mieszkańcami 
przystąpiono do realizacji 
inwestycji. 

Wójt Gminy Ochotnica 
Dolna informuje, że w dniu 
25.06.2019 r. został ogłoszony 
przetarg na Wykonanie 
nawierzchni asfaltowych na 
drogach gminnych na terenie 
Gminy Ochotnica Dolna.  

dla pieszych w ciągu dróg 
wojewódzkich Województwa 
Małopolskiego”.  

dla pieszych przy moście do os. Paluchy 
i przy kładce do os. Górzany. 

Pozostałe przejścia dla pieszych w Tyl-
manowej w ciągu DW 969 znajdują się 
na liście zadań do realizacji w kolejnym 
etapie. 

Lewobrzeżna część miejscowości zostanie 
zgazyfikowana w ciągu dwóch najbliż-
szych lat. 

- drodze gminnej K363963 Brzegi w km 
0+180 - 0+880  wraz z włączeniami:  
w km 0+440 (długość włączenia 60 m), 
w km 0+631 (długość włączenia 155 m),
w km 0+750 (długość włączenia 75 m)
w miejscowości Tylmanowa Gmina 
Ochotnica Dolna

- drodze gminnej K363973 Obłaz - Mako-
wica w km 0+000-0+900 w miejscowości 
Tylmanowa Gmina Ochotnica Dolna.

Podpisanie umów z wykonawcą nastąpi 
po otrzymaniu promesy od Wojewody. 
W ramach Funduszu Dróg Samorządo-
wych zostały złożone kolejne wnioski 
przeznaczone do realizacji w 2020 r. 
- na drogę w os. Bliszcze – Płaśnie i drogę 
w os. Potok – Miazgi. 

Przetarg został rozstrzygnięty 
w sierpniu br. 
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Na spotkanie z Wójtem Gminy Panem 
Tadeuszem Królczykiem przybył Pan 
Milan Gacik - przedstawiciel Stowarzy-
szenia Cyprian z Czerwonego Klasztoru, 
Antoni Nowak – wieloletni Dyrektor 
Biura Związku Euroregionu „Tatry”, Anna 
Majorczyk – autorka wniosku „W dolinie 
Dunajca”. W spotkaniu wzięli udział także 
Sekretarz Gminy Ochotnica Dolna Pani 

28 maja br., w Urzędzie Gminy w Ochot-
nicy Dolnej, została podpisana umowa 
partnerska pomiędzy Polską i Słowacją.
 Wójt Gminy Ochotnica Dolna Pan 
Tadeusz Królczyk i Wójt Gminy Malatina 
Pan Zdenko Kubáň złożyli podpisy na 
dokumentach. 

Celem opracowanego projektu jest 
rozwój dziedzictwa kulturowego i przy-
rodniczego regionu pogranicza oraz 
promowanie jego potencjału turystycz-
nego. Projekt nawiązuje do projektu 
„Szlak Kultury Wołoskiej”, poszerza ofertę 
kulturalną o nowe działania i elementy, 

Spotkanie  
partnerów projektu  
”W dolinie Dunajca”  

Podpisanie  
umowy partnerskiej  
z Malatiną   

3.04.19 r. w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna odbyło się spotkanie 
robocze w sprawie projektu „W dolinie Dunajca – ochrona 
i odnowa zabytków pogranicza polsko – słowackiego: dworu 
w Tylmanowej i klasztoru w Czerwonym Klasztorze”. Projekt 
realizowany jest wspólnie z partnerem słowackim. Zadanie będzie 
polegać na restauracji i modernizacji klasycystycznego dworu 
Berskich w Tylmanowej oraz renowacji i modernizacji kompleksu 
klasztornego w Czerwonym Klasztorze nad Dunajcem. 

Gmina Ochotnica Dolna wspólnie z partnerem słowackim - Gminą 
Malatina opracowała wniosek o dofinansowanie mikroprojektu ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program 
Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020 pt. „Spotkajmy się na 
Szlaku Kultury Wołoskiej”. 

Maria Łojas – Jurkowska oraz pracownicy 
Urzędu Gminy Ochotnica Dolna. 

W trakcie spotkania omówiono proce-
dury i działania partnerów niezbędne do 
podpisania umowy partnerskiej i umowy 
o dofinansowanie, poruszono kwestię 
dotyczącą  analizy finansowo – ekono-
micznej polskiego i słowackiego partnera, 

dokumentacji technicznej oraz harmono-
gramu działań zawartych w projekcie.  
19 marca br. Komitet Monitorujący Pro-
gramu Interreg V – A Polska – Słowacja 
2014 – 2020 podjął decyzję o zatwier-
dzeniu do dofinansowania projektu 
„W dolinie Dunajca” Wysokość dofinan-
sowania to 2 473 919, 89 euro. 

umożliwia dalszy rozwój i zachowanie 
dziedzictwa kulturowego dla kolejnych 
pokoleń. 

Realizacja planowanego projektu pozwoli 
na wzrost ruchu turystycznego na po-
graniczu polsko – słowackim, wpłynie na 
odnowienie tradycji związanych z kulturą 
wołoską i pasterstwem, zwiększenie po-
tencjału pogranicza polsko-słowackiego 
poprzez popularyzację kultury pasterskiej.

Projekt przyczyni się do realizacji po-
wyższych celów poprzez budowę nowej 
infrastruktury turystycznej na Szlaku 

Wołoskim oraz organizację wydarzeń pro-
mujących pasterstwo - w wyniku podjętej 
współpracy przez dwie gminy pogranicza 
polsko - słowackiego Ochotnicę Dolną 
i Malatinę. 

W ramach działań inwestycyjnych zosta-
ną zbudowane trzy altany z kominkami, 
dwie na Słowacji, jedna w Polsce, które 
będą wykorzystywane przez mieszkań-
ców i odwiedzających w ramach różnych 
działań oraz imprez związanych z rozwi-
jającym się Szlakiem Kultury Wołoskiej. 
Będą się w nich odbywały posiady, 
wykłady oraz spotkania w ramach Szlaku 
Kultury Wołoskiej, zarówno dla uczestni-
ków i odwiedzających podczas realizacji 
działań miękkich mikroprojektu, jak i dla 
odwiedzających gminę i turystów. 

Wójt Gminy Ochotnica Dolna Pan Tade-
usz Królczyk i Wójt Gminy Leśnica Pan 
Jan Gondek podpisali stosowne doku-
menty. 

Realizacja złożonego mikroprojektu 
podniesienie atrakcyjność turystyczną 
partnerskich gmin. Obie łączy Dunajec, 
który stanowi naturalną granicę polsko- 
słowacką i tworzy unikatowy krajobra-
zowo i przyrodniczo przełom, który jest 
jedną z największych atrakcji pogranicza. 
Nie jest on jednak w pełni wykorzysty-
wany do promocji obu obszarów pogra-
nicza polsko- słowackiego, szczególnie 
z uwzględnieniem aspektów kulturowych, 

Osturnia została zaproszona przez 
Gminę Ochotnica Dolna do współpracy
w związku z pracami dotyczącymi wnios-
ku o dofinansowanie mikroprojektu
ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego Program Interreg 
V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020 pt. 
„Przyroda i kultura bogactwem pogranicza 
polsko-słowackiego”. 

Głównym celem złożonego mikroprojektu 
jest zwiększenie atrakcyjności obszaru 
Gminy Ochotnica Dolna i Osturni poprzez 
aktywizację transgranicznego ruchu tu-

Podpisanie umowy 
partnerskiej z Leśnicą   

Podpisanie porozumienia 
o współpracy z Osturnią   

30.05.2019 r. w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna nastąpiło pod-
pisanie umowy partnerskiej pomiędzy Leśnicą a Gminą Ochotnica 
Dolna. Obaj partnerzy, w wyniku odbytych spotkań oraz konsultacji 
telefoniczno – emailowych opracowali wspólnie wniosek o dofinan-
sowanie mikroprojektu ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 
2014 – 2020 pt. „Szlakiem przyrody i kultury w Dolinie Dunajca”

30.05.2019 r. w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna nastąpiło pod-
pisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Osturnią a Gminą 
Ochotnica Dolna. Wójt Gminy Ochotnica Dolna Pan Tadeusz 
Królczyk i Wójt Gminy Osturnia Pani Kristína Gregoričková złożyli 
podpisy na dokumentach. 

które kształtowały się nad Dunajcem po 
stronie polskiej i słowackiej. Poza rzeką 
oba regiony łączą także szlaki górskie żół-
ty oraz niebieski prowadzące z Ochotnicy 
do Leśnicy.

Projekt ma celu wzajemne poznanie się 
mieszkańców przygranicznych Gmin 
Ochotnica Dolna i Leśnica, jak również 
poznanie atutów krajobrazowych tutej-
szego regionu i mało znanego dziedzictwa 
kulturowo-przyrodniczego. Służyć temu 
mają zaplanowane w ramach projek-
tu działania, które spowodują wzrost 
atrakcyjności obydwu gmin i zwiększenie 
napływu nowych turystów, wzajemne po-

znanie tradycji regionu, kultury i dziedzic-
twa. Zaplanowane w projekcie działania 
mają na celu dotarcie do jak najszerszego 
kręgu odbiorców, mieszkańców oraz osób 
odwiedzających te tereny.

W ramach realizacji zadania miałaby 
powstać aplikacja mobilna (dla Leśnicy 
i dla Gminy Ochotnica Dolna) wraz ze 
stroną internetową oraz wirtualny spacer 
po atrakcjach przyrodniczo-kulturowych 
Gminy Ochotnica Dolna. Aplikacja mobil-
na obejmowałaby sieć szlaków pieszych, 
biegowych, rowerowych i narciarskich 
oraz ścieżki tematyczne. Planowane jest 
również wydanie mapy i przewodnika 
turystycznego. W projekcie przewidziano 
również organizację wydarzeń kultural-
nych z udziałem mieszkańców Gminy 
Ochotnica Dolna i Leśnicy. 

rystycznego z wykorzystaniem dziedzic-
twa kulturowo-przyrodniczego obszaru 
pogranicza polsko-słowackiego oraz 
zachowanie i zwiększenie wykorzystania 
regionalnego dziedzictwa kulturowego 
i naturalnego. Prezentacja dziedzictwa 
kulturowo-przyrodniczego obszaru pogra-
nicza polsko-słowackiego ma spowodo-
wać wzrost zainteresowania tym regio-
nem wśród gości i turystów zarówno 
z Polski jak i ze Słowacji.

Cechy przyrodnicze i kulturowe Gminy 
Ochotnica Dolna i Osturni, z którymi 

zapoznają się odbiorcy projektu, będą 
motywacją do podróży dla osób spoza
regionu. To spowoduje zwiększenie 
poziomu zrównoważonego wykorzystania 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 
i podniesienia poziomu atrakcyjności oby-
dwu regionów w kontekście gospodarki.

 W ramach realizacji zadania planowane 
jest zorganizowanie dwóch wydarzeń 
kulturalnych w Gminie Ochotnica Dolna 
z udziałem mieszkańców Gminy, turystów 
i społeczności słowackiej oraz wydanie 
dwóch publikacji prezentujących dziedzic-
two przyrodniczo - kulturowe regionu. 
Publikacje zostaną opracowane w trzech 
językach: polskim, słowackim i angielskim. 
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W ramach projektu zaplanowano szko-
lenia z wyszywania i haftowania portek 
góralskich. Ziemia gorczańska charaktery-
zuje się olbrzymim bogactwem kulturo-
wym, szczególnie widocznym w pracach 
i twórczości artystów ludowych za-
mieszkujących Gminę Ochotnica Dolna. 
Tutejsi mieszkańcy, oprócz zwykłych, 
codziennych zajęć potrafią znaleźć czas na 
tworzenie unikatowych dzieł wykonywa-
nych różnymi technikami, rzeźb oraz wielu 
innych wyrobów regionalnych. 

Jednym z takich twórców jest Tomasz 
Hubiak, który od lat szyje portki dla 

Celem Programu jest budowa ogólno-
dostępnych, wielofunkcyjnych plenero-
wych stref aktywności, skierowanych do 
różnych grup wiekowych oraz tworzenie 
przestrzeni aktywności sportowej, sprzy-

Cyfrowanie portek 
w Gminie Ochotnica Dolna   

Powstaną Otwarte Strefy 
Aktywności w Gminie 
Ochotnica Dolna   

W Gminie Ochotnica Dolna realizowany jest projekt „Mistrz i uczeń” 
dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pn. „Kultura ludowa i tradycja 2019”. 

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała dofinansowanie 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu rozwoju 
małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze 
wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) 2019”. 

górali pienińskich i podhalańskich. Mistrz 
Tomasz przekazuje swój fach, swoje dzie-
dzictwo młodemu pokoleniu na warszta-
tach z haftowania i wyszywania portek 
góralskich. Szkolenie ma za zadanie 
ocalenie ginącego zawodu, kultywowanie 
i promowania dziedzictwa kulturowego 
regionu oraz pobudzenia zainteresowania 
wśród młodego pokolenia. Uczniowie na 
szkoleniach wyszyją i wyhaftują portki 
górali ochotnickich i portki górali podha-
lańskich. 

W zajęciach bierze udział młodzież 
zamieszkująca Gminę Ochotnica Dolna. 

Warsztaty odbywają się w Wiejskim 
Ośrodku Kultury w Tylmanowej.  
Potrwają aż do grudnia. 

„Dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego po-
chodzących z Funduszu Promocji Kultury”

jającej międzypokoleniowej integracji spo-
łecznej. Otwarte Strefy Aktywności mają 
podnieść w sposób znaczący estetykę 
przestrzeni publicznej i poprawić jakość 
życia mieszkańców danego obszaru. 

Gmina Ochotnica Dolna zrealizuje dwa 
zadania inwestycyjne - w os. Młynne 
w Ochotnicy Dolnej i w os. Ustrzyk 
w Ochotnicy Górnej. 

W os. Młynne, obok Szkoły Podstawowej 
powstanie Otwarta Strefa Aktywności 
w wariancie podstawowym obejmująca
siłownię plenerową (prasa ręczna, 
wahadło + twister, orbitrek, wioślarz, 
ławka prosta i pochylona, biegacz) oraz 
strefę relaksu składająca się z ławek, gier 
edukacyjnych montowanych na stałe 
(stół z szachownicą i stół z planszą do gry 
w chińczyka) i zielenią. 

W os. Ustrzyk, obok schroniska młodzie-
żowego, OSA będzie wykonana w warian-
cie rozszerzonym, który stanowić będzie 
uzupełnienie istniejącej infrastruktury 
sportowej i rekreacyjnej. Zgodnie z zało-
żeniami programu, projekt w wariancie 
rozszerzonym obejmuje urządzenie siłow-
ni plenerowej, strefy relaksu oraz placu 
zabaw o charakterze sprawnościowym 
(zestaw urządzeń zabawowych tworzący 
ścieżkę zdrowia, urządzenie zabawowe 
służące do wspinania, urządzenie zaba-
wowe służące do ćwiczenia równowagi). 

Całkowity koszt zadania to 150 357,00 zł. 
Kwota dofinansowania z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki wynosi 50% tj. 
74 933,50 zł. 

Termin realizacji zadania – 2019 r. 

W ramach pierwszego projektu zostanie 
zorganizowana wizyta studyjna do Austrii 
i Słowacji po dobre praktyki w zakresie 
wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami 
uczestniczącymi w rozwoju obszarów 
wiejskich. Przygotowując koncepcję 
wyjazdu studyjnego brano pod uwagę 
różne kraje Europy, jednak zdecydowa-

W ramach zadania odbędzie się Kongres 
Kultury Gorczańskiej, którego celem jest 
promocja wartości związanych z tożsamo-
ścią wielokulturowych korzeni Ochotnicy 
i Tylmanowej i ich wpływ na twórczość 
artystyczną lokalnych twórców, ale także 
życie codzienne mieszkańców (ręko-
dzielnictwo, gwara, kulinaria, muzyka, 
zwyczaje i obyczaje). 

Austria i Słowacja oraz 
podkarpacka wieś 
inspiracją dla mieszkańców 
Gminy Ochotnicy Dolna

Kongres Kultury 
Gorczańskiej

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała dofinansowanie z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich na realizację dwóch projektów pn. „Nowe trendy 
w dywersyfikacji działalności rolniczej na przykładzie Austrii 
i Słowacji” oraz „Kreatywna wieś”. W dniu 10.06.2019 r., 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Wójt 
Gminy Ochotnica Dolna Pan Tadeusz Królczyk podpisał umowy 
o przyznaniu pomocy na realizację powyższych projektów. 

Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej otrzymał 
dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w ramach 
programu „EtnoPolska 2019”. 

no się na południową Austrię: Karyntię 
i Prebl, gdyż jest to obszar pod względem 
geograficznym i krajobrazowym zbliżony 
do obszaru Podhala. Panują tu podobne 
warunki do rozwoju obszarów wiejskich. 
Głównym źródłem dochodu mieszkańców 
jest turystyka.

W ramach drugiego projektu odbędzie się 
wyjazd w Bieszczady do podkarpackiej 
wsi. Udział w wizycie studyjnej ma sprzy-
jać wzrostowi zainteresowania wśród 
uczestników: rolników i mieszkańców wsi 
- nowymi formami aktywności na polu 
działalności rolniczej i w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich. Wyjazd promował 
będzie życie na wsi, jej walory oraz możli-
wości rozwoju zawodowego związanego 

z możliwościami jakie oferuje wieś, jej za-
soby oraz inicjatywy podejmowane przez 
mieszkańców we współpracy z sektorem 
społecznym, gospodarczym i publicznym 
(m.in. sprzedaż produktów i usług pod 
wspólną marką lokalną, sprzedaż ofert 
turystycznych w ramach ekomuzeów 
i ofert turystycznych).

Uczestnicy wyjazdów do Austrii i Słowacji 
oraz w Bieszczady zapoznają się z dobry-
mi praktykami, polityką rozwoju obszarów 
wiejskich, możliwością wsparcia finanso-
wego w postaci funduszy europejskich 
i innowacyjnymi rozwiązaniami, będą 
mogli wykorzystać zdobytą wiedzę teo-
retyczną i praktyczną na swoim terenie. 
Wyjazdy studyjne to bezcenna skarbnica 
wiedzy zarówno dla doświadczonych, 
jak i początkujących rolników i przedsię-
biorców. Umożliwiają uczestnikom m.in. 
poznanie tradycji, wskazanie nowych 
ścieżek rozwoju, możliwości zastosowania
innowacyjnych rozwiązań oraz nawiąza-
nie współpracy z zagranicznymi partne-
rami.

Podsumowaniem wyjazdów studyjnych 
będą seminaria, które posłużą wymianie 
wiedzy oraz doświadczeń, upowszechnia-
niu informacji w zakresie przetwórstwa 
lokalnego oraz produktów lokalnych 
podnoszących jakość życia na obszarach
wiejskich. Tematyką seminariów będzie
m. in.: rolniczy handel detaliczny, prze-
twórstwo produktów wytworzonych 
w gospodarstwie rolnym i ich sprzedaż 
na małą skalę, zasady i wymogi sprzedaży 
produktów spożywczych na małą skalę, 
agroturystyka i turystyka wiejska – prze-
pisy prawne.

Kongres Kultury Gorczańskiej będzie 
finałem cyklu wydarzeń. Poprzedzą go: 
kilkumiesięczne warsztaty rękodzielnicze, 
kulinarne, muzyczne, gwarowe, wydanie 
publikacji o twórcach ludowych z Gminy 
Ochotnica Dolna i ich dziełach, zapis 
dźwiękowy – nagranie kapeli regionalnej 
i młodzieżowego zespołu folkowego oraz 
utworzenie wirtualnego etnomuzeum. 

Warsztaty są prowadzone przez twórców 
ludowych z Gminy Ochotnica Dolna oraz 
wykwalifikowanych instruktorów. Są 
bezpłatne. Do udziału w nich zapraszamy 
dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów - 
warsztaty odbywają w różnych grupach 
wiekowych.                                        >>>
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Więcej informacji w WOK Ochotnica 
Dolna lub pod nr. tel. 509 120 588.
Na zakończenie projektu odbędzie się 
kilkudniowy Kongres Kultury Gorczań-
skiej – plener z artystami i twórcami 
z Polski. Będzie on promował lokalnych 
artystów czerpiących inspiracje z kultury 
tradycyjnej, będzie również próbą dialogu 
środowisk artystycznych nt. wpływu kul-
tury ludowej i tradycyjnej na tożsamość 
i kondycje współczesnej kultury.

Celem Kongresu jest zaproszenie do 
współpracy i dyskusji lokalnych twór-
ców ludowych, rzemieślników, rolników 
kultywujących dawne tradycje oraz na-
ukowców i amatorów w tym historyków 
i etnografów zainteresowanych kulturą 

lokalną Ochotnicy i Tylmanowej - wsi 
bazujących na kulturze etnicznej i ludowej 
- w celu określenia oddziaływania dawnej 
kultury na współczesne trendy, transfero-
wania dawnych wzorców do współczesnej 
kultury oraz ustalenia sposobów działania 
mających na celu ożywienie i promocję 
współczesnej kultury ludowej oraz zainte-
resowania nią dzieci i młodzieży. 

Jest to wielopokoleniowy projekt angażu-
jący dzieci, młodzież, dorosłych i senio-
rów - zostanie wykorzystany potencjał, 
doświadczenie i przeżycia najstarszych 
uczestników projektu, którzy podczas 
wspólnych spotkań przekażą wiedzę młod-
szemu pokoleniu. Zadanie tworzy warto-
ściowy model uczestnictwa w kulturze.

W ramach realizowanego zadania odbyło 
się Święto Kultury Pasterskiej, którego 
celem było wzmacnianie tożsamości 
kulturowej i uczestnictwa w kulturze na 
poziomie regionalnym poprzez promocję 
unikatowych korzeni ludowych i trady-
cyjnych, prezentację muzyki, tradycji 

Kongresowi towarzyszyć będą występy 
zespołów regionalnych (promocja nagrań 
dźwiękowych), wspólny występ orkiestr 
dętych (efekt warsztatów), promocja pu-
blikacji, wystawa prac twórców oraz prac 
powstałych podczas warsztatów, zostaną 
zaproszone zespoły muzyczne grające 
etnomuzykę.

Dofinansowano ze środków Narodowego 
Centrum Kultury w ramach Programu 
EtnoPolska 2019. 

Porozumienie o zawiązaniu współpracy 
na rzecz nowych możliwości rozwoju 
zawodowego osób dorosłych zostało 
zawarte w związku z realizacją przez 
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 
projektów „Kierunek Kariera”, „Kierunek 
Kariera Zawodowa” oraz „Nowy Start 
w Małopolsce” współfinansowanych 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego. 

Celem projektów jest wspieranie osób 
dorosłych w zdobywaniu nowych kom-
petencji oraz w rozwoju zawodowym. 

”Kierunek Kariera” bliżej 
Gminy Ochotnica Dolna   

Święto Kultury Pasterskiej  

18 lipca br. w Nowym Targu zostało zawarte porozumienie 
pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie 
reprezentowanym przez Dyrektora Jana Gąsienicę – Walczaka 
a Gminą Ochotnica Dolna reprezentowaną przez Wójta Gminy 
Ochotnica Dolna Tadeusza Królczyka. 

Wiejski Ośrodek Kultury 
w Ochotnicy Górnej, otrzymał 
dofinansowanie z Narodowego 
Centrum Kultury w ramach 
programu „EtnoPolska 2019”.

Podpisywane w Nowym Targu porozu-
mienia wpisują się w strategię wspierania 
mieszkańców w ich rozwoju i dostosowa-
nia kompetencji zawodowych do potrzeb 
pracodawców, która jest realizowana na 
wszystkich szczeblach administracji. 

Projekty województwa małopolskiego 
„Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera 
Zawodowa” to konkretna oferta dla 
mieszkańców regionu – można otrzy-
mać niemal 7000 zł dofinansowania na 
szkolenia za pośrednictwem systemu 
bonów szkoleniowych. Głównym celem 
projektów jest podnoszenie kompetencji 
językowych, cyfrowych i zawodowych 

zgodnie ze wskazaniami przeprowadzone-
go Bilansu Kariery.

Z kolei dla osób powracających z zagra-
nicy, pozostających bez pracy jest projekt 
„Nowy Start w Małopolsce”, w którym 
oprócz Bilansu Kariery można uzyskać 
pomoc w znalezieniu dofinansowania na 
dalszy rozwój, zatrudnienie i osiedlenie 
się na stałe w Małopolsce.

W wyniku podpisanego porozumienia 
mieszkańcy Gminy Ochotnica Dolna będą 
mogli uczestniczyć w spotkaniach infor-
macyjnych dotyczących projektów oraz 
w organizowanych przez Wojewódzki 
Urząd Pracy kursach i szkoleniach, podno-
sząc tym samym swoje kwalifikacje. 

i zwyczajów wywodzących się z kultury 
pasterskiej Ochotnicy, wykorzystanie 
potencjału kulturowego, więzi lokalnych 
i relacji z innymi społecznościami oraz 
stworzenie warunków do rozwijania 
aktywności twórczej i kształtowania 
postaw otwartych w życiu społecznym. 
To również uświadomienie mieszkańcom 
i turystom, że Gmina Ochotnica Dolna 
oprócz gorczańskiej przyrody i krajobra-

W ramach projektu został zorganizowany 
Festiwal Kultur, podczas którego została 
zaprezentowana muzyka bałkańska, 
żydowska, romska i góralska. Zadanie pro-
pagowało postawę opartą na świadomo-
ści własnej tożsamości kulturowej, uczyło 
szacunku i tolerancji dla kultury i tradycji 
różnych grup etnicznych i narodowych. 
Festiwalowi towarzyszyła wystawa prac 
twórców ludowych, czerpiących inspi-
racje z wielokulturowości regionu. Była 

Mała Ojczyzna, ale 
z wielkim dziedzictwem  
W Gminie Ochotnica Dolna zrealizowane zostało zadania 
pn. „Mała Ojczyzna – Wielkie Dziedzictwo” dofinansowanego 
z Województwa Małopolskiego. 

zów, posiada bogatą kulturę i wciąż żyje 
w niej tradycja związana z pasterstwem.

Podczas realizacji projektu zostało zor-
ganizowane kilkudniowe Święto Kultury 
Pasterskiej, które składało się z cyklu 
wydarzeń:

• Kongresu Kultury Pasterskiej - prele-
gentami paneli byli ogólnopolscy specja-
liści z zakresu antropologii kulturowej, 
folklorystyki, sztuki ludowej i in. Celem 
realizowanego zadania byłą promo-
cja unikatowych wartości związanych 
z tożsamością wielokulturowych korzeni 
Ochotnicy i ich wpływu na twórczość 
artystyczną lokalnych artystów, ale także 
życie codzienne mieszkańców. Realizowa-
ny projekt propaguje postawy oparte na 
świadomości własnej tożsamości kulturo-
wej oraz szacunku i tolerancji dla kultury 
pasterskiej.  

• Warsztatów Kultury Pasterskiej – 
warsztaty edukacyjne były przeznaczone 
dla osób chcących poszerzyć swą wiedzę 
z zakresu kultury pasterskiej: duchowej 
i materialnej, historii, obrzędów i tradycji. 
Prowadzone przez osoby profesjonalnie 
przygotowane w tematach i posiada-
jące odpowiednią wiedzę teoretyczną 
i praktyczną. Warsztaty były wprost 
związane z historią Ochotnicy i stanowiły 
element promocji dziedzictwa kulturo-
wego. Warsztaty kultury pasterskiej były 
spotkaniami z ludźmi, którzy wykonują 
ginące zawody. 

• Watry Ochotnickiej - imprezy poświę-
conej propagowaniu pasterstwa, które 
jest jednym z najistotniejszych elemen-
tów tworzących niepowtarzalny klimat 
Ochotnicy i jego kulturowego krajobrazu. 
To redyk owiec, rozpalenie watry, posiady 
przy góralskiej muzyce. 
 
• Wystawy twórców ludowych prezen-
tującej dorobek artystów i rzemieślników 
lokalnych. Jej celem była promocja uni-
katowego lokalnego rzemiosła i kultury 
opartej na inspiracji kulturowymi korze-
niami Ochotnicy. Działanie to wzmocniło 

promocję unikatowego dorobku kultury 
ludowej i tradycyjnej Podhala. 

Wszystkie działania realizowane w ra-
mach projektu nawiązywały do tradycji 
pasterskiej wsi, propagują pasterstwo 
i dziedzictwo kulturowe całego łuku 
Karpat oraz wprowadzały mieszkańców 
Gminy i przybyłych turystów w świat 
kultury pasterskiej Karpat.

Dofinansowano ze środków Narodowego 
Centrum Kultury w ramach Programu 
EtnoPolska 2019. 

to forma wspierania zanikającej powoli 
kultury ludowej. Podczas wystawy zostały 
nagrane materiały filmowe z prezentacji 
dorobku artystów. 

Celem zadania było zwiększenie zaanga-
żowania w kulturalne inicjatywy lokalne 
oraz wzrost integracji i współpracy wśród 
społeczności Ochotnicy i Tylmanowej. 
Działanie to wzmocniło promocję unika-
towego dorobku kultury ludowej wśród 

mieszkańców i turystów. Ze względu na 
ciągłe napięcie geopolityczne w Europie
na tle etnicznym i narodowościowym, 
projekt ma szczególne znaczenie 
edukacyjne. W najstarszym pokoleniu 
mieszkańców wsi zachowała się pamięć 
o harmonijnej koegzystencji przedstawi-
cieli różnych grup etnicznych, współpracy 
i wzajemnym poszanowaniu, co jest 
doskonałą lekcją tolerancji i może przy-
nieść pozytywne efekty w skali lokalnej 
i regionalnej. 

Projekt realizowany przy wsparciu finan-
sowym Województwa Małopolskiego.
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„Hipnotyzer” to zabawna i absurdalna 
komedia małżeńska rosyjskiego autora 
Wasilija Sigariewa. Na scenie wystąpili: 
Tomasz Schimscheiner, Martyna Krzysz-
tofik oraz Piotr Sieklucki. 

W trakcie sporkania nastąpiła inauguracja 
Gminnego Klubu Seniora, którego pre-
zesem został Pan Mieczysław Trybulec. 
Zostały omówione formalności związane 
z działalnością Klubu oraz przedstawiono 
propozycje dotyczące form aktywności. 
W spotkaniu Gminnego Klubu Seniorów 
wziął udział Wójt Gminy Ochotnica Dolna 
Pan Tadeusz Królczyk, który patronuje 

Promocja płyty była okazją do muzycz-
nej podróży w czasie, z dawnymi, trady-
cyjnymi dźwiękami i nutami pienińskimi, 
spiskimi, łemkowskimi i słowackimi, ale 
także podróżą w miejsca - te bliskie i te 
dalekie. Wszystkie utwory zgromadzone 
na płycie, choć pochodzące z różnych 
stron, cechują się rodzimym charak-
terem i są zakorzenione w karpackiej 
tradycji i kulturze muzycznej. Nawiązuje 
się zatem pomiędzy utworami dialog, 
wymiana nut, dźwięków, brzmień – „kul-
turowa rozmowa”. 

Spotkanie i inauguracja 
Gminnego Klubu Seniora  

”Kulturowa rozmowa” 
w Muzycznej Owczarni   

20 lutego w Gminie Ochotnica Dolna gościli aktorzy Teatru Nowego 
w Krakowie oraz koordynatorzy projektu „60+ Nowy Wiek 
Kultury”. Przybyli oni na zaproszenie nowo powstałego Gminnego 
Klubu Seniora. Spotkanie odbyło się w Wiejskim Ośrodku 
Kultury w Ochotnicy Górnej. Centralnym punktem spotkania 
było wystawienie spektaklu „Hipnotyzer” w reżyserii Jana 
Hussakowskiego. 

