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Szanowni 
Mieszkańcy!

Z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia 
pragniemy złożyć 
wszystkim Mieszkańcom 
Gminy Ochotnica Dolna 
najserdeczniejsze życzenia 
wszelkiej pomyślności, 
rodzinnej atmosfery, 
ciepła oraz wytchnienia 
od codziennych 
obowiązków. Niech 
radość, zdrowie oraz 
poczucie spełnienia 
w życiu osobistym oraz 
zawodowym towarzyszą 
Państwu przez cały 
Nowy Rok.  

Błogosławionych Świąt 
i Szczęśliwego Nowego 
2020 Roku! 

Wójt Gminy Ochotnica Dolna    
Tadeusz Królczyk    
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Ochotnica Dolna 
Maciej Mikołajczyk  

Stanisława Gołdyn 

„Zycenia 
noworocne”
Składom Wom zycenia na ten Nowy Rok, 

coby Pon Bóg chronił kazdiutki Was krok. 

Byście byli zdrowi jak ta ryba w wodzie, 

Wolni od utrapień i zawdy na chodzie. 

By się Wom darzyło w oborze i w polu, 

Ziemia nie rodziła ostów i kąkolu. 

Krowy przyniosły cielęta rasowe, 

Świnie osiągały przyrosty kilowe, 

Kury niesły jojka bez cholesterolu, 

W sąsiedztwie nie było nijakiego sporu. 

Coby lato było ciepłe i słonecne, 

Wyjazdy na urlop scęśliwe, bezpiecne. 

W lasach rosły grzyby, pod Gorcem borówki, 

Kozdy mioł w portfelu euro i stówki. 

Żeby na kwatery goście przyjyzdzali, 

Jak nojwięcy dutków we wsi zostawiali. 

By syćka co we świat za chlebem rusyli

Jak nojcęści w chałpie ze swoimi byli. 

By w kozdy rodzinie była miłość, zgoda. 

Na dozgonną wierność panowała moda. 

Żeby żony nadal trzy węgła trzymały, 

Szacunek należny od swych mężów miały. 

Niekze zoden człowiek nie będzie samotny, 

Smutny i bezradny, przy tym bezrobotny. 

Niek sie wieś rozwija, niek stale pięknieje, 

Niek sie syćkim ludziom coroz lepi dzieje (…). 

 

Zdjęcie na okładce: 
obraz „Mistyczne narodzenie” Sandro Botticelli
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Remont drogi w os. Brzegi (K363963) 
w km 0+180 – 0+880 wraz z włącze-
niami: w km 0+440 (długość włączenia 
60 m), w km 0+631 (długość włączenia 
155 m), w km 0+750 (długość włączenia
75 m). Koszt realizacji zadania to 
400531,59 zł. Dofinansowanie wynosi 
70%. 

Remont drogi w os. Obłaz Wyżny - 
Makowica rozpoczął się w tym roku, 
a będzie zakończony w przyszłym w po-
niższym zakresie: remont drogi gminnej 
K363973 Obłaz – Makowica w km 
0+000-0+900. Koszt realizacji zadania 

Dofinansowanie 
ze środków Funduszu 
Dróg Samorządowych dla 
Gminy Ochotnica Dolna   
Gmina Ochotnica Dolna otrzymała, w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych, środki na remonty dróg gminnych w Tylmanowej:

to 663292,46 zł. Dofinansowanie wynosi 
70%. 

- Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy 
uczestniczyli przy sporządzaniu wniosku, 
mieszkańcom za współpracę przy ustalaniu 
przebiegu drogi oraz  tym, którzy nas wspie-
rali –informuje Wójt Tadeusz Królczyk.  

Również Powiat Nowotarski otrzymał do-
finansowanie z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych na budowę kolejnych odcinków 
chodników w Ochotnicy Górnej i Ochot-
nicy Dolnej. Łączna kwota inwestycji to 
4 787 805,74 zł. 

Zostanie zbudowane 569 mb chodników 
wraz z odbudową drogi w Ochotnicy 
Górnej w stronę os. Czepiele i 541 mb 
w Ochotnicy Dolnej od os. Gardonie 
w stronę mostu pod Słubicą (do os. Rola). 

- Chciałem bardzo podziękować całemu 
Zarządowi Powiatu i Panu Krzysztofowi Fa-
berowi Staroście Powiatu Nowotarskiego za 
przychylenie się do naszych usilnych próśb 
dotyczących  złożenia wniosku o dofinan-
sowanie. Mówię naszych, ponieważ wielką 
rolę w tym projekcie odegrała Pani Maria 
Łojas - Jurkowska nasza Radna Powiatowa 
i zarazem Sekretarz Gminy. Bardzo dziękuję 
wszystkim za wspieranie tego wniosku na 
każdym jego etapie. – relacjonuje Wójt 
Tadeusz Królczyk. 

Przez kilka dni w górskim kurorcie trwała 
wymiana poglądów i informacji pomiędzy 
uczestnikami: parlamentarzystami, samo-
rządowcami, gośćmi z Polski, Europy, Azji 
i Ameryki. – Tegoroczne, XXIX Forum Eko-
nomiczne, było rekordowe pod względem 
frekwencji i ilości wydarzeń merytorycznych 
– powiedział w czwartek PAP pomysło-
dawca i organizator krynickiego forum, 
założyciel Instytutu Studiów Wschodnich 
Zygmunt Berdychowski.

XXIX Forum w Krynicy  

Nowa karetka 
w Ochotnicy Dolnej 

Na początku września br. odbyło się XXIX Forum Ekonomiczne 
w Krynicy-Zdroju. 

Wiceminister Zdrowia Józefa Szczurek – Żelazko, 13 września, 
podpisała umowę dotyczącą przekazania Podhalańskiemu 
Szpitalowi Specjalistycznemu im. Jana Pawła II w Nowym Targu 
kwoty 400 000 zł na zakup nowej karetki. Nowoczesna karetka ma 
stacjonować w Gminie Ochotnica Dolna.

W tegorocznym Forum Ekonomicznym 
wziął udział także Wójt Gminy Ochotnica 
Dolna Tadeusz Królczyk, który odbył wie-
le rozmów i spotkań z politykami i gośćmi. 

- XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy, to 
skarbnica wiedzy o nowych trendach w Pol-
sce i na świecie, ale przede wszystkim
znakomita okazja do bezpośrednich, 
konkretnych rozmów o rozwoju transportu 
publicznego, odbudowie zniszczeń po powo-

dzi, gazyfikacji Tylmanowej i Ochotnicy, Velo 
Dunajec, fotowoltaice,  i... sześcioraczkach  
Ba, nawet udało się nakreślić plan współ-
pracy z Krakowem w zakresie promocji – 
informuje Wójt. 

Tym razem umowa dotyczyła zabezpie-
czeń w os. Młynne i Jamne na kwoty 
odpowiednio: 442.521,13 zł brutto oraz 
400.015,09 zł brutto.  

Umowy ze strony Gminy Ochotnica Dolna 
parafowali Maria Łojas - Jurkowska Se-
kretarz Gminy i Radna Rady Powiatu No-
wotarskiego i Paweł Cetera Pełnomocnik 

część I zamówienia – Modernizacja 
Kotłowni Budynku Komunalnego (tj. 
ośrodek zdrowia) w Ochotnicy Dolnej 
o wartości 120 654.33 zł, 
część II zamówienia – Modernizacja Ko-

część I zamówienia – modernizacja oraz 
remont dróg dojazdowych do pól os. 
Ligasy w miejscowości Ochotnica Dolna 
oraz os. Zabaście (Cyrhla) w miejscowości 

Umowy dotyczące 
odbudowy dróg 
w os. Młynne i Jamne 
podpisane  

Podpisanie umów 
dotyczących modernizacji 
kotłowni

Umowy dotyczące remontu 
dróg w Gminie Ochotnica 
Dolna podpisane

W związku z kolejnymi inwestycjami realizowanymi w Gminie 
Ochotnica Dolna, na początku września została podpisana umowa 
dotycząca odbudowy zabezpieczeń dróg zniszczonych podczas 
zeszłorocznej powodzi. 