Muzyczna Owczarnia w Jaworkach, w niedzielę 17 marca, 
rozbrzmiała tradycyjnymi, dźwięcznymi melodiami z różnych stron 
Karpat. Wszystko za sprawą nowowydanej płyty „Kulturowa 
rozmowa”, którą nagrała Mirosława Zaziąbło – Hubiak wraz ze 
znajomymi muzykami. Płyta zawiera 8 utworów - w języku polskim 
i słowackim - pochodzących z obszaru gorczańsko – pienińskiego 
oraz z Karpat. 

tym działaniom oraz kierownicy Wiej-
skich Ośrodków Kultury z Ochotnicy 
Górnej, Ochotnicy Dolnej i Tylmanowej, 
którzy także będą wspierać seniorów. 

Spotkanie było także okazją do podsumo-
wania projektu „60+ Nowy Wiek Kultury”, 
który w zeszłym roku był realizowany 
w Gminie Ochotnica Dolna. W ramach 
tego projektu seniorzy  wyjeżdżali na 
kilkudniowe warsztaty do Janowic. Tam 
brali udział w różnorodnych zajęciach 
mających na celu integrację i aktywiza-
cję grupy. Zwieńczeniem projektu było 
przygotowanie spektaklu „Baby Górą” 

inspirowanego „Seksmisją” Juliusza 
Machulskiego, nad którym seniorzy, wraz 
z reżyserem Karolem Miękiną, pracowali 
aż do listopada zeszłego roku. W grudniu 
w ZSP im. mjra H. Sucharskiego w Tyl-
manowej, podczas festynu aktywności 
lokalnej, seniorzy  wystąpili na scenie ze 
swoim spektaklem, który oglądało ponad 
500 osób! Na scenie zaprezentowali się 
wówczas Jacek Federowicz oraz Izabela 
Trojanowska. Koordynatorami projek-
tu byli przedstawiciele Teatru Nowego 
w Krakowie - Dana Bień i Tomasz Kireń-
czuk.

Na scenie, podczas koncertu promujące-
go płytę, wystąpiła autorka Mirosława 
Zaziąbło – Hubiak wraz z współtwórcami: 
Agatą Siemaszko (wokal), bratem Woj-
ciechem Zaziąbło (skrzypce), Miroslavem 
Rajt (cymbały), Michałem Tkaczykiem 
(gitara), Pawłem Mazgajem (trąbka), 
Michaliną Matias (altówka), Tomaszem 
Mastalskim (pianino) oraz Simple Quartet 
w składzie: Anna Siciak, Kornelia Ignas, 
Michalina Matias i Klaudia Borowiec. 

Mirosława Zaziąbło – Hubiak to woka-
listka i pasjonatka muzyki Łuku Karpat 

z Tylmanowej. Śpiewa w zespole etno – 
folkowym „Tryptyk”. 

Szatę graficzną płyty opracowali Mał-
gorzata Filary - Furowicz i Krzysztof 
Furowicz. Użyte przez nich motywy gra-
ficzne nawiązujące do tradycji góralskiej, 
pastelowe kolory oraz elementy tutejszego 
krajobrazu doskonale wpisują się w cha-
rakter słowno – muzyczny płyty i regionu. 

W koncercie promującym płytę „Kulturo-
wa rozmowa” udział wzięli Poseł na Sejm 
RP Anna Paluch, Wójt Gminy Ochotnica 
Dolna Tadeusz Królczyk wraz z Radnymi 
Rady Gminy Ochotnica Dolna. 

Patronami wspierającymi powstanie płyty 
byli: Gmina Ochotnica Dolna, Fundacja 
Wolna Republika Ochotnicka oraz Forum 
Karpackie.

Promocja rozpoczęła się od prezentacji 
autorek przepisów i wydawcy książki - 
Jacka Tokarskiego z wydawnictwa Wysoki 
Zamek. Następnie zostały przekazane 
informacje o projekcie i jego etapach 
realizacji. O działaniach trwających od 
zeszłego roku opowiedzieli: Wójt Gminy 
Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk, 

W spotkaniu promocyjnym wzięli udział 
Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz 
Królczyk, Wojciech Mulet – jeden z au-
torów wstępu do publikacji oraz autorki 
przepisów: Zofia Piszczek, Maria Piszczek 
i Franciszka Trembecka. 

Po spotkaniu nastąpiła degustacja potraw 
regionalnych. 

Odbyła się promocja 
książki kulinarnej 
”Dawna kuchnia 
górali gorczańskich”  

”Dawna kuchnia 
górali gorczańskich” 
w Tylmanowej 

W sobotę 23 marca w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy 
Górnej odbyła się premierowa promocja książki kulinarnej „Dawna 
kuchnia górali gorczańskich. Ochotnica Dolna – Ochotnica Górna 
– Tylmanowa”. Wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców 
i gości. Zainteresowanie nowo wydaną publikacją było tak 
duże, że przygotowane do rozdania egzemplarze okazały się 
niewystarczające! Jednak ostatecznie każdy, kto uczestniczył 
w promocji, otrzymał książkę.

Po raz kolejny, tym razem w Tylmanowej, odbyło się spotkanie 
promocyjne książki kulinarnej „Dawna kuchnia górali gorczańskich”. 
W sobotę (27.04) w Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej 
zgromadziła się liczna publiczność, zainteresowana kuchnią 
Tylmanowej i Ochotnicy. Promocja odbywała się przy okazji 
święconego Związku Podhalan oddział Tylmanowa, dlatego na gości 
czekała m. in. tradycyjna trzęsionka.

Prezes Związku Podhalan w Tylmanowej 
Zofia Piszczek, Prezes Koła Gospodyń 
Wiejskich w Ochotnicy Górnej Janina 
Król i wydawca Jacek Tokarski. Po pyta-
niach i komentarzach ze strony słuchaczy, 
przyszedł długo wyczekiwany moment 
rozdawania książek. Chętni mogli zebrać 
autografy od autorek przepisów oraz 

skosztowania przygotowanych przez nich 
dań. 

Wieczorną promocję poprzedziła godzin-
na audycja w Radiu Kraków. W sobotni 
poranek autorki przepisów - Panie: Janina 
Król, Katarzyna Gołdyn, Zofia Piszczek, 
Maria Piszczek i Franciszka Trembecka, 
w rozmowie z redaktor Mają Dutkiewicz, 
opowiedziały o gorczańskiej kuchni, która 
w zależności od miejscowości przybiera 
swój oryginalny charakter. Gościem „Przy-
stanku kulinarnego” był również baca 
Jarek Buczek i wydawca Jacek Tokarski. 

„Dawna kuchnia górali gorczańskich” 
promowana była również na antenie radia 
RDN Nowy Sącz. 20 marca Panie: Agata 
Chlipała, Janina Król i Zofia Piszczek, 
w rozmowie z redaktor Jolantą Frączek, 
zaprezentowały słuchaczom z Sądec-
czyzny nowo wydaną książkę kulinarną. 
Wzbudziła ona wielkie zainteresowanie, 
a to ze względu na oryginalność zawar-
tych w niej przepisów charakterystycz-
nych tylko dla naszego regionu. Sapka, 
bryndzonka, juha, cyr, trzęsionka to tylko 
niektóre dania, które wspomniano na an-
tenie. Kilka egzemplarzy książek zostało 
przekazanych redakcji i trafiły one do rąk 
słuchaczy radia RDN Nowy Sącz. 

Rozmowy, prowadzone na antenie RDN 
Nowy Sącz oraz Radia Kraków, o dawnej 
kuchni, przepisach, tradycyjnych potra-
wach i składnikach były okazją do promo-
wania Gminy Ochotnica Dolna. 

Książka „Dawna kuchnia górali gorczań-
skich. Ochotnica Dolna – Ochotnica 
Górna – Tylmanowa” powstała w ramach 
inicjatywy LIDER. Jej powstaniu patro-
nował Robert Makłowicz, który opatrzył 
książkę wstępem. 
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Mobilne Laboratorium 
POLoNEs w szkołach 
Aż do niedzieli (28.04) trwał Tydzień Eko-
logii w Ochotnicy i Tylmanowej. Rozpo-
czął się on 24 kwietnia, od kampanii edu-
kacyjnej prowadzonej w szkołach przez 
Fundację Wspierania Inicjatyw Lokalnych 
w Krakowie. Warsztaty dla uczniów 
odbywały się przy mobilnym laboratorium 
POLoNEs (Przyczyny – Ograniczanie – 
Likwidacja Niskiej Emisji), znajdującym 
się na zadaszonej przyczepie. Uczestnicy 
warsztatów poszerzyli swoją wiedzę na 
temat niskiej emisji i jej przyczyn, zagro-
żeń, sposobów ograniczania i likwidacji. 
Mobilne Laboratorium było wyposażone 
w nowoczesne analizatory spalin, analiza-
tor jakości powietrza i pyłomierz (pozwa-
lające ocenić jakość powietrza w miejscu 
jej zaparkowania) oraz trzy źródła ciepła: 
kocioł zasypowy na paliwa stałe pierwszej 
klasy ekologicznej, automatyczny kocioł 
na ekogroszek, spełniający najnowsze 
wymagania piątej klasy i pompę ciepła. 
W trakcie prelekcji przy pomocy apara-
tury pomiarowej przedstawiono uczniom 
różnice w jakości spalin w obu kotłach. 

Wystawa edukacyjna 
”Niskoemisyjna” 
W Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna sta-
nęła wystawa „Niskoemisyjna”, w formie 
banerów i roll up- ów, prezentująca przy-
czyny zanieczyszczenia powietrza i jego 
skutki dla zdrowia. Jest to kolejny element 
kampanii edukacyjnej prowadzonej przez 
Fundację Wspierania Inicjatyw Lokalnych  
w Gminie Ochotnica Dolna. 

Wielkie sprzątanie 
Gminy
W sobotę 27 kwietnia, mimo złej pogody, 
odbyło się sprzątnie Ochotnicy i Tylma-
nowej. Wójt Gminy Ochotnica Dolna Pan 
Tadeusz Królczyk wraz z radnymi Gminy, 

Tydzień Ekologii 
w Gminie Ochotnica Dolna  

a także przedstawiciele Stowarzyszenia 
Odkrywamy Gorce, członkowie klubu 
sportowego Gorc Ochotnica i członkowie 
Stowarzyszenia Przyjaciele Doliny Dunaj-
ca udali się w teren, aby wzdłuż koryt rzek 
i potoków oraz na Przełęczy Knurowskiej 
zebrać śmieci. Także w osadzie romskiej 
trwała akcja sprzątania. 

Z powodu opadów deszczu, w sobotnim 
sprzątaniu Gminy, nie wzięli udziału 
uczniowie szkół. Jednak szkoły we wła-
snym zakresie zorganizowały eko dzień. 

Ekopiknik 
Zwieńczeniem Tygodnia Ekologii w Gmi-
nie Ochotnica Dolna był Ekopiknik, 
który odbył się w niedzielę (28 kwietnia) 
w budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury 
w Ochotnicy Dolnej. 

Biletem wstępu na wydarzenie była pla-
stikowa butelka, w zamian za którą wyda-
wana była sadzonka – jodła. Z zebranych 
butelek, dzieci wykonały plastikowego 
potwora. 

Impreza rozpoczęła się od prezentacji 
i odśpiewania, przygotowanego na tę 
okoliczność, ekologicznego hymnu pt. 
„Pieśń o Ziemi” autorstwa Michała 
Buska. Dzieci z Teatru Muzycznego Hejo 
zaprezentowały go na scenie. 

Następnie Wójt Gminy Ochotnica Dolna 
Pan Tadeusz Królczyk otworzył piknik, 
zapraszając wszystkich do wspólnego 
spędzenia wolnego czasu w stylu eko i do 
bycia eko. Jako pierwszy dokonał wpisu 
w Eko kronice Gminy Ochotnica Dolna. 

Podczas pikniku nie zabrakło aktywności 
- z pokazem, wystąpił MKS Trial Ochotni-
ca, rozegrany został również mecz pomię-
dzy Gorce Ochotnica i Spływ Sromowce, 
który zakończył się wynikiem 1:4. 

Było również różnorodnie pod kontem 
muzycznym - na scenie zaprezentował się 
zespół KNT, Wstonzecki i zespół rocko-
wy z Tylmanowej i Ochotnicy. 

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicz-
nych przygotowała szereg atrakcji dla 
dzieci z zakresu sensoplastyki, konstru-
owania, malowania - nadawano drugie 
życie rzeczom, które trafiają do kosza. 
Na dzieci czekał również wóz strażacki, 
w którym mogły obejrzeć sprzęty i dowie-
dzieć się do czego one służą oraz Mobilne 
Laboratorium POLoNEs.  

Przybyli na wydarzenie mogli dokonać 
pamiątkowego wpisu do Eko kroniki Gmi-
ny Ochotnica Dolna i przedstawić swój 
sposób na bycie eko. 

 Partnerami wydarzenia byli: Fundacja 
Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, 
Fundacja Run Vegan, Przyjaciele Doliny 
Dunajca, Stowarzyszenie Odkrywamy
Gorce, Owoc łącki, Nadleśnictwo 
Krościenko n/ Dunajcem, Pieniński Park 
Narodowy, Gorczański Park Narodowy, 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną 
Koło w  Szczawnicy, Zespół Parków 
Krajobrazowych Województwa Małopol-
skiego oddział Stary Sącz, Polska Spółka 
Gazownictwa, Centrum UNEP/GRID, 
Koło Gospodyń Wiejskich w Ochotnicy 
Górnej, którzy przekazali materiały i pro-
dukty oraz przygotowali ciekawe stosika 
dla uczestników pikniku. Odwiedzający je, 
zarówno młodsi jak i starsi, mogli wziąć 
udział w konkursach i zabawach eduka-
cyjnych, pozyskać informacje, otrzymać 
materiały i gadżety promocyjne oraz 
skosztować tradycyjnych przekąsek.   

Najważniejsze jednak było przesłanie 
ekopikniku – zostało wyrażone w słowach 
„Pieśni o Ziemi”:
„(…) Czas najwyższy, by się z Ziemią 
zaprzyjaźnić, 
By otoczyć wreszcie starą, dobrą Ziemię
Naszą troską jak ramieniem”

Wszystkim serdecznie dziękujemy za 
zaangażowanie i za pomoc w organizacji 
Tygodnia Ekologii. 

Bądźmy eko - zacznijmy od siebie!

Wydarzenie rozpoczęło się od uro-
czystej mszy św. w kaplicy w potoku 
Jamne. Mszę w intencji baców, juhasów 
i gospodarzy odprawił proboszcz parafii 
pw. Wniebowzięcia NMP ks. Stanisław 
Kowalik. 

Po mszy św. nastąpiło „mieszanie owiec”, 
czyli ich poświęcenie i okadzenie. 
Następnie kosarz został otwarty i owce 
ruszyły w gorczańskie hale na wypas. 
Przybyli gospodarze oraz goście zosta-
li zaproszeni na posiady bacowskie z 
regionalnym poczęstunkiem i góralską 
muzyką. 

Ze względu na ograniczony czas emi-
sji programu nie udało się sfilmować 
wszystkich miejsc. „Wypad w plener” 
będzie jednak namiastką tego, co czeka 
turystów i gości, którzy zdecydują się 
odwiedzić Gminę. 

Dziękujemy mieszkańcom, którzy 
zaangażowali się w realizację materiału 
filmowego, za pomoc i poświęcony czas.   

Pierwszy, „Bossa wiosna”, nagrany na 
gorczańskich halach, był zapowiedzią 
i powitaniem wiosny. Drugi klip - „Pieśń 

Redyk wiosenny 
w Ochotnicy Górnej  

”Pieśń o ziemi” – klip 
Dziecięcego Teatru 
Muzycznego Hejo

TVP 3 Kraków w Gminie 
Ochotnica Dolna 

W sobotę (11.05.2019 r.), w Ochotnicy Górnej, w os. Jamne, odbył 
się redyk wiosenny, który co roku organizowany jest przez bacę 
Jarka Buczka i jego żonę – bacową Małgorzatę. 

W maju został zrealizowany kolejny klip w wykonaniu 
Dziecięcego Teatru Muzycznego Hejo! 

W sobotę (11.05.2019 r.) w Gminie Ochotnica Dolna gościła 
Telewizja Kraków, która realizowała materiały filmowe do programu 
„Wypad w plener”. TVP 3 Kraków odwiedziła Ochotnicę Dolną, 
Ochotnicę Górną i Tylmanową - w każdej miejscowości nakręcono 
kilka kadrów. 

o ziemi”, autorstwa Michała Buska – ani-
matora Dziecięcego Teatru Muzycznego 
Hejo, stał się hymnem Tygodnia Ekologii, 

który był obchodzony w Gminie Ochot-
nica Dolna w dniach 23 – 28 kwietnia. 
Utwór został specjalnie napisany na tę 
okoliczność. Po raz pierwszy odśpiewa-
no go podczas Eko Pikniku 28 kwietnia, 
stanowiącego podsumowanie Tygodnia 
Ekologii.

Sceny do teledysku kręcono m. in. w PUK 
Empol w Tylmanowej. W teledysku wzięli 
udział uczniowie - artyści z Ochotnicy 
Górnej wespół z uczniami z Tylmanowej. 
Nieoceniony w realizacji nagrania okazał 
się udział dyrekcji ze Szkoły Podstawowej 
im. mjra Henryka Sucharskiego w Tylma-
nowej.

„Pieśń o ziemi” ma wymiar uniwersalny 
– choć w głównej mierze jest skierowa-
na do mieszkańców Gminy Ochotnica 
Dolna to jednak jej odbiorcami są wszyscy 
mieszkańcy Ziemi, którzy łączą swoje siły 
w dbaniu o środowisko naturalne, o naszą 
planetę – Matkę Ziemię. To również 
wezwanie skierowane do każdego, aby 
powstrzymać postępującą degradację 
Ziemi zanim będzie za późno.
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Drugiego dnia do reprezentacji gminnej 
dołączyła liczna delegacja mieszkańców 
– przedstawicieli organizacji działających 
w Gminie Ochotnica Dolna tj. Związku 
Podhalan i Koła Gospodyń Wiejskich 
w Ochotnicy Górnej oraz zespół regional-
ny „Wstonzecki”. Ze względu na barw-
ność strojów regionalnych orz góralską 
muzykę, o otwarcie targów drugiego dnia 
poproszono Gminę Ochotnica Dolna! 
Na scenie wystąpił zespół „Wstonzecki”, 
który zaprezentował się przed wiceburmi-
strzem Chorzowa, organizatorami targów 
oraz zebraną publicznością. 

Uczestnicy festynów i pikników 
w Ochotnicy Górnej, w Ochotnicy Dolnej 
i Tylmanowej mogli skorzystać ze zjeż-
dżalni, skazańców, a także wziąć udział 
w konkursach i zabawach z animatorami. 
Słoneczna pogoda sprzyjała radosnemu 
i rodzinnemu spędzaniu wolnego czasu. 
Wszystkim dzieciom życzymy, aby Dzień 
Dziecka trwał cały rok!  

Gmina Ochotnica Dolna 
na Targach Atrakcje 
Regionów w Chorzowie  

Dzień Dziecka w Gminie 
Ochotnica Dolna  

W dniach 17 – 19 maja na polach Marsowych przy stadionie 
w Chorzowie odbyły się Targi Atrakcje Regionów. W targach udział 
wzięła Gmina Ochotnica Dolna, która prezentowała swoją ofertę 
turystyczną.

Pierwsza niedziela czerwca 
w Gminie Ochotnica Dolna 
była świętem wszystkich dzieci. 
Z okazji Dnia Dziecka, Wiejskie 
Ośrodki Kultury, działające 
w Gminie, zorganizowały szereg 
atrakcji dla najmłodszych. 

Góralskie stoisko Gminy Ochotnica Dolna 
cieszyło się ogromnym zainteresowaniem 
ze strony odwiedzających. Przyciąga-
ło smacznym tradycyjnym jedzeniem, 
unikatowymi strojami regionalnymi oraz 
góralską muzyką, śpiewem, a nawet 
tańcem. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
i ze Związku Podhalan, częstowały gości, 
wyjaśniały niezrozumiałe dla nich nazwy 
przekąsek kuchni regionalnej, opowiadały 
o gminie, jej historii i tradycjach. Stoisko 
odwiedzały różne grupy osób: dorośli, 
rodziny z dziećmi, młodzież, seniorzy 
i rowerzyści, którzy byli zainteresowa-

ni „Enklawą aktywnego wypoczynku 
w sercu Gorców” tj. wieżami, szlakami 
pieszymi, rowerowymi i narciarskimi oraz 
innymi naturalnymi walorami Gorców 
i Beskidu Sądeckiego. Stoisko wzbudziło 
również zainteresowanie w mediach. 
Odwiedzili nas TVP Katowice oraz Polskie 
Radio Katowice. 

W ramach integracji z Gminą Trzebinia 
„Wstonzecki” zaśpiewały kilka utworów 
wspólnie z tamtejszym zespołem, dając 
niezwykły występ i wzbudzając tym 
samym ogromne zainteresowanie wśród 
odwiedzających targi. Śpiew i muzyka
„Wstonzecek” przyciągnęła nawet 
uwagę przedstawiciela polonii z Egeru na 
Węgrzech, który planuje zaprosić zespół 
na jedną z imprez odbywających się na 
Węgrzech. 

Ze względu na reprezentacyjny ubiór, 
przedstawiciele naszej Gminy, zostali 
zaproszeni przez flisaków pienińskich i or-
ganizatorów do wspólnego przepłynięcia 
łodzią po Kanale Regatowym w Chorzo-
wie. Była to dodatkowa promocja dla 
Gminy Ochotnica Dolna. 

Wszyscy uczestnicy wyjazdu, mimo wy-
sokiej temperatury panującej w namiocie, 
wytrwali w strojach góralskich do samego 
końca, świetnie się prezentowali i przez 
cały czas byli zmotywowani do pracy 
i rozmów z odwiedzającymi targi. 

Wójt Gminy Ochotnica Dolna Pan Tade-
usz Królczyk serdecznie dziękuje wszyst-
kim, którzy poświęcili swój prywatny czas 
i ciężko pracowali przez cały weekend, 
w trudnych warunkach, by promować 
ofertę turystyczną naszej Gminy.  

Pierwszego dnia (1 czerwca) jury w skła-
dzie: dr. hab. Anna Mlekodaj, Robert 
Majerczak, Krystyna Rapta, Maria Wnęk, 
dr. Artur Czesak oceniła 67 punktów pro-
gramu we wszystkich konkursach i kate-
goriach regulaminowych, w tym: 5 muzyk 
góralskich, 27 gawędziarzy, 7 instrumen-
talistów, 14 śpiewaków solistów, 14 grup 
śpiewaczych postanowiła przyznać 
następujące nagrody i wyróżnienia: 

W konkursie instrumentalistów: 
I miejsce 
Smreczek Jan - Ochotnica Górna 
II miejsce: 
Paweł Dłubacz - Ochotnica Górna
III Miejsce 
Tomasz Dłubacz - Ochotnica Górna
Dominika Jandura - Maniowy 

wyróżnienia 
Nasa Śleboda – Knurów grupa starsza 
Nucicki Ochotnica Dolna – gr. Starsza 

Do udziału w Festiwalu Folkloru Polskie-
go 53. Sabałowe Bajania w Bukowinie 
Tatrzańskiej zakwalifikowano laureatów 
pierwszych miejsc w kategorii instrumen-
talista, śpiewak ludowy, grupa śpiewacza 
i gawędziarze. 

Drugiego dnia (2 czerwca) jury w składzie: 
dr Artur Czesak, Andrzej Budz, Krzysztof  

II Przegląd Folkloru Pienin 
– Gorców – Podhala ”Nuta 
Dunajca” w Maniowach 
W dniach 1 i 2 czerwca w Maniowach odbył się II Przegląd Folkloru 
Pienin – Gorców – Podhala w Maniowach. Gminę Ochotnica Dolna 
licznie reprezentowali przedstawiciele z Tylmanowej, Ochotnicy 
Dolnej i Ochotnicy Górnej zdobywając nagrody i wyróżnienia. 

Dobrzyński, Aleksander Smaga, Marian 
Dziedzina oceniło 47 punkty programu 
we wszystkich konkursach i kategoriach 
regulaminowych, w tym: 9 gawędzia-
rzy 15 instrumentalistów 5 śpiewaków 
solistów, 9 grup śpiewaczych 8 Muzyki 
góralskie, postanowiła przyznać następu-
jące nagrody i wyróżnienia: 

W kategorii młodzieżowej: 
W konkursie muzyk góralskich: 
I miejsce 
Paradnice - Harklowa 
II miejsce: 
Spod Gorca – Ochotnica Dolna 
III miejsce 
Mali Ochotni - Ochotnica Górna 

W konkursie instrumentalistów: 
I miejsce 
Maria Budz - Dębno 
Jakub Dobrzyński – Ochotnica Górna 
II miejsce 
Marzena Goleniowska, - Harklowa 
Bartosz Gabryś – Szczawnica 
III miejsce 
Ewa Knapczyk – Maniowy 
Wyróżnienie: Rafał Jarząbek - Maniowy 

W konkursie gawęd i recytacji: 
I miejsce 
Mateusz Kobylarczyk – Sromowce Wyżne 
II miejsce 

Kinga Bukowska - Maniowy 
Michał Brzeźny – Ochotnica Dolna 
III miejsce 
Ewa Knapczyk - Maniowy 
wyróżnienie Tomasz Chmielak – Knurów

Wszyscy laureaci w tej kategorii otrzymali 
nagrody rzeczowe. 

W kategorii dorośli: 
W konkursie grup śpiewaczych: 
I miejsce 
Syćko Gro - Maniowy 
II miejsce 
Góralsko Brać - Łopuszna 
III miejsce 
Belkoty – Ochotnica Dolna 

Do udziału w Festiwalu Folkloru Polskie-
go 53. Sabałowe Bajania w Bukowinie 
Tatrzańskiej zakwalifikowano laureatów 
pierwszych miejsc w kategorii instrumen-
talista, śpiewak ludowy, grupa śpiewacza 
i gawędziarze. 

II Przegląd Folkloru Pienin Gorców 
i Podhala „Nuta Dunajca” w pełni po-
twierdził swoją zasadność, pokazując, 
że Dunajec łączy różne grupy górali, 
z których każda swoją kulturą wzbo-
gaca dziedzictwo Podhala pojętego 
po Orkanowsku. Uczestnicy mogą się 
wiele od siebie nauczyć, mimo że często 
reprezentują sąsiadujące miejscowości. 
Z tego powodu warto dokładać wszelkich 
starań, aby uczestnicy godnie reprezen-
towali swoje środowiska piękna gwarą, 
starannym ubiorem, właściwym doborem 
repertuaru do wieku i możliwości osoby 
występującej na scenie. 

Nagrody finansowali:
Wójtowie Gmin: Czorsztyn, Krościenko, 
Ochotnica Dolna oraz Burmistrz Miasta 
i Gminy Szczawnica, Starostwo Powia-
towe Nowy Targ, Małopolskie Centrum 
Kultury Sokół. 
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Festyn rozpoczął się od uroczystej mszy 
św. z udziałem misjonarzy. Następnie, 
na placu kościelnym, na uczestników 
Festynu, czekały stoiska z pamiątkami 
oraz kiermasz. Na scenie zaprezentowały 
się zespoły Marana – tha oraz Megitza. 
Można było skosztować pysznej regio-
nalnej kuchni – dania góralskie przygoto-
wali Związek Podhalan i Akcja Katolicka 
z Tylmanowej. 

Festiwal, zorganizowany przede wszyst-
kim z myślą o młodych mieszkańcach 
Gminy, okazał się trafionym pomysłem 
organizatorów: Gminy Ochotnica Dolna 
i Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotni-
cy Dolnej. Wydarzenie otwarł i poprowa-
dził Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tade-
usz Królczyk, który przywitał publiczność, 
życząc wszystkim doskonałej zabawy. 
Nie mogło być inaczej!

W samym sercu Gorców, na scenie, 
wystąpiły najpierw lokalne zespoły 

Festyn Misyjny 
w Tylmanowej  

OCHO! Festiwal 
- po raz pierwszy!

Już po raz XVI w Tylmanowej odbył się Podhalański Festyn 
Misyjny organizowany przez proboszcza Parafii pw. Św. Mikołaja 
w Tylmanowej, ks. Marka Mroczka.  

Pierwsza edycja Ocho Festiwlu wpisała się złotymi literami 
w muzyczną historię Gminy Ochotnica Dolna. W niedzielny 
lipcowy wieczór w centrum Ochotnicy Dolnej zgromadziły się 
tłumy mieszkańców oraz gości, aby posłuchać muzyki znakomitych 
polskich zespołów. 

Środki zebrane podczas Festynu zostały 
przeznaczone dla misji ks. Pawła Turka 
w Moungoundou Sud w Republice Konga.  
Festyn Misyjny został wsparty przez 
Wójta Gminy Ochotnica Dolna Tadeusza 
Królczyka. Na stoisku gminnym można 
było nabyć pamiątkowe magnesy z Tyl-
manowej i Ochotnicy oraz informatory 
turystyczne wraz z mapami. 

muzyczne - Halni i KNT, które rozgrzały 
publiczność i stanowiły preludium do 
kolejnych koncertów. Wreszcie na scenie 
pojawił się długo wyczekiwane gwiazdy 
wieczoru: duet The Dumplings i kultowy 
zespół Lao Che, który promował swoją 
nową płytę „Wiedza o społeczeństwie”. 
Do późnych godzin w Ochotnicy Dolnej 
rozbrzmiewała topowa polska muzyka 
rozrywkowa. 

Na Ocho Festiwalu nie zabrakło także 
uczty dla ciała – królowała pyszna gó-

ralska kuchnia przygotowana przez Koło 
Gospodyń Wiejskich w Ochotnicy Górnej, 
Związek Podhalan w Ochotnicy Dolnej, 
Stowarzyszenie Odkrywamy Gorce i Re-
staurację Och, która przygotowała dania 
zgodne z kulinarną modą. Można było 
również skosztować pysznego oscypka 
z Bacówki u Bucka. 

Podczas Festiwalu, swoją pomocą 
służyli wolontariusze, którzy byli ubrani 
w charakterystyczne czerwone koszuli 
z napisem wolontariusz, Tylmanowa & 
Ochotnica. 

Patronami medialnymi wydarzenia byli: 
infogram.pl, TVP 3 Kraków, Tygodnik 
Podhalański, 24tp.pl, znaddunajca.pl, 
pieniny.info, podhale24.pl, NowyTarg24.
tv, Nowotarska Telewizja Kablowa. 

Dziękujemy Restauracji Och, Willi Granit 
z Krościenka oraz zespołom KNT i Halni. 

Już za rok zapraszamy na kolejny Ocho 
Festiwal, którego ideą jest upowszech-
nianie polskiej muzyki oraz promowanie 
autorytetów muzycznych wśród młodego 
pokolenia. Ocho! Znów będzie się działo! 
Już teraz zapraszamy!