W połowie września zostały podpisane umowy na wykonanie 
robót budowlanych związanych z modernizacją kotłowni 
w budynkach będącym własnością Gminy Ochotnica Dolna: 

We wrześniu w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej zostały 
podpisane umowy na wykonanie remontów dróg w Gminie 
Ochotnica Dolna: 

Wójta ds. Inwestycji, zaś po stronie wy-
konawcy robót Jan Machnik Wiceprezes 
Zarządu Firmy Machnik sp. z o. o., która 
wygrała przetarg na te zadania. 

Szczegóły zakresów inwestycji poniżej.
Wykonanie odbudowy zabezpieczeń 
korpusu dróg zniszczonych w trakcie 
powodzi w Gminie Ochotnica Dolna:

1/ część I zamówienia - Odbudowa 
zabezpieczeń korpusu drogi gminnej 
nr K363920 Jamne w Ochotnicy Górnej 
w km 0+440 – 0+510, 2+345 – 2+375, 
2+630 - 2+665, 2+750 – 2+770, 

2/ część II zamówienia - Odbudowa 
zabezpieczeń korpusu drogi gminnej 
nr K 363888 Młynne w Ochotnicy Dolnej 
w km 2+850 – 2+925, 3+100 - 3+145, 
3+200 - 3+240, 3+250 – 3+275.

tłowni Budynku Komunalnego Wiejskie-
go Ośrodka Kultury i OSP w Ochotnicy 
Dolnej o wartości 977 84.73 zł.
Na umowach podpisy złożyli Wójt Gminy 
Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk oraz  

wykonawca Paweł Brzeźny - właściciel 
Zakładu Usługowo – Handlowo - 
Projektowego „Brzeźny” z Nowego Targu 
przy asyście Pawła Cetery Pełnomocnika 
Wójta ds. Inwestycji. 

Oba zadania wykonała 
ww. firma „Brzeźny”.  

Tylmanowa o długości 580 m o wartości 
266 953.05 zł, 
część II zamówienia - remont drogi 
gminnej w os. Gabrysie w Tylmanowej 

(nawierzchnia betonowa) o wartości 
79 344.96 zł. 
Umowy podpisali Wójt Gminy Ochotnica 
Dolna Tadeusz Królczyk oraz wykonawca 
Łukasz Pawlak właściciel firmy „Pawlak” 
z Łabowej przy asyście Pawła Cetery 
Pełnomocnika Wójta ds. Inwestycji. 
Firma „Pawlak” wykonała oba ww. zadania. 
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Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz 
Królczyk, 23 września odebrał z rąk 
Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika 
kolejną promesę na remont dróg gmin-
nych w Ochotnicy i Tylmanowej. 

- Tym razem udało się nam uzyskać do-
finansowanie na remont dróg, w ramach 
protokołu strat z 2019 r., w os. Lachówka 
w Tylmanowej i w os. Forendówki w Ochot-
nicy Górnej. – informuje Wójt. - Chcieliśmy 
zgłosić również drogę Skrodne - Kotliny 
w Ochotnicy Dolnej, ale do momentu skła-
dania wniosków nie udało się uregulować 
jej stanu prawnego. Zgłosiliśmy również 
drogę w sołectwie Młynne, w os. Szlagówka 
- niestety po analizach okazało się, że droga 
w tej części znajduje się na osuwisku i nie 

Promesa dla Gminy 
Ochotnica Dolna na 
odbudowę dróg w ramach 
usuwania skutków klęsk 
żywiołowych z 2019 r.  
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał jednostkom 
samorządu terytorialnego województwa małopolskiego kolejne 
promesy na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem 
skutków klęsk żywiołowych, które wydarzyły się w 2019 r.

może być dofinansowana w ramach 
tego programu.

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała 
promesę w wysokości 206.180,00 zł 
na remonty dróg gminnych:
• 363943K Buciorówka – Lachówka 
w Tylmanowej w km 0+260 – 0+730
• 363923K Forendówki w Ochotnicy 
Górnej w km 0+142-0+640

17 września 2019 r. w ramach środków 
budżetu państwa przeznaczonych na 
usuwanie skutków klęsk żywiołowych 
11 samorządów otrzymało promesy na 
łączną kwotę 10 834 560,00 zł na dofinan-
sowanie realizacji 19 zadań (remont dróg 
gminnych i powiatowych, remont mostu).

Ogółem 11 jednostek samorządu tery-
torialnego województwa małopolskiego 
w ramach podziału środków budżetu 
państwa przeznaczonych na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych mających 
miejsce w 2019 roku (tzw. powodziówka) 
otrzymało środki o łącznej wysokości 
11 860 170,00 zł na dofinansowanie 
realizacji 20 zadań, w tym:
•    8 gmin otrzymało łącznie środki w wy-
sokości: 4 877 910,00 zł na dofinansowa-
nie realizacji 15 zadań,
•    3 powiaty otrzymało łącznie środki 
w wysokości: 6 982 260,00 zł na dofinan-
sowanie realizacji 5 zadań.

Otwarcie pierwszego 
odcinka ”Zakopianki”
Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, 28 września uroczyście 
otworzył pierwszy gotowy odcinek S7, który połączył Skomielną 
Białą i Chabówkę. Nastąpiło również poświęcenie nowej drogi. 

Uroczystość odbyła się w Skomielnej 
Białej. Oprócz ministra, wzięli w niej 
udział posłowie, Wojewoda Małopolski 
Piotr Ćwik, Wicemarszałek Województwa 
Małopolskiego Łukasz Smółka, urzędnicy
państwowi, samorządowcy z całego 
Podhala, władze Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad i lokalni samorzą-
dowcy. 

Gminę Ochotnica Dolna, w imieniu Wójta 
Tadeusza Królczyka, reprezentowała 
Sekretarz Gminy Ochotnica Dolna i Radna 
Rady Powiatu Nowotarskiego Maria Łojas 
– Jurkowska. 

Przecięcie wstęgi nastąpiło przy dźwię-
kach góralskiej muzyki. 

W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy 
Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk. 
Tomasz Urynowicz Wicemarszałek 
Województwa Małopolskiego przedstawił 
założenia nowej strategii oraz odpowiadał 
na liczne pytania zebranych. 

Spotkanie prowadził Andrzej Gut - 
Mostowy Wiceprzewodniczący Rady 
Programowej ds. Rozwoju i Promocji 

Dyskusja nad kierunkami 
rozwoju turystyki 
z udziałem Wójta Gminy 
Ochotnica Dolna  
23 września, w Zakopanem, odbyło się spotkanie z cyklu 
”Porozmawiajmy o turystyce”, dotyczące strategii rozwoju 
turystyki na Podhalu. Zostało ono zorganizowane w ramach 
konsultacji branżowych w związku z opracowywanym przez 
Województwo Małopolskie dokumentem pn. „Kierunki rozwoju 
turystyki do 2025 r.”. 

Turystyki w Małopolsce. 
Była to okazja do wymiany zdań i uwag 
oraz do podzielenia sie problemami, 
z jakimi boryka się obecnie branża 
turystyczna, a także próba zdefiniowania 
kierunków rozwoju na kolejne lata. 

Jednym z tematów rozmów był rozwój 
turystyki w Ochotnicy i Tylmanowej. 
- Z ogromną nadzieją wyczekuję ostatecznej 

postaci strategii rozwoju turystyki na lata 
2020- 2025 – informuje Wójt. 

Tadeusz Królczyk przeprowadził także 
wstępne rozmowy z Zastępcą Burmistrza 
Miasta Zakopane Tomaszem Filarem 
na temat współpracy Gminy Ochotnica 
Dolna i Miasta Zakopane w zakresie 
promocji. 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wła-
ścicieli nieruchomości przylegających do 
dróg gminnych na terenie Gminy Ochot-
nica Dolna o przycięcie gałęzi drzew 
i krzewów wyrastających poza granice 
prywatnych posesji, które mogą stanowić 
przeszkodę dla ruchu pojazdów i pieszych 
lub ograniczają widoczność, stwarzając 
tym samym zagrożenie dla użytkowników 
drogi. 

Jednocześnie przypominamy, że zabiegi przycięcia 
gałęzi i krzewów (z wyjątkiem drzew uznanych za 

Apel 
o pielęgnację 
drzew i krzewów 
wzdłuż dróg 
gminnych

pomniki przyrody lub znajdujących się na nierucho-
mości wpisanej do rejestru zabytków) nie wymagają 
zezwolenia. 