Najpierw goście udali się do „Bacówki 
u Bucka” w Ochotnicy Górnej, aby skosz-
tować serów – oscypka i bruska – sera 
długodojrzewającego. Kucharze, oprócz 
pysznych specjałów, mogli podziwiać 

W tym roku Gmina Murowana Goślina 
obchodzi swoje 630 lecie. 27 lipca, na 
rynku w Murowanej Goślinie, odbył 
się XVII Jarmark św. Jakuba, podczas 
którego mieszkańcy świętowali 630 
urodziny Murowanej Gośliny. Z tej okazji 
odwiedziny złożyły delegacje z zaprzy-
jaźnionych gmin i miast tj. z Hemmin-

Francuscy szefowie kuchni 
odwiedzili Ochotnicę 

Wizyta w Murowanej 
Goślinie z okazji 
urodzin miasta 

Szefowie kuchni z Francji, w towarzystwie mistrzów kuchni 
z Krakowa, odwiedzili w środę (23 lipca br.) Gminę Ochotnica 
Dolna. Wizyta studyjna kucharzy ze Slow Food Chefs’ Alliance 
miała cel kulinarny – kucharzom zostały zaprezentowane potrawy, 
produkty i tajniki dawnej kuchni górali gorczańskich. 

Na zaproszenie władz Miasta i Gminy Murowana Goślina, delegacja 
Radnych i pracowników Urzędu, wraz z Wójtem Gminy Ochotnica 
Dolna, udała się z wizytą do Wielkopolski, do partnerskiej Gminy 
Murowana Goślina.  

piękne widoki roztaczające się z bacówki 
na Gorce.

Następnie szefowie kuchni zostali zapro-
szeni przez Wójta Gminy Ochotnica

Dolna Pana Tadeusza Królczyka do 
restauracji OCH w Ochotnicy Dolnej do 
degustacji potraw regionalnych. Na gości 
polsko – francuskich czekały suto zasta-
wione stoły, z regionalnymi daniami, przy-
gotowanymi przez Panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Ochotnicy Górnej oraz 
Panie ze Związku Podhalan w Ochotnicy 
Dolnej i Związku Podhalan w Tylmano-
wej. Kucharze mieli okazję skosztować 
juhy, wody bryndzanej, jabcorki, sapki, 
trzęsionki i wielu innych oryginalnych 
potraw. Przy stołach toczyły się rozmowy 
o sposobie przyrządzania potraw i ich 
tradycyjnych składnikach.

Na koniec Wójt podziękował gościom za 
przybycie oraz przekazał im egzemplarze 
książki kulinarnej „Dawna kuchnia górali 
gorczańskich. Ochotnica Dolna – Ochot-
nica Górna – Tylmanowa”, które zostały 
wzbogacone o autografy Pań – autorek 
przepisów, znajdujących się w publikacji.  

Kucharze, zaopatrzeni w książki z przepi-
sami oraz produkty regionalne z Ochotni-
cy, udali się w dalszą drogę – do Krakowa, 
aby tam, na ich bazie, przyrządzić potrawy 
według własnych przepisów. 

gen z Niemiec, z Kijowa w Czechach, 
z Oszmiany na Białorusi oraz z Gminy 
Ochotnica Dolna. Goście, wraz z Burmi-
strzem Murowanej Gośliny Dariuszem 
Urbańskim, oficjalnie otwarli Jarmark św. 
Jakuba, witając mieszkańców i  składając 
im oraz Murowanej Goślinie najlepsze 
życzenia.

Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz 
Królczyk przywitał gwarą zebranych na 
rynku goślinian, także złożył najlepsze 
życzenia mieszkańcom, podkreślając, że 
zbliża się dwudziestolecie współpracy 
pomiędzy obiema Gminami. Na koniec 
zaprosił wszystkich do odwiedzenia 
Ochotnicy i Tylmanowej.

Wizyta w Murowanej Goślinie miała na 
celu zacieśnienie współpracy pomię-
dzy oboma partnerami oraz omówienia 
jej form, tak aby była z korzyścią dla 
mieszkańców Gminy Murowana Goślina 
i Gminy Ochotnica Dolna. 

Podczas pobytu w Murowanej Goślinie, 
pierwszego dnia, delegacjom zostały 
zaprezentowane inwestycje wykonane 
w Gminie Murowana Goślina. Nastąpiło
także odsłonięcie tablicy w Parku „Hem-
mingen” w Murowanej Goślinie. Park 
Miejski zyskał nazwę od miasta - niemiec-
kiego partnera. Goście odwiedzili również 
zakład Hilding Andres Poland, w którym 
produkowane są materace. Wieczorem, 
w Nieszawie odbyły się pokazy stra-
żackie. Drugiego dnia delegacje udały 
się do Poznania. Wizyta zakończyła się 
uczestnictwem w Jarmarku św. Jakuba 
w Murowanej Goślinie. 
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Kierowniczka Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Ochotnicy Dolnej Pani Monika Groń 
przywitała zebranych gości i podzięko-
wała za przybycie. Następnie przedsta-
wiła statystyki czytelnictwa w Gminie. 
W imieniu Wójta Gminy Ochotnica Dolna 
Pana Tadeusza Królczyka, który z powodu 
innych obowiązków nie mógł uczestniczyć 
w spotkaniu, głos zabrała Sekretarz Gminy 
Ochotnica Dolna i Radna Powiatu Nowo-
tarskiego Pani Maria Łojas – Jurkowska. 
Wyraziła ona swoje uznanie wobec czytel-
ników z powodu wysokiej liczby przeczy-
tanych książek oraz złożyła serdeczne 
życzenia Paniom z okazji Dnia Kobiet. 

Najaktywniejsi czytelnicy zostali nagrodze-
ni… książkami! To z pewnością był dla nich 
najtrafniejszy prezent. Z ramienia Gminnej 
Biblioteki Publicznej nagrody wręczyła 
Pani Monika Groń, która dobrała lektury 
do indywidualnych zainteresowań czytelni-
ków. Książki dla wyróżnionych czytelników 
podarował również Wójt Gminy Ochotnica 
Dolna Pan Tadeusz Królczyk. Przekazała 

Dzień Kobiet w Gminnej 
Bibliotece Publicznej

Spotkanie autorskie 
pt. ”Wiosna 
z książką w bibliotece” 
z Andrzejem Grabowskim

Z okazji Dnia Kobiet, wczoraj w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Ochotnicy Dolnej, odbyło się spotkanie przy kawie 
z najaktywniejszymi czytelniczkami. Chociaż było to święto Pań, 
podczas spotkania, wyróżnieni zostali również Panowie 
– najaktywniejsi czytelnicy.   

W dniu 20 marca 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Ochotnicy 
Dolnej zorganizowała spotkanie autorskie pt. „Wiosna z książką 
w bibliotece” z zaprzyjaźnionym już z naszą gminą Andrzejem 
Grabowskim Kawalerem Orderu Uśmiechu, znanym pisarzem, autorem 
kilkudziesięciu książek dla dzieci i młodzieży, opowiadań dla dorosłych, 
tomików poezji wyróżnionych nagrodami literackimi w Gdańsku, 
Warszawie i Paryżu, autora licznych fraszek, satyr, felietonów, 
humoresek, programów kabaretowych, widowisk scenicznych.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OCHOTNICY DOLNEJ

je zebranym, w Jego imieniu, Sekretarz 
Gminy Pani Maria Łojas – Jurkowska. 
Czytelnicy otrzymalinowowydaną książkę 
kulinarną pt. „Dawna kuchnia górali 
górczańskich”. Była to prapremiera tego 
wydawnictwa i jednocześnie zaszczyt 
dla najaktywniejszych czytelników – jako 
pierwsi zobaczyli i otrzymali książki. 

Także wśród dzieci wyróżniono najaktyw-
niejszych czytelników w poszczególnych 
filiach Gminnej Biblioteki Publicznej. 

Wszystkim serdecznie gratulujemy i ży-
czymy nowych, pasjonujących lektur. 

Poniżej lista nagrodzonych osób: 
Nagrodzeni w Ochotnicy Dolnej: Maria 
Podgórska, Marta Jagieła, Małgorza-
ta Wołek, Maria Jankowska, Elżbieta 
Polczyk, Elżbieta Szlaga, Jan Jagieła, 
Beata Nogawka, Kazimierz Urbaniak, 
Anna Ligęza, Rozalia Zabrzewska, Iwona 
Jagieła, Teresa Kęska, Janina Faltyn, Maria 
Chrobak, Elżbieta Groń, Stanisława Gal, 

Stanisława Faltyn, Lidia Brzeźny, Helena 
Rybka, Agnieszka Zabrzewska 

Dzieci do 16 lat: Zosia Jagieła, Karolina 
Chrobak, Amelia Luberda, Patryk Jagieła, 
Helenka Chlipała, Karolina Luberda, Maja 
Jagieła, Mateusz Nowogórski, Daniel 
Szlaga, Zuzanna Gołdyn, Kamila Chlipała, 
Anna Urbaniak 

Nagrodzeni w Ochotnicy Górnej: 
Małgorzata Buczek, Chlipała Józefa, 
Szlaga Zofia, Pasoń Agnieszka, Schindler 
Zenona, Szlaga Elżbieta, Błachut Halina, 
Czajka Teresa, Jamiński Stanisław, Faltyn 
Monika, Szlaga Magdalena, Szlaga 
Sebastian, Królczyk Maciej. 

Nagrodzeni w Tylmanowej: Tabor Roman, 
Janczura Małgorzata, Turek Anna, 
Chrobak Małgorzata, Piszczek Kalina, 
Hojda Małgorzata, Ligas Stanisława, 
Ziemianek Salomea, Piszczek Danuta

Dzieci do lat 16: Ligas Mateusz, Kozielec
Zuzanna, Kundziarz Weronika, Ligas 
Anna, Biały Oliwia, Adamczyk Justyna

Tym razem pan Andrzej gościł w Szkole 
Podstawowej im. ks. prof. J. Tischnera 
w Ochotnicy Dolnej. Kolejny raz za jego 
pośrednictwem uczniowie przenieśli się 
w świat fantazji. Autor z pasją opowiadał 
o swym bogatym dorobku pisarskim oraz 
o licznych podróżach. Pisarz przekazał 
wiele cennych życiowych spostrzeżeń, 
namawiał do realizowania swoich marzeń 
i chętnie odpowiadał na liczne pytania 
młodzieży. Spotkanie przebiegło w przy-
jaznej i humorystycznej atmosferze. Na 
zakończenie pan Grabowski dokonywał 
wpisów do pamiętników oraz do zakupio-
nych książek.

Akcja ma zachęcić rodziców do odwie-
dzania bibliotek i codziennego czytania 
z dzieckiem. Każde dziecko w wieku 
przedszkolnym (3-6 lat), które przyjdzie 
do biblioteki biorącej udział w projekcie, 
otrzyma w prezencie wyjątkową Wypraw-
kę Czytelniczą na dobry czytelniczy start.
 
W Wyprawce dzieci znajdą wyjątkową 
książkę, dostosowaną pod względem 
formy i treści do potrzeb przedszkolaka 

W konkursie wzięli udział uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjów z następują-
cych miejscowości: Tylmanowa, Ochot-
nica Dolna i Ochotnica Górna. Konkurs 
składał się z trzech kategorii wiekowych: 
• I kategoria szkoła podstawowa 
klasy I-III, 
• II kategoria Szkoła Podstawowa 
klasy IV-VI, 
• III kategoria klasy VII, VIII 
oraz kl. III gimnazjalne

Po eliminacjach szkolnych wyłoniono 
następujących kandydatów: 

Szkoła Podstawowa 
im. ks. J. Twardowskiego w Tylmanowej:
Karolina Kamińska, Anna Kozielec
Emilia Tworek, Katarzyna Kozielec
Wiktor Zbozień, Hubert Michałczak

Szkoła Podstawowa 
im. ks. prof. J. Tischnera 
Weronika Chryczyk, Dorota Mikołajczyk
Julia Sikora, Amelia Luberda
Agnieszka Bandyk, Natalia Chryczyk

IV Gminny Konkurs 
Pięknego Czytania 

Mała książka,
wielki człowiek 

W dniu 29.05.2019 r. odbył się IV Gminny Konkurs Pięknego 
Czytania, zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Ochotnicy Dolnej.

Gminna Bibliotek Publiczna w Ochotnicy Dolnej bierze udział 
w projekcie „Mała książka, wielki człowiek”. Jest to projekt 
skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) realizowany 
w ramach ogólnopolskiej kampanii we współpracy z bibliotekami 
publicznymi. 

Szkoła Podstawowa 
im. mjra Henryka Sucharskiego
Amelia Piszczek, Zofia Noworolnik
Zuzanna Gierczyk, Hanna Jargiło
Zuzanna Ligas, Małgorzata Trela

Szkoła Podstawowa 
im. Marii Konopnickiej
Julia Rusnak, Małgorzata Plewa
Oliwia Chrobak, Patrycja Orawiec
Julia Smreczek, Sylwia Bulanda

Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
im. Bohaterów Krwawej Wigilii
Kamila Chlipała, Zofia Jagieła
Maria Jagieła, Martyna Chrobak
Martyna Chryczyk, Anna Brzeźna

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
Hubert Chlipała, Ewa Chrobak
Antoni Tarchała, Aleksandra Dąbrowska
Aleksandra Chlebek, Maria Rozmus

Komisja w składzie: Maria Bednarczyk, 
Stanisława Gal, Renata Chryc i Monika 
Jagieła przesłuchała 35 uczestników.

Uczestnicy konkursu zaprezentowali frag-
menty z wylosowanych książek.

Ocenie podlegała : dykcja, interpretacja 
tekstu, płynność, intonacja, emocjonalne 
podejście do czytanego tekstu, uzdolnie-
nia aktorskie.

Komisja wyłoniła laureatów :
Kategoria I - klasy I-III 
(szkoły podstawowe):
Mistrz czytania – Weronika Chryczyk
Wyróżnienia – Hubert Chlipała
Dorota Mikołajczyk

Kategoria II – klasy IV –VI:
Mistrz czytania – Amelia Luberda
Wyróżnienia – Aleksandra Dąbrowska
Patrycja Orawiec

Kategoria III kl. VII , VIII oraz gimnazja:
Mistrz czytania – Martyna Chryczyk
Wyróżnienia – Natalia Chryczyk
Sylwia Bulanda

i spełniającą najwyższe standardy w pro-
jektowaniu pięknych i mądrych książek 
dla najmłodszych, a także Kartę Małego 
Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, 
zakończoną wypożyczeniem minimum 
jednej książki z księgozbioru dziecięcego, 
Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po 
zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowa-
ny imiennym dyplomem potwierdzającym 
jego czytelnicze zainteresowania. Dzięki 
akcji dziecko pozna ważne miejsce na czy-

telniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) 
i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem 
życia kulturalnego. W Wyprawce znajdą 
coś dla siebie także rodzice – przygo-
towana dla nich broszura informacyjna 
przypomni o nieocenionej roli czytania 
w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych 
korzyściach wynikających z częstego 
odwiedzania biblioteki. Udział w projek-
cie jest całkowicie bezpłatny zarówno 
dla bibliotek, jak również dla dzieci i ich 
rodziców.
 
Wyprawki Czytelnicze dla dzieci w wieku 
przedszkolnym będzie można odebrać od 
września 2019 r. w ponad 5 tys. biblio-
tek w całej Polsce, które zgłosiły się do 
projektu, w tym w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Ochotnicy Dolnej i jej filiach 
w Tylmanowej i Ochotnicy Górnej. 

Pełna lista bibliotek biorących udział 
w akcji znajduje się na stronie 
www.wielki-czlowiek.pl                   >>>
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Badania wykazują, że dzieci wychowy-
wane pośród książek są bardziej pewne 
siebie, mają większy niż rówieśnicy zasób 
słownictwa i dobrze rozwiniętą wy-
obraźnię. Pożytki z czytania mają także 
konkretny wymiar materialny: czytające 
dzieci osiągają sukcesy i zarabiają więcej 
od tych, które nie czytają.
 
Nieodłącznym elementem czytania dzie-
ciom w wieku przedszkolnym jest obec-

Koncert rozpoczął się od marsza pt. 
„Intrada regionalna”, po którym na 
scenę dołączyli członkowie zespołów 
regionalnych Spod Gorca i Nucicek oraz 
Chóru Parafialnego, aby w dalszej części 
koncertu wykonać z orkiestrą kilka utwo-
rów regionalnych, które zostały opraco-
wane na wspólnych próbach w ramach 
w/w projektu. Na scenie pojawiło się 
łącznie 120 wykonawców w przedziale 
wiekowym od 5 do 80 lat.

ność rodzica/opiekuna, który nie tylko 
wciela się w książkowych bohaterów, ale 
staje się przewodnikiem w nowej przygo-
dzie przeżywanej wspólnie z dzieckiem, 
budując tym samym relacje, które z całą 
pewnością zaowocują w przyszłości.

Pierwsza edycja projektu miała miejsce 
we wrześniu 2018 r.. Zgłosiło się do nie-
go blisko 800 bibliotek publicznych z całej 
Polski, co wraz z podległymi im filiami 

daje łącznie 3,5 tys. oddziałów biblio-
tecznych, w których można było odebrać 
Wyprawki Czytelnicze. Przez pierwsze 
cztery miesiące trwania pilotażu bibliote-
kę odwiedziło ponad 35 tys. trzylatków 
z rodzicami – dla większości z nich była 
to pierwsza wizyta w bibliotece. Dzięki 
pilotażowi akcji bibliotekom publicznym 
przybyło ponad 30 tys. nowych czytelni-
ków.
 

Koncert Orkiestry Dętej 
OSP Ochotnica Dolna na 
zakończenie projektu 
”Tożsamość naszym 
wspólnym dobrem”
W dniu 24.02.2019 r. w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy 
Dolnej licznie zgromadzona publiczność wraz z Wójtem Gminy 
Ochotnica Dolna Panem Tadeuszem Królczykiem oraz Sekretarz 
Gminy Ochotnica Dolna i Radną Powiatu Panią Marią Łojas – 
Jurkowską, wysłuchała koncertu, który był zwieńczeniem projektu pt. 
„Tożsamość regionalna naszym wspólnym dobrem przekazywanym 
poprzez muzykę Orkiestry Dętej OSP Ochotnica Dolna i Zespołu 
Regionalnego Spod Gorca oraz doposażenie orkiestry i organizacja 
występu”. 

WOK OCHOTNICA DOLNA

Koncert był zwieńczeniem projektu, 
którego celem jest utrzymanie tożsamości 
regionalnej wraz z popularyzacją tradycji 
kulturowych poprzez doposażenie 
Orkiestry Dętej OSP Ochotnica Dolna 
w instrumenty muzyczne zwiększające 
atrakcyjność repertuaru muzycznego 
i jego poziomu artystycznego. Benefi-
cjentem projektu jest Ochotnicza Straż 
Pożarna w Ochotnicy Dolnej. Operacja 
współfinansowana jest ze środków Unii 

Europejskiej w ramach działania Wsparcie 
dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER. Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja 
Zarządzająca PROW 2014-2020 – Mini-
ster Rozwoju Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Operacja realizowana jest w ramach 
Strategii Rozwoju Lokalnego kierowane-
go przez społeczności wdrażanej przez 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Gorce-Pieniny”.

Wartość całego projektu wyniosła 
56 578,13 zł, kwota dofinansowania 
z budżetu Unii Europejskiej to 50 000 zł.
W budżecie operacji, oprócz zakupu instru-
mentów muzycznych, zaplanowano druk 
ulotek i plakatów promujących koncert 
oraz cały projekt. Dodatkowo zaplanowa-
no też działania mające wpływ na rzecz 
ochrony środowiska. Ponieważ orkiestrze 
zdarza się grać w plenerze, gdzie nie ma 
dostępu do prądu stałego w ramach opera-
cji zakupiono solarny zestaw zasilający. 

Na początek Monika Jagieła – koordynator 
projektu - przywitała gości, publiczność 
oraz wykonawców, a następnie opowie-
działa o całym przedsięwzięciu.
Koncert rozpoczął się od krótkiej rymo-
wanki (niespodzianki) napisanej specjalnie 
na tę okoliczność. Każdy członek orkiestry, 
który otrzymał nowo zakupiony instrument 
został delikatnie i żartobliwie „przymu-
szony” do zagrania solo na tym właśnie 
instrumencie. A rymowanka brzmiała tak:

Szanowni zebrani! Nadstawcie dziś ucha,
Występu solistów zechciejcie posłuchać

Na uczestników czekało mnóstwo atrakcji:
• liczne konkursy, zabawy i konkurencje 
sportowe z nagrodami prowadzone przez 
animatorów
• kącik malucha z animatorką, a w nim 
namiociki, tunele, iglo, basen z kulkami, 

Piknik Rodzinny z okazji 
Dnia Dziecka
W niedzielę 2 czerwca, dzieci i ich rodzice wspólnie świętowali Dzień 
Dziecka zorganizowany przez Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy 
Dolnej. 

Oto są przed Wami muzyczni szczęściarze,
Którzy nowe sprzęty otrzymali w darze.

Tuba trafia w ręce Wojtka Szczepaniaka,
najradośniejszego w orkiestrze chłopaka.
Gra najgłośniej z wszystkich, najwięcej też gada,
najbardziej się cieszy, gdy koncert wypada.

Niechaj ten największy instrument muzyczny,
przysporzy Ci blasku na występach licznych.
A teraz nam zagraj „solo” na tej tubie,
Poddaj ją i siebie generalnej próbie.

Na rogu grać będzie, ku naszej radości,
Marian Brzeźny, który słynie ze swej wrażliwości.
Miłość do muzyki, dostał „na mój dusiu”,
Jako dar dziedziczny po ojcu „Dudusiu”.

Przeogromny talent drzemie w tym chłopaku.
Jemu grają nawet piły na tartaku.
A jak w róg myśliwski zadmie z całej mocy,
Zwierz nie wyjdzie z dziury nawet o północy.

Grzesiek Ptaszek dotąd w stary bęben walił.
Ile pałek złamał? Tym się nie pochwalił.
Ale tę ostatnią, powiem Wam w sekrecie,
Złamał na przeglądzie orkiestry w powiecie.

Teraz kiedy nowy bęben do rąk dostał,
Jest jak uskrzydlony, wyzwaniom chce sprostać.
Jak paw dumny będzie, rytmy nam wystuka
A pałką do ciasta już nie będzie pukał.

Sprzęty perkusyjne wezmą w używanie
Tomek Królczyk wraz z Olą Chlebkówną na 
zmianę.
A gdy ich czasami przeszkoda zatrzyma,
To do perkusistów dołączy Martyna

Zakupiliśmy też kilka przeszkadzajek
Na, których Wam zagra bardzo fajny grajek
Karolina w dzwonki pałeczką uderzy
I już płynie wokół muzyka pasterzy

Tomek ma coś w sobie, jakąś moc magiczną
Pociąga za sobą gromadkę dość liczną.

Dziewczęta chętnie na perkusji grają,
A Tomka za przykład dla siebie stawiają.

Dziękujemy pięknie kolegom z drużyny,
za ich gest odwagi, za ich tęgie miny.
To znak żeśmy w dobre ręce sprzęt oddali,
Że z potrzeby serca wszyscy będą grali.

A na nowych członków w orkiestrze czekamy
Bo tych  instrumentów już troszeczkę mamy
Niech dołączą do nas i duzi i mali
Co muzyką żyją i będą ją kochali.

W ramach projektu zakupiono następują-
ce instrumenty: tubę B, waltornię, zestaw 
perkusyjny, bęben marszowy, instrument 
perkusyjny Pearl Ashtone Block, Instru-
ment perkusyjny Hammered Steelbell, 
latin percusion plus statyw, stołek do 
perkusji, zestaw talerzy do perkusji, sto-
pę, werbel, statyw werblowy oraz statyw 
pod Hi-Hat.

Operacja, którą realizujemy polega na 
ciągłym kultywowaniu i promocji lokalnej 
twórczości poprzez doposażenie Orkie-
stry Dętej OSP Ochotnica Dolna. Orkie-
stra od samego początku istnienia pełni 
szczególną rolę w życiu kulturalnym swo-
jego regionu i znajduje się w czołówce 
orkiestr dętych w Małopolsce. Uświetnia 
swoją grą wszystkie najważniejsze uro-
czystości szczebla lokalnego, a występu-
jąc poza granicami gminy jest jej swoistą 
wizytówką.  Współpracuje z zespołem re-
gionalnym Spod Gorca, który działa przy 
WOK. Zespół ten poprzez swoje występy 
przyczynia się znacznie do zachowania 
i propagowania lokalnej kultury i folkloru. 
To właśnie z tym zespołem w ramach 
działań projektowych opracowany został 
nowy sposób popularyzacji i kultywowa-
nia lokalnej tożsamości dwóch odrębnych 
twórców lokalnych promujących region 
przy wykorzystaniu muzyki. Do współ-
pracy zaproszono również jeszcze dwa 

zespoły zaprzyjaźnione z orkiestrą: Chór 
Parafialny oraz szkolny zespół regionalny 
Nucicki. W połączeniu tych podmiotów 
zostało opracowanych 6 utworów regio-
nalnych wchodzących w skład stałego 
repertuaru Orkiestry Dętej. Pieśni ludowe 
Orkiestra systematycznie wprowadza 
w swój repertuar w trosce o zachowanie 
tożsamości regionalnej.

W dalszej części koncertu usłyszeliśmy 
utwór pt. „Góralu, czy Ci nie żal”, a zaśpie-
wał duet Natalia Szczepaniak oraz Zbi-
gniew Chlebek. Po wysłuchaniu utworów 
regionalnych przenieśliśmy się w świat 
filmowy. Pierwszym utworem był „Mo-
riccone`s Melody” napisany przez Ennio 
Morricone do filmu „Misja” – solo Natalia 
Szczepaniak, a po nim za sprawą utworu 
z filmu o zbójniku Janosiku powróciliśmy 
do górskich krajobrazów. W dalszej ko-
lejności orkiestra zagrała utwór napisany 
przez amerykański zespół rockowy do 
filmu o sympatycznym zielonym ogrze 
o imieniu Shrek. Utwór nosi nazwę 
„Accidentally in love”, czyli „Przypadkowo 
zakochany”. W kolejnym utworze po raz 
kolejny usłyszeliśmy piękny wokal Natalii 
Szczepaniak w utworze „You Raise me 
up”. Następna piosenka wprowadziła nas 
w klimat muzyczny Franka Sinatry, a to za 
sprawą utworu „New York, New York”. Na 
zakończenie Orkiestra Dęta zagrała utwór 
„One moment in Time” a solo wykonała 
go Natalia Szczepaniak. Publiczność owa-
cjami na stojąco podziękowała wykonaw-
com, a orkiestra na bis zagrała  marsza 
„Alamo”.

Dziękujemy serdecznie wszystkim arty-
stom małym i dużym oraz publiczności za 
tak liczne przybycie.
 
Tekst: Monika Jagieła
Zdjęcia: Agata Młynarczyk

poduchy, pluszaki, klocki, zabawki, gry 
i opieka.
• wielka dmuchana zjeżdżalnia,  koszy-
kówka i pałac
• stoiska z zabawkami, watą cukrową, 
goframi, kręconymi ziemniaczkami 

i lodami
• kącik plastyczny i warsztaty recyklin-
gowe (warsztaty tworzenia postaci super 
bohaterów, zwierzaków, domków dla 
lalek itd.) 
• warsztaty rękodzielnicze – wiklina z ga-
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zet, na których został wykorzystany czer-
wony papier z EKO PIKNIKU, z którego to 
pod czujnym okiem Pani Jadwigi Bandyk 
zostały zrobione ciekawe „eko rzeczy”) 
• zabawy ruchowe, cyrkowe, zawody 
sportowe, szczudlarz puszczający bańki 
mydlane, tańce, animacje prowadzone 
przez M&M Events
• darmowe kiełbaski z grila

Okazji do zabawy nie brakowało a i po-
goda nie zawiodła. Dużą popularnością 
cieszyło się miasteczko z dmuchańcami. 
Dzieci z radością skakały i zjeżdżały 
po stromej zjeżdżalni, grały w kosza na 
dmuchanym boisku a najmniejsze dzie-
ciaczki miały swój dmuchany odpowied-
nio zabezpieczony pałac oraz swój kąci 
z przeróżnymi atrakcjami i Panią, która 
się nimi opiekowała. Każde dziecko, które 
przyszło na piknik otrzymało karnecik 

na darmowe dmuchańce. Można było 
wygrać również karneciki na lody, gofry, 
zakręcone ziemniaczki, watę cukrową
i popcorn. Ponadto zwycięzcy, jak 
również uczestnicy każdego konkursu                   
i zawodów nagradzani byli upominkami 
rzeczowymi.

Oprócz licznych różnorakich zabaw  pro-
wadzonych przez animatorów na scenie 
amfiteatru oraz pod sceną w niedzielne 
popołudnie występowały dziecięce 
zespoły, które działają przy WOK. Zespół 
wokalno – instrumentalny „Dzienna 
Dawka Rzępolenia” zagrał i zaśpiewał 
kilka znanych i lubianych przebojów 
muzycznych. Tłumy widzów przyciągnęły 
występy akrobatyczno - gimnastyczne 
w wykonaniu dzieci i młodzieży oraz tre-
nerów z zajęć gimnastycznych prowadzo-
nych w WOK.

29.06. zespół muzyczny KNT grał do 
tańca licznie zgromadzonej młodzieży 
(i nie tylko), która przy dźwiękach muzyki 
bawiła się prawie do białego rana. Bardzo 
dziękujemy wszystkim „imprezowiczom” 
za łączną kwotę 3 570 zł, którą to prze-
kazali na rzecz osób niepełnosprawnych 
kupując bilet na zabawę. Dziękujemy 
wszystkim członkom zespołu muzycznego 
KNT, którzy wyszli z pomysłem zorgani-
zowania charytatywnej zabawy tanecznej,  
a potem jego realizacją. Dziękujemy rów-
nież basiście - Panu Leszkowi Szewczyko-
wi, który to w sytuacjach awaryjnych jest 
zawsze tam, gdzie jest potrzebny:)

Kolejnego dnia w piękne niedzielne 
popołudnie Wójt Gminy Ochotnica Dolna, 
Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy 
Dolnej oraz rodzice – (przede wszystkim 
Pani Małgorzata Chlipała), podopieczni             
i opiekunowie OREW oraz SPdP zorgani-
zowali  Charytatywny Piknik Rodzinny.
W ramach festynu przybyli goście mogli 
posłuchać i obejrzeć i występy zespołów 
lokalnych:
• Młodzieżowy zespół folkowy HAJNICA
• Przedstawienie w wykonaniu 
Podopiecznych OREW oraz Szkoły 
Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

Dużym zainteresowaniem cieszył się 
także pokaz trialu rowerowego. Chłopcy              
z klubu Trial Ochotnica skakali po różnego 
rodzaju przeszkodach (paletach, podjaz-
dach, oponach) na specjalnych rowerach 
dostosowanych do uprawiania tego typu 
sportu.

Nikt z imprezy nie wyszedł z pustymi 
rękoma. Tego dnia plac przy Wiejskim 
Ośrodku Kultury nie tylko się zielenił, ale 
mienił tysiącem barw i kolorów. Wypeł- 
niła go radosna atmosfera wspólnej 
rodzinnej zabawy. Dobre humory 
potwierdziły, że wszyscy dobrze się bawili 
i każdy znalazł coś fajnego dla siebie.                                                                                                                                          
    
Życzymy wszystkim dzieciakom, aby 
„DZIEŃ DZIECKA” trwał przez cały rok!

I Piknik Charytatywny 
W dniach 29 i 30 czerwca 2019 r. przy Wiejskim Ośrodku Kultury 
w Ochotnicy Dolnej zorganizowano I PIKNIK CHARYTATYWNY 
na rzecz budowy „DOMU ŻYCIA’ dla osób z niepełnosprawnością 
intelektualną. 

• Występ  zespołów regionalnych 
NUCICKI i SPOD GORCA
• Wujek Misiek Animacje - program ani-
macyjny dla dzieci  
• Koncert zespołu muzycznego ECLIPSE
• Pokaz trialu rowerowego w wykonaniu 
chłopaków z klubu TRIAL OCHOTNICA
• Występ kapeli góralskiej WSTONZECKI

Oprócz występów artystycznych na zgro-
madzonych czekały jeszcze inne liczne 
atrakcje:
• Promocja książki „DAWNA KUCHNIA 
GÓRALI GORCZAŃSKICH” i możliwość 
skosztowania przepysznych potraw regio-
nalnych przygotowanych przez gospo-
dynie ze Związku Podhalan w Ochotnicy 
Dolnej oraz autorów przepisów zamiesz-
czonych w książce kulinarnej
• Rodzice podopiecznych OREW i Szkoły 
Specjalnej Przysposabiającej do Pracy 
upiekły pyszne ciasta, którymi każdy 
uczestnik pikniku mógł się poczęstować.
• Podczas pikniku częstowano również 
kiełbasą z grilla.
• Dla najmłodszych uczestników zorgani-
zowano atrakcje nie tylko sportowe, ale 
także plastyczne z różnorakimi warsz-
tatami, animacje, kiermasz produktów 
rękodzielniczych, popcorn, wata cukrowa, 

lody, dmuchane zjeżdżalnie, ciuchcia, 
eurobungee oraz ścianka wspinaczkowa 
GOPR. 

Podczas pikniku odbyła się zbiórka pu-
bliczna do puszek, podczas której udało 
się zebrać kwotę 21 000 zł – dziękujemy
wszystkim ofiarodawcom za wkład 
pieniężny, jak również wszystkim firmom                    
i osobom prywatnym za przekazanie 
fantów na sierpniową loterię. 

Serdeczne podziękowania składamy 
również Wójtowi Gminy Ochotnica Dolna 
Tadeuszowi Królczykowi, wolontariuszom, 
członkom zespołów, konferansjerom, 
animatorom, wystawcom, Związkowi 
Podhalan, ratownikom GOPR, dyrekcji, 
rodzicom i opiekunom OREW i SPdP oraz 
wszystkim tym, którzy poprzez swoją 
obecność, zaangażowanie i pomoc i przy 
organizacji pikniku przyczynili się do 
tak szczytnego celu, jakim jest niesienie 
pomocy osobom potrzebującym.  

Memoriał rozpoczął się tradycyjnie od 
zawodów narciarskich. Następnie została 
odprawiona uroczysta msza święta przez 
Kapelana Zarządu Głównego Związku 
Podhalan w Polsce i proboszcza parafii 
pw. Wniebowzięcia NMP w Ochotnicy 
Górnej ks. Stanisława Kowalika. W mszy 
św. uczestniczyli goście i mieszkańcy 
Gminy Ochotnica Dolna. Wziął w niej 
udział również Wójt Gminy Ochotnica 
Dolna Pan Tadeusz Królczyk, który na 
mszę św. do „Wojtyłowej Gazdówki” 
ubrał się „po góralsku”. Na zakończenie 
nabożeństwa, przy dźwiękach skrzypiec 
i basów, rozbrzmiała „Barka”.

W kaplicy pw. Św. Józefa Robotnika 
na Studzionkach tradycyjnie została 
odprawiona uroczysta msza św. w intencji 
artystów i twórców ludowych. Mszy św. 
przewodniczył ks. dr Stanisław Kowalik – 
kapelan Związku Podhalan oraz proboszcz 
parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Ochot-
nicy Górnej. 

W wydarzeniu udział wzięli Wójt Gminy 
Ochotnica Dolna Pan Tadeusz Królczyk, 
Sołtys Sołectwa Ochotnica Górna Pan 
Wiesław Maciąga, prof. Politechniki 
Krakowskiej Krzysztof Wielgus, właści-
ciele skansenu na Studzionkach Wojciech 
i Natalia Mulet oraz wielu innych znamie-
nitych gości i mieszkańców. 

V Memoriał na Skałce 
w Ochotnicy Górnej

Spotkanie artystów 
i twórców ludowych 
na Studzionkach 
w Ochotnicy Górnej 

Po raz piąty, na Skałce w Ochotnicy Górnej, odbył się memoriał 
Jana Pawła II. Wydarzenie upamiętnia pobyt Karola Wojtyły wraz 
z młodzieżą w 1955 r. w domu Katarzyny i Józefa Janczurów, 
obecnie w tzw. „Wojtyłowej Gazdówce”.

Maj w Gminie Ochotnica Dolna rozpoczął się od spotkania artystów 
i twórców ludowych Łuku Karpat na Studzionkach w Ochotnicy 
Górnej. Było to już VIII  spotkanie na Szlaku Kultury Wołoskiej. 

WOK OCHOTNICA GÓRNA 

Po mszy św. przyszedł czas na wręczenie 
nagród dla zwycięzców zawodów nar-
ciarskich. Najlepszy okazał się Krzysztof 
Ligęza. Na drugim miejscu znalazł się Le-
szek Dłubacz. Trzecie miejsce przypadło 
w udziale Krzysztofowi Dobrzyńskiemu.

Na koniec rozpalono ognisko i upieczono 
kiełbaski.

Nad bezpieczeństwem uczestników czu-
wali przedstawiciele GOPR i policji.

Organizatorem Memoriału jest Wiejski 
Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej 

wraz z: Parafią pw. Wniebowzięcia NMP, 
Gorczańskim Oddziałem Związku Podha-
lan w Ochotnicy Górnej, Stowarzyszeniem 
Odkrywamy Gorce, Kołem Gospodyń 
Wiejskich w Ochotnicy Górnej, Grupą 
Podhalańską GOPR Sekcja Ochotnica, 
Przedstawicielami Komendy Powiatowej 
Policji w Nowym Targu, Młodzieżowym 
Klubem Sportowym TRIAL Ochotnica, 
Fundacją Szlaki Papieskie i Gminą Ochot-
nica Dolna.

Na mszę św. przybyli przedstawiciele 
Związków Podhalan z pocztami sztan-
darowymi z Lubomierza, Niedźwiedzia, 
Dębna, Ochotnicy Dolnej i Górnej oraz 
9 Podhalańska Drużyna Harcerska im. 
Olgi i Andrzeja Małkowskich wraz opie-
kunką Panią Moniką Gierczyk. 

Po mszy św. udano się na wspólne posia-
dy przy góralskiej muzyce i tradycyjnym 
poczęstunku przygotowanym przez Koło 
Gospodyń Wiejskich w Ochotnicy Górnej 
i Stowarzyszenie Odkrywamy Gorce. 

Imprezie towarzyszyła wystawa prac arty-
stów i twórców ludowych oraz kiermasz. 
W tegorocznym spotkaniu na Studzion-

kach wzięli udział artyści z Ukrainy, którzy 
także przygotowali stoiska ze swoimi 
pracami.
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Na scenie, ze swoim repertuarem mu-
zycznym, zaprezentował się dziecięcy 
teatr muzyczny Hejo oraz zespół Ochotni 
z Ochotnicy Górnej. 

Na najmłodszych czekało wiele atrakcji: 
w WOK w Ochotnicy Górnej odbyły się 
zajęcia z robotyki, na płycie boiska przy 

Majówka 
w Ochotnicy Górnej 

Ochotni w Dortmundzie 

IV Gminny Konkurs 
Kaligraficzny

2 maja w Ochotnicy Górnej odbyła się majówka, która była 
kontynuacją pierwszomajowego spotkania artystów i twórców 
ludowych na Studzionkach. Majówka przebiegała pod hasłem 
„Artyści dzieciom” - na skwerku w Ochotnicy Dolnej zgromadzili się 
artyści i twórcy ludowi, którzy wystawili swoje prace i poprowadzili 
warsztaty dla dzieci z hafciarstwa, malowania na szkle, bibułkarstwa 
oraz rzeźby. 

Zespół regionalny Ochotni z Ochotnicy Górnej reprezentował 
Gminę Ochotnica Dolna w Dortmundzie podczas festynu 
charytatywnego organizowanego przez Polską Misję Katolicką. 
Dochód z festynu przeznaczony został na budowę domu 
katolickiego. 

21 lutego w Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej odbył 
się po raz czwarty Gminny Konkurs Kaligraficzny. Wzięło w nim 
udział 9 najlepszych uczniów ze szkół z Gminy Ochotnica Dolna, 
wyłonionych w eliminacjach szkolnych. 

Szkole Podstawowej im. Marii Konopnic-
kiej zorganizowano gry i zabawy, odbyły 
się również pokazy w wykonaniu zawod-
ników MKS Trial Ochotnica. 

Majówce towarzyszyła degustacja potraw 
regionalnych przygotowanych przez Koło 
Gospodyń Wiejskich w Ochotnicy Górnej 
oraz Stowarzyszenie Odkrywamy Gorce. 

Na zakończenie imprezy zorganizowano 
pokaz filmu „Ostatni górale”, którego jed-
nym z głównym bohaterów jest ochotni-
czanin Jarek Buczek. 

Organizatorami majówki byli Wiejski 
Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej 
i Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnic-
kiej w Ochotnicy Górnej. 

WOK TYLMANOWA

Zadaniem uczestników Konkursu Ka-
ligraficznego było przepisanie wiersza 
Hanny Łochockiej pt. „Słowa ojczyste”. 
Komisja oceniała prace wg następujących 
kryteriów: ogólne wrażenie estetyczne, 
utrzymywanie się w liniaturze, prawidło-
wy kształt liter i ich proporcje, właściwe 
połączenia literowe i poprawność orto-
graficzna. 

Wyniki:
I miejsce - Patrycja Zabrzeska - ZSP im. 
mjra H. Sucharskiego w Tylmanowej
II miejsce - Wiktoria Rzadkosz - SP im. 
ks. prof. Józefa Tischnera w Ochotnicy 
Dolnej
III miejsce - Joanna Urbaniak - SP im. 
ks. prof. Józefa Tischnera w Ochotnicy 
Dolnej

Wyróżnienia:
Julia Rusnak - SP im. Marii Konopnickiej 
w Ochotnicy Górnej

Prowadzący pokazali zebranym różne 
techniki i sposoby rzeźbienia w owocach 
i warzywach. Zapoznali uczestniczki 
z szerokim asortymentem narzędzi i spo-
sobem ich używania w celu osiągnięcia 
określonych efektów podczas pracy na 
produktach. 

Wykonane zostały różnorakie dekoracje 
przeznaczone na talerze oraz na stół, tak-
że te, związane ze zbliżającą się Wielka-
nocą. Zrobiło się smacznie i wiosennie. 

Na koniec Panie mogły skosztować kilka 
rodzajów sushi oraz pysznej oryginalnej 
sałatki warzywnej – dań przygotowanych 
przez prowadzących zajęcia. 

Mamy nadzieję, że carving będzie zachętą 
i inspiracją dla Pań do tworzenia ich wła-
snych, smacznych dekoracji talerzy i stołu. 

Kategoria: przedszkole - kl. „0”
I miejsce - Karolina Adamczyk
II miejsce - Szymon Dyda
III miejsce - Arkadiusz Bodziarczyk, 
Martyna Duda
Wyróżnienie - Laura Jurek

Kategoria: Kl. I - kl. III
I miejsce - Julia Michałczak
II miejsce - Karolina Kamińska
III miejsce - Zuzanna Świtecka
Wyróżnienie: Zuzanna Kozielec, 
Amelia Noworolnik, Julia Michałczak

Kategoria: kl. IV - VI
I miejsce - Zuzanna gierczyk
II miejsce - Wiktoria Tarchała
III miejsce - Beata Hebda
wyróżnienie - Kinga Ligas

Wszystkim uczestnikom serdecznie 
gratulujemy!

Carving na Dzień Kobiet 
w Wiejskim Ośrodku 
Kultury w Tylmanowej 

VI Konkurs Piosenki 
o Mamie w WOK 
Tylmanowa

W Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej odbyły się zajęcia 
z carvingu, czyli rzeźbienia w owocach i warzywach. Spotkanie było 
okazją do świętowania przez Panie Dnia Kobiet. 

Ostatniego maja w Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej odbył 
się po raz szósty Konkurs Piosenki o Mamie. Wzięło w nim udział 
30 osób, które zaśpiewały utwory dla swoich mam. Jury w składzie: 
Zofia Brzeźna, Barbara Konopka, Stanisław Urbaniak, wyłonili 
zwycięzców:

Ewa Chrobak - SP im. Jana Pawła II 
w Ochotnicy Dolnej

W Konkursie wzięły udział: Maja Chrobak 
(SP im. Marii Konopnickiej w Ochotnicy 
Górnej), Natalia Gołdyn (Niepubliczna 
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 
Krwawej Wigilii w Ochotnicy Dolnej – 

Młynne), Amelia Noworolnik (ZSP im. 
mjra H. Sucharskiego w Tylmanowej) 
i Dominika Dąbrowska (SP im. Jana Pawła 
II w Ochotnicy Dolnej).

Zwycięzcom i uczestnikom Konkursu 
nagrody wręczył Pan Marek Żołądź – 
dyrektor ZSP im. mjra H. Sucharskiego 

w Tylmnaowej. Organizatorami konkursu 
byli Pani Zofia Brzeźna i Pani Alicja Kozie-
lec z ZSP im. mjra H. Sucharskiego w Tyl-
manowej oraz Wiejski Ośrodek Kultury 
w Tylmanowej.
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Festyn Rodzinny był idealną okazją do 
zaprezentowania rodzicom efektów pracy 
dzieci nabywanych przez nie, przez cały 
rok, podczas zajęć w Wiejskim Ośrodku
Kultury w Tylmanowej. Na scenie 
amfiteatru wystąpiły grupy taneczno – 
akrobatyczne trenujące pod opieką Pani 
Karoliny Chałupki – Gabryś. Zaprezento-
wała się również grupa baletowa, której 
instruktorką jest Pani Magdalena Lippa. 
Z utworami muzycznymi, dedykowanymi 
mamom i tatom, wystąpili soliści z ogniska 
wokalnego, prowadzonego przez Pana 
Stanisława Urbaniaka. 

Z bogatym programem artystycznym, na 
scenie, zaprezentowali się podopieczni 

Tylmanowskie lato rozpoczęło się od 
dźwięków muzyki Łuku Karpat zapre-
zentowanej przez kapelę regionalną 
Boguckich. Następnie na scenie amfite-
atru wystąpiły solistki z ogniska muzycz-
nego działającego w Wiejskim Ośrodku 

V Festyn Rodzinny 
w Tylmanowej

Tylmanowskie lato 2019 

2 czerwca 2019 r. w Tylmanowej odbył się po raz piąty Festyn 
Rodzinny. Słoneczna pogoda sprawiła, że dzieci mogły skorzystać 
z wielu atrakcji przygotowanych specjalnie dla nich: skakance, 
malowanie twarzy, zabawy z animatorami, darmowe popcorn 
i wata cukrowa. 

W ostatnią niedzielę lipca, w Tylmanowej, po raz XVII odbyło 
się tradycyjne Tylmanowskie lato. Przy amfiteatrze obok 
boiska sportowego zgromadzili się mieszkańcy oraz goście, aby 
wspólnie spędzić niedzielne popołudnie. Swoją obecnością 
zaszczycili także Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk 
wraz z Przewodniczącym Rady Maciejem Mikołajczykiem 
i Radnymi. Imprezę otwarł kierownik Wiejskiego Ośrodka Kultury 
w Tylmanowej Pan Jan Ligas, który przywitał zgromadzonych 
i życzył im udanej zabawy.  

Akademii Przedszkolaka w Tylmanowej, 
których przygotowała Pani Katarzyna 
Chlebek. Występ, pod okiem Pani Lucyny 
Rozmus, dali także uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego 
w Tylmanowej. Z kolei uczniowie Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego im. mjra Hen-
ryka Sucharskiego w Tylmanowej, pod 
kierunkiem Pani Stanisławy Noworolnik, 
przygotowali regionalne wystąpienie 
z tańcem i śpiewem góralskim. Opiekun-
kami nowopowstałej grupy regionalnej są 
Panie Zofia Brzeźna i Teresa Mastalerz.
Gościnnie, na tylmanowskiej scenie, 
zaśpiewała grupa „Muzyczny Przystanek” 
ze Szczawnicy. Na zakończenie Festy-
nu Rodzinnego wystąpił Gminny Klub 

Seniora, który bawił publiczność wesołym 
śpiewem i humorystycznymi scenkami. 
Seniorów, w śpiewie, wsparły Martyna 
Kukuczka i Sylwia Bulanda - z Ochot-
nicy. Program artystyczny z seniorami 
i młodzieżą przygotował Michał Busek – 
instruktor i animator kultury.

Kultury w Tylmanowej: Zuzanna Gierczyk, 
Zuzanna Świtecka, Beata Hebda, Wiktoria 
Tarchała, Wiktoria Wąchała. Zajęcia 
wokalno – muzyczne prowadzi Pan Stani-
sław Urbaniak. 

Po solistkach na scenie, z wesołym mu-
zycznym repertuarem, zaprezentował się 
Gminny Klub Seniora ”Wiecznie młodzi” 
wraz z instruktorem Michałem Buskiem. 
Późnym popołudniem na tylmanowskiej 
scenie wystąpiła Gosia Andrzejewicz, 
na której koncert przybyło wielu fanów. 
Następnie na scenie pojawił się zespół 
Boney M Cover, który rozgrzewał publicz-
ność afrykańskimi rytmami. Na koniec 
wystąpił góralski kabaret Truteń, który do 
wieczora bawił widzów zabawnymi ske-
czami. Dla tych, którzy nie mieli jeszcze 
dość zabawy, do późnych godzin nocnych 
grał DJ. 

W trakcie imprezy można było skoszto-
wać tradycyjnej kuchni przygotowanej 
przez Związek Podhalan w Tylmanowej. 
Organizatorem Tylmanowskiego lata 
2019 był Wiejski Ośrodek Kultury w 
Tylmanowej. 

1. Początki społeczności 
żydowskiej
Historia Żydów w naszym regionie 
sięga połowy XVII wieku. Wprawdzie do 
okolicznych miast od dawna docierali już 
żydowscy kupcy (zwłaszcza na jarmarki 
do Nowego Targu i Krościenka), jednak 
tereny te były objęte przywilejem De 
non tolerandis Judaeis, który zakazywał 
osiedlania się osobom wyznania mojże-
szowego na stałe. Dopiero w 1640 roku 
starosta nowotarski Adam Kazanowski po 
raz pierwszy pozwolił osiedlić się na tere-
nie swojego starostwa kilku żydowskim 
rodzinom. Wkrótce w jego ślady idzie 
starosta czorsztyński, rozpoczynając tym 
samym ponad 300-letnią historię społecz-
ności żydowskiej na tych terenach.

Pierwszych Żydów sprowadzano do 
prowadzenia starościńskich i dworskich 
karczm, posiadających prawo sprzedaży 
alkoholu (tzw. przywilej propinacyjny). 
Zgodnie z ówczesnym zwyczajem, oso-
bom wyznania katolickiego nie wypadało 
prowadzić handlu alkoholem, dlatego 
też powszechnie oddawano tę działal-
ność Żydom. Pozwalano im również na 
otwieranie sklepów, a starosta nowotar-
ski powierzył im nadzór nad dochodami 
starostwa.

Szybki rozwój społeczności żydowskiej 
w regionie rozpoczął się w połowie XIX 
wieku. Sprzyjał temu postępujący od 
1859 r. proces równouprawnienia galicyj-
skich Żydów; w wyniku cesarskich reform 
(tzw. Autonomia Galicyjska) zezwolono 
Żydom na swobodne zamieszkiwanie na 
terenach wiejskich, zlikwidowano zakaz 
uprawiania niektórych zawodów i rze-
miosł, a w 1861 r. nadano im pełnię praw 
wyborczych.

Spowodowało to szybki awans eko-
nomiczny Żydów oraz rozwój ich 
społeczności. Licznie napływali nowi 
osadnicy. Wznoszono synagogi i kirkuty. 
W społecznościach regionu najczęściej 
dominowali Żydzi ortodoksyjni i ubodzy 
chasydzi często związani z dworem Cady-
ka Halberstama z Nowego Sącza. Część 
Żydów szybko się wzbogaciła, tworząc 
elitę w swych środowiskach.

2. Codzienność 
W Ochotnicy pierwsi Żydzi osiedlili się 
stosunkowo późno, bo dopiero w XVIII 
wieku. Społeczność żydowska w Ochot-

O ochotnickich Żydach
nicy, podobnie jak w całej Galicji, trudniła 
się handlem, drobnym rzemiosłem oraz 
usługami. Bardzo często Żydzi posiadali 
w dzierżawie browary, młyny oraz tartaki. 
Część z nich uprawiała również skromne 
role. Żydzi szybko wrośli w krajobraz wsi. 
Relacje z pozostałymi mieszkańcami były 
poprawne, społeczność żydowską trak-
towano na równi z innymi, utrzymywano 
zwykłe, dobrosąsiedzkie stosunki.

W przeddzień wybuchu II Wojny Świato-
wej społeczność żydowska była już cał-
kiem liczna: według spisu wieś zamieszki-
wało 19 rodzin żydowskich – łącznie 227 
osób. Żydzi zajmowali głównie centralną 
część obydwu Ochotnic. Prowadzili oni 
we wsi praktycznie wszystkie karczmy 
i sklepy, zajmowali się też handlem obno-
śnym i rzemiosłem (krawiectwo, szew-
stwo, piekarstwo, garbowanie skór, itp.). 
W rękach przedsiębiorców żydowskich 
znajdowały się również niektóre ochot-
nickie tartaki i młyny. 

Społeczność wzniosła trzy bożnice: dwie 
z nich znajdowały się w Ochotnicy Dolnej 
- pierwsza u rodziny Fuhrmanów „Pod 
Słubicą”, a druga, wraz z mykwą - u Weis-
sów w osiedlu Dłubacze. Dom modlitwy 
wspólnoty żydowskiej z Ochotnicy Górnej 
znajdował się w osiedlu Zawady w miej-
scu, na którym dziś znajduje się boisko 
szkolne. Stał tam dom rodziny Feldschre-
iberów, którego jedną z izb przezna-
czono na tzw. klojz lub sztibł czyli „dom 
modlitwy” – pomieszczenie przeznaczone 
wyłącznie do pełnienia funkcji sakralnej. 

3. Zagłada
Na mocy rozporządzenia Hansa Franka, 
już od 1 grudnia 1939 r. każdy Żyd powy-
żej 10 roku życia musiał nosić na prawym 
ramieniu opaskę z Gwiazdą Dawida. 
Rozpoczęły się pierwsze prześladowania, 
pogromy i rabunki mienia żydowskiego. 
Wiosną 1942 Niemcy przystąpili do 
zakrojonej na szeroką skalę akcji wymor-
dowania wszystkich osób pochodzenia 
żydowskiego na terenach okupowanych. 
Akcja objęła również Ochotnicę: w okre-
sie od kwietnia do sierpnia 1942 roku 
w obydwu częściach wsi zamordowano 
łącznie 37 osób. Kilka osób wywieziono 
też do obozu w Oświęcimiu. Zbrodni do-
konywali gestapowcy z okrytego ponurą 
sławą zakopiańskiego „Palace” – przed-
wojennego hotelu, w którym w czasie 
wojny mieściła się siedziba i katownia 
gestapo. Żydów rozstrzeliwano na oczach 

ich rodzin i góralskich sąsiadów. Pomor-
dowanych sąsiedzi grzebali w zbiorowych 
mogiłach.

Pozostałych przy życiu ochotnickich 
Żydów poinformowano, że zostaną 
przesiedleni. Polecono im stawić się na 
obowiązkową zbiórkę w dniu 30 sierpnia 
1942 roku. Tym, którzy się stawili wydano 
rozkaz marszu do Nowego Targu. Gdy 
grupa przechodziła przez wieś Łopuszna, 
spostrzegli ją siedzący w tamtejszej karcz-
mie esesmani. Niemcy wybiegli z karczmy, 
zatrzymali kolumnę oraz rozkazali Żydom 
biec w stronę odległego lasu. Zaraz 
potem chwycili za broń i zaczęli strzelać 
do rozbiegających się w przerażeniu 
ludzi. Gdy znudzili się zabawą wrócili do 
karczmy, a eskorta zgromadziła ocalałych 
Żydów i powiodła ich dalej w stronę No-
wego Targu. Zaprowadzono ich na stary 
cmentarz żydowski, gdzie zostali rozstrze-
lani. Pochowano ich w zbiorowej mogile 
wraz z około 400 innymi zamordowanymi 
w tym dniu Żydami z okolicznych wsi.

4. Pamięć
Z całej przedwojennej społeczności 
żydowskiej Ochotnicy wojnę przeżyło 
jedynie 9 osób. Pięć z nich było ukrywa-
nych przez góralskich sąsiadów w różnych 
częściach wsi, głównie w lasach i kole-
bach. Relacje świadków mówią o ogólnym 
poczuciu solidarności i współczuciu 
wobec żydowskich sąsiadów. Pomimo 
pojedynczych przypadków donosów 
i wydań ukrywających się Żydów należy 
stwierdzić, że w czasie II wojny świato-
wej mieszkańcy obydwu Ochotnic zdali 
egzamin z przyzwoitości. 

W 75 rocznicę wymordowania mniejszo-
ści żydowskiej, w miejscu ich kaźni tj. na 
starym cmentarzu żydowskim w Nowym 
Targu, odbyła się uroczystość upamięt-
niająca żydowskich mieszkańców regionu. 
Na zbiorowej mogile ustawiono kamienie 
z wykutymi nazwami miejscowości, z któ-
rych pochodzili pomordowani. Na jednym 
z nich wykuto nazwę ‘Ochotnica’.

tekst: Wojciech Mulet
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mjra Józefa Chlipały 
Życiorys i szlak bojowy mjra Józefa Chlipały ps. „Lubański” 

Mjr Józef Chlipała urodził się 12 lutego 
1907 roku w Ochotnicy jako syn Jana 
Kantego Chlipały i Katarzyny Runger.

Po ukończeniu miejscowej szkoły pod-
stawowej powszechnej uczęszczał do 
nowotarskiego gimnazjum, gdzie uzyskał 
maturę w 1927 roku. Odbył następnie
jeden rok studiów prawniczych na Uni-
wersytecie Jagiellońskim w Krakowie i po 
trzyletniej Oficerskiej Szkole Piechoty 
w Ostrowii Mazowieckiej (Komorowie) 
uzyskał w 1931 roku promocję na oficera.
Został przydzielony do 2 Pułku Piechoty 
Legionów w Sandomierzu, gdzie w roku 
1933 awansował na porucznika, a następ-
nie w 1937 roku uzyskał stopień kapitana. 
Z początkiem 1939 roku kpt. Józef Chli- 
pała opuścił pułk sandomierski i został 
przydzielony do tworzącej się Warszaw-
skiej Brygady Pancerno-Motorowej, 
płk Stefana Roweckiego (późniejszego 
generała „Grota”), gdzie w składzie I pułku 
strzelców pieszych – pułku zmotoryzo-
wanym – był dowódcą kompanii ciężkich 
karabinów maszynowych. W jednostce 
tej odbył kampanię wrześniową 1939 
roku, brał udział we wszystkich walkach 
na szlaku bojowym Warszawskiej Brygady 
Pancerno-Motorowej.

W rejonie Tomaszowa Lubelskiego kpt. 
Chlipała dostał się do niewoli niemieckiej, 
z której uciekł i przedostał się na Podhale 
a następnie przez zieloną Granicę na Wę-
gry, gdzie został ponownie aresztowany 
i osadzony w obozie internowanych pol-
skich oficerów nad rzeką Ipola w pobliżu 
Dunaju. W czwartym dniu w nocy uciekł 

z ww. obozu do Jugosławii, skąd przez 
północne Włochy dotarł w listopadzie 
1939 roku do Francji w rejon Marsylii. 

We Francji Kpt. Józef Chlipała został mia-
nowany dowódcą 1 Kompanii Karabinów 
maszynowych w 3 Pułku Grenadierów 
Śląskich należącym do 1 Dywizji Gre-
nadierów Polskich.

W pierwszych dniach czerwca 1940 
roku 1 DGP znalazła się na bezpośred-
nim zapleczu Linii Maginota i od połowy 
miesiąca 3 pułk toczył zaciekłe i krwawe 
walki z nacierającymi Niemcami. Kpt. 
Chlipała ze swoją 1 kompanią znajdował 
się w ciągłej walce. Walczył w rejonach 
Sarre – Union, na linii Dieuze – Azoudan-
ge, w obronie kanału Marna – Ren, na linii 
obrony w rejonie Baccarat. Za osobistą 
odwagę w walce został odznaczony 
w dniu 18 czerwca 1940 roku francu-
skim orderem Croix de Guerre z brązową 
gwiazdą. Za całość działalności bojowej 
na froncie polskim i francuskim otrzymał 
czterokrotnie Krzyż Waleczny.

Po ostatnich walkach w dniach 20 i 21 
czerwca 1940 roku i po upadku Fran-
cji Kapt.  Józef Chlipała postanowił 
przedostać się do Szwajcarii. Tam został 
aresztowany przez żołnierzy niemieckich 
w Oflagu XVII A w Edelbach w Austrii. 

W obozie jenieckim w Edelbach kpt. Józef 
Chlipała spędził trzy lata. Od kwietnia do 
września 1943 roku członkowie obozo-
wego ruchu oporu, oficerowie francuscy 
i polscy przygotowali podkop, który 

w momencie ukończenia miał ponad sto 
metrów długości. Masowa, dobrze zorga-
nizowana ucieczka oficerów trwała przez 
trzy dni tj. od niedzieli 19 do wtorku 21 
września 1943 roku, i wzięło w niej udział 
ponad stu jeńców, w tym trzech Polaków, 
w tym. kpt. Józef Chlipała. Niemcy wyła-
pali większość francuskich zbiegównato-
miast Chlipale udało się dostać do Polski 
i z końcem września 1943 roku kpt. Józef 
Chlipała ponownie znalazł się na Podhalu.

Na terenie Nowego Targu kapitan prze-
bywał około trzy tygodnie. W paździer-
niku 1943 roku wyjechał do Krakowa, 
gdzie włączony już w nurt organizacyjny 
Ruchu Oporu, skąd przybył do Warsza-
wy. W Warszawie kpt. Józef Chlipała 
przyjmując pseudonim „Lubański” został 
skierowany do pułku „Baszta”, w którym 
rozkazem KG AK z dnia 12 stycznia 1944 
roku został mianowany dowódcą 3 bata-
lionu „K” (Karpaty).

W dniu 22 maja 1944 roku (niektóre źró-
dła podają 20 maja 1944 r.) kpt. „Lubań-
ski” znajdował się w lokalu konspiracyj-
nym przy ulicy Koszykowej, w mieszkaniu 
„Nelli” (Walerii Bartoszewskiej), łączniczki 
dowódcy batalionu „K”. Do mieszkania 
niespodziewanie wtargnęli gestapowcy 
i w chwili, gdy kpt. „Lubański” zerwał się 
w ich kierunku, został przeszyty serią 
z automatu. Nie dał się wziąć żywcem, 
wolał bohaterską śmierć, od kuli. 

Kapitan Józef Chlipała ps. „Lubański” 
został pośmiertnie awansowany do 
stopnia majora i pochowany na starym 
Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
Pozostał na trwale w pamięci tych, 
którzy Go znali, jako szlachetny człowiek 
i wspaniały kolega, świetny oficer, dzielny 
żołnierz i gorący patriota.