Cięcia pielęgnacyjne prosimy wykonać w terminie 
do 31 października 2019 roku.

Po w/w terminie, począwszy od 2 listopada 2019 
roku Gmina Ochotnica Dolna przeprowadzi wycin-
kę gałęzi, konarów oraz krzewów znajdujących się 
w pasie dróg gminnych.   

Wójt Gminy Ochotnica Dolna
Tadeusz Królczyk
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Pani Poseł obejrzała postępy prac w os. 
Jamne w Ochotnicy Górnej i w os. Gor-
cowe w Ochotnicy Dolnej. W lipcu 2018 
r., zaraz po powodzi, Pani Anna Paluch 
także wizytowała Ochotnicę, oglądając 
ogrom zniszczeń i zapewniając o swoim 
wsparciu. 

Uczestniczyli w nim m.in. 
• Wicemarszałek Województwa 
Małopolskiego Tomasz Urynowicz
• Wójt Gminy Łabowa Marta Słaby
• Prezes Małopolskiej Organizacji 
Turystycznej Grzegorz Biedroń
• Prezes PTTK Jerzy Kapłon
• Przewodniczący Rady Gminy Ochotnica 
Dolna Maciej Mikołajczyk
• Radny Rady Gminy Ochotnica Dolna 
Andrzej Runger
• Prezes Zarządu Grupy Krynickiej GOPR 
Marcin Deja

Prezes MOT poinformował o dotychcza-
sowych działaniach podjętych w ostat-
nich latach przez MOT i PTTK w sprawie 
budowy schroniska na Lubaniu.
Marszałek woj. małopolskiego T. Ury-

Wizyta Poseł Anny Paluch 
w Gminie Ochotnica Dolna  

Spotkanie na Hali 
Łabowksiej z udziałem 
Gminy Ochotnica Dolna 

Pani Poseł na Sejm RP Anna Paluch na początku października 
odwiedziła Gminę Ochotnica Dolna. Razem z Wójtem Gminy 
Tadeuszem Królczykiem udali się w miejsca, w których trwają 
prace związane z odbudową zniszczeń po ubiegłorocznej powodzi. 

29 września 2019 roku w Schronisku PTTK na Hali Łabowskiej 
odbyło się spotkanie dotyczące budowy schroniska górskiego 
na Lubaniu.

nowicz przedstawił koncepcję Strategii 
Rozwoju Turystyki dla województwa oraz 
związanych z tym zmian w budżecie dot. 
turystyki. Odniósł się do rozwijającej się 
w ostatnich latach turystyki górskiej i wy-
raził poparcie dla budowy schroniska.

Prezes PTTK Jerzy Kapłon poinformował, 
że działania mające na celu wymianę nie-
ruchomości pod schronisko na Lubaniu, 
pomiędzy Lassami Państwowymi a PTTK, 
zmierzają w dobrym kierunku, i że pojawi-
ła się możliwość sfinalizowania wymiany 
gruntów. Następnie przedstawił prezen-
tację z historią schroniska na Lubaniu 
wraz z materiałami przedprojektowymi 
nowego schroniska i wizualizacją nowego 
budynku. Prezes PTTK poinformował 
również, że PTTK jest zainteresowane bu-

dową schroniska górskiego pod szczytem 
Gorca w Ochotnicy Dolnej. Poruszył te-
mat szlaków turystycznych i starań PTTK 
o prawne ich usankcjonowanie. 

Maciej Mikołajczyk Przewodniczący Rady 
Gminy w Ochotnicy Dolnej podziękował 
za zorganizowanie spotkania i zaprosze-
nie. Zapewnił, że Gmina Ochotnica Dolna 
udzieli wszelkiej możliwej pomocy w przy-
gotowaniu dokumentacji i przy budowie 
schronisk. Przypomniał też, że „pierwsze 
spotkanie dot. budowy schroniska na 
Lubaniu odbyło się 19 listopada 2012 r. 
z inicjatywy ówczesnego wójta Kazimie-
rza Konopki właśnie w Urzędzie Gminy 
Ochotnica Dolna. Na tym spotkaniu 
przedstawiciele PTTK, samorządu woj. 
Małopolskiego, oraz przedstawiciele 
gmin: Ochotnicy Dolnej, Krościenka 
n/D, Szczawnicy, Czorsztyna, Kamienicy, 
Łącka i Nowego Targu podpisali Dekla-
rację poparcia dla budowy schroniska 
turystycznego na Lubaniu. Dodał też, że 
niepokojące jest, iż w spotkaniu o budo-
wie schroniska na Lubaniu nie uczestniczą 
przedstawiciele gminy Krościenko n/D 
i Czorsztyna. 

Andrzej Runger Radny Rady Gminy 
Ochotnica Dolna przedstawił działania 
wytyczania w Gminie Ochotnica nowych 
– niezależnych od PTTK - szlaków. Będą 
one przebiegać po gruntach prywatnych, 
a umowy z właścicielami gruntów są już 
podpisywane. 

Następne spotkanie z prezesem PTTK 
Jerzym Kapłonem i przedstawicielami 
Gminy Ochotnica Dolna zaplanowano 
na początek listopada br. w Ochotnicy 
Dolnej.

Pani Anna Paluch wraz z Wójtem udali się 
także do Tylmanowej, gdzie trwają prace 
związane z rozbudową i modernizacją 
oczyszczalni ścieków.  
Dziękujemy Pani Poseł za zaintereso-
wanie okazywane naszej Gminie oraz za 
pomoc w pozyskaniu środków m. in. na 

odbudowę zniszczeń po powodzi i na 
regulację Potoku Klępowskiego.  

Spotkanie z Posłem  
Janem Dudą

Spotkanie z Poseł  
Anną Paluch w Ochotnicy 

8 października w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej gościł Poseł 
na Sejm RP Jan Duda. Przybył on na spotkanie z Paniami z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Ochotnicy Górnej i rolnikami z Gminy 
Ochotnica Dolna. 

11 października Poseł na Sejm RP Anna Paluch odwiedziła Urząd 
Gminy w Ochotnicy Dolnej, aby spotkać się z Radnymi Rady Gminy 
Ochotnica Dolna, mieszkańcami i pracownikami UG. 

Podczas spotkania rozmawiano o trud-
nych warunkach życia w górach i pilnej 
potrzebie pomocy państwa - przygotowa-

Z racji tego, że Poseł Paluch jest Zastępcą
Przewodniczącego Komisji Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Le-
śnictwa, zostały poruszone tematy w tym 
zakresie, dotyczące Gminy Ochotnica 
Dolna. Rozmawiano m. in. o nowych pro-
gramach rządowych „Czyste powietrze” 
i „Mój prąd”. 

Pani Poseł podsumowała kończącą się 
kadencję, wspomniała o inwestycjach 

nia i uchwalenia przepisów wspierających 
gospodarowanie w górach. 
- Umówiliśmy się, że po wyborach spotkamy 

się ponownie i wspólnie popracujemy nad 
rozwiązaniami prawnymi, które uwzględnią 
ochronę terenów rolnych w górach przed 
degradacją hal i łąk wypasowych – infor-
muje Poseł Duda. 

W spotkaniu udział wziął Wójt Gminy 
Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk, 
Sekretarz Gminy Ochotnica Dolna i Radna 
Rady Powiatu Nowotarskiego Maria Łojas 
– Jurkowska, Zastępca Przewodniczące-
go Rady Gminy Ochotnica Dolna Maria 
Chlipała – Gołdyn oraz Radni Rady Gminy 
Ochotnica Dolna: Bożena Kuziel, Maria 
Głód, Barbara Udziela, Halina Ziemianek, 
Andrzej Runger. 

i działaniach, które udało się zrealizować 
w ciągu ostatnich lat w naszym regionie 
oraz przedstawiła plan działań na kolejne 
lata.  

Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz 
Królczyk podziękował Pani Annie Paluch 
za wsparcie i pomoc w wielu kwestiach, 
szczególnie za zaangażowanie podczas 
pozyskiwania środków na odbudowę 
zniszczeń po ubiegłorocznej powodzi i za 

pomoc podczas realizacji inwestycji zwią-
zanej z regulacją Potoku Klępowskiego. 
Poprosił o dalsze wsparcie i przychylność 
względem działań podejmowanych przez 
Gminę Ochotnica Dolna.     

Radni Rady Gminy Ochotnica Dolna 
przedstawili Pani Paluch problemy, 
z którymi borykają się mieszkańcy, wska-
zali potrzeby inwestycyjne w Ochotnicy 
i Tylmanowej oraz poprosili o wsparcie 
w działaniach. 

W spotkaniu wzięli udział m. in. Sekretarz 
Rady Gminy Ochotnica Dolna i Radna 
Rady Powiatu Nowotarskiego Maria 
Łojas – Jurkowska oraz Przewodniczący 
Rady Gminy Ochotnica Dolna Maciej 
Mikołajczyk. 



10 11

S
A

M
O

R
Z

Ą
D

S
A

M
O

R
Z

Ą
D

Modernizacja kotłowni 
zakończona

Wizyta Posła  
Arkadiusza Mularczyka 

Odbiór dróg rolniczych 
w Ochotnicy Dolnej 
i w Tylmanowej 

Zakończono trwające od września prace związane z wymianą 
kotłów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 
w budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury i Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Ochotnicy Dolnej oraz w Ośrodku Zdrowia 
w Ochotnicy Dolnej. 

Poseł na Sejm RP Arkadiusz Mularczyk spotkał się 11 października 
z Wójtem Gminy Ochotnica Dolna Tadeuszem Królczykiem. 

Pod koniec października zakończyła się modernizacja i remont 
dróg dojazdowych do pól w os. Ligasy w Ochotnicy Dolnej 
i w os. Zabaście (Cyrhla) w Tylmanowej oraz w os. Gabrysie 
w Tylmanowej. Prace trwały od połowy września. Na drogach 
została położona nawierzchnia z mieszanki betonowej oraz zostały 
wykonane odwodnienia.

W obu przypadkach zostały zamontowa- 
ne olejowe piece kondensacyjne przysto-
sowane do ewentualnej wymiany palnika 

Przedmiotem spotkania były m. in. roz-
mowy dotyczące wydarzeń historycznych 
związanych z II wojną światową i rocz-
nicowych w Gminie Ochotnica Dolna. 
Wójt przedstawił Posłowi harmonogram 
uroczystości obchodzonych w tym roku, 
podkreślając, że jest to rok szczególnie 
bogaty w okrągłe rocznice historyczne. 
Poseł Mularczyk wyraził chęć uczestnic-
twa w wydarzeniach upamiętniających 
dzieje Ochotnicy i Tylmanowej. 

W spotkaniu wzięli udział Sekretarz Rady 
Gminy Ochotnica Dolna i Radna Rady 
Powiatu Nowotarskiego Maria Łojas – 
Jurkowska oraz Jadwiga Czajka z Oświa-
ty i Administracji.  

Na początku listopada nastąpiło odebranie 
obu dróg. Uczestniczyli w nim Pełnomoc-
nik Wójta ds. Inwestycji Paweł Cetera, 
Sołtys Sołectwa Ochotnica Dolna Wojciech 
Chlipała, Sołtys Sołectwa Tylmanowa 
Stanisław Michałczak, inspektor nadzoru 
Janusz Liptak, pracownicy Urzędu Gminy 
w Ochotnicy Dolnej: Sławomir Barnaś, 

Jakub Osman oraz wykonawca inwesty-
cji – właściciel firmy „Pawlak” z Łabowej 
- Łukasz Pawlak. 
Modernizacja oraz remont dróg dojazdo-
wych do pól os. Ligasy w miejscowości 
Ochotnica Dolna oraz w os. Zabaście 
(Cyrhla) w miejscowości Tylmanowa 
to wartość 266 953.05 zł. Natomiast 

remont drogi gminnej w os. Gabrysie 
w Tylmanowej to wartość 79 344.96 zł. 
Dodatkowo wykonano odwodnienie 
liniowe zlecone w trakcie realizacji robót 
na uzasadniony wniosek mieszkańców. 

na gazowy w przypadku gazyfikacji 
Ochotnicy. Modernizacja kotłowni 
w budynku WOK i OSP w Ochotnicy Dol-

nej wyniosła 97 784.73 zł, zaś w Ośrodku 
Zdrowia w Ochotnicy Dolnej kosztowała 
120 654.33 zł. 

Prace wykonała firma „Brzeźny” 
z Nowego Targu.

Spotkanie w ramach 
współpracy na Politechnice 
Krakowskiej 

Rozpoczyna się budowa 
nowych odcinków 
chodników w Ochotnicy 
Górnej i Dolnej 

23 października br., na Politechnice Krakowskiej, odbyło się 
spotkanie podmiotów, które od lat współpracują z Instytutem 
Architektury Krajobrazu na Wydziale Architektury Politechniki 
Krakowskiej, w zakresie prac dydaktycznych (kursowych, 
inżynierskich, magisterskich, praktyk studenckich) oraz naukowo-
badawczych, wspomagających rewaloryzację i promocję 
dziedzictwa natury i kultury w krajobrazie regionów i gmin. 

W dniu 4 listopada br. Wójt Gminy Ochotnica Dolna podpisał 
protokół przekazania placu budowy przez Zarząd Dróg 
Powiatowych wykonawcy nowych odcinków chodników 
w Ochotnicy - firmie ZIBUD z Kamienicy. Przekazanie placu 
budowy związane jest z realizacją inwestycji pn. Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa w km 11+195,8 – 
11+765,00 w miejscowości Ochotnica Górna oraz w km 20+904,2 
– 21+445,40 w miejscowości Ochotnica Dolna.

W spotkaniu udział wzięli m. in. przed-
stawiciele samorządów lokalnych, w tym 
Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz 
Królczyk. Ponadto w spotkaniu uczestni-
czyli reprezentanci parków narodowych, 
muzeów, uczelni wyższych i organizacji 
pozarządowych. 

Celem spotkania było zaprezentowanie 
dotychczasowych wyników współpracy 

Zakres robót budowlanych obejmuje: 
rozbiórkę istniejących elementów zago-
spodarowania, budowę chodników lewo- 
stronnych, wykonanie poszerzeń placu 
jezdni, budowę odwodnień oraz ścieków 
przykrawężnikowych, a także umocnienie 
skarp płytami ażurowymi oraz wykonanie 
nowej nawierzchni. 
 
Ze względu na zbliżającą się zimę budowa 
rozpocznie się najpierw na odcinku 

członkom Państwowej Komisji Akredyta-
cyjnej oraz Władzom Instytutu a także, 
wzajemnie, Przedstawicielom.

Współpraca Instytutu Architektury Krajo-
brazu z podmiotami polega na wymianie 
doświadczeń, wspólnym działaniu im-
plementacyjnym do różnych programów 
wsparcia, promocji dotychczasowych 
osiągnięć i wyników prac badawczych 

i ich realizacji oraz na budowaniu sieci 
powiązań w zakresie turystyki kulturowej 
jako perspektywicznego kierunku działań. 

Współpraca Gminy Ochotnica Dolna, 
w tym Wiejskich Ośrodków Kultury, 
z Instytutem Architektury Krajobrazu 
odbywa się m.in.: w zakresie tematów 
prac akademickich, pomocy merytorycz-
nej i opiniodawczej dotyczących Szlaku 
Kultury Wołoskiej, projektu: „Turystyczna 
Enklawa...”, projektów Leader+, PROW 
i innych, realizowanych przez Gminę. 
Współpraca w zakresie dzieł inżynierii (hi-
storyczna Droga Knurowska, dzieła prze-
mysłu wiejskiego) i reliktów pól bitew-
nych (ścieżki edukacyjne na fortyfikacjach 
w Tylmanowej oraz do miejsca katastrofy 
maszyny bojowej USAAF z czasów II woj-
ny światowej w Ochotnicy Górnej).  

w Ochotnicy Dolnej. Planowany termin 
ukończenia obu odcinków to 30 września 
2020 r.

Koszt przebudowy drogi wyniesie 
3 280 000.00 zł, z czego 70% zostanie
pokryte ze środków uzyskanych w ra-
mach dofinansowania z Funduszu Dróg 
Samorządowych, 15% z budżetu Powiatu 
Nowotarskiego (492 000 zł), natomiast 
15% z budżetu ogólnego Gminy Ochotni-
ca Dolna (492 000 zł).