Zdjęcia: archiwum rodzinne

W Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochot-
nicy Dolnej, z testem zmagali się najlepsi 
uczniowie z Ochotnicy i Tylmanowej, 
wyłonieni w drodze eliminacji szkolnych. 
Uczestników Turnieju i zebranych gości 
przywitał Prezes Zarządu Oddziału Gmin-
nego ZOSP RP Pan Stanisław Noworol-
nik. Następnie, w imieniu Wójta Gminy 
Ochotnica Dolna, głos zabrała Sekretarz 
Gminy Ochotnica Dolna i Radna Powiatu 
Nowotarskiego Pani Maria Łojas - 
Jurkowska. Poziom wiedzy uczestników 
był bardzo wysoki – aby wyłonić zwycięz-
ców, potrzebne były dogrywki. Najlepsi 
reprezentowali Gminę w powiatowym 
etapie Turnieju, który odbył się 21 marca. 

Nad przebiegiem eliminacji gminnych czu-
wało jury w składzie: przedstawiciel PSP 
w Nowym Targu mł. bryg. Bartosz Worwa 
jako przewodniczący, druh asp. Szczepan 
Barnaś jako zastępca przewodniczącego, 
druh Stanisław Noworolnik Prezes ZOG 
ZOSP RP jako sekretarz oraz druh Rafał 
Urbaniak Komendant Gminny ZOSP jako 
członek.

Eliminacje gminne 
do Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej ”Młodzież 
zapobiega pożarom”

Szkoły w Gminie 
Ochotnica Dolna z nowymi 
pomocami dydaktycznymi  

W połowie marca, odbył się coroczny, gminny etap, 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega 
pożarom” organizowanego przez Zarząd Oddziału Gminnego 
Związku OSP RP w Ochotnicy Dolnej. 

Gmina Ochotnica Dolna 
otrzymała z Małopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego dotację 
w wysokości 28 000, 00 zł na 
zakup tablic interaktywnych 
w ramach, organizowanego 
po raz trzeci, „Rządowego 
programu rozwijania szkolnej 

Nagrody zwycięzcom i uczestnikom 
Gminnego Konkursu Wiedzy Pożarniczej 
wręczyli Wójt Gminy Ochotnica Dolna 
Pan Tadeusz Królczyk, Prezes ZOG ZOSP 
RP Pan Stanisław Noworolnik i Komen-
dant Gminny ZOSP Rafał Urbaniak. 

Wyniki rozgrywek finałowych 
– kolejność zajętych miejsc: 

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe) 
1. Marta Wygrecka – SP w Ochotnicy 
Górnej – 18 pkt. + 1 pkt. + 2 pkt. 
2. Mikołaj Tokarczyk – NSP Młynne 
– 18 pkt. + 1 pkt. + 1 pkt. 
3. Amelia Luberda – SP Skrodne 
– 17 pkt. + 3 pkt 
4. Zuzanna Adamczyk – SP w Ochotnicy 
Dolnej – 17 pkt. + 2 pkt. 
5. Agnieszka Wójciak – SP w Ochotnicy 
Górnej – 17 pkt. + 1 pkt. 

II grupa wiekowa ( gimnazja + VII i VIII 
kl. szkoły podstawowej)  
1. Bartłomiej Matyszok – SP w Tylmano-
wej – 19 pkt. 

2. Jakub Ligęza – SP w Ochotnicy Dolnej 
– 18 pkt. + 1 pkt. 
3. Aleksandra Król – SP w Ochotnicy 
Górnej – 18 pkt. + 1 pkt. 

Turniej organizowany jest co roku i cieszy 
się dużą popularnością wśród dzieci i mło-
dzieży z Gminy Ochotnica Dolna. Celem 
turnieju jest popularyzacja przepisów 
i kształtowanie umiejętności w zakresie 
ochrony ludności, ekologii, ratownictwa 
i ochrony przeciwpożarowej. W szczegól-
ności służy popularyzowaniu wśród dzieci 
i młodzieży z naszej Gminy znajomości 
przepisów przeciwpożarowych, zasad 
postępowania na wypadek pożaru, prak-
tycznych umiejętności posługiwania się 
podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy 
na temat techniki pożarniczej, organizacji 
ochrony przeciwpożarowej oraz historii 
i tradycji ruchu strażackiego. 

Tablice interaktywne zostaną zakupione 
dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Ochotnicy Dolnej oraz dla Szkoły 

infrastruktury oraz kompetencji 
uczniów i nauczycieli w zakresie 
technologii informacyjno – 
komunikacyjnych – „Aktywna 
tablica”. 

Podstawowej im. Marii Konopnickiej 
w Ochotnicy Górnej. Pozostałe szkoły 
na terenie Gminy są już wyposażone 
w tablice interaktywne, które są niezbęd-
ne do realizacji programów nauczania 
z wykorzystaniem technologii informacyj-
no – komunikacyjnych. 

Celem Programu, realizowanego w tym 
roku po raz ostatni, jest umożliwienie 
wykorzystywania w procesie nauczania 
nowoczesnych pomocy dydaktycznych, 
wybranych przez szkoły zgodnie z ich 
zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie 
kluczowych kompetencji uczniów i na-
uczycieli przez zmianę sposobu myślenia 
o możliwościach wykorzystania nowych 
technologii. 



48 49

E
D

U
K

A
C

J
A

E
D

U
K

A
C

J
A

Ważnym wydarzeniem w naszej szkole 
był DZIEŃ BABCI I DZIADKA. Ani mróz, 
ani mocno padający śnieg nie odstraszył 
Babcie i Dziadków, którzy licznie przybyli 
do WOK-u, gdzie dzieci z oddziału przed-
szkolnego i klasy II przygotowały i przed-
stawiły montaż słowno - muzyczny z oka-
zji ich święta.Na wstępie pani dyrektor 
szkoły Barbara Konopka przywitała gości 
i złożyła im najserdeczniejsze życzenia. 
W dalszej części uroczystości wdzięczna 
publiczność podziwiała i oklaskiwała 
swoje ukochane wnuki, które pięknie 
recytowały wiersze i śpiewały piosenki. 
Mili goście zostali ugoszczeni słodkim 
poczęstunkiem i obdarowani laurkami.
Uroczystość uświetnił występ zespołu 
Nucicki pod opieką pani Agaty Chlipały. 
W imieniu wójta gminy pana Tadeusza 
Królczyka serdeczne życzenia wszystkim 
zgromadzonym Babciom i Dziadkom zło-
żyły panie M. Łojas-Jurkowska i J. Czajka.

W czwartek 10.01.2019 roku w budynku 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczaw-
nicy odbył się VI Międzyszkolny Konkurs 
Piosenki Świątecznej Obcojęzycznej 
„Christmaslieder&Weihnachtssongs”, któ-
rego organizatorem była Szkoła Podsta-
wowa nr 2 nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera 
w Szczawnicy. W konkursie tegorocznej 
edycji wzięło udział 11 szkół z terenu 
powiatu nowotarskiego.

Naszą szkołę reprezentowały Magdalena 
Brzeźny (kl 7), Honorata Wąchała (kl 7), 
Aleksandra Chlebek (klIIIa) i Maria Roz-
mus (klIIIa). Wszyscy uczestnicy konkursu 
zaprezentowali piosenkę świąteczną 
w języku angielskim lub niemieckim. Jury 
oceniało poprawność językową, stronę 
muzyczno-wokalną, interpretację wyko-
nywanych utworów oraz ogólny wyraz 
artystyczny. Nasze uczennice wykazały 
się dużą pomysłowością i talentem mu-
zycznym. Nagrody były przyznawane
w dwóch kategoriach (dla solistów i du-
etów). Magdalena Brzeźny i Honorata 
Wąchała zaśpiewały w duecie piosenkę 
w języku niemieckim „Es istfürunseineZe-
itangekommen” i zdobyły I miejsce.

Działania podejmowane 
w Szkole Podstawowej 
im. Jana Pawła II 
w Ochotnicy Dolnej

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W OCHOTNICY DOLNEJ

W dniu 5 marca 2019 roku odbył się finał 
Konkursu Wiedzy Prawnej. Naszą szkołę 
reprezentowała Aleksandra Giemzik, 
uczennica klasy 8A. Ola zwyciężyła w eli-
minacjach szkolnych.

Konkurs został zorganizowany przez 
II Liceum Ogólnokształcące w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących im. Św. Jadwigi 
Królowej w Nowym Targu, a Honorowym 
Patronatem objął go Starosta Powiatu 
Nowotarskiego. Podczas etapu szkolnego 
uczniowie rozwiązywali test dotyczący  
min. ustroju RP oraz samorządu teryto-
rialnego. Etap finałowy polegał natomiast 
na rozwiązaniu kazusów prawnych na 
podstawie Konstytucji RP i Ustawy o sto-
warzyszeniach.

21 marca 2019 roku klasy 0-III wybrały 
się na wycieczkę do MCK „Sokół” w No-
wym Sączu, by wziąć udział w warszta-
tach plastycznych w ramach programu 
MAŁA AKADEMIA FOLKLORU oraz 
projekcji filmu „Robaczki z zaginionej 
dżungli”.

Warsztaty, w których uczestniczyliśmy 
nosiły tytuł NA POLANIE POD KOPKĄ, 
CZYLI DAWNE ZABAWY I ZABAWKI 
LUDOWE i miały na celu zapoznanie 
najmłodszego pokolenia z tradycją 
i kulturą rodzimego regionu. Uczestnicy 
przenieśli  się w świat dawnych zabaw 
i zabawek ludowych. Doświadczyli uczuć, 
jakie towarzyszyły dzieciom bawiącym się 
niegdyś szmacianymi lalkami, konikami, 
klepokami na polanie pod kopką. Dowie-
działy się jak działa terkotka, wrzutka, 
bacik oraz wirujący furtok. Poznały także 
wyliczanki oraz nauczyły się tradycyjnych 
zabaw grupowych. Nie zabrakło również 
refleksji i porównania współczesnych za-
baw i zabawek z tymi dawnymi. Na koniec 
była okazja do własnoręcznego ozdobie-
nia glinianych ptaszków, które skrywały 
świergoczącą tajemnicę…

Drugim punktem programu wycieczki 
był film „Robaczki z zaginionej dżungli”. 
Sympatyczne owady powróciły w kolejnej 

niesamowitej przygodzie. Jednak tym ra-
zem przyszło im wyruszyć w podróż poza 
bezpieczny azyl, którym jest ich przytulna 
dolina. Wyprawa na drugi kraniec świata 
dla niewielkich stworzeń to nie lada 
wyzwanie. Film był bardzo interesujący 
i odmienny od typowo „komputerowych” 
produkcji.

Oto niektóre z recenzji, które oddają 
charakter tego filmu: „To uniwersalny film 
o przyjaźni międzygatunkowej, rodzinnym 
oddaniu, zwariowanej przygodzie o pro-
ekologicznej wymowie. Obraz przyjmuje 
formę lekkiej i humorystycznej opowieści, 
mimo że w gruncie rzeczy jest niemy, nie 
licząc typowych dźwięków wydawanych 
przez owady. Produkcja bez słów trafi 
bez problemu do widza w każdym wieku. 
Do zilustrowania akcji twórcy używają 
nie tylko swoistej owadziej mowy, ale 
z powodzeniem wykorzystują muzykę 
klasyczną, odwołują się też do kultowych 
klasyków. Lot biedronek, wyczyny dzielnej 
mrówki czy pająka sterującego statkiem 
śledzi się z uwagą, przy okazji obserwu-
jąc otaczający bohaterów mikroświat”. 
4 kwietnia 2019 roku klasa trzecia wraz 
z wychowawczynią wybrała się do WO-
K-u w Ochotnicy Dolnej na wystawę prac 
twórców ludowych. Organizowana po raz 
pierwszy wystawa potwierdza i uzupeł-
nia bogactwo ruchu folklorystycznego 
na terenie naszej gminy, szczególnie zaś 
w zakresie ludowej plastyki. Ta imponu-
jąca ilość przedstawionych na wystawie 
prac, z różnych dziedzin twórczości 
ukazuje potencjał i żywotność tej jakże 
ważnej dziedziny kultury.

Wystawa twórczości ludowej rozbudza 
wyobraźnię i pociąga ku sobie młode 
pokolenie.

Wystawa bardzo spodobała się uczniom, 
którzy zachwyceni byli bogactwem 
i różnorodnością prac. Tym bardziej, gdy 
okazywało się, że autorzy prac to nasi 
bliscy, rodzina, sąsiedzi lub znajomi.

W związku z obchodami Dnia Ziemi we 
wszystkich klasach został ogłoszony 
konkurs na najpiękniejszy i najciekawszy 
strój ekologiczny. Wyobraźnia uczniów 
nie zna granic. Mogliśmy się o tym prze-
konać oglądając uczestników konkursu 
prezentujących swoje stroje podczas 
pokazu mody ekologicznej. To, w co byli 
ubrani uczniowie kl.0-V, robiło naprawdę 

Rok 2019 jest bogaty w wiele okrągłych 
rocznic wydarzeń, które miały miejsce na 
terenie naszej gminy. Wspominamy 80-le-
cie wybuchu II wojny światowej i kampa-
nii wrześniowej, której walki toczyły się 
także na terenie Ochotnicy i Tylmanowej. 
Ważne wydarzenia rozgrywały się na na-
szym terenie także 75 lat temu - 1944 rok 
to wzmożone akcje partyzantów, bitwa 
ochotnicka, katastrofa Liberatora oraz 
Krwawa Wigilia. Właśnie tym zagadnie-
niom poświęcono tegoroczną edycję kon-
kursu. Szczególne miejsce w bibliografii 
konkursowej znalazł major Józef Chlipała 
„Lubański”, bohater II wojny światowej, 
Ochotniczanin, dowódca 3. batalionu „K” 
(Karpaty) AK. 75. rocznica śmierci „Lubań-
skiego” przypadała 22 maja.

Dzień Ziemi w Szkole 
Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Ochotnicy Dolnej

IV Gminny Konkurs Historyczny 
”Dzieje Ochotnicy 
i Tylmanowej” pod patronatem 
Wójta Gminy Ochotnica Dolna 
Tadeusza Królczyka

26.04.2019 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ochotnicy 
Dolnej odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Ziemi. Celem tegoż 
apelu było przybliżenie wszystkich problemów związanych ze 
współczesną ekologią. Uczniowie kl. VIII A, VII oraz III B gimnazjum, 
pokazem multimedialnym i piosenką, uzmysłowili zebranym 
potrzebę ochrony środowiska naturalnego, ponieważ to właśnie 
od niego zależy zdrowie i życie mieszkańców Ziemi.

23 maja 2019 roku w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy 
Dolnej odbył się finał  Gminnego Konkursu Historycznego „Dzieje 
Ochotnicy i Tylmanowej”. Już po raz czwarty uczniowie szkół naszej 
gminy rywalizowali ze sobą, rozwiązując test, którego pytania 
dotyczyły historii wszystkich trzech miejscowości naszej gminy.

niesamowite wrażenie. Sukienki z gazet, 
plastikowych kubków, foli bąbelkowej, 
worków na śmieci lub na ziemniaki, 
tekturowe roboty, kapelusze z plastiko-
wego talerzyka. Ci, którzy wzięli udział 
w konkursie zaprezentowali się niczym 
prawdziwi modele i zostali nagrodzeni 
gromkimi brawami.

Następnie jury w składzie: pani dyrektor 
szkoły Barbara Konopka, Magdalena 
Chrobak z kl. VIIIa i Urszula Tokarczyk 
z kl. Vb, miało zdecydować, kto wykonał 
najpiękniejszy strój ekologiczny. Okazało 
się to ogromnie trudnym zadaniem, po-
nieważ każdy uczestnik pokazu zaprezen-
tował piękny i ciekawy strój. Ostatecznie 
wszystkie przedszkolaki otrzymały 
nagrody książkowe, zaś brawa publiczno-
ści pomogły jury w podjęciu decyzji, że 
I miejsce należy się Sarze Omylak z kl. I, 
II Oli Dąbrowskiej z kl. Va zaś III Marysi 
Franasowicz z kl. IV.

Honorowym Patronatem objął konkurs 
Pan Tadeusz Królczyk, Wójt Gminy Ochot-
nica Dolna. Organizatorami były: Szkoła 
Podstawowa im. Jana Pawła II w Ochot-
nicy Dolnej oraz Wiejski Ośrodek Kultury 
w Ochotnicy Dolnej. Z ramienia szkoły 
za konkurs odpowiedzialne były: Agata 
Chlipała, Agnieszka Dyda i Małgorzata 
Kędzierska.

W zmaganiach konkursowych uczestniczy-
ło 20 uczniów wyłonionych w eliminacjach 
szkolnych. Podzieleni zostali na dwie 
kategorie wiekowe: osobno rywalizowali 
uczniowie klas V-VII, drugą grupę stanowili 
natomiast uczniowie klas VIII i gimnazjal-
nych. W obydwu kategoriach szkoły miały 
możliwość zgłoszenia po dwóch uczniów.

W skład Komisji Konkursowej weszli: 
Agata Chlipała – nauczycielka Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Ochot-
nicy Dolnej - przewodnicząca
oraz członkowie: 
dr Dawid Golik – przedstawiciel Instytutu 
Pamięci Narodowej w Krakowie,
Maria Chlipała – Gołdyn – Zastępca 
Przewodniczącego Rady Gminy 
Ochotnica Dolna,
Zdzisław Błachut - Kierownik Wiejskiego 
Ośrodka Kultury w Ochotnicy Górnej,
Monika Jagieła – Kierowniczka Wiejskie-
go Ośrodka Kultury w Ochotnicy Dolnej,
Jan Ligas – Kierownik Wiejskiego Ośrod-
ka Kultury w Tylmanowej,
Monika Groń – Kierowniczka Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Ochotnicy Dolnej,
Agnieszka Dyda – nauczycielka Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Ochot-
nicy Dolnej.

Po konkursie uczniowie, opiekunowie 
i członkowie komisji wysłuchali krótkiego 
wykładu dr. Dawida Golika, który opowie-
dział o walkach kampanii wrześniowej 
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1939 roku na terenie naszej gminy.

Uroczyste rozdanie nagród nastąpi 
6 czerwca 2019 roku podczas IV Dnia 
Regionalnego  w Szkole Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej. Tego 
dnia również odsłonimy w szkole tablicę 
poświęconą pamięci Józefa Chlipały - 
„Lubańskiego” w 75. rocznicę jego śmierci.
 
Wyniki konkursu:
Kategoria I (uczniowie klas V-VII)
I miejsce: Magdalena Giemzik - 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Ochotnicy Dolnej,
II miejsce: Wiktoria Ptaszek - Szkoła 
Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Ochotnicy Dolnej
III miejsce: Adrian Gołdyn - Niepubliczna 
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 
Krwawej Wigilii w Ochotnicy Dolnej

Wyróżnienie: 
• Oliwia Chrobak - Niepubliczna Szkoła 
Podstawowa im. Bohaterów Krwawej 
Wigilii w Ochotnicy Dolnej,
• Aleksandra Król - Szkoła Podstawowa 
im. Marii Konopnickiej w Ochotnicy 
Górnej,
• Katarzyna Kozielec - Szkoła 
Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego 
w Tylmanowej

Kategoria II 
(uczniowie klas VIII oraz gimnazjalnych)
I miejsce: Katarzyna Konopka - 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. 
Bohaterów Krwawej Wigilii w Ochotnicy 
Dolnej,
II miejsce:
• Sylwia Bulanda - Szkoła Podstawowa 
im. Marii Konopnickiej w Ochotnicy 
Górnej,

• Kinga Jasiurkowska - Szkoła 
Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Ochotnicy Dolnej,
III miejsce: Wiktoria Pawlik - Szkoła 
Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Ochotnicy Dolnej,
Wyróżnienie: Aneta Zabrzeska - Szkoła 
Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego 
w Tylmanowej
 
Wszystkim laureatom serdecznie 
gratulujemy!

IV Dzień Regionalny w Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Ochotnicy Dolnej
W czerwcu już po raz czwarty zorganizowaliśmy w naszej szkole 
Dzień Regionalny, czyli dzień poświęcony lokalnej historii, 
tradycjom i kulturze. Wzorem poprzednich lat była to także 
okazja do wręczenia nagród laureatom IV Gminnego Konkursu 
Historycznego Dzieje Ochotnicy i Tylmanowej. Odbyło się również 
uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej majora Józefa 
Chlipałę – Lubańskiego, absolwenta naszej szkoły, bohatera II wojny 
światowej. 

Swoją obecnością zaszczyciło nas wielu 
Gości - senator RP Jan Hamerski i poseł 
na sejm RP Edward Siarka, Wójt Gminy 
Ochotnica Dolna, pan Tadeusz Królczyk, 
pani Sekretarz Gminy Ochotnica Dolna, 
Radna Powiatu Nowotarskiego Maria 
Łojas - Jurkowska, Przewodniczący Rady 
Gminy, pan Maciej Mikołajczyk, Zastępca 
Przewodniczącego Rady Gminy Ochot-
nica Dolna, p. Maria  Chlipała - Goł-
dyn oraz radni: p. Maria Głód, Bożena 
Kuziel, Irena Pawlik i Andrzej Runger. 
Gościliśmy również p. kierownik Refe-
ratu Oświaty Gminy Ochotnica Dolna 
Jadwigę Czajkę, p. wizytator Kuratorium 
Oświaty w Nowym Targu Anielę Kasiniak, 
Proboszcza Parafii w Ochotnicy Gór-
nej, kapelana Związku Podhalan ks. dr. 
Stanisława Kowalika, ks. dr. Jana Knutel-
skiego, kierowniczkę Gminnej Biblioteki 
Publicznej Monikę Groń, kierowniczkę 

Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy 
Dolnej Monikę Jagiełę, członków Związku 
Podhalan Oddział Ochotnica Dolna z pre-
zesem Leszkiem Chrobakiem na czele, 
dyrektora Liceum Ogólnokształcącego 
im. Stefana Żeromskiego w Krościenku 
nad Dunajcem, pana Roberta Dębskiego 
oraz dyrektorów szkół Gminy Ochotnica 
Dolna. Obecni byli także nauczyciele 
przygotowujący uczniów do Gminnego 
Konkursu Historycznego, wraz ze swoimi 
podopiecznymi, a także rodzice, nauczy-
ciele i pracownicy naszej szkoły oraz 
uczniowie. Wśród gości była również pani 
Stanisława Gołdyn, lokalna poetka, a pry-
watnie babcia naszych uczniów. Z racji 
tego, że uroczystość poświęcona była 
pamięci Józefa Chlipały – Lubańskiego, 
obecni byli członkowie jego rodziny, m. in. 
jego brat Kazimierz Chlipała oraz wnuk 
Jan Ziemba.

Przygotowania do uroczystości trwały 
bardzo długo. Przeprowadzono cykl zajęć 
o historii i tradycji Ochotnicy, następnie 
konkurs plastyczny „Ochotnicka Nike”, 
najlepsze prace tworzyły oprawę pla-
styczną tego dnia. Uroczystości towarzy-
szyła wystawa pamiątek po Lubańskim, 
w tym najcenniejsze eksponaty: orzełek 
z jego czapki wojskowej, Krzyż Walecz-
nych, francuski order Croix de Guerre 
z brązową gwiazdą oraz zdjęcia. Wystawa 
została zorganizowana dzięki życzliwości 
wnuka majora, Jana Ziemby.

Uroczystość otworzyła p. dyrektor szkoły 
Barbara Konopka a następnie goście 
mogli posłuchać części artystycznej 
poświęconej pamięci Józefa Chlipały, po 
czym nastąpiło uroczyste odsłonięcie 
tablicy pamiątkowej przez p. Wójta Tade-
usza Królczyka, przedstawicieli rodziny 
Lubańskiego oraz społeczności szkolnej – 
p. Dyrektor, rodziców i uczniów. 

Po tej wzruszającej ceremonii wystąpił 
szkolny zespół NUCICKI, który zapre-
zentował muzykę, śpiew i taniec naszego 
regionu. Kolejny punkt programu to 
wręczenie nagród laureatom IV Gmin-
nego Konkursu Historycznego Dzieje 
Ochotnicy i Tylmanowej pod patronatem 
Wójta Gminy Ochotnica Dolna Tadeusza 
Królczyka.

Druga część IV Dnia Regionalnego to 
Międzypokoleniowy Quiz „Ochotnica, 
wioska nasa”, który został zorganizowany 
przy współpracy z Wiejskim Ośrodkiem 
Kultury w Ochotnicy Dolnej i Gminną 
Biblioteką Publiczną w Ochotnicy Dolnej. 

W okresie stycznia, lutego oraz marca 
2019 r. w Szkole Podstawowej im. ks. 
Jana Twardowskiego w Tylmanowej miało 
miejsce wiele ciekawych wydarzeń.

Klasa VIII wraz z wychowawcą uczest-
niczyła w warsztatach profilaktycznych 
„Archipelag skarbów”, które odbyły się 
w Szkole Podstawowej im. M. Konopnic-
kiej w Ochotnicy Górnej. W dwudniowym 
cyklu zajęć, najstarsze klasy ze wszystkich 
szkół z terenu gminy, zgłębiały proble-
matykę uzależnień oraz zagadnienia 
zdrowego stylu życia i relacji rodzinnych. 
Zajęcia miały ciekawą formę i wzbudziły 
duże zainteresowanie wśród młodzieżyi 
nauczycieli. W ramach warsztatów odbyły 
się również spotkania z nauczycielami 
i rodzicami.

Uczniowie naszej szkoły pod opieką 
nauczycieli i rodziców wzięli udział 
w zabawie karnawałowej. Impreza została 
zorganizowana przez Radę Rodziców. Był 
poczęstunek i dużo doskonałej zabawy.

Wystartowało w nim 8 drużyn – w ich 
skład wchodzili uczniowie, rodzice, 
nauczyciele naszej szkoły ora członko-
wie Rady Gminy. Nad przebiegiem quizu 
czuwała komisja w składzie: Monika Groń 
i Małgorzata Kędzierska, nauczycielka 
naszej szkoły. Po zaciekłej walce, w której 
wszyscy uczestnicy, tak dorośli jak i nasi 
uczniowie, wykazali się ogromną wiedzą 
na temat historii oraz tradycji Ochotnicy, 
Komisja wyłoniła zwycięzców – drużynę 
Rodziców w składzie: Anna Cwynar, Ha-

lina Jagieła, Monika Jagieła i Irena Pawlik  
oraz drużynę Radnych w składzie: Maria 
Chlipała - Gołdyn, Bożena Kuziel i Maciej 
Mikołajczyk. 

Wszyscy uczestnicy Quizu otrzymali na-
grody, które ufundowała Gminna Biblio-
teka Publiczna w Ochotnicy Dolnej oraz 
Związek Podhalan w Ochotnicy Dolnej.
 
Uroczystość była przepiękna, zwłaszcza 
że wszyscy uczniowie, nauczyciele i ob-

sługa zaprezentowali się w strojach góral-
skich albo z góralskim elementem. Bardzo 
dziękujemy naszym gościom za obecność 
i życzliwość, a wszystkim uczniom i pra-
cownikom szkoły za zaangażowanie.

IV Dzień Regionalny został przygotowa-
ny przez zespół nauczycieli w składzie: 
Małgorzata Kędzierska, Agnieszka Dyda 
i Agata Chlipała. 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W TYLMANOWEJ

Działania podejmowane 
w Szkole Podstawowej 
im. ks. Jana Twardowskiego 
w Tylmanowej

9 uczniów klasy II - IV brało udział w za-
jęciach nauki jazdy na nartach w ramach 
programu „Jeżdżę z głową”, który reali-
zowany był w naszej gminie. Środki na 
jego finansowanie pochodziły z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mało-
polskiego, z budżetu Gminy Ochotnica 
Dolna oraz częściowych wpłat rodziców 
uczniów zakwalifikowanych do projektu. 
W Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twar-
dowskiego w Tylmanowej zorganizowano 
Dzień Babci i Dziadka. Goście licznie 
odpowiedzieli na nasze zaproszenie 
i wszyscy doskonale się bawili. Nasi senio-
rzy przy herbatce i ciastku obejrzeli część 
artystyczną przygotowaną przez uczniów 
szkoły. Uroczystość umilały tańce i we-
sołe inscenizacje przygotowane przez 
dzieci oddziału przedszkolnego, świetlicy 
szkolnej i klas starszych. Był także słodki 
poczęstunek, indywidualne życzenia, 
uściski oraz prezenty od wnucząt. 

W naszej szkole gościnnie wystąpił zespół 
wokalno-taneczny z Ukrainy „Zbrucz”. 
W programiezaprezentowano folklor 
Ukrainy, ludowe tańce,śpiewy i nieznane 

nam ludowe góralskie instrumenty.Uwagę 
naszych uczniów przyciągnęły też popisy 
akrobatyczne grupy dziewczyn. Podczas 
spotkania z podróżnikiem nasi uczniowie 
przenieśli się do RPA.

Dnia 19.03.19 r. uczniowie klas 1-3 oraz 
dzieci oddziału przedszkolnego naszej 
szkoły wyjechały do Nowego Targu. 
Uczestniczyły w widowisku teatralnym na 
lodzie pt:. „Niezwykłe przygody Sin-
dbada żeglarza” w wykonaniu artystów 
łyżwiarzy z całej Polski. Było nieco zimno, 
ale wszystkim się podobało. Na uwagę 
zasługiwała znakomita oprawa muzyczna, 
choreografia pełna popisów akrobatycz-
nych oraz trudnych elementów jazdy na 
lodzie. Podziw budziła także bogata ru-
choma scenografia i wspaniałe kostiumy 
aktorów.

Szczegółowe informacje na temat 
naszej działalności można znaleźć na 
stronie internetowej www.sptylmanowa.
ochotnica.pl oraz na naszym fanpage’u, 
na który serdecznie zapraszamy! 
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Laureat Małopolskiego 
Konkursu Biblijnego 
2018/2019
W roku szkolnym 2007/2008 Małopolski Kurator Oświaty 
zainicjował Konkurs Biblijny dla uczniów szkół podstawowych, 
w którym uczniowie SP im. ks. prof. J. Tischnera w Ochotnicy Dolnej 
– Skrodne kierowanej przez dyrektor mgr Józefę Grzywnowicz, 
systematycznie biorą udział.

Zainteresowanie wiedzą biblijną potwier-
dza fakt, iż rokrocznie nasi uczniowie 
kwalifikowali się do etapu wojewódzkie-
go, w którym otrzymywali tytuł laureata 
bądź finalisty.

Szkoła to miejsce rozwoju i edukacji 
młodego pokolenia. To od nas dorosłych 
zależy nasza wspólna przyszłość, dlatego 
dokładamy wszelkich starań, aby przeka-
zywane wzorce i wartości kształtowały 
właściwe postawy: szacunku, zrozumienia 
i tolerancji.

Wiele życzeń z okazji święta jakim jest 
Dzień Babci i Dziadka składali uczniowie 
naszej szkoły swoim Dziadkom i Babciom 
na uroczystej akademii 11 stycznia 2019r. 
Pani dyrektor przywitała ciepło wszyst-
kich zaproszonych gości składając im 
również serdeczne życzenia. Na stołach 
nie zabrakło kawy i ciasta przygotowane-
go przez nasze wspaniałe mamy. Wszyscy 
uczniowie złożyli Babciom i Dziadkom 
serdeczne życzenia.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA W OCHOTNICY DOLNEJ

W roku szkolnym 2018/2019 jeden z na-
szych uczniów Marek Mikołajczyk uczeń 
klasy V uzyskał najwyższy tytuł czyli lau-
reata Małopolskiego Konkursu Biblijnego 
a Bartłomiej Gabryś uczeń klasy VI zdobył 

tytuł finalisty tegoż konkursu. 

Młodzież naszej szkoły pod kierunkiem 
pani mgr Grażyna Barnaś z wielkim 
zaangażowaniem przygotowywała się do 
każdego etapu konkursu biblijnego czego 
potwierdzeniem są uzyskiwane wyniki.