Tym samym uda się wybudować nowe 
chodniki przy najmniejszym w historii na-
szego samorządu udziale środków własnych 
tj. w wysokości 15%! (Do tej pory Gmina 
finansowała tego typu inwestycje w 50%). 
Reasumując, dzięki dofinansowaniu
z Funduszu Dróg Samorządowych nasza 
Gmina zaoszczędziła niebagatelną kwotę 
1 148 000 zł. 

Wójt Gminy Ochotnica Dolna dziękuje 
Panu Premierowi i Panu Wojewodzie 
za przyznanie dofinansowania, a także 
Krzysztofowi Faberowi Staroście Powiatu 
Nowotarskiego oraz Radnej Rady Powiatu 
Nowotarskiego i Sekretarz Gminy Ochotni-
ca Dolna Marii Łojas - Jurkowskiej za ujęcie 
we wniosku do FDS przebudowy drogi 
powiatowej w Gminie Ochotnica Dolna. 
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Nazwa przedsięwzięcia

Odbudowa drogi gminnej nr K363935 Jamne- 
Pierdułowski Potok w Ochotnicy Górnej 
w km 0+328 – 0+470 – modernizacja studni 
zbiorczych fi 1000mm wraz z kanałem krytym 
łączącym te studnie i wylotem do potoku 

Wymiana zasypki ziemno – żwirowej 
na odpowiednią mieszankę z kruszyw 
łamanych wraz ze stabilizacją cementową na 
przekopach kanalizacyjnych w ciągu drogi 
gminnej nr K363935 Jamne-Pierdułowski 
Potok w Ochotnicy Górnej

 
Remont drogi gminnej w Osiedlu Forendówki 
w Ochotnicy Górnej – wykonanie 
dodatkowego odcinka drogi, odwodnienia 
i remont studni zbiorczej 

 
Budowa otwartej strefy aktywności 
w wariancie podstawowym w Osiedlu 
Młynne w gminie Ochotnica Dolna 

 
Budowa otwartej strefy aktywności  
w Osiedlu Ustrzyk w gminie Ochotnica Dolna 

 
Modernizacja kotłowni Budynku 
Komunalnego w Ochotnicy Dolnej  
– Ośrodek Zdrowia. 

 
Modernizacja Kotłowni Budynku  
Komunalnego Wiejskiego Ośrodka Kultury 
i OSP w Ochotnicy Dolnej. 

 
Modernizacja i rozbudowa  
(w tym zwiększenie przepustowości) 
oczyszczalni ścieków w Tylmanowej  

 
Wykonanie remontu przepustu fi 1000mm 
wraz ze studnią wpadową oraz umocnieniem 
wylotu rury w ciągu drogi gminnej K 363935 
Jamne – Pierdułowski Potok 

 
Wykonanie krat drogowych na drogach  
gminnych w Os. Zarębówka, Kołodzieje,  
Osobie w m. Ochotnica Dolna 

 
Zabezpieczenie osuwiska oraz  
odwodnienie drogi gminnej Buciorówka –  
Lachówka w m. Tylmanowa 

Wykonawca

 
Usługi Drogowo- 
Budowlane Zygmunt 
Jurczak, Nowy Sącz 
 

 
Firma Imbud Ignacy Śledź 
Naszacowice 
 
 

 
Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowo-Mostowych SA, 
Nowy Sącz 
 

 
Wimed Sp. Z o.o., Tuchów 
 
 

 
Firma Budowlana „Morcin”, 
Krzysztof Jagieła, Ochotni-
ca Dolna

 
Zakład Usługowo- 
Handlowo-Projektowy 
„Brzeźny”, Nowy Targ 

 
Zakład Usługowo- 
Handlowo-Projektowy 
„Brzeźny”, Nowy Targ 

Konsorcjum firm: 
„Ekoservispol” Sp. Z o.o., 
Nowy Targ 
„EkosrvisSlovensko”s.r.o., 
VelkySlavkov

 
Usługi Koparko – 
Ładowarką Stanisław 
Chlipała, Ochotnica Dolna 
 

 
Usługi Koparko – 
Ładowarką Stanisław 
Chlipała, Ochotnica Dolna 

 
Usługi Koparko – 
Ładowarką Krzysztof 
Chrobak, Tylmanowa 

Wartość  
przedsięwzięcia 
[brutto]

 
15.830,86 zł. 
 
 
 

 
10.000,00 zł. 
 
 
 

 
13.457,19 zł. 
 
 
 

 
80.854,51 zł. 
 
 

 
160.248,89 zł. 
 

 
120.654,33 zł. 
 
 

 
97.784,73 zł. 
 
 

 
7.947.986,44 zł. 
 
 

 
42.000,00 zł. 
 
 
 

 
11.310,00 zł. 
 
 

 
12.135,82 zł. 
 
 

Umowny 
termin 
zakończenia

 
30.09.2019 
 
 
 

 
25.09.2019. 
 
 
 

 
20.09.2019. 
 
 
 

 
15.10.2019. 
 
 

 
15.10.2019. 
 

 
04.10.2019. 
 
 

 
04.10.2019. 
 
 

 
30.06.2020. 
 
 

 
11.10.2019. 
 
 
 

 
21.10.2019. 
 
 

 
11.10.2019. 
 
 

Stan zaawan-
sowania

 
Roboty 
wykonane  
– 100% 
 

 
Roboty 
wykonane  
– 100% 
 

 
Roboty 
wykonane  
– 100% 
 

 
Roboty 
wykonane  
– 100% 

 
Roboty 
wykonane  
– 100%

 
Roboty 
wykonane  
– 100% 

 
Roboty 
wykonane  
– 100% 

 
Roboty 
w trakcie 
realizacji  

 
Roboty 
wykonane  
– 100% 
 

 
Roboty 
wykonane  
– 100% 

 
Roboty 
wykonane  
– 100% 

Zestawienie robót - Gmina Ochotnica Dolna 
(wrzesień – listopad)

L.p.

 
1. 
 
 
 

 
2. 
 
 
 

 
3. 
 
 
 

 
4. 
 
 

 
5. 
 

 
6. 
 
 

 
7. 
 
 

 
8. 
 
 

 
9. 
 
 
 

 
10. 
 
 

 
11. 
 
 

Uwaga:
Powyższe zestawienie nie obejmuje mniejszych robót sołeckich, robót realizowanych przez ZGK, robót gminnych już rozliczonych, 
prac „okołoinwestycyjnych” takich jak usługi kosztorysowania, usługi nadzoru inwestorskiego, usługi geodezyjne itp.

Ochotnica Dolna, dn. 30.11.2019. 

Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Budow-
lane Esbud z Ochotnicy Dolnej.

W zakres robót wchodzą: roboty związane 
z rozbiórką istniejącego – uszkodzonego 
mostu, odbudowa mostu wraz z zabezpie-
czeniami, odbudowa nawierzchni i podbu-
dowy na moście i dojazdach.

Wartość inwestycji to 1 073 285,02 zł. 
Środki pochodzą z promesy na dofinan-
sowanie zadań związanych z usuwaniem 
skutków klęsk żywiołowych przyznanej 
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji dla Gminy Ochotnica Dolna.  

Trwają prace związane 
z odbudową mostu w os. 
Chrobaki w Ochotnicy Dolnej 

Od połowy września trwają 
prace związane z odbudową 
mostu żelbetowego na pot. 
Młynne w ciągu drogi gminnej 
nr K 363914 Młynne - Chrobaki 
w km 0+000 w Ochotnicy Dolnej 
wraz z odbudową umocnień 
przyczółków na wlocie i wylocie. 

MŁYNNE

os. Młynne  - zabezpieczenia korpusy drogi obok mostu os. Młynne - most

os. Młynne - zabezpieczenia korpusu drogi  obok kaplicy os. Młynne - zabezpieczenia korpusu drogi obok szkoły
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Nazwa przedsięwzięcia

Odbudowa zabezpieczeń korpusu drogi 
gminnej nr K 363888 Młynne w Ochot-
nicy Dolnej w km 2+850 – 2+925, 3+100 
- 3+145, 3+200 - 3+240, 3+250 – 3+275 
(185mb) 

Odbudowa mostu żelbetowego 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 (ok. 50mb)

L.p.

 
1. 
 
 
 

 
2. 
 
 
 

Długość/kubatura 
zabezpieczeń korpusu 
drogowego (kosze)

 
 
185mb/942m3 
 
 

 
 
Ok. 60mb/319,2m3 
 
 

Zestawienie robót drogowych 
(wrzesień – listopad 2019)
Sołectwo Młynne 

Zestawienie robót drogowych 
(wrzesień – listopad 2019)
Sołectwo Ochotnica Dolna 

Długość/powierzchnia 
modernizowanej 
nawierzchni

 
 
---- 
 
 

 
 
Ok. 50mb/183,50m2 
 
 

Rodzaj 
wykonanej 
nawierzchni

 
 
---- 
 
 

 
 
Asfaltowa 
 
 

Stan 
zaawansowania

 
 
W trakcie 
realizacji 
 

 
 
W trakcie 
realizacji 
 

Uwaga:
przedmiotowe zestawienie nie obejmuje mniejszych robót drogowych tzw. sołeckich, oraz tych realizowanych w ramach 
bieżącego utrzymania.

Ochotnica Dolna, dn. 25.11.2019.
 

Uwaga:
przedmiotowe zestawienie nie obejmuje mniejszych robót drogowych tzw. sołeckich, oraz tych realizowanych w ramach 
bieżącego utrzymania.

Ochotnica Dolna, dn. 25.11.2019.
 

Środki na modernizację i remont ww. 
drogi pochodziły z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych. Na podstawie złożo-
nego wniosku, Zarząd Województwa Ma-
łopolskiego przyznał, Gminie Ochotnica 
Dolna, dotację na modernizację i remont 
dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 
Promesę odebrał Wójt Gminy Ochotnica 
Dolna Tadeusz Królczyk podczas Forum 
Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów 
Miast odbywającego się w Krakowie na 
początku czerwca. 

Modernizacja drogi rolniczej 
w os. Ligasy i w os. Zabaście 
Od połowy września na drodze rolniczej w os. Ligasy w Ochotnicy 
Dolnej i w os. Zabaście (Cyrhla) w Tylmanowej trwały prace 
związane z układaniem nowej nawierzchni z mieszanki betonowej. 
Roboty wykonała firma „Pawlak” z Łabowej. 

(zabezpieczenie korpusów drogowych i modernizacja nawierzchni) (zabezpieczenie korpusów drogowych i modernizacja nawierzchni)

L.p.

 
1. 
 

 
2. 
 
 
 

 
3. 

 
4. 

 
5. 
 

 
6. 
 

 
7. 
 

Nazwa przedsięwzięcia

Odbudowa drogi gminnej K363887 
Gorcowe w Ochotnicy Dolnej  
w km 2+390 – 2+890 (500mb) 

Modernizacja/remont dróg dojazdowych 
do pól Os. Ligasy w miejscowości 
Ochotnica Dolna oraz Os. Zabaście  
(Cyrhla) w miejscowości Tylmanowa  
o długości 580m. (nawierzchnia betonowa) 
(580mb+170mb=750mb)

Remont drogi gminnej w Osiedlu Nogawki  
w Ochotnicy Dolnej (ok. 120mb) 

Remont drogi gminnej w Osiedlu Rusnaki 
w Ochotnicy Dolnej (ok. 60mb) 

Odbudowa zabezpieczeń drogi gminnej  
w Os. Kudowe w m. Ochotnica Dolna  
(ok. 25mb) 

Remont drogi gminnej „Ligasy” w Ochotni-
cy Dolnej w km 0+390 – 0+650 (260mb)  
oraz w km 0+650 – 0+688 (38mb) 

Remont zabezpieczenia drogi gminnej  
w os. Gorcowe w m. Ochotnica Dolna 
(50mb) 

Długość/kubatura 
zabezpieczeń 
korpusu 
drogowego (kosze)

 
500mb/1461m3 
 

 
---- 
 
 
 

 
---- 

 
---- 

 
Ok. 25mb/65m3 
 

 
---- 
 

 
Ok. 50mb/180m2 
 

Długość/powierzchnia 
modernizowanej 
nawierzchni

2.250m2 – 
nawierzchnia żwirowa 
40mb/120m2 – 
nawierzchnia asfaltowa

 
750mb/2250m2 
 
 
 

 
Ok.120mb/364m2 

 
Ok. 60mb/172,80m2 

 
---- 
 

 
260mb/754m2 
38mb/110,20m2 

 
---- 
 

Rodzaj wykona-
nej nawierzchni

 
Żwirowa  
i asfaltowa 

 
Betonowa 
 
 
 

 
Asfaltowa 

 
Asfaltowa 

 
---- 
 

 
Asfaltowa 
 

 
---- 
 

Stan  
zaawansowania

 
Roboty 
zgłoszone  
do odbioru

 
Zakończone 
 
 
 

 
Zakończone 

 
Zakończone 

 
W trakcie 
realizacji 

 
Przekazano  
plac budowy 

 
W trakcie 
realizacji 

os. Gorcowe os. Kudowe
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OCHOTNICA GÓRNA

Zakres robót obejmował m.in. roboty 
związane z odbudową zabezpieczeń siat-
kowo - kamiennych, podbudów z kruszyw, 
nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, 
poboczy i odwodnień. Po przygotowaniu 
podbudowy nawierzchni drogowej, wczo-
raj (19.09.) rozpoczęły się prace związane 
z położeniem masy asfaltowej. 

Roboty wykonała firma Usługi Drogowo 
– Budowlane Zygmunt Jurczak z Nowego 
Sącza wraz ze swoim podwykonawcą. 

Środki na odbudowę drogi w os. Jamne 
P. Potok pochodziły z tzw. „powodzió-
wek”. Gmina Ochotnica Dolna otrzyma-
ła promesę na dofinansowanie zadań 
związanych z usuwaniem skutków klęsk 
żywiołowych. 

Na umowie podpis złożył także Zygmunt 
Jurczak właściciel firmy Usługi Drogowo 
– Budowlane z Nowego Sącza. Umowa 
została zawarta w obecności Pełnomocni-
ka Wójta ds. Inwestycji Pawła Cetery.  

Zakres prac ww. zadania obejmuje m. in. 
położenie dywanika asfaltowego, wykona-
nie poboczy, stabilizację rowu korytkami 
betonowymi, roboty przygotowawcze 
i wykończeniowe. Koszt zadania to 107 
001,66 zł. Dofinansowanie w wysokości 
80% pochodzi z promesy powodziowej. 

Wykonano prace na drodze 
w os. Jamne – P. Potok  

Umowa dotycząca remontu 
drogi gminnej w os. 
Forendówki w Ochotnicy 
Górnej podpisana 

We wrześniu prowadzone były 
prace na drodze gminnej 
nr K363935 w os. Jamne P. 
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.  

Wójt Gminy Ochotnica Dolna podpisał umowę dotyczącą remontu 
drogi gminnej 363923K Forendówki w Ochotnicy Górnej w km 
0+142 – 0+640. Było to równocześnie przekazanie placu budowy 
wykonawcy. 

Zestawienie robót drogowych 
(wrzesień – listopad 2019)
Sołectwo Ochotnica Górna  

Uwaga:
przedmiotowe zestawienie nie obejmuje mniejszych robót drogowych tzw. sołeckich, oraz tych realizowanych w ramach 
bieżącego utrzymania.

Ochotnica Dolna, dn. 25.11.2019.
 

(zabezpieczenie korpusów drogowych i modernizacja nawierzchni)

L.p.

 
1. 
 
 

 
2. 
 
 
 

 
3. 
 
 
 

 
4. 
 
 
 
 
 

 
5. 
 
 

 
6. 
 

 
7. 
 
 
 

 
8. 
 