Działania podejmowane 
w Szkole Podstawowej 
im. ks. prof. J. Tischnera 
w Ochotnicy Dolnej

Dnia 29.01.2019r. w naszej szkole odbył 
się Konkurs Kolęd i Pastorałek w którym 
udział wzięli uczniowie w dwóch katego-
riach wiekowych: kategoria klas od: „0”- II 
oraz kategoria IV–VIII.  

W kategorii klas: IV – VIII
I miejsce zdobyła: Anna Urbaniak z kl. V
II miejsce zajął: Maksymilian Faltyn z kl. V
III miejsce przypadło: Annie 
Jamińskiej z kl. IV
Wyróżnienie otrzymała Paulina 
Czajka z kl. IV 

W kategorii klas: „0” - II
I miejsca zdobył: Bartłomiej Konopka 
z kl. „0”
II miejsce zajął: Paweł Urbaniak z kl. I
III miejsce przypadło: Oliwii Chrobak z kl. II 

Wyróżnienie otrzymali: Magdalena Knu-
telska i Dawid Tokarczyk z kl.I oraz Joanna 
Urbaniak z kl.II

Laureaci oczarowali jury, ponieważ oprócz 
pięknego śpiewu kolęd, zaprezentowali 
grę na instrumentach, oryginalne stroje 
i ciekawe rekwizyty.

Zdobywcy I, II i III miejsca otrzymali 
dyplomy i atrakcyjne nagrody, a wszyscy 
uczestnicy otrzymali dyplomy za udział 
i zostali obdarowani słodyczami oraz  
gromkimi brawami.  

05.02.2019r. uczniowie klas 0 – IV oglą-
dali teatrzyk kukiełkowy pt.: Wilk i siedem 
koźlątek. Bajka bardzo zainteresowała 
wszystkich. Każde dziecko zapewne za-
pamiętało, jak ważne jest posłuszeństwo 
swoim rodzicom oraz ryzyko z jakim się 
wiąże nie przestrzeganie ich rad.

08.02.2019r. uczniowie kl. V wzięli udział 
w wycieczce do kina Helios w Nowym 
Sączu na film pt. Mia i biały lew. Film 
przedstawiał wzruszającą historię miłości 
do lwa, którym dziewczynka opiekowa-
ła się od narodzin. Podczas wycieczki  
uczniowie mieli możliwość poznania sie-
bie i swoich kolegów, koleżanek w innym 
niż szkoła otoczeniu. Był również czas na 
odpoczynek oraz posiłek. 

Kolejna wycieczka do kina odbyła się 
07.03.2019 roku uczniowie klasy szóstej 
i siódmej wraz z opiekunami uczestniczyli 
w wycieczce klasowej do kina Helios 

Z życia szkoły

1. Archipelag skarbów” - 9 stycznia 
w szkole odbyły się warsztaty profilak-
tyczne – „Archipelag skarbów”. Na dwu-
dniowych zajęciach uczestnicy dowie-
dzieli się wiele na temat zdrowego stylu 
życia, uzależnień od różnych substancji 
oraz właściwych relacji w rodzinie.  „

2. Spektakl „Mały Książę” - 11 stycznia 
uczniowie z klas: VII, VIII i III gimnazjum - 
pojechali do Nowego Targu, aby obejrzeć  
spektakl teatralny pt. „Mały Książę”. 
Widownia z ciekawością śledziła losy Ma-
łego Księcia, który odbył długą podróż, 
aby znaleźć przyjaciół i zrozumieć, czym 
jest miłość. 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W OCHOTNICY GÓRNEJ

w Nowym Sączu na film pt. Alita Battle 
Angel.

14 lutego w Dzień Zakochanych Samo-
rząd Uczniowski naszej szkoły zorgani-
zował specjalną Pocztę Walentynkową. 
Każdy uczeń mógł wysłać osobie, którą 
lubi kartkę z życzeniami, bądź coś słodkie-
go. Oczywiście w szkole dominował kolor 
czerwieni i różu.

21.02.2019r. w Wiejskim Ośrodku Kul-
tury w Tylmanowej odbył się IV Gminny 
Konkurs Kaligraficzny. W konkursie 
wzięły udział dwie uczennice z klasy II. 

Możemy się pochwalić ich sukcesem:
Wiktoria Rzadkosz kl.II- II miejsce
Joanna Urbaniak kl.II- III miejsce

28.02.2019r. nasi uczniowie bawili się na 
zabawie karnawałowej. Rada Rodziców 
jak zwykle ufundowała przepyszny poczę-
stunek, a Samorząd Uczniowski przygoto-
wał dekorację sali. Wszyscy bawili się zna-
komicie poczynając od przedszkolaków, 
a kończąc na najstarszych uczniach naszej 
szkoły. Stało się również miłym zwycza-
jem naszej Rady Rodziców, że co roku 
w Tłusty Czwartek częstują wszystkich 
pączkami - za co im bardzo dziękujemy.

Jak co roku 15.03.2019r. odbył się 
gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobie-
ga pożarom” zorganizowany przez ZOG 
Związku OSP RP w Ochotnicy Dolnej. 
Uczennica Amelia Luberda z kl.V zajęła III 
miejsce.

Chętnie gościmy w murach naszej szkoły 
wyjątkowych i ciekawych ludzi. Okazją do 
poznania Brazylii była relacja podróżnika 
z wycieczki po Amazonii. 

Dzięki staraniom Gminnej Biblioteki 
w Ochotnicy Dolnej gościliśmy w naszej 
szkole Pana Andrzeja Grabowskiego, 
pisarza, poetę, kawalera Orderu uśmiechu. 
Każdy z obecnych mógł zadać pisarzowi 
pytanie, zawsze otrzymując ciekawą 
odpowiedź. Była możliwość zakupienia 
książek wraz z autografem autora.

3. Dzień Babci i Dziadka - Ani mróz, ani 
śliskie chodniki nie odstraszyły Babć 
i Dziadków, którzy licznie przybyli do 
WOK-u, gdzie uczniowie kl. VI i VII przy-
gotowali i przedstawili montaż słowno
-muzyczny z okazji ich święta. 

4. Wyjazd do kina Helios – 5 lutego klasy 
VI i VII były w Nowym Sączu, w kinie He-
lios. Uczniowie obejrzeli wzruszający film 
o przyjaźni między psem a człowiekiem 
pt. „O psie, który wrócił do domu”. 

5. Doradztwo zawodowe – warszta-
ty – Również 5 lutego uczniowie klasy 
VIII oraz III gimnazjum mieli warsztaty 
z doradztwa zawodowego. Temat zajęć: 
„Moje zasoby w kontekście wyboru szkoły 
średniej”.

6. Planetarium mobilne – 15 lutego 
uczniowie klas 0-VI uczestniczyli w mo-
bilnym Planetarium. Uczniom wykonano 
najpierw zdjęcia z wykorzystaniem kuli 
ziemskiej. Następnie wszyscy uczest-
niczyli w projekcji filmowej „Powrót 
na Księżyc” w kapsule. Kolejne minuty 
filmu to symulacja lotu od startu rakiety 
po lądowanie na Księżyc, przerywana 
wywiadami z przedstawicielami kilku ekip 
z różnych zakątków świata. 

7. Wyjazd na dni otwarte – 8 lutego 
uczniowie klasy III gimnazjum oraz klasy 
VIII uczestniczyli w Dniu Otwartym 

Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek 
w Krościenku nad Dunajcem. Mogli oni 
poznać ofertę edukacyjną, zwiedzić bazę 
dydaktyczną szkoły,brali udział w warsz-
tatach w pracowniach specjalistycznych. 

8. Wycieczka do Nibylandii – 20 lutego 
uczniowie klas I-III udali się na ,,Disco 
karnawałowe” w Łącku. Były konkursy 
i zabawy. Był także czas na skorzystanie 
z atrakcji centrum zabaw. 

9. Rajd „Śladami Partyzantów” - 22 lute-
go 2019 r. dziesięcioro uczniów z klasy 
VIII wzięło udział wrajdzie „Śladami 
Partyzantów”. Nasi reprezentanci wyka-
zali się wiedzą historyczną i sprawnością 
fizyczną, przechodząc pięć partyzanckich 
punktów zadaniowych przygotowanych 
przez rekonstruktorów z grup „Błyska-
wica” i „Żandarmeria”. Na Przysłopie 
miały miejsce: apel pamięci, modlitwa za 
poległych i odśpiewanie hymnu.

10. Projekt „Jeżdżę z głową” Od 04. 02. 
2019 r. do 21.02.2019 r. grupa uczniów 
z kl. II i kl. IV uczestniczyła w nauce jazdy 
na nartach w ramach programu ,,Jeżdżę 
z głową” na stoku w Krościenku n/D. 

11. Spotkanie z podróżnikiem - 28 lutego 
do naszej szkole zawitał podróżnik. Spo-
tkanie dotyczyło Ameryki Południowej, 
a konkretnie Amazonii. 
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12. Pierwszy Dzień Wiosny -Jak co roku 
21 marca uczniowie kl. 0–III udali się 
z Marzanną nad rzekę, aby pożegnać 
zimę i powitać wiosnę. Podczas spaceru 
uczniowie śpiewali piosenki o wiośnie, 
recytowali wiersze, obserwowali budzącą 
się do życia przyrodę.

Konkursy
1. Konkurs Kolęd i Piosenki Zimowej - 
10 stycznia 2019 r. w MDK w Nowym 
Targu odbył się 17 Małopolski Konkurs 
Kolęd i Piosenki Zimowej. Z naszej szkoły 
wzięło udział 6 osób: Oliwia Chrobak, 
Kasia Wanat, Aleksandra Chrobak, Kasia 
i Sylwia Bulandy, i Martyna Kukuczka. 
Konkurs odbył się w trzech kategoriach 
wiekowych.Oliwia Chrobak otrzymała 
I miejsce, Kasia Bulanda II miejsce, 
Martynka Kukuczka wyróżnienie. 
Gratulujemy.

2. Gminny Konkurs Kaligraficzny – 
21 lutego uczniowie z kl. II i III byli na 
IV Gminnym Konkursie Kaligraficznym 
o „Złote Pióro” organizowanym przez ZSP 
z Tylmanowej. Klasę II reprezentowała 
Maja Chrobak, a kl. III Julka Rusnak, która 
zdobyła wyróżnienie. 

3. Miedzypowiatowy Konkurs Recytator-
ski - Klasa III brała udział w XVII Między-
powiatowym Konkursie Recytatorskim 
,,Maria Konopnicka na wesoło” w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Limano-
wej. W recytacji indywidualnej II miejsce 
zdobyła Magdalena Plewa, a Jan Ludwin 
i Julia Rusnak miejsce III. Sukcesem 
zakończyła się inscenizacja fragmentu 
książki ,,O krasnoludkach i o sierotce Ma-
rysi” za którą uczniowie zdobyli I miejsce 
w kategorii grupowej.

4. Turniej Wiedzy Pożarniczej - 15 marca 
w WOK - u w Ochotnicy Dolnej odbył 
się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej. 
Naszą szkołę reprezentowali: I grupa: 
Dominika Jurkowska, Agnieszka Wójciak., 
Marta Wygrecka; II grupa: Aleksandra 
Król, Kinga Rusnak, Jarosław Jagie-
ła.W kategorii młodszej I miejsce zdobyła 
Marta Wygrecka. W kategorii starszej: 
III miejsce zdobyła Aleksandra Król. 
Następnie 21 marca w Urzędzie Miasta 

w Nowym Targu odbyły się Powiatowe 
eliminacje. Naszą szkołę reprezentowała 
Marta Wygrecka, uczennica klasy VI. 

5. Konkurs Kangur Matematyczny 
- 21 marca 2019 r. uczniowie naszej 
szkoły z klas III – VII oraz III gimnazjum 
brali udział w konkursie „Kangur 2019”. 
39 uczniów naszej szkoły przez ponad 
godzinę głowiło się nad rozwiązaniem 
wielu trudnych zadań. Każdy uczestnik 
Konkursu otrzymał za udział w konkursie 
nagrodę: układankę przestrzenną w po-
staci kuli - breloczka. Na oficjalne wyniki 
konkursu musimy poczekać do połowy 
maja. 

6. Konkurs „Orły Wiedzy” - 27 marca 
w Zespole Szkół im. św. Kingi w Łącku od-
był się konkurs o puchar dyrektora szkoły: 
„Orły Wiedzy”. Trójka: Kinga Jandura, 
Elżbieta Czajka i Wojciech Jagieła zdobyła 
I miejsce. 

Zawody sportowe

1. Narty - zawody o Puchar Wójta – 
14 lutego w ośrodku narciarskim Arena 
Narciarska Jaworki rozegrane zostały 
zawody w narciarstwie alpejskim o Puchar 
Wójta Gminy Ochotnica Dolna. Zawod-
nicy startowali w 8 grupach wiekowych. 
Nasi uczniowie w swoich kategoriach 
również stanęli na podium. I miejsce: Ja-
kub Rusnarczyk; II miejsce: Gabriela Groń, 
Adam Szlaga, Paweł Dłubacz; III miejsce: 
Filip Dobrzyński, Jolanta Ludwin, Kinga 
Jandura.

2. Memoriał im. Legionistów Podhalań-
skich - W dniach 7-8 marca, z inicjatywy 
pani poseł Anny Paluch, zorganizowany 
został I Memoriał im. Legionistów Podha-
lańskich w 100 rocznicę Odzyskania 
Niepodległości. Naszą szkołę reprezento-
wało kilkunastu uczniów. Sukces odniosła 
również pani dyrektor Renata Rusnarczyk, 
która w kategorii open kobiet zajęła 
drugie miejsce. 

3. Siatkówka – Od stycznia do mar-
ca rozgrywane były zawody w piłkę 
siatkową. Nasze drużyny siatkówki, 
zarówno dziewcząt jak i chłopców, zajęły 
I miejsca w etapach gminnym i rejono-

wym, zaś w etapie powiatowym zdobyły 
III miejsca. Podobnie nasi zawodnicy mini 
piłki siatkowej zdobyli I miejsce w etapie 
gminnym, natomiast w rejonie drużyna 
dziewcząt zajęła I miejsce, a drużyna 
chłopców II, zaś w powiecie obydwie 
drużyny zajęły III miejsce.

Sukcesy dydaktyczne: laureaci, finaliści

Małopolski Konkurs Języka Polskiego
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w Ochotnicy Górnej wzięli 
udział w Małopolskim Konkursie Języka 
Polskiego. W etapie rejonowym uczest-
niczyły dwie uczennice kl. VIII- Sylwia 
Bulanda i Ewa Jurkowska. Do etapu 
wojewódzkiego Konkursu zakwalifikowa-
ła się Ewa Jurkowska.12 marca 2019 r.   
odbył się etap wojewódzki, w którym Ewa 
zdobyła tytuł finalisty.

Ogólnopolski Konkurs Historyczny 
,,Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”
28 marca 2019 r. miał miejsce wojewódz-
ki etap Ogólnopolskiego Konkursu Histo-
rycznego ,,Losy żołnierza i dzieje oręża 
polskiego”, w którym wziął udział uczeń  
III klasy gimnazjum- Wojciech Jagieła. 
Wojtek zdobył tytuł laureata Konkursu.

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY IM. MJRA H. SUCHARSKIEGO W TYLMANOWEJ

Wydarzenia z Życia Szkoły
Zespół Szkolno-Przedszkolny 
im. mjr Henryka 
Sucharskiego w Tylmanowej
STYCZEŃ 2019
12 stycznia
Konkurs Piosenki Świątecznej Obcoję-
zycznej „Christmaslieder Weihnachts-
songs” w Szkole Podstawowej nr 2 
w Szczawnicy.
I miejsce Gabriela Gierczyk
III miejsce Kamila Maurer
31 stycznia 
Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek

LUTY 2019
1 lutego 
Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. 
Wystawienie jasełek po góralsku przez 
uczniów klas I-III
5 lutego
Dzień Bezpiecznego Internetu. 
8 lutego
Wycieczka klasy 7 do kina Helios w No-
wym Sączu na film „Powrót Bena”
8 lutego
Wycieczka klasy 4, 5ab do kina Helios 
w Nowym Sączu na film „Pies, który 
wrócił do domu”
11-18 lutego
Udział w kampanii „Bezpieczna droga”. 
Przeprowadzenie zajęć i przekazanie 
dzieciom kamizelek odblaskowych
18 lutego 
Szkolny Konkurs Kaligraficzny dla klas 
I-III. Laureatami tego konkursu zostali 
uczniowie:
I miejsce Patrycja Zabrzeska klasa II
II miejsce Amelia Noworolnik klasa III
20 lutego 
Lekcja Muzealna klasy 7 w Muzeum 
Pienińskim na Szlachtowej (Wykład pani 
archeolog Anny Wawrzczak pt „Pradzieje 

doliny Dunajca”
21 lutego 
Gminny Konkurs Kaligraficzny dla klas 
II-III
I miejsce Patrycja Zabrzeska klasa II
22 lutego 
Rajd Górski na przełęcz Przysłop z okazji 
75 rocznicy obławy niemieckiej na OP 
„Wilk”
25 lutego 
Wycieczka klasy Iab do Nibylandii 
w Łącku. 

MARZEC 2019
11 marca 
Koncert „Pomoc Ukrainie”
15 marca 
Udział uczniów klas I-III w I Etapie 
Ogólnopolskiego konkursu Plastycznego 
„Ratujemy i Uczymy Ratować” fundacji 
WOŚP J. Owsiaka
15 marca 
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież zapobiega pożarom” – etap 
gminny.
Bartłomiej Matyszok z klasy VII zdobył 
I miejsce i zakwalifikował się do etapu 
powiatowego. 
20 marca 
Spotkanie z podróżnikiem- RPA
21 marca 
• I Tylmanowski Dzień Regionalny
(Utworzenie Izby Regionalnej, Pokaz 
mody góralskiej i stylizowanej, Konkursy 
tematyczne)
• Konkurs piosenek i przyśpiewek regio-
nalnych- kategoria: piosenki klasowe
I miejsce klasa III piosenka Tylmanowa 
nasa
Klasa O piosenka „Od Lubania dysc idzie”

• Konkurs piosenek i przyśpiewek regio-
nalnych - kategoria: piosenki grupowe
I miejsce klasa Ib Mateusz Warzecha, 
Izabela Cebula „Wysoko słoneczko”
• Konkurs piosenek i przyśpiewek 
regionalnych- kategoria: piosenka 
indywidualna
I miejsce Przedszkole Antoni Noworolnik
Zuzanna Świtecka klasa Ia
Zuzanna Kozielec klasa Ib
• Konkurs Wiedzy o Tylmanowej
I miejsce Justyna Adamczyk klasa Ib
I miejsce Klasa Ib (Anna Kozielec, 
Franciszek Noworolnik, Dawid Monterian)
• Konkurs recytatorski wierszy poetów 
ludowych Jana Ziemianka, Józefa 
Kulasika, Józefa Chrobaka
I miejsce  Urszula Mikołajczyk klasa VI, 
Maksymilian Michałczak klasa IV
Zofia Noworolnik klasa III, Daria Adam-
czyk klasa II, Amelia Piszczek klasa II, 
Zuzanna Kozielec klasa Ib
• Konkurs plastyczny „Tylmanowa 
wioska nasa”
I miejsce Gabriela Klag klasa Vb
Filip Michałczak klasa II
21-22 marca 
Wyjazd klas III i VIII na Festiwal 
Zawodów do Krakowa
28/29 marca 
Wycieczka do Bochni klas III, IV, Va 
(Zwiedzanie kopalni w Bochni, nocleg 
250 m pod ziemią, Muzeum Pamiątek po 
Janie Matejce, przeprawa promem przez 
Dunajec w Tropiu )
29 marca 
Szkolny konkurs Ortograficzny Mistrz 
Ortografii, Mały Mistrz ortografii
Kategoria klasy VII-VIII
I miejsce Zuzanna Ligas klasa VII
II miejsce Anna Biały klasa VIII
III miejsce Mikołaj Gierczyk klasa VIII
Kategoria klasy V-VI
I miejsce Gabriela Klag klasa V
II miejsce Urszula Mikołajczyk klasa VI
III miejsce Justyna Adamczyk Klasa V
30 marca 
Międzyszkolny Konkurs Językowy TAN-
DEM sprawdzający umiejętności zarówno 
z języka angielskiego jak i niemieckiego 
w Nowym Sączu organizowany przez 
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe 
i Zespół Szkół Społecznych SPLOT. 
Kalina Piszczek, uczennica klasy III gim-
nazjum została finalistką (na 489 osób 
znalazła się w pierwszej 30-stce.
I miejsce dziewcząt w Igrzyskach Mło-
dzieży na szczeblu gminnym i III na szcze-
blu międzygminnym w piłce ręcznej
I miejsce w gminie Ochotnica Dolna 
w Igrzyskach dzieci w piłce ręcznej.
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KWIECIEŃ 2019
2 kwietnia 
Wycieczka klasy Iab do Muzeum Pieniń-
skiego na Szlachtowej - udział w lekcji 
muzealno - regionalnej. Zwiedzanie 
wystawy flory i fauny Pienin w Pienińskim 
Parku Narodowym w Krościenku n/D
3 kwietnia 
Gminny Konkurs Ortograficzny XVI edy-
cja w Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylma-
nowej. Tytuł „Małego Mistrza Ortografii” 
zdobyła Urszula Mikołajczyk z klasy VI
3 kwietnia 
Wycieczka klas Iab do Muzeum Pieniń-
skiego na Szlachtowej oraz zwiedzanie 
Muzeum pienińskiego w Krościenku n/D

4 kwietnia
Wycieczka klas III do Muzeum Pieniń-
skiego na Szlachtowej oraz zwiedzanie 
Muzeum pienińskiego w Krościenku n/D
5 kwietnia
Wycieczka klasy III do PPN na wystawę 
pod hasłem „Krajobraz Pienin - dlaczego 
i jak go chronimy”.
5 kwietnia
Udział uczniów klas I-III w obchodach 
Dnia Ziemi: wykonanie plakatów „Przy-
jaciel przyrody” na wystawę szkolną. 
Udział w konkursie wiedzy „Mały Mistrz 
Ekologii”
I miejsce Jakub Gabryś klasa Ia
II miejsce Zuzanna Dombek Ia

II miejsce Franciszek Noworolnik Ib
III miejsce Michał Polczyk II
8 kwietnia 
Wycieczka klasy 7 oraz III a do zako-
panego (Dolina Chochołowska, Grześ 
1653m.n.p.m.)

I Tylmanowski 
Dzień Regionalny 
W pierwszy dzień wiosny, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. 
mjra H. Sucharskiego, odbył się I Tylmanowski Dzień Regionalny. 
Uroczystość zaszczycili swą obecnością przedstawiciele: władz 
samorządowych, parafii, Rady Rodziców, Oddziału Związku 
Podhalan w Tylmanowej z Panią Prezes, Pani Dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego, ks. dr Czesław Noworolnik, 
Pani Dyrektor Anna Chrobak, Pan Józef Chrobak - twórca ludowy, 
kierownik WOK-u w Tylmanowej oraz nauczyciele, uczniowie 
i rodzice Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. 

W trakcie Dnia Regionalnego, podczas 
pokazu mody, uczniowie zaprezentowali 
tradycyjne i stylizowane stroje góralskie. 
Przedstawiono wyniki przeprowadzonych 
wcześniej konkursów: Szkolnego Kon-
kursu Recytatorskiego Tylmanowskich 
Twórców Ludowych, Szkolnego Konkursu 

Przyśpiewek i Piosenek Regionalnych, 
Quizu Wiedzy o Tylmanowej oraz kon-
kursów plastycznych: Tylmanowa Wioska 
Nasa, Plakat Promujący Tylmanową. 

Podczas uroczystości laureaci zaprezento-
wali wykonywane przez siebie utwory, 

wśród których znalazły się wiersze 
poetów ludowych oraz tylmanowskie 
piosenki i przyśpiewki. 

W trakcie tego dnia odbył się również 
Quiz Wiedzy o Tylmanowej dla najmłod-
szych. Uroczystość uświetnił występ 
przedstawicieli Oddziału Związku Podha-
lan z Tylmanowej oraz gości specjalnych 
- Zespołu PolkaBand w składzie: Miro-
sława Zaziąbło-Hubiak - śpiew, Wojciech 
Zaziąbło - skrzypce, Tomasz Ponicki 
- kontrabas, Tomasz Mastalski - akordeon, 
Łukasz Strzelec - altówka. Zespół zapre-
zentował piosenki folkowe, inspirowane 
szeroko rozumianą muzyczną tradycją 
regionu. Występ spotkał się z wielkim 
uznaniem ze strony zgromadzonych. 

Uroczystość zakończyły przemówienia za-
proszonych gości, zwiedzanie nowoutwo-
rzonej Izby Regionalnej, prezentacja daw-
nych fotografii i kronik oraz degustacja 
regionalnych potraw. ITylmanowski Dzień 
Regionalny przygotowali nauczyciele: mgr 
Zofia Brzeźna, mgr Józefa Bodziarczyk, 
mgr Katarzyna Kamińska, mgr Ewa Kaput, 
mgr Katarzyna Ligas.  

Puchar Wójta Gminy 
Ochotnica Dolna 
w narciarstwie alpejskim 

Uczniowie 
”Jeżdżą z głową”

W dniu 14.02.2019 r. w ośrodku narciarskim Arena Narciarska 
Jaworki rozegrane zostały zawody w narciarstwie alpejski 
o Puchar Wójta Gminy Ochotnica Dolna. 

Od lutego trwał kurs nauki jazdy na nartach na wyciągu narciarskim 
„Stajkowa” w Krościenku nad Dunajcem, w którym uczestniczyło 
72 uczniów z klas II-IV ze wszystkich szkół podstawowych z terenu 
Gminy Ochotnica Dolna. 

W zawodach zgłoszonych było po-
nad 100 zawodników z terenu Gminy 
Ochotnica Dolna. Rywalizacja sportowa 
toczyła się w 8 grupach wiekowych i była 
bardzo zacięta oraz przebiegała na bardzo 
wysokim poziomie. Zaraz po zakończeniu 
rywalizacji sportowej młodzież, w ocze-
kiwaniu na ogłoszenie wyników, mogła 
skorzystać z przygotowanego dla nich 
ciepłego posiłku. 

Podczas dekoracji zwycięzcy zostali 
nagrodzeni pucharami, medalami i atrak-
cyjnymi nagrodami rzeczowymi ufundo-
wanymi przez: Wójta Gminy Ochotnica 
Dolna, Wiejskie Ośrodki Kultury: w Tyl-
manowej, Ochotnicy Dolnej i Ochotnicy 
Górnej, Arenę Narciarską Jaworki - Ho-
mole Sp. J. oraz rodziców, którym należą 
się wielkie podziękowania za ufundowa-
nie tak atrakcyjnych pucharów, medali 
i nagród. Nagrody zwycięzcom wręczali 
Pani Maria Łojas – Jurkowska Sekretarz 
Gminy Ochotnica Dolna i Radna Powiatu 
Nowotarskiego, która zastępowała Wójta 
Pana Tadeusza Królczyka, który z powodu 
wyjazdu do Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Krakowie w sprawie rozbudowy drogi 
wojewódzkiej 969 w Tylmanowej nie 
mógł w tym czasie uczestniczyć w roz-
daniu nagród, Pan Lucjan Malinowski 
– właściciel Areny Narciarskiej Jaworki – 
Homole Sp. J. oraz organizator zawodów 
Pan Łukasz Hurkała. 

Wśród wszystkich zawodników została
przeprowadzona loteria, w której 

młodzież mogła wylosować karnety 
do wykorzystania w stacji narciarskiej 
Arena Narciarska Jaworki oraz atrakcyjne 
nagrody. 

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku 
zainteresowanie młodzieży będzie jeszcze 
większe, a kolejna rywalizacja na stoku 
przysporzy dużo radości i satysfakcji 
młodzieży.

Wyniki zawodów o Puchar Wójta Gminy 
Ochotnica Dolna
Dziewczynki klasy I-III
I miejsce Zuzanna Wąchała                      
ZSP. Tylmanowa
II miejsce Gabriela Groń                          
SP Ochotnica Górna
III miejsce Maria Hebda                          
ZSP. Tylmanowa 

Chłopcy klasy I-III
I miejsce Jakub Rusnarczyk              
SP. Ochotnica Górna
II miejsce Adam Szlaga                     
SP. Ochotnica Górna
III miejsce Maksymilian Michałczak        
ZSP. Tylmanowa

Dziewczynki IV-V
I miejsce  Nina Hebda                    
ZSP. Tylmanowa
II miejsce Marzena Gaździak          
ZSP. Tylmanowa
III miejsce Aniela Cebula                
SP Tylanowa – Zawodzie

Chłopcy IV-V
I miejsce Piotr Hebda                        
ZSP. Tylmanowa
II miejsce Paweł Dłubacz                 
SP Ochotnica Górna
III miejsce Filip Dobrzyński              
SP. Ochotnica Górna

Dziewczynki klasy VI-VII
I miejsce Iwona Majerczyk                   
SP. Tylmanowa- Zawodzie
II miejsce Weronika Michałczak           
ZSP. Tylmanowa
III miejsce Jolanta Ludwin                    
SP. Ochotnica Górna

Chłopcy klasy VI-VII
I miejsce Szczepan Hebda                
SP. Tylmanowa – Zawodzie
II miejsce Michał Gołdyn                 
SP Ochotnica Dolna - Centrum
III miejsce Marcel Adamczyk          
ZSP. Tylmanowa 

Dziewczyny klasy VIII i III gimnazjum
I miejsce Karolina Ligas               
ZSP. Tylmanowa
II miejsce Marta Mikołajczyk       
ZSP. Tylmanowa
III miejsce Kinga Jandura             
SP. Ochotnica Górna

Chłopcy klasy VIII i III gimnazjum
I miejsce Dominik Hebda                 
ZSP. Tylmanowa
II miejsce Maksymilian Hebda         
ZSP. Tylmanowa
III miejsce Andrzej Sikora               
SP. Ochotnica Dolna-Skrodne

Tekst: Łukasz Hurkała
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Z uwagi na zbyt mało chętnych nie udało 
się w tym roku zorganizować grupy na 
snowboard.

Projekt dofinansowany w 50% przez 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego miał na celu przede 
wszystkim nabycie przez najmłodszych 
umiejętności i podstaw poprawnej 
techniki jazdy na nartach/snowboardzie, 
wzrost bezpieczeństwa poprzez eduka-
cję w zakresie bezpiecznego korzystania 
z tras i stoków narciarskich oraz nabycia 
nawyku jazdy w kasku, co przełoży się na 
poprawę kondycji i podniesienie ogólnej 

Najpierw jednak zawodnicy musieli 
zmierzyć się ze stromym podbiegiem na 
Studzionki – najwyżej zlokalizowanym 
osiedlem w Ochotnicy, a także jednym 
z najwyżej położonych przysiółków w Pol-
sce, gdzie występuje 250 m przewyższenie 
na odcinku niewiele dłuższym niż kilometr. 
Dalej trasa prowadząca czerwonym szla-
kiem na Lubań, przebiegała już zdecydo-
wanie łagodniej, ale niekoniecznie łatwiej, 
ponieważ grupa pokrywa śniegu dawała 
się we znaki. Na Lubaniu zlokalizowany był 
sędziowski punkt kontrolny pomiaru czasu.

Na starcie zawodników zmotywował ks. 
Stanisław Kowalik proboszcz parafii Wnie-
bowzięcia NMP w Ochotnicy Górnej, który 
przybył na otwarcie biegu GUT. 
Meta GUT znajdowała się na Studzion-
kach. Tutaj na zawodników kończących 
wymagający bieg czekała gorąca herbata 
i drobne przekąski oraz zupa. Najlepsi 
trasę pokonali w niecałe 2 godziny! Należy 
dodać, że czasy przebiegu w czołówce 
były bardzo zbliżone.