Nazwa przedsięwzięcia

Odbudowa drogi gminnej nr K 363920 
Jamne w Ochotnicy Górnej w km 3+430 
- 3+630, 3+700 - 3+910 oraz 4+200 - 
4+620 (830mb)  

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 (720mb) 

Odbudowa drogi gminnej nr K363935 
Jamne-Pierdułowski Potok w Ochotnicy 
Górnej w km 0+328 – 0+470 – 
rozszerzenie zakresu robót - dodatkowe 
142mb (142mb) 

Odbudowa drogi gminnej nr K363935 
Jamne-Pierdułowski Potok w Ochotnicy 
Górnej w km 1+010 – 1+050 – 
wyłagodze-nie ostrego zakrętu 
i podniesienie niwelety jezdni celem 
polepszenia funkcji użytkowych drogi 
(40mb) 

Odbudowa drogi gminnej nr K363935 
Jamne-Pierdułowski Potok w Ochotnicy 
Górnej w km 1+530 – 1+588 – kolejny 
odcinek nawierzchni asfaltowej (58mb) 

Remont drogi gminnej w Osiedlu  
Forendówki w Ochotnicy Górnej wraz  
z odcinkiem dodatkowym (142mb) 

Odbudowa zabezpieczeń korpusu drogi 
gminnej nr K 363920 Jamne w Ochot-
nicy Górnej w km 0+440 – 0+510, 
2+345 – 2+375, 2+630 - 2+665, 2+750 
– 2+770, (165mb) 

Remont drogi gminnej K363923 Foren-
dówkiw Ochotnicy Górnej w km 0+142 
0 0+640 (498mb) 

Długość/kubatura 
zabezpieczeń korpu-
su drogowego (kosze)

 
…./1190m3 
 
 

 
…./154m3 
 
 
 

 
---- 
 
 
 

 
---- 
 
 
 
 
 

 
---- 
 
 

 
---- 
 

 
165mb/612m3 
 
 
 

 
---- 
 

Długość/powierzchnia 
modernizowanej 
nawierzchni

 
830mb/2641m2 
 
 

 
720mb/2190m2 
 
 
 

 
142mb/435m2 
 
 
 

 
40mb/140m2 
 
 
 
 
 

 
58mb/174m2 
 
 

 
142mb/543,50m2 
 

 
---- 
 
 
 

 
498mb/1344,60m2 
 

Rodzaj 
wykonanej 
nawierzchni

 
Asfaltowa 
 
 

 
Asfaltowa 
 
 
 

 
Asfaltowa 
 
 
 

 
Żwirowa 
 
 
 
 
 

 
Asfaltowa 
 
 

 
Asfaltowa 
 

 
---- 
 
 
 

 
Asfaltowa 
 

Stan 
zaawansowania

 
Roboty 
zgłoszone  
do odbioru 

 
Zakończone 
 
 
 

 
Zakończone 
 
 
 

 
Zakończone 
 
 
 
 
 

 
Zakończone 
 
 

 
Zakończone 
 

 
W trakcie 
realizacji 
 
 

 
Na ukończeniu 
 

os. Nogawki os. Rusnaki
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TYLMANOWA

Umowy dotyczą drogi 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 Tylmanowej oraz drogi 

Wyremontowane zostaną: droga gminna 
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 Tylmanowej oraz dro-
ga gminna K363973 Obłaz – Makowica 
w km 0+000-0+900 w Tylmanowej. 

Pod koniec września nastąpiło również 
przekazanie placu budowy w os. Brzegi 
firmie ZIBUD, którą reprezentował kie-
rownik budowy Mariusz Błaszczyk. 

Zakres prac obejmował m. in. położenie 
nawierzchni z mieszanki betonowej oraz 
wykonanie odwodnień. 

W miejscach, w których wykonano już 
przekopy, odbudowywana jest nawierzch-
nia asfaltowa. Nowy dywanik asfaltowy 

Umowy dotyczące remontu 
dróg w Tylmanowej podpisane

Wójt odebrał czek na 
odbudowę dróg w Tylmanowej 

Trwały prace na drodze 
rolniczej w os. Gabrysie 
w Tylmanowej  

Roboty odtworzeniowe 
po przekopach gazociągowych  

We wrześniu zostały podpisane dwie nowe umowy na wykonanie 
nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych znajdujących się 
w Tylmanowej.

Wręczenie symbolicznych czeków, potwierdzających 
dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, 
miało miejsce 24 września w Podwilku. Z rąk Wojewody 
Małopolskiego Piotra Ćwika Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz 
Królczyk odebrał potwierdzenie dofinansowania przebudowy dróg 
w Tylmanowej w kwocie 670.738,00 zł. 

Po zakończeniu prac związanych z modernizacją oraz remontem 
drogi dojazdowej do pól w os. Ligasy w miejscowości Ochotnica 
Dolna oraz w os. Zabaście (Cyrhla), prace kontynuowane były 
w Tylmanowej w os. Gabrysie. 

W Tylmanowej od kwietnia 
trwają prace związane z budową 
głównej linii gazowej. 

gminnej K363973 Obłaz – Makowica 
w km 0+000-0+900 w Tylmanowej.  

Zakres robót obejmuje wykonanie na-
wierzchni asfaltowych, roboty związane 
z remontem i modernizacją: podbudów 

z kruszyw, nawierzchni z mas mineralno – 
asfaltowych, poboczy i odwodnień. 

W Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna, 
podpisy na umowach złożyli Wójt Gminy 
Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk oraz 
Prezes Przedsiębiorstwa Budowlano
– Usługowego ZIBUD z Kamienicy 
Grzegorz Zając.   

Remont drogi gminnej w os. Brzegi to 
koszt 414 555,90 zł brutto. Zadanie zo-
stało zrealizowane do października br.  

Remont drogi gminnej w os. Obłaz – 
Makowica wyniesie 566 411,26 zł brutto. 
Planowany termin zakończenia prac to 
lipiec 2020 r. 

Inspektorem nadzoru inwestycji był 
Janusz Liptak. Plac budowy został prze-
kazany w obecności Sołtysa Sołectwa 
Tylmanowa Stanisława Michałczaka. 
Prace wkrótce zostaną rozpoczęte.  

Czek na dofinansowanie zadań w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych odebrał 
również Starosta Powiatu Nowotarskiego
Pan Krzysztof Faber m. in. na budowę
chodników w Ochotnicy Górnej 
i w Ochotnicy Dolnej w kwocie ponad 
4,7 mln zł. 

W Gminie Ochotnica Dolna zostanie zbu-
dowane 569 mb chodników wraz z odbu-
dową drogi w Ochotnicy Górnej w stronę 
os. Czepiele i 541 mb w Ochotnicy Dolnej 
od os. Gardonie w stronę mostu pod 
Słubicą (do os. Rola).

W wydarzeniu uczestniczyli parlamenta-
rzyści - Posłowie na Sejm RP Anna Paluch 
i Edward Siarka oraz Sekretarz Gminy 
Ochotnica Dolna i Radna Rady Powiatu 
Nowotarskiego Maria Łojas – Jurkowska. 

Wartość zadania to 79 344.96 zł. Środki 
pochodziły z Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych. Na podstawie złożonego wnio-

sku, Zarząd Województwa Małopolskie-
go przyznał, Gminie Ochotnica Dolna, 
dotację na modernizację i remont dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych. 

Prace prowadziła firma „Pawlak” 
z Łabowej. 

został położony m. in. w os. Gabrysie, 
os. Kozielce i w os. Kłodne. Środki na te 
prace drogowe są zapewnione w ramach 
budowy gazociągu, a w miejscach, w któ-
rych nie przebiegał gazociąg, a konieczne 
jest tam położenie asfaltu, koszty robót 
pokrywane są z budżetu Gminy. 

os. Forendówki os. Jamne - P. Potok

os. Jamne - P. Potokos. Jamne
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07.10. nastąpiło oficjalne uruchomienie 
gabinetów rehabilitacji ambulatoryjnej 
w Ośrodku Zdrowia w Tylmanowej. Ośro-
dek odwiedził Poseł Edward Siarka. Pan 
Poseł razem z Wójtem Gminy Ochotnica 
Dolna Tadeuszem Królczykiem, Marią 
Łojas – Jurkowską Sekretarz Gminy 
Ochotnica Dolna i Radną Powiatu No-
wotarskiego, Maciejem Mikołajczykiem 
Przewodniczącym Rady Powiatu Nowo-
tarskiego, Haliną Ziemianek i Jerzym 
Udzielą – Radnymi Rady Gminy Ochot-
nica Dolna oraz Janem Zaziąbło – wła-
ścicielem apteki w NZOZ w Tylmanowej, 
obejrzeli nowo otwarte gabinety i nowo-
czesne sprzęty do rehabilitacji pacjentów 
z Gminy Ochotnica Dolna. 