Poniżej wyniki Gorce Ultra-Trail – Winter 
2019: 
Open kobiet:
1. Katarzyna Wilk (2:28:49)

sprawności fizycznej uczniów małopolskich 
szkół podstawowych.

Uczniowie zostali podzieleni na sześć 
12 osobowych grup. Kurs dla każdej grupy 
trwał 16 godzin, obejmował 6 wyjazdów 
po 3 lub 2,5 godziny zajęć na stoku. Nad 
każdą grupą sprawują opiekę nauczyciele 
zatrudnieni w poszczególnych szkołach. 
Każdy uczeń ma zapewniony sprzęt narciar-
ski (narty, buty, kijki, oraz kask), a zajęcia na 
stoku prowadzą zatrudnieni na „Stajkowej” 
instruktorzy narciarstwa.

Uczestnicy kursu uczyli się między innymi 
jak bezpiecznie upadać, podnosić się, 
jeździć pługiem oraz korzystać z wyciągu. 
Jazda ześlizgiem, skręcanie, bezpieczne 
hamowanie oraz nawyk jeżdżenia w kasku 
to elementy jazdy, z którymi również 
zapoznali się uczniowie.

Uprawianie narciarstwa niesie ze sobą 
walory zdrowotne: poprawia kondycję 
fizyczną, koordynację ruchową, hartuje 
organizm młodych ludzi jak też uczy 
samodzielności oraz wytrwałości – a tego 
właśnie z całego serca chcemy dla na-
szych dzieci.

Pierwsza edycja Gorce 
Ultra - Trail Winter 
w Ochotnicy
Pierwsza edycja biegów zimowych Gorce Ultra - Trail Winter 
za nami. W sobotni, słoneczny, choć mroźny poranek (2 marca) 
na starcie, zlokalizowanym na moście prowadzącym do os. 
Studzionki w Ochotnicy Górnej, zebrało się 104 zawodników, 
którzy przy dźwiękach rozgrzewającej, góralskiej muzyki „Małych 
Ochotnych” ruszyli, aby pokonać 23 km trasę prowadzącą na Lubań 
i z powrotem na Studzionki. 

2. Patrycja Bereznowska (2:36:02)
3. Dominika Duczmal (2:39:50)

Open mężczyzn:
1. Tomek Skupień FanPage (1:57:58)
2. Darek Marek (1:59:09)
3. Tomasz Nosal (2:02)
W kategorii najszybszy mieszkaniec Gminy 
Ochotnica Dolna najlepszy okazał się 
Sławomir Kurnyta. Dobiegł jako 21 na 
metę. 23 był Rafał Gabryś – trener LZS 
KS Gorc Ochotnica. W kategorii kobiet nie 
wystartowała żadna zawodniczka z Gminy 
Ochotnica Dolna.

Wieczorem, w Wiejskim Ośrodku Kultury 
w Ochotnicy Górnej, odbyło się uroczyste 
wręczenie nagród i odczytanie wyników 
biegu. Nagrody zwycięzcom przekazali 
Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz 
Królczyk oraz Violetta Domaradzka i Ro-
bert Zakrzewski z Fundacji Run Vegan.
Wśród zebranych przeprowadzono loterię.  

Organizatorem Gorce Ultra - Trail Winter 
była Fundacja Run Vegan oraz Gmina 
Ochotnica Dolna. Biegi odbyły się pod 
patronatem Wójta Gminy Pana Tadeusza 
Królczyka. 

W organizację biegu włączyło się także 
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób 
Niepełnosprawnych Intelektualnie - koło 
w Szczawnicy zbiera środki na budowę 
domu dla dorastających podopiecznych. 
Jesienią 2017 r. podjęto decyzję o roz-
poczęciu budowy ze środków własnych 
metodą gospodarczą. Inwestycję realizuje  
firma lokalna, w prace aktywnie włączają 
się rodzice osób niepełnosprawnych. 

W wolontariat GUT zaangażowali się 
pracownicy Stowarzyszenia na rzecz 
Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie 
oraz mamy. W placówkach Stowarzysze-
nia w Szczawnicy, Krościenku i Ochotnicy 
Dolnej upieczono pyszne ciastka, które 
czekały na zawodników w biurze zawo-
dów oraz na mecie. W zamian, zawodnicy 
mogli przekazać datki na rzecz Stowarzy-
szenia. Łącznie uzbierano 1018 zł. 

Osoby, które chciałyby wesprzeć Stowa-
rzyszenie mogą przekazać 1% 
(KRS 0000122345) lub wpłacić środki na 
konto Stowarzyszenia: Bank Spółdzielczy 
Krościenko 97 8817 0000 2001 0020 
4280 0001. Trwa również zbiórka, której 
patronuje Gorce Ultra Trail. 

Oprawę muzyczną, podczas dekoracji 
zawodników w WOK zapewnili „Mali 
Ochotni”, a pyszny poczęstunek przy-
gotowało Koło Gospodyń Wiejskich 
w Ochotnicy Górnej. Nad bezpieczeń-
stwem biegaczy czuwał GOPR oraz OSP 
Ochotnica Górna.  

Wydarzenie miało na celu również upa-
miętnienie kilkuset Ochotników z terenu 
Podhala, którzy wstąpili do Legionów 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Dwudnio-
we zawody narciarskie są kontynuacją 
Memoriału im. Marii Kaczyńskiej. 

W tym roku rozegrano zawody w narciar-
stwie zjazdowym w siedmiu kategoriach: 
kl. I-III, kl. IV-VI, osoby z niepełnospraw-
nością, kl. VII-VIII i gimnazjum, młodzież 
ponadgimnazjalna, dorośli i politycy.  
Uczestnicy mieli do pokonania zjazd slalo-

Ambasadorami tej rywalizacji byli znako-
mici wychowankowie klubu Lubań Tylma-
nowa, grający obecnie w Sandecji Nowy 
Sącz (także Garbarnia Kraków, Widzew 
Łódź) Bartłomiej Kasprzak (56 występów 
w Ekstraklasie , 1 gol) i reprezentujący 
barwy Cracovii Kraków (także Poprad 
Muszyna, Sandecja Nowy Sącz) Filip Pisz-

I Memoriał im. Legionistów 
Podhalańskich w 100. rocznicę 
odzyskania Niepodległości 
w Czerwiennem

Turniej piłki nożnej o Puchar 
Wójta Gminy Ochotnica Dolna 

Z inicjatywy Poseł Pani Anny Paluch, na stoku narciarskim 
CzerwienneSki, w dniach 7 - 8 marca, zorganizowany został, po raz 
pierwszy, Memoriał im. Legionistów Podhalańskich w 100. rocznicę 
odzyskania Niepodległości. 

27.04.2019 r. na obiektach LKS 
Lubań Tylmanowa odbył się 
turniej o Puchar Wójta Gminy 
Ochotnica Dolna Pana Tadeusz 
Królczyka w kategorii Orlik U-11.                                                    

mem. Gminę Ochotnica Dolna reprezen-
towało 50 uczniów! Kilku z nich stanęło 
na podium!

W kategorii kl. I-III pierwsze miejsce 
zajęła Zuzanna Wąchała z ZSP im. mjra 
H. Suchraskiego w Tylmanowej. Była naj-
lepsza spośród grupy 20 zawodników. 

W kategorii kl. IV – VI trzecie miejsce 
wywalczyła Nina Hebda z ZSP im. mjra 
H. Suchraskiego w Tylmanowej. W tej 
grupie wystartowało 21 zawodników. 

Sukcesy odnieśli także nauczyciele z na-
szej Gminy. W kategorii open kobiet 
drugie miejsce zajęła Pani Renata 
Rusnarczyk dyrektor SP im. M. Konopnic-
kiej w Ochotnicy Górnej. Zaś w kategorii 
open mężczyzn, również drugie miejsce 
zajął Pan Łukasz Hurkała nauczyciel w-f 
w ZSP. im. mjra H. Suchraskiego w Tylma-
nowej.  

W drugim dniu, zwycięzcom nagrody 
wręczył Marszałek Województwa Mało-
polskiego Pan Witold Kozłowski.

Zwycięzcom i uczestnikom zawodów 
składamy gratulacje. 

Zdjęcia: Facebook Anna Paluch i PIF Sport   

GRUPA A
MIEJSCE DRUŻYNA   PUNKTY BRAMKI
1  DWÓJKA ZAKOPANE  13 8:3
2 LUBAŃ TYLMANOWA  10 10:6
3 GORC OCHOTNICA DOLNA 9 10:5
4 PODHALE NOWY TARG 6 7:8
5 PAS SZCZAWNICA  4 5:9
6 GOL ŁĄCKO II  0 6:15

GRUPA B
MIEJSCE DRUŻYNA   PUNKTY BRAMKI
1 GOL ŁĄCKO I  13 14:2
2 HALNY KAMIENICA I  10 7:3
3 KS NIEDZICA  8 4:5
4 SANDECJA NOWY SĄCZ 7 3:9
5 DIDI GOL RABKA  3 3:9
6 HALNY KAMIENICA II  1 6:14

czek (46 występów w Ekstraklasie, 7 goli).
 
W zawodach wzięło udział 12 zespołów, 
które zostały podzielone na dwie grupy. 
Grupa A: Gorc Ochotnica Dolna, Dwójka 
Zakopane, Gol Łącko II, PAS Szczawnica, 
Podhale Nowy Targ, Lubań Tylmanowa. 

Grupa B: KS Niedzica, Halny Kamienica I, 
Gol Łącko I, Halny Kamienica II, Didi Gol 
Rabka, Sandecja Nowy Sącz. Rywalizacja 
toczyła się na dwóch boiskach, mecze 
trwały 15 minut.                     

Po fazie grupowej tabele przedstawiały się następująco:

W fazie finałowej która decydowała o ostatecznej kolejności 
zmierzyły się:                                                
11 miejsce: Gol Łącko II – Halny Kamienica II 1:1, karne 2:3                                                                            
9 miejsce: PAS Szczawnica – Didi Gol Rabka 1:1, karne 1:2                                                                                       
7 miejsce: Podhale Nowy Targ – Sandecja Nowy Sącz 1:4                                                                                      
5 miejsce: Gorc Ochotnica Dolna – KS Niedzica 1:0                                                                                           
3 miejsce: Lubań Tylmanowa – Halny Kamienica I 3:3, karne 2:1                                                                
Finał: Dwójka Zakopane – Gol Łącko I 0:7                     
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TMIEJSCE DRUŻYNA   OPIEKUN
1 GOL ŁĄCKO I  Jan Mrówka
2 DWÓJKA ZAKOPANE  Janusz Wiercioch
3 LUBAŃ TYLMANOWA  Piotr Kwit, Henryk Gołdyn
4 HALNY KAMIENICA I  Janusz Piotrowski
5 GORC OCHOTNICA DOLNA Sławomir Nowogórski
6 KS NIEDZICA  Adam Korczyk
7 SANDECJA NOWY SĄCZ Bartłomiej Damasiewicz
8 PODHALE NOWY TARG Paweł Rusinek
9 DIDI GOL RABKA  Artur Burkat
10 PAS SZCZAWNICA  Łukasz Kramarczyk
11 HALNY KAMIENICA II  Janusz Piotrowski
12 GOL ŁĄCKO II  Jan Mrówka

Kolejność końcowa

Tytuł Najlepszego Strzelca zdobył 
Przemysław Kurnyta Lubań Tylmanowa 
strzelec 9 goli. 
Tytuł Najlepszego Zawodnika przypadł 
w udziale Szymonowi Talarczykowi 
Goł Łącko I, a Najlepszym Bramkarzem 

wybrano Mikołaja Błasiaka z Dwójki 
Zakopane. 
Wszystkim uczestnikom Wójt Gminy Pan 
Tadeusz Królczyk wręczył medale, a kapi-
tanowie drużyn odebrali okazałe puchary 
dla swoich zespołów.      

Obecni na turnieju liczni kibice, rodzice 
oraz osoby towarzyszące wyrazili chęć 
uczestnictwa w kolejnej edycji turnieju 
wyrażając podziękowania za gościnność 
i miłą atmosferę stworzoną przez organi-
zatorów.

W sobotę miały miejsce wyścigi najmłod-
szych o puchar GKM w klasach 50cc, 
65cc i 85cc oraz zawody i pokazy pit 

Celem wyścigu była popularyzacja kolar-
stwa wśród uczniów szkół działających na 
terenie Gminy Ochotnica Dolna, upo-
wszechnianie i promocja kultury fizycz-
nej i sportu oraz mobilizowanie dzieci 
i młodzieży do aktywnego wypoczynku 
na rowerze. 

Zawody zostały zorganizowane przy 
współudziale: Gminy Ochotnica Dolna, 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
Ochotnica Dolna - Centrum oraz Wiej-
skiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy 
Dolnej. Koordynatorem zawodów był p. 

Ochotnickie 
Dni Sportów Motorowych 

III Gminny Wyścig Rowerowy 
o Puchar Wójta Gminy 
Ochotnica Dolna

W ostatni weekend kwietnia, 
pomimo deszczowej pogody,  
w Ochotnicy Górnej odbyły 
się zawody w sportowych 
motorowych. 

W dniu 05 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 na Stadionie KS Gorc 
Ochotnica odbył się III Wyścig Rowerowy O PUCHAR WÓJTA 
GMINY OCHOTNICA DOLNA. 

bików – II runda enduro pit bike. Ponadto 
odbyły się pokazy w trialu motocyklowym 
i rowerowym w wykonaniu MKS Trial 
Ochotnica. 

W niedzielę wystartował wyścig o Puchar 
Południowej Polski Cross – Country. 

Zawody odbywały się pod patronatem 
Wójta Gminy Ochotnica Dolna Pana 

Tadeusza Królczyka, który w niedzielę, 
wraz z organizatorem wydarzenia – 
Gorczańskim Klubem Motorowym, 
aktywnie włączył się w działania. 

Łukasz Mikołajczyk, nauczyciel wycho-
wania fizycznego w SP Ochotnica Dolna 
– Centrum. 

Zawody odbyły się zgodnie z opracowa-
nym regulaminem wyścigu. W wyścigu 
wzięło udział 67 zawodników rywali-
zujących w następujących kategoriach 
wiekowych:
Grupa I – dziewczęta rocznik 2009 
i młodsze
Grupa II – chłopcy rocznik 2009 i młodsi      
Grupa III – dziewczęta rocznik 
2007 - 2008

Grupa IV – chłopcy rocznik 2007 – 2008   
Grupa V – dziewczęta rocznik 
2005 – 2006 
Grupa VI – chłopcy rocznik 2005- 2006 
Grupa VII – dziewczęta rocznik 
2003 - 2004 
Grupa VIII – chłopcy rocznik 2003 – 2004    
     
Trasa wyścigu objęła: Start ze Stadionu 
KS Gorc (trybuny) - runda wokół Stadionu 
(poza ogrodzeniem) - meta Stadion KS 
Gorc (trybuny).

Kategorie wiekowe: 
Grupa I wykonała po 2 okrążeniu trasy 
(ok. 800m)
Grupa II wykonała po 2 okrążeniu trasy 
(ok. 800m)
Grupy III, IV wykonała po 3 okrążenia 
trasy (ok. 1200m)
Grupy V, VI wykonała po 4 okrążenia 
trasy (ok. 1600m)
Grupy VII, VIII wykonała po 5 okrążenia 
trasy (ok. 2000m)

Zawody były rozgrywane w następu-
jących kategoriach: M2, M3, M4, M5, 
Mężczyźni Open, Kobiety Open i Open. 
Dekoracja zawodników odbyła się na 
Studzionkach, przy dźwiękach góralskiej 
muzyki zespołu „Wstonzecki” z Ochotnicy 
Dolnej i w obecności góralek z Ochotnicy 

Meta Wyścigu Kolarskiego 
Nowy Targ Road Challenge 
w Ochotnicy Górnej
7.06.2019 r. odbyła się 
pierwsza część Etapowego 
Wyścigu Kolarskiego Nowy 
Targ Road Challenge. Trasa 
pierwszego etapu przebiegała 
przez Gminę Ochotnica Dolna. 
Zawodnicy mieli do pokonania 
odcinek Knurów - Ochotnica 

Najlepsze wyniki uzyskali:
Grupa I – dziewczęta rocznik 2009 
i młodsze:
1 miejsce Karolina Luberda 
– SP Skrodne Ochotnica Dolna
2 miejsce Zuzanna Brzeczek 
– SP Centrum Ochotnica Dolna 
3 miejsce Gabriela Groń 
– SP Ochotnica Górna
4 miejsce Paulina Czajka 
- SP Skrodne Ochotnica Dolna
5 miejsce Natalia Groń 
- SP Skrodne Ochotnica Dolna 

Grupa II – chłopcy rocznik 2009 i młodsi   
1 miejsce Jakub Rusnarczyk 
- SP Ochotnica Górna
2 miejsce Paweł Trzepak 
- SP Tylmanowa – Zawodzie
3 miejsce Oliwier Pawlikowski 
- SP Ochotnica Górna 
4 miejsce Łukasz Cwynar 
- SP Centrum Ochotnica Dolna
5 miejsce Jan Ludwin 
- SP Ochotnica Górna 

Grupa III – dziewczęta rocznik 
2007 – 2008 
1 miejsce Agnieszka Chrobak 
- SP Centrum Ochotnica Dolna
2 miejsce Monika Gabryś 
- SP Centrum Ochotnica Dolna 
3 miejsce Jessica Chryczyk 
- SP Skrodne Ochotnica Dolna
4 miejsce Anna Urbaniak 
– SP Skrodne Ochotnica Dolna
5 miejsce Nikola Racięga 
- SP Młynne Ochotnica Dolna 

Grupa IV – chłopcy rocznik 2007 - 2008  
1 miejsce Kamil Tarchała 
- SP Skrodne Ochotnica Dolna 
2 miejsce  Adam Gabryś 
- SP Skrodne Ochotnica Dolna
3 miejsce Szczepan Franasowicz 
- SP Centrum Ochotnica Dolna

4 miejsce Norbert Chrobak 
- SP Skrodne Ochotnica Dolna 
5 miejsce Paweł Dłubacz 
- SP Ochotnica Górna

Grupa V – dziewczęta rocznik 
2005 – 2006
1 miejsce Justyna Kęska 
- SP Skrodne Ochotnica Dolna
2 miejsce Honorata Wąchała 
- SP Centrum Ochotnica Dolna
3 miejsce Julia Duduś 
- SP Skrodne Ochotnica Dolna
4 miejsce Jolanta Ludwin 
- SP Ochotnica Górna 
5 miejsce Magdalena Brzeźny 
- SP Centrum Ochotnica Dolna
 
Grupa VI – chłopcy rocznik 2005 – 2006   
1 miejsce Szczepan Hebda 
- SP Tylmanowa – Zawodzie
2 miejsce Michał Gołdyn 
- SP Centrum Ochotnica Dolna
3 miejsce Adrian Poparda 
- SP Tylmanowa
4 miejsce Konrad Urbaniak 
- SP Skrodne Ochotnica Dolna 
5 miejsce Rafał Wójcik - SP Tylmanowa

Grupa VII – dziewczęta rocznik 
2003  - 2004 
1 miejsce Łucja Sikora 
– SP Skrodne Ochotnica Dolna 
2 miejsce Natalia Gołdyn 
– SP Centrum Ochotnica Dolna 
3 miejsce Dominika Królczyk 
– SP Centrum Ochotnica Dolna 

Grupa VIII – chłopcy rocznik
 2003 – 2004         
1 miejsce Dariusz Niewiadomy 
– SP Ochotnica Górna  
2 miejsce Andrzej Sikora SP Skrodne 
Ochotnica Dolna
3 miejsce Mateusz Gołdyn 
– SP Centrum Ochotnica Dolna

4 miejsce Przemysław Florczyk 
– SP Centrum Ochotnica Dolna
5 miejsce Kacper Podgórski 
– SP Tylmanowa – Zawodzie

Nagrody dla zwycięzców ufundował Wójt 
Gminy Ochotnica Dolna Pan Tadeusz 
Królczyk: 
• I miejsce: puchar Wójta Gminy Ochotni-
ca Dolna, medal, dyplom + bon na zakupy 
artykułów sportowych o wartości 140 zł 
• II miejsce: medal, dyplom + bon o war-
tości 100 zł 
• III miejsce: medal, dyplom + bon o war-
tości 75 zł 

Nagrody zwycięzcom wręczała Pani 
Maria Łojas – Jurkowska Sekretarz 
Gminy Ochotnica Dolna i Radna Powiatu 
Nowotarskiego, która zastępowała Wójta 
Pana Tadeusza Królczyka, który z powodu 
ważnych spotkań z Wojewodą, Marszał-
kiem nie mógł uczestniczyć w rozdaniu 
nagród. W imieniu Wójta Pani Sekretarz 
Gminy złożyła gratulacje i wyrazy uznania 
i szacunku dla uczestników Gminnego 
Wyścigu Rowerowego, dla nauczycie-
li i opiekunów oraz dla Pana Łukasza 
Mikołajczyka, który był koordynatorem 
Wyścigu. 

Wszyscy uczestnicy wyścigu otrzymali 
lody i wodę mineralną ufundowane przez 
Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy 
Dolnej.
                                                                         
Tekst:  Łukasz Mikołajczyk    

Górna - Studzionki tj. dystans 
wynoszący 11,6 km. 

Górnej. Nagrody zwycięzcom Wyścigu, 
wręczył Wójt Gminy Ochotnica Dolna 
Pan Tadeusz Królczyk. 

Gmina Ochotnica Dolna była partnerem 
wydarzenia. 
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Całość infrastruktury jest udostępniona 
nieodpłatnie mieszkańcom naszej Gminy. 
Również turyści w znacznej części będą 
mogli z niej korzystać nieodpłatnie. 

Wszystkie obiekty sportowe 
otwarte dla mieszkańców 
i turystów
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, w tym 
przede wszystkim młodzieży, a także przebywających na terenie 
naszej Gminy turystów, Wójt Gminy informuje, że wprowadzone  
zostało zarządzenie, na mocy którego zostanie udostępniona cała 
infrastruktura sportowa oraz place zabaw. 

NAZWA OBIEKTU REKREACYJNO-SPORTOWEGO

Sala gimnastyczna
przy Zespole Szkolno-Przedszkolny im. mjra Henryka 
Sucharskiego w Tylmanowej, os. Kozielce 296 

Boisko sportowe wielofunkcyjne
przy Zespole Szkolno-Przedszkolny im. mjra Henryka 
Sucharskiego w Tylmanowej, os. Kozielce 296

Plac zabaw
przy Zespole Szkolno-Przedszkolny im. mjra Henryka 
Sucharskiego w Tylmanowej, os. Kozielce 296

Sala gimnastyczna
przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego 
w Tylmanowej, os. Mastalerze 32b

Boisko sportowe
przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego 
w Tylmanowej, os. Mastalerze 32b

Plac zabaw
przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego 
w Tylmanowej, os. Mastalerze 32b

Sala gimnastyczna
przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Ochotnicy Dolnej, os. Centrum 105

Plac zabaw
przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Ochotnicy Dolnej os. Centrum 105

Boisko sportowe wielofunkcyjne
przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Ochotnicy Dolnej, os. Centrum 105

Sala gimnastyczna
przy Szkole Podstawowej im. ks. prof. Józefa Tischnera 
w Ochotnicy Dolnej os. Skrodne 240

Boisko sportowe wielofunkcyjne
przy Szkole Podstawowej im. ks. prof. Józefa Tischnera
w Ochotnicy Dolnej os. Skrodne 240

Plac zabaw
przy Szkole Podstawowej im. ks. prof. Józefa Tischnera
w Ochotnicy Dolnej os. Skrodne 240

Sala gimnastyczna
przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Ochotnicy Górnej, os. Zawady 207

Plac zabaw
przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Ochotnicy Górnej os. Zawady 207

GODZINY OTWARCIA

w dni nauki szkolnej: od godziny
15:00 do 21:00
 
w dni wolne od zajęć szkolnych:
od godziny 8:00 do 21:00,
w czasie wakacji do 21:30

w dni nauki szkolnej: od godziny
15:00 do 21:00
 
w dni wolne od zajęć szkolnych: 
od godziny 8:00 do 21:00,
w czasie wakacji do 21:30

w dni nauki szkolnej: od godziny
15:00 do 21:00
 
w dni wolne od zajęć szkolnych: 
od godziny 8:00 do 21:00,
w czasie wakacji do 21:30

w dni nauki szkolnej: od godziny
15:00 do 21:00
w wakacje: od godziny 8:00 do 21:30
w soboty: od godziny 9:00 do 14:00
w niedziele i święta boisko nieczynne

w dni nauki szkolnej: od godziny
15:00 do 21:00
 
w dni wolne od zajęć szkolnych:
od godziny 8:00 do 21:00,
w czasie wakacji do 21:30

w dni nauki szkolnej: od godziny
15:00 do 21:00
 
w dni wolne od zajęć szkolnych:
od godziny 8:00 do 21:00,
w czasie wakacji do 21:30

KONTAKT / REZERWACJA
 

Poniedziałek - piątek
w godzinach 9:00-13:00
 
tel: 18 262 50 86
605 769 272
517 160 783
 

 
Poniedziałek - piątek
w godzinach 9:00-13:00
 
tel: 18 262 50 06
536 332 494
 

 
 

Poniedziałek - piątek
w godzinach 9:00-13:00
 
tel: 18 262 46 96
18 443 12 29
603 504 747
517 431 377
 

Poniedziałek - piątek
w godzinach 9:00-13:00
 
tel: 18 262 46 78
 

 
 
 
Poniedziałek - piątek
w godzinach 9:00-13:00
 
tel: 18 262 41 85
509 627 159
 

Spotkanie swą obecnością uświetnił Wójt 
Gminy Ochotnica Dolna, Przewodniczą-
cy Rady Gminy, Radni Rady Gminy oraz 
rodzice młodych zawodników. 

Zawodnicy i trenerzy pożegnali - dzięku-
jąc za włożony trud - jednego z trenerów 
Pana Rafała Gabrysia.

Klub Sportowy „Gorc Ochotnica” działa 
przez cały rok, zrzeszając w swych szere-
gach dzieci i młodzież, które czynnie spę-

Budowa obiektu była prowadzona 
w większości systemem gospodarczym 
i w tak zwanym „czynie społecznym”, przy 
dużym udziale miejscowej młodzieży – 
członków klubu sportowego. 
Treningi z młodzieżą i pierwsze rozgrywki 
odbywały się od początku 2000 roku - na 
boiskach w sąsiednich miejscowościach – 

Zakończenie sezonu 
piłkarskiego i podsumowanie 
działań profilaktycznych

Historia Klubu Gorc Ochotnica 

26 czerwca, na boisku „Orlik” przy Szkole Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej, odbyło się oficjalne 
zakończenie sezonu piłkarskiego wraz z podsumowaniem działań 
profilaktycznych, realizowanych przez Klub Sportowy 
„Gorc Ochotnica”. 

Klub sportowy LZS KS „GORC OCHOTNICA” powstał w 1999 
roku z inicjatywy grupy miejscowej młodzieży. Inicjatywą tejże 
grupy było również wybudowanie pełnowymiarowego boiska do 
piłki nożnej, co udało się zrealizować w ciągu kolejnego roku przy 
wydatnej pomocy ze strony miejscowego sołtysa i Urzędu Gminy 
Ochotnica Dolna. 

Boisko sportowe wielofunkcyjne
przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Ochotnicy Górnej os. Zawady 207

Boisko sportowe „ORLIK”
 przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Ustrzyk”

w dni nauki szkolnej: od godziny
15:00 do 21:00
w dni wolne od zajęć szkolnych:
od godziny 8:00 do 21:00
w czasie wakacji do 21:30
w niedziele i święta boisko nieczynne
codziennie od godziny
8:00 do 21:30

w godzinach pracy Orlika
tel: 882 339 628

Na stronie ochotnica.pl znajdują się regu-
laminy udostępniania obiektów sportowo
-rekreacyjnych przy szkołach na terenie 
Gminy Ochotnica Dolna oraz wzory umów 
najmu i użyczenia obiektów sportowych. 

Od 19 czerwca 2019 roku został 
wprowadzony również nowy Regulamin 
korzystania z obiektów sportowych tj. sal 
gimnastycznych, boisk wielofunkcyjnych, 
placów zabaw przy szkołach prowadzo-

nych przez Gminę Ochotnica Dolna zmie-
niający godziny otwarcia w/w obiektów, 
tak aby spełniały one jak najlepiej swoje 
funkcje.

dzają czas podczas treningów. Treningi, to 
nie tylko kopanie piłki, ale także dawanie 
przykładu pozytywnego dorosłego, 
którymi w tym przypadku są trenerzy. 
Dbają oni o zachowanie dobrych relacji 
rówieśniczych swoich podopiecznych, 
a ich pozytywna postawa jest inspiracją 
dla młodych zawodników.

Obustronny szacunek, radość czerpaną 
z gry w piłkę nożną oraz ogromne zaanga-
żowanie zawodników, trenerów oraz ro-

dziców - to wszystko mogliśmy zobaczyć 
właśnie podczas tego spotkania.

Młodzi zawodnicy za swój całoroczny 
trud, zostali uhonorowani medalami oraz 
plecakami ufundowanymi przez Urząd 
Gminy.

Wierzymy, że taka impreza wejdzie na 
stałe w życie Gminy pod nazwą Dzień 
Profilaktyki.

w Łącku i w Tylmanowej.  
Od jesieni 2001 roku piłkarze mogli 
korzystać ze swojego nowopowstałego 
obiektu w Ochotnicy Dolnej. 
W roku 2009 przystąpiono do moderni-
zacji boiska sportowego dzięki dofinan-
sowaniu, jakie Gmina Ochotnica Dolna 
uzyskała z programu „ORLIK PLUS”. 

W ramach przeprowadzonej modernizacji 
wykonano ogrodzenie boiska, zamonto-
wano trybuny dla widzów, utwardzono 
kostką brukową teren parkingu przy 
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obiekcie i wyremontowano trawiastą 
nawierzchnię boiska. 
Na rok 2011 przypadł gruntowny remont 
pomieszczeń szatni dla zawodników 
mieszczących się w piwnicach budynku 
Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotni-
cy Dolnej –zrealizowany również dzięki 
środkom pozyskanym przez Urząd Gminy 
w Ochotnicy Dolnej, przy wydatnej 
pomocy działającego na tym obszarze 
Stowarzyszenia GORCE-PIENINY z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
w ramach działania „Odnowa i Rozwój 
Wsi”. 
W latach 2012 i 2013 realizowano 
projekt z zakresu sprzyjania rozwojowi 
sportu dofinansowany z dotacji udzielonej 
przez Gminę Ochotnica Dolna. W 2013 r. 
wykonano nawodnienie boiska sportowe-
go przy pomocy Gminy Ochotnica Dolna 
ze środków pozyskanych z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (poprzez 
LGD Gorce-Pieniny).
W roku 2014 powódź uszkodziła boisko 
sportowe wraz z ogrodzeniem. Boisko nie 
nadawało się do organizacji rozgrywek 
ze względów bezpieczeństwa. Członko-
wie Klubu w ramach prac społecznych 
zabezpieczyli wyrwę od strony rzeki 
co pozwoliło na dokończenie sezonu 
rozgrywkowego. Późną jesienią dzięki 
pomocy władz gminy wyrwa w korpusie 
została zlikwidowana. Odbudowano także 
ogrodzenie i korpus boiska - ze środków 
sołeckich (przeznaczonych na ten cel na 
zebraniu wiejskim)
Z kolei w latach 2015-2016 przy współ-
pracy Gminy Ochotnica Dolna i sołectwa 
Ochotnica Dolna na stadionie zostało 
wykonane zadaszenie 2 trybun, pozwa-
lające licznym kibicom, w komfortowych 
warunkach, uczestniczyć w rozgrywanych 
przez Klub zawodach. 
Dzięki projektowi realizowanemu przy 
współpracy z Gminą Ochotnica Dolna 
w roku 2018  wykonano oświetlenie 
obiektu (8 masztów oświetleniowych) 
i 2 wiaty stadionowe - zadaszenia dla 
zawodników. Powyższe możliwe było 
dzięki programowi współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej. 
Klub działa w formie prawnej Stowarzy-
szenia. Pierwszym Prezesem Zarządu 
Klubu był Bogdan Chlipała, następnie  
Józef Olchowa i Andrzej Sikora. Obecnie 
prezesem Zarządu Klubu jest Krzysztof 
Ligęza. 
KS Gorc posiada szeroki wachlarz osób 
zaangażowanych w jego działalność, a są 
to działacze, trenerzy, sędziowie, zawod-
nicy oraz wolontariusze i rodzice. Zarząd 
Klubu od wielu lat współpracuje z Gminą 
oraz innymi instytucjami w celu pozyska-
nia i rozliczenia dotacji, współfinansowa-
nia działań, wspólnych realizacji imprez 

czy szkolenia dzieci i młodzieży.
Najważniejszą sekcją w klubie jest sekcja 
piłki nożnej. W tej dyscyplinie klub 
reprezentują: drużyna piłkarska seniorów 
zgłoszona do rozgrywek organizowanych 
przez Podhalański Podokręg Piłki Nożnej 
w Nowym Targu, juniorzy z rocznika 
2002/2003 oraz 4 drużyny dziecię-
ce (roczniki 2004/2005, 2006/2007, 
2008/2009, 2010/2011 ). W nieofi-
cjalnych  rozgrywkach międzygminnych 
uczestniczy drużyna Old Boy`s Gorc 
Ochotnica. W klubie działają także sekcje 
piłki siatkowej, piłki ręcznej, tenisa stoło-
wego oraz kolarstwa szosowego. 
Klub skupia około 200 członków (w tym 
około 120 osób czynnie trenujących), 
głównie dzieci i młodzież, której szkolenie 
i wszechstronny rozwój jest głównym 
celem działania klubu.
Wzorując się na profesjonalnych klubach 
ekstraklasowych założyliśmy Akademię 
Piłkarską Gorca, która od momentu 
powstania w 2017 r. rozwija się w bardzo 
szybkim tempie. Na dzień dzisiejszy 
uczęszcza do niej ponad 80 dzieciaków 
i młodzieży, którzy rozpoczynają swą 
przygodę z piłką nożną pod okiem wy-
kwalifikowanej i profesjonalnej kadry oraz 
trenuje na bezpiecznych i nowoczesnych 
obiektach. Akademia Piłkarska KS Gorca 
mimo krótkiego czasu funkcjonowania 
osiągnęła już znaczne sukcesy na niwie 
sportowej jak również organizacyjnej.
W 2017 roku LZS Gorc Ochotnica pod-
pisał jako pierwszy w regionie umowę 
partnerską z ekstraklasowym klubem 
piłkarskim Sandecja Nowy Sącz (obecnie 
I liga piłkarska). Założeniem współpracy 
było i jest wypracowanie jednolitego 
systemu szkolenia, monitorowanie po-
stępów najzdolniejszych wychowanków 
klubu i uproszczonego ich transferowania, 
swobodnego przepływu kadry trenerskiej 
oraz wzajemna promocja klubów.
Nawiązano również otwarte stosunki 
z polonijnym klubem FC Polska Wiedeń. 
Nasi piłkarze mieli okazję dwukrotnie 
gościć w stolicy Austrii, rywalizując 
w duchu sportowym z Wiedeńczykami. 
Zawodnicy i sympatycy FCP zrewanżowa-
li się również wizytą w Ochotnicy Dolnej 
i pragną kontynuować naszą współpracę 
w dalszym ciągu, czego przykładem jest 
m.in. zaproszenie Akademii KS Gorca na 
turniej do Wiednia oraz zapowiedź zimo-
wej wizyty pierwszej kardy w Ochotnicy.
W perspektywie Klub dążyć będzie do 
nawiązywania ścisłej współpracy z in-
nymi klubami i stowarzyszeniami spoza 
naszej Gminy, spoza regionu, jak również 
z zagranicy, która to współpraca pozwoli 
budować nowe więzi i będzie okazją do 
promocji Klubu jak również całej Gminy 
Ochotnica Dolna. 

W celu zapewnienia wymagań dotyczą-
cych prawidłowego rozwoju i bezpieczeń-
stwa konieczne jest dbanie o infrastruktu-
rę i podnoszenie jej standardów. Obecnie 
istnieje pilna potrzeba zmiany lokalizacji 
pomieszczeń szatni dla zawodników, gdyż 
te obecnie dostępne nie są funkcjonalne. 
Marzeniem wszystkich członków klubu 
jest wybudowanie profesjonalnego obiek-
tu w bezpośrednim sąsiedztwie boiska 
wraz z szatniami, pomieszczeniami klubo-
wymi i technicznymi. Plan ambitny, który 
wiąże się z aktywnym wkładem działaczy 
klubu i nieodzowną pomocą włodarzy 
naszej Gminy. 
W roku bieżącym obchodzimy okrągłą 
20 letnią rocznicę założenia LZS KS Gorc 
Ochotnica. W rok jubileuszu w zało-
żeniach Zarządu jest zorganizowanie 
obchodów XX-lecia jego działalności oraz 
zaproszenie na tą uroczystość zawodni-
ków, sympatyków i darczyńców KS Gorc. 
W ramach obchodów planowane jest 
m.in. rozegranie kilku spotkań piłkarskich, 
w tym pojedynku pomiędzy zawodnikami 
Klubu a drużyną sędziów Podhalańskiego 
Podokręgu Piłki Nożnej. Wydarzenie to 
stanowić będzie zarówno promocję KS 
Gorc jak również możliwość zaprezento-
wania się szerokiemu gronu sympatyków 
futbolu. 
Wyzwaniem sportowym działaczy 
i zawodników pozostaje powrót drużyny 
seniorów do podhalańskiej klasy „A”. 
Posiadana infrastruktura, zaplecze szko-
leniowe oraz zasób personalny daje na-
dzieję na rychłe spełnienie pokładanych 
oczekiwań, czego należy sobie życzyć 
w niedalekiej przyszłości.  

Klub Sportowy „Gorc Ochotnica” działa 
przez cały rok, zrzeszając w swych szere-
gach dzieci i młodzież, które czynnie spę-
dzają czas podczas treningów. Treningi, to 
nie tylko kopanie piłki, ale także dawanie 
przykładu pozytywnego dorosłego, 
którymi w tym przypadku są trenerzy. 
Dbają oni o zachowanie dobrych relacji 
rówieśniczych swoich podopiecznych, 
a ich pozytywna postawa jest inspiracją 
dla młodych zawodników.
Obustronny szacunek, radość czerpaną 
z gry w piłkę nożną oraz ogromne zaanga-
żowanie zawodników, trenerów oraz ro-
dziców - to wszystko mogliśmy zobaczyć 
właśnie podczas tego spotkania.
Młodzi zawodnicy za swój całoroczny 
trud, zostali uhonorowani medalami oraz 
plecakami ufundowanymi przez Urząd 
Gminy.
Wierzymy, że taka impreza wejdzie na 
stałe w życie Gminy pod nazwą Dzień 
Profilaktyki.

Dzięki wsparciu Nowosądeckiego Okręgu 
Polskiego Związku Wędkarskiego oraz 
Koła PZW Szczawnica, już po raz trzeci, 
ikra pstrąga potokowego trafiła w ręce 
Przyjaciół Doliny Dunajca.

Tym razem w inkubatorach zostało 
umieszczone 12 tysięcy sztuk zaoczko-
wanej ikry pstrąga potokowego, pocho-
dzącej od ryb z Ośrodka Zarybieniowego 
w Łopusznej.

Celem tych działań było wprowadzenie 
do potoku ryb, które zasilą miejscową po-
pulację i będą z nią tożsame. Dzięki wpro-
wadzeniu ryb w tak wczesnym stadium 
rozwoju mają one możliwość rozwijać 
się i przebywać w naturalnym dla siebie 

Przypominamy, że leki zawierają sub-
stancje wpływające negatywnie na 
środowisko naturalne, zdrowie i życie 
ludzi, dlatego nie wolno wyrzucać ich 
wraz z innymi odpadami komunalnymi 
do przydomowych koszy. Substancje te 
wymagają oddzielnej zbiórki i właściwej 
utylizacji.

Dbajmy wspólnie o nasze środowisko. 

Inkubatory z ikrą pstrąga 
obsadzone w rzece Ochotnica

Harmonogram pracy 
przychodni NZOZ Hipokrates

W aptekach w Tylmanowej 
i Ochotnicy można zostawić 
przeterminowane leki

W styczniu doszło do zwieńczenia starań podejmowanych przez 
Stowarzyszenie Przyjaciele Doliny Dunajca, związanych z odbudową 
i przygotowaniem inkubatorów w Ochotnicy. 

W każdej aptece na terenie Gminy, powstały specjalne punkty 
zbiórki przeterminowanych leków. W aptekach umieszczono 
pojemniki przeznaczone do tego celu. Można do nich bezpłatnie 
i legalnie wrzucać wszystkie leki, po upływie terminu ważności oraz 
opakowania po lekach. 

os. Hologówka 180a, 

34-452 Ochotnica Dolna

czynny codziennie 

od 8.00 do 18.00

Poradnie na NFZ (bezpłatnie) 

– do wszystkich poradni 

rejestracja osobiście lub 

telefonicznie 18 5428678

środowisku już od momentu wylęgu. Sta-
bilne warunki w inkubatorze pozwolą na 
bezpieczny rozwój ikry i narybku, tak aby 
młode pstrągi, już niedługo, rozpoczęły 
samodzielne życie w dzikiej rzece.

W wydarzeniu Stowarzyszeniu towarzy-
szył i pomagał Jarek Buczek wraz z ekipą 
filmową Inbornmedia, realizującą kolejny 
materiał o naszym regionie i kulturze 
góralskiej. Wszyscy mieli okazję razem 
porozmawiać i przedstawić bezcenny 
element gorczańskiej przyrody jakim jest 
potok Ochotnica.

Jest to jeden z ostatnich dopływów 
Dunajca, w którym pstrągi oraz inne 
gatunki ryb mogą wędrować w górę na 

swoje tarliska. Bardzo ważne dla dalszego 
przetrwania dzikich pstrągów potoko-
wych, lipieni i innych ryb jest utrzymanie 
naturalnego charakteru rzeki i dobrej 
jakości wody, ograniczenie regulacji 
potoków oraz zlikwidowanie problemu 
kłusownictwa.

Przyjaciele Doliny Dunajca liczą na to, że 
podejmowane przez nich działania spo-
wodują wspólne zaangażowanie lokalnych 
społeczności i samorządów w sprawę 
ochrony środowiska naturalnego doliny 
Dunajca.
 
Tekst i zdjęcia: Przyjaciele Doliny Dunajca

Dermatologiczna
- za skierowaniem od lekarza POZ
• poniedziałek od 14.00
• wtorek od 9.00
• piątek od 15.00

Alergologiczna
- za skierowaniem od lekarza POZ
• wtorek od 15.00
• środa od 15.00
• czwartek od 10.00

W POZ przyjmują: lekarz internista – 
kardiolog, a w każdy czwartek od 8.00 le-
karz pediatra prowadzi szczepienia dzieci.

Przyjmowani są wszyscy pacjenci, którzy 
przyjdą w danym dniu.

Poradnia Endokrynologiczna i Diabetolo-
giczna - pacjenci zadeklarowani w NZOZ 
Hipokrates - 50% ulgi
raz w miesiącu - piątek od 13.00 (możli-
wość wykonania USG tarczycy) 

Poradnia Kardiologiczna (odpłatnie) 
w każdą środę od 8.00 od 02/01/2019 
możliwość wykonania echo serca, holter 
ciśnieniowy)

Poradnia Pediatryczna - lekarz pediatrii 
i medycyny rodzinnej 
wtorek - od 13.30
piątek - od 14.30 

Punkt pobrań materiałów do badań 
w poniedziałki od 8.00 do 10.00. 
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Chcesz w bezpiecznej i przyjaznej atmos-
ferze, z zachowaniem pełnej dyskrecji, 
porozmawiać o doświadczanych przez 
Ciebie problemach i trudnościach? 

Chcesz zrozumieć zachowanie bliskiej 
Ci osoby?

Chcesz uzyskać informacje na temat 
kroków postępowania i możliwych form 
uzyskania pomocy?

Zapraszamy na konsultacje i porady 
z Pełnomocnikiem ds. Profilaktyki 
Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie, w przypadku występowania 
problemu:
• używania, nadużywania lub uzależnie-
nia od substancji psychoaktywnych (leki, 
alkohol, narkotyki, dopalacze)           

Punkt konsultacyjny ds. 
Profilaktyki Uzależnień 
i Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie
Pamiętaj! Nie musisz samotnie zmagać się ze swoimi problemami! 
Działa punkt konsultacyjny ds. Profilaktyki Uzależnień 
i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

• kontaktu z osobą nadużywającą, uzależ-
nioną (nie wiesz co robić, jak pomóc)
• występowania problemu przemocy 
w rodzinie

Zakres działań punktu konsultacyjnego:
• udzielenie pomocy i wsparcia osobom 
używającym, nadużywającym lub uzależ-
nionym od substancji psychoaktywnych 
(narkotyki, alkohol, leki, dopalacze i inne)
• udzielenie pomocy i wsparcia osobom 
po terapii uzależnienia (stacjonarnej, 
ambulatoryjnej), po przerwanej terapii, 
osobie w nawrocie choroby
• udzielanie pomocy i wsparcia osobom 
w kontakcie z osobami używającymi, nad-
używającymi, uzależnionymi od substancji 
psychoaktywnych (narkotyki, alkohol, leki, 
dopalacze i inne)

• udzielanie pomocy i wsparcia osobom 
doświadczającym przemocy
• motywowanie osób używających, nad-
używających, uzależnionych, jak i osób 
w bliskim kontakcie z osobą uzależnioną, 
do podjęcia psychoterapii uzależnień, 
psychoterapii współuzależnienia 
• udzielanie informacji na temat możliwo-
ści rozwiązywania problemów uzależnie-
nia oraz przemocy

Konsultacje odbywają się w budynku 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Ochotnicy Dolnej, os. Dłubacze 160 
(ostatnie piętro) w każdy poniedziałek 
od godz.10.00 - 14.00.

Szanowni mieszkańcy,
W związku z występowaniem Barszczu Sosnowskie-
go na terenie Gminy Ochotnica Dolna, Wójt Gminy 
informuje, iż w okresie od połowy czerwca do końca 
października przeprowadzone zostaną trzy zabiegi: 
ręcznego, chemicznego i mechanicznego niszcze-
nia roślin barszczu Sosnowskiego w miejscowości 
Tylmanowa (wzdłuż rzeki Dunajec) oraz Ochotnica 
Górna (os. Jamne) z zastosowaniem odpowiednich 
preparatów chemicznych, materiałów oraz środków.

Pragniemy przypomnieć, iż roślina barszczu Sosnow-
skiego zaliczana jest do gatunków roślin inwazyj-
nych, szybko i łatwo rozprzestrzeniających się oraz 
wypierających rodzime gatunki z obszarów ich 
naturalnych siedlisk, a w konsekwencji do ubożenia 

Uwaga 
na Barszcz 
Sosnowskiego

rodzimej flory. Jest to roślina o silnym działaniu 
toksycznym i alergizującym, niebezpieczna zarówno 
dla ludzi, jak i zwierząt, dlatego zwracamy się do 
Państwa z prośbą o zachowanie szczególnej ostroż-
ności w przypadku napotkania tej rośliny.

Jednocześnie przypominamy, iż barszcz Sosnow-
skiego jest objęty zakazem rozmnażania, hodowli 
i sprzedaży na terenie Polski.

Wójt Gminy Ochotnica Dolna
Tadeusz Królczyk

Grupa Seniorów swoją działalność rozpo-
częła w zeszłym roku w ramach projekty 
„60+ Nowy Wiek Kultury realizowanego 
w Gminie Ochotnica Dolna przez Teatr 
Nowy w Krakowie. Koordynatorami pro-
jektu byli Dana Bień i Tomasz Kireńczuk. 
W ramach projektu seniorzy trzykrotnie 
wyjeżdżali na kilkudniowe warsztaty do 
Janowic. Tam brali udział w różnorodnych 

Przybyłym zostały przedstawione 
informacje dotyczące zasad działalności 
woluntarystycznej, korzyści wynikające 
z takiej formy zaangażowania oraz lista 
wydarzeń gminnych, w których wolon-
tariusze, na przestrzeni kilku miesięcy, 
wezmą udział.

Aby ułatwić i usprawnić komunikację, 
na Facebooku, z inicjatywy młodzieży, 
powstała grupa Wolontariat Ochotnica 
& Tylmanowa. 

Chociaż pierwsze spotkanie z wolontariu-
szami już się odbyło to jednak rekrutacja 

Usługę transportową wykonuje firma Prze-
wozy BUS Stanisław Dyda ze Szczawnicy. 

Nowa siatka busów usprawnia mieszkań-
com komunikację z Gminy Ochotnica Dolna 
w kierunku sąsiednich miast w powiecie 
nowotarskim. 

Nowe rozkłady jazdy zamieszczone są na 
stronie ochotnica.pl  

Powstanie Stowarzyszenie 
Klub Seniora 
”Wiecznie młodzi”

Wolontariusz, to brzmi dumnie

Nowe połączenia busów 
z Gminy Ochotnica Dolna 

Trwają prace nad założeniem Stowarzyszenia Klub Seniora 
„Wiecznie młodzi”. W Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna odbyło się 
kolejne spotkanie dotyczące opracowania statutu i potrzebnej do 
założenia stowarzyszenia dokumentacji. W spotkaniu udział wziął 
Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk. 

10.07. br. w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej, odbyło 
się pierwsze spotkanie z wolontariuszami.  

Od 29 lipca zostały uruchomione nowe połączenia busów na linii:
 Tylmanowa – Ochotnica Dolna – Nowy Targ 
oraz Ochotnica Górna – Tylmanowa – Szczawnica 

zajęciach mających na celu integrację 
i aktywizację grupy. 

Zwieńczeniem projektu było przygotowa-
nie spektaklu „Baby Górą” inspirowanego 
„Seksmisją” Juliusza Machulskiego.

Od początku 2019 r. seniorzy kontynuują 
zainicjowane wcześniej działania: spoty-

kają się dwa razy w tygodniu, biorą udział 
w zajęciach prowadzonych przez anima-
tora kultury Michała Buska oraz reżysera 
Karola Miękinę. Również w Ośrodkach 
Kultury odbywają się zajęcia dedykowane 
Seniorom. 

Efekty swojej pracy, Gminny Klub Seniora, 
prezentuje mieszkańcom podczas imprez 
i wydarzeń kulturalnych w Ochotnicy 
i Tylmanowej. 

trwa nadal. Zapraszamy chętne osoby 
do kierowania zgłoszeń na maila 
promocja@ochotnica.pl 
lub dzwoniąc na nr 18 26 20 917. 

Spotkanie prowadziła Małgorzata Piątek 
– kierownik zespołu ds. zarządzania 
projektami. 

Przypominamy, że wolontariuszem może 
zostać każdy kto chce pomóc w dzia-
łaniach, bez względu na posiadane 
wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, 
wyznawane poglądy czy wiek.

Poszukujemy osób, które zaangażują 
się w działania związane z organizacją 
wydarzeń, imprez i festiwali, które będą 
się odbywać na terenie Gminy Ochotnica 
Dolna oraz w realizację projektów dofi-
nansowanych ze środków zewnętrznych.

Zapraszamy do kontaktu! 
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Wolontariusze swoich sił spróbowali 
podczas Ocho Festiwalu, który odbył się 
w ostatnią niedzielę (14 lipca) w Ochotni-
cy Dolnej. 

Wolontariusze, ubrani w nawiązujące 
do barw loga Gminy Ochotnica Dolna, 

Mieszkańcy Gminy będą mogli  bezpłat-
nie skorzystać z usług prawnych i psycho-
logicznych
• w ramach usług prawnych będą 
udzielane indywidualne porady prawne  
m. in. z zakresu spraw mieszkaniowych, 
spadkowych, umów o dożywocie, z zakre-
su kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, 
z zakresu ubezpieczeń społecznych; 
sporządzanie projektów pism o zwolnie-
nie z kosztów sądowych, o ustanowienie 
pełnomocnika z urzędu, o ustanowienie 

Podsumowując rok 2018 chcemy 
podziękować za wspaniałą współpracę 
w poprzednim roku Szkołom, Dzielnico-
wym Komisariatu Policji w Krościenku 
n/D, Sołtysom i Strażakom. Bez tej 
współpracy na pewno część naszej pracy 
nie odniosłaby pożądanego skutku. 

Wolontariusze na OCHO! 
Festiwalu

Rodzina największą 
wartością Gminy

Wiosna 2019r. w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej

Właśnie w Gminie Ochotnica Dolna rozpoczął swoją działalność 
wolontariat! Po spotkaniu organizacyjnym (10 lipca) w Wiejskim 
Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej, nadszedł pierwszy dzień 
wolontarystycznej pracy. 

W okresie od 01.03.2019 r. do 31.12.2019 r. jest realizowany 
w naszym Ośrodku projekt dofinansowany przez Wojewodę 
Małopolskiego ze środków na rozwój pomocy społecznej 
pt. „Rodzina największą wartością Gminy”.

Okres wiosny w naszym Ośrodku Pomocy Społecznej każdego roku 
to okres kończenia i podsumowania działalności za poprzedni rok 
oraz bieżąca działalność.

specjalnie dedykowanie im, czerwone 
koszulki, z zielonym napisem wolonta-
riusz, Ochotnica & Tylmanowa i identyfi-
katory, pomagali organizatorom festiwalu 
w różnych działaniach. Pracowali w na-
stępujących sekcjach: pomoc techniczna - 
rozkładanie płotków, asysta dla artystów, 

medialna - nagrywanie relacji, fotorelacja, 
porządkowa – kierowanie ruchem, infor-
macyjna - podczas trwania imprezy. 

Spisali się na medal. Wiele słów uznania, 
ze strony uczestników festiwalu, podało 
pod ich adresem.  

kuratora, o ubezwłasnowolnienie oraz 
udzielanie informacji o stanie prawnym 
i przysługujących uprawnieniach lub 
obowiązkach w szczególności dla rodzin 
z terenu Gminy Ochotnica Dolna z niepeł-
nosprawnością, osób starszych i samot-
nych oraz poszkodowanych zdarzeniem 
losowym, wypadkiem komunikacyjnym.

• w ramach usług psychologicznych, 
będzie udzielana pomoc psychologicz-
na i wsparcie specjalistyczne osobom 

starszym, rodzicom dzieci niepełnospraw-
nych, osobom w kryzysie, których udzia-
łem są bolesne doświadczenia, jak np.: 
śmierć osoby bliskiej, brak wsparcia rodzi-
ny w obliczu tragedii, próby samobójcze, 
samotne macierzyństwo, uzależnienie 
przemocą, obecność w rodzinie osoby 
zaburzonej psychicznie lub upośledzo-
nej umysłowo, rodzicom z trudnościami 
wychowawczymi.

Radca Prawny Pan Michał Dyda będzie 
udzielał porad w siedzibie tut. Ośrodka 
w pierwszą i ostatnią środę każdego mie-
siąca w godzinach od 15.00 do 19.00
Psycholog Pani Marzena Bandyk będzie 
udzielała pomoc psychologicznej w sie-
dzibie tut. Ośrodka w drugi i czwarty 
czwartek każdego miesiąca w godzinach 
od 9.00 do 13.00

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainte-
resowanych. 

Wyrazy wdzięczności na pewno należy  
złożyć również tym Mieszkańcom Gminy, 
którzy bez naszego wsparcia sprawowali 
opiekę nad swoimi niepełnosprawnymi 
krewnymi, a przede wszystkim tym, 
którzy bezinteresownie świadczyli 
pomoc sąsiedzką. Takim zaangażowa-
niem w bezinteresowną pomoc osobom 

niepełnosprawnym na terenie naszego 
województwa może pochwalić się chyba 
tylko Gmina Ochotnica Dolna. Seniorzy 
mogą być dumni z wychowania swoich 
dzieci. 

Od marca 2019r. korzystając z dofinan-
sowania na rozwój pomocy społecznej 
w ramach projektu „Rodzina największą 
wartością Gminy” chcąc pomóc mieszkań-
com w wsparciu osób niepełnosprawnych 
przede wszystkim samotnych, którzy 
własnymi możliwościami i zasobami nie 
są w stanie zapewnić sobie właściwej 
opieki, uruchomiono usługi opiekuńcze.  
Okazuje się jednak, że nie cieszą się one 
większym zainteresowaniem. Seniorzy 

i osoby niepełnosprawne wolą korzystać 
z pomocy sąsiedzkiej i krewnych. Często 
słyszymy, że to nie honor, że to ostatecz-
ność, a na razie to sąsiad, czy kuzynka lub 
kuzyn w zupełności służą pomocą. Nie-
jednokrotnie odwiedzając osoby samotne 
zastajemy sąsiadkę czy sąsiada, który 
przynoszą obiad, rąbią drzewo. Myślimy, 
że jest to piękne i możemy być dumni, 
że jeszcze nas stać na bezinteresowność 
w dobie takiego komercjalizmu.     

Oprócz uruchomienia usług opiekuńczych 
w ramach tego projektu uruchomio-
no również od marca wsparcie rodzin 
i osób samotnych bezpłatnymi usługami 
prawnika i psychologa. Radca prawny 
udziela porad w pierwszą i ostatnią środę 
każdego miesiąca w godzinach od 15.00 
do 19.00 natomiast psycholog udziela 
wsparcia psychologicznego w drugi 
i czwarty czwartek każdego miesiąca 
w godzinach od 9.00 do 13.00. Zapra-
szamy wszystkich zainteresowanych do 
skorzystania z tych usług.

W dniu 9 kwietnia 2019r. Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej wydawał ostatnią 
turę żywności Podprogramu 2018 z Pro-
gramu Operacyjnego Pomocy Żywno-
ściowej 2014-2020, który jest Krajowym 
Programem Operacyjnym współfinan-
sowanym ze środków Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebu-
jącym gdzie organizacją pośredniczącą 
był CARITAS MAŁOPOLSKA. Z pomocy 
żywnościowej skorzystały 504 osoby.

W środowisku zaczęły krążyć różne in-
formacje na temat zasad korzystania z tej 
formy pomocy nie zawsze prawdziwe. 
Aby temu zaradzić podajemy krótką infor-
mację na ten temat. Żywność wydawana 
była na podstawie skierowań wydawa-
nych przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Aby otrzymać skierowanie 
konieczne było spełnienie kryterium 
dochodowego, które w tym podpro-
gramie wynosiło dla osoby samotnej 
1402 zł, a dla  rodzin 1056zł na osobę. 
Wielu mieszkańców twierdzi, że żywność 
pobierały osoby nie zawsze spełniające 
te kryteria. Ośrodek Pomocy wydawał 
skierowania na podstawie oświadczeń 
wnioskodawców o ich dochodach. 
Jeżeli o skierowanie występowali klienci 
Ośrodka to wiadomo było jakie mają do-
chody, natomiast jeżeli wnioski składały 
osoby nie korzystające z innych świad-
czeń to mogły zdarzać się przypadki zata-
jenia dochodów i nie słusznie dana osoba 
czy rodzina skorzystała z programu. Aby 
takim przypadkom zapobiec prosimy 
o zgłoszenie takich przypadków. Jedno-
cześnie informujemy, że często zdarzają 

się nam sytuacje gdzie mieszkańcy 
zgłaszają, że dane osoby niezgodnie 
z prawem korzystają z pomocy społecz-
nej, jednak  po sprawdzeniu okazuje się, 
że wcale nie są klientami naszego ośrod-
ka. Nas obowiązuje tajemnica służbowa 
i nie możemy udzielać informacji komu 
przyznajemy świadczenia. Prosimy więc 
o umiar w wydawaniu sądów jak się nie 
ma w temacie pewności.

Na zakończenie jak corocznie w ramach 
prowadzonej gminnej kampanii „Nie bądź 
obojętny na przemoc w rodzinie” przed-
stawiamy krótką informację na temat 
zjawiska przemocy w rodzinie oraz wykaz 
instytucji wspierających walkę z nim.

Przemoc domowa (przemoc w rodzinie) 
to zjawisko społeczne zachodzące, gdy 
członek rodziny, mąż, żona lub inna osoba 
wspólnie zamieszkująca lub gospodaru-
jąca próbuje zdominować fizycznie lub 
psychicznie drugiego partnera, dzieci, 
rodziców, dziadków, teściów używając 
przewagi fizycznej, gróźb, szantażu, 
w celu zranienia fizycznie lub moralnie.
Przemoc w rodzinie to zamierzone 
i wykorzystujące przewagę sił działanie 
przeciw członkowi rodziny, naruszające 
prawa i dobra osobiste, powodujące 
cierpienia i szkody. 

Co zrobić, gdy doświadczasz przemocy 
lub jesteś świadkiem przemocy domowej 

• Porozmawiaj z kimś komu ufasz, prze-
łam milczenie, zwróć się o pomoc.
• Nie wstydź się. Za przemoc odpowie-
dzialny jest ten, kto Cię krzywdzi, a nie Ty.
• Nie usprawiedliwiaj 
przemocy, nikt nie 
ma prawa Cię bić, ani 
krzywdzić w jakikol-
wiek sposób.
• Zdobywaj wiedzę 
prawną. Pamiętaj, że 
przemoc w rodzinie 
jest przestępstwem 
ściganym z urzędu. 
Często złożonych 
sytuacji rodzinnych nie 
da się rozwiązać bez 
uruchomienia procedur 
prawnych takich jak: 
alimenty czy ogranicze-
nie władzy rodziciel-
skiej.

Jeżeli jesteś świad-
kiem przestępstwa 
powinnaś / powinieneś 
zareagować 
– to Twój moralny 
i prawny obowiązek.

Nie zastanawiaj się, czy powinno się 
mieszać w sprawy innych osób – przemoc 
domowa to problem całego społeczeń-
stwa i od Twojej reakcji zależeć może 
czyjeś życie lub zdrowie.

Jeżeli jesteś osobą doznającą przemocy 
lub świadkiem przemocy w Twoim oto-
czeniu, często słyszysz awantury rodzin-
ne, widzisz, że jakieś osoby noszą ślady 
pobicia, obserwujesz niedostateczną 
troskę o osoby starsze, niepełnosprawne, 
dzieci – zareaguj, powiadom służby zaj-
mujące się przeciwdziałaniem przemocy 
w rodzinie. 

Instytucje świadczące pomoc osobom 
uwikłanym w przemoc w rodzinie :
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Ochotnicy Dolnej tel. 18 26 246 01
• Gminny Punkt Konsultacyjny w Ochot-
nicy Dolnej tel. 501 593 653
• Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Pro-
filaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie przyjmuje w każdy 
poniedziałek w godz. 11.00-14.00 
w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Nowym Targu – całodobowa linia inter-
wencji kryzysowej tel. 502 857 358
• Tel. zaufania dla dzieci i młodzieży 
116 111
• Komisariat Policji w Krościenku n/D  
tel. 18 26 230 07
• Niebieska Linia tel. 800 120 002

Opracował GOPS w Ochotnicy Dolnej
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