Pan Grzegorz Broźny, właściciel firmy 
Krusz - Med, z którą Gmina Ochotnica 
Dolna podpisała umowę najmu lokalu na 

Zakres robót obejmował wykonanie na-
wierzchni asfaltowych, roboty związane 
z remontem i modernizacją: podbudów 
z kruszyw, nawierzchni z mas mineralno – 
asfaltowych, poboczy i odwodnień. 

Droga posiada nową nawierzchnię, 
system odwodnieniowy oraz bariery 
zabezpieczające.

Prace prowadziło Przedsiębiorstwa 
Budowlano – Usługowego ZIBUD 
z Kamienicy. Przekazanie placu budowy, 
z udziałem Sołtysa Sołectwa Tylmanowa 

W tym momencie trwają roboty związane 
z wykonaniem żelbetowego zbiornika - 
reaktora, mającego mieścić urządzenie 
techniczne w ramach nowego ciągu tech-
nologicznego. Powstaje również nowy 
budynek, który ma mieścić pompownię 
główną wraz z 1 stopniem mechaniczne-
go oczyszczania ścieków, a także budynek 
mieszczący urządzenia i instalacje dla 
2 stopnia mechanicznego oczyszczania 
ścieków.

Rehabilitacja w Ośrodku 
Zdrowia w Tylmanowej   

Zakończono prace na drodze 
gminnej w os. Brzegi 
w Tylmanowej

Trwają roboty budowlane 
związane z modernizacją 
i rozbudową i oczyszczalni 
ścieków w Tylmanowej 

Po wielu wysiłkach i pertraktacjach, w Ośrodku Zdrowia 
w Tylmanowej została uruchomiona rehabilitacja dla osób ze 
znaczną niepełnosprawnością. Sukces ten, w głównej mierze był 
możliwy dzięki staraniom i wsparciu Posła na Sejm RP Edwarda 
Siarki. Poseł Siarka podjął skuteczne działania, za sprawą których 
doszło do podpisania kontraktu z Narodowym Funduszem 
Zdrowia. 

Wójt Gminy informuje, że prace na drodze gminnej K363963 
w os. Brzegi w Tylmanowej dobiegły końca. Droga remontowana 
była 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).

Trwają prace  związane z modernizacją i rozbudową oczyszczalni 
ścieków w Tylmanowej. Oczyszczalnia po modernizacji oraz 
rozbudowie zwiększy znacznie swoją przepustowość (o około 50%), 
co oznacza że po zakończeniu tej inwestycji oczyszczalnia będzie 
mogła swobodnie przyjąć i oczyścić wszystkie ścieki sanitarne 
z terenu Gminy, z uwzględnieniem ruchu turystycznego oraz 
planowanej rozbudowy infrastruktury mieszkaniowej i turystycznej. 

prowadzenie rehabilitacji ambulatoryjnej 
dla osób ze znaczną niepełnosprawno-
ścią w Ośrodku Zdrowia w Tylmanowej, 
oprowadził delegację przedstawiając naj-
nowsze sprzęty, pokazując ich działanie 
i wyjaśniając ich przeznaczenie. 

Wójt Gminy Ochotnica Dolna serdecznie 
podziękował Posłowi Edwardowi Siarce 
za wsparcie i zaangażowanie w uru-
chomieniu oddziału rehabilitacyjnego 
w Ośrodku Zdrowia w Tylmanowej. 
Podkreślił, że to dzięki determinacji 
Posła Siarki kontakt z NFZ był możliwy. 
Podziękowania Panu Siarce złożyli rów-
nież Radni Rady Gminy Ochotnica Dolna 
z Tylmanowej. Szczególnie podziękowania 
skierowali Przewodniczący Rady Gminy 
Ochotnica Dolna Maciej Mikołajczyk 
i Radna Rady Gminy Ochotnica Dolna 
Halina Ziemianek. Osobne podziękowania 
złożył także Grzegorz Broźny. 

Gabinety rehabilitacyjne są wyposażone 
w najnowszy sprzęt: 
Laser - aparat służący do leczenia 
niegojących sie ran, przyspiesza rekon-
walescencję po wszelakich złamaniach, 
leczenie odleżyn, ma działanie głębokie, 
aparat jest wysokiej klasy tzw. niesiejący, 
wiec może być bezpiecznie używany.

Pole magnetyczne - ten zabieg rehabi-
litacji ma zastosowanie przeciwbólowe,  

działanie pola polega na zmniejszeniu 
obrzęków, zwyrodnień, zapaleń, zwich-
nięć, skręceń. Przyspiesza zrastanie się 
złamanych kości. 

Aparat do stymulacji azotem - potocznie 
krioterapia - ten zabieg ma za zadanie 
działać przede wszystkim przeciwbólowo 
i przeciwzapalnie. 
 
Fala uderzeniowa - jak sama nazwa mówi, 
ma charakter inwazyjny, bardzo dobrze 
działa na ostrogi, haluksy, wszelkiego 
rodzaju zwapnienia.

Ultradźwięki – zabieg, który działa prze-
ciwbólowo i przeciwzapalnie. 

Eletoterapia – to zastosowanie wielu 
rodzajów prądów, które mają działanie 
przeciwbólowe. Np. jonoforeza to zabieg, 
w którym poprzez działanie prądów 
wprowadzamy do organizmu lek. 

Lampa sollux - lampa generująca pro-
mieniowanie podczerwone, która ma 
za zadnie rozgrzanie tkanek miękkich, 
pobudzenie ich ukrwienia. 

Sala gimnastyczna - służąca do zabiegów 
kinezyterapii i wszelkiego rodzaju ćwiczeń 
rehabilitacyjnych.  

Istotne również jest to, że dzięki nowo 
otwartemu oddziałowi będzie możliwa 
rehabilitacja osób obłożnie chorych i po 
udarach w domach. 

Godziny otwarcia gabinetów 
rehabilitacyjnych w Ośrodku Zdrowia 
w Tylmanowej: 
Poniedziałek 13.00 – 18.00 
Wtorek 13.00 – 18.00 
Środa 13.00 – 18.00 
Czwartek 8.00 – 13.00  
Piątek 8.00 – 13.00

Telefon kontaktowy: 730 995 118 

Stanisława Michałczaka, miało miejsce 
pod koniec września br.  

Całkowity koszt zadania wyniósł: 
401.630,04 zł.

Dofinansowanie wynosiło 70%.

Aktualnie trwają prace związane 
z remontem drogi w os. Obłaz Wyżny 
- Makowica. Zakończenie prac zaplano-
wano w przyszłym roku w poniższym 
zakresie: -remont drogi gminnej K363973 
Obłaz – Makowica w km 0+000-0+900.

Koszt realizacji zadania to 663292,46 zł. 
Dofinansowanie wynosi 70%.

Powyższe zadania są wykonywane ze 
środków własnych Gminy oraz z dofi-
nansowania w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych.

Przed końcem roku planowane jest 
zakończenie robót stanu surowego, nato-
miast cała inwestycja ma być ukończona 
do połowy 2020 roku. 

Inwestycja realizowana jest przez Gminę 
Ochotnica Dolna, przy współfinansowa-
niu ze środków Unii Europejskiej oraz 
środków krajowych, w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Warto wspomnieć, że obecnie ponad 95% 
mieszkańców Gminy Ochotnica Dolna 
korzysta z sieci kanalizacji sanitarnej, co 
oznacza, że jesteśmy liderem w tym za-
kresie, nie tylko w skali regionu , ale także 
w skali całego kraju.  

Gmina Ochotnica Dolna realizując kon-
sekwentnie działania związane z ochroną 
środowiska naturalnego dąży do kom-
pleksowego rozwiązania problemów 
związanych z gospodarką ściekową na 
terenie gminy. W ramach tych działań sta-
le rozbudowywana jest sieć kanalizacyjna, 
do której przyłączane są kolejne budynki. 
Obecnie przygotowywany jest również 
projekt, w ramach którego budynki, któ-
rych podłączenie do kanalizacji ściekowej 
jest technicznie lub ekologicznie nieuza-
sadnione mają być wyposażone w przydo-
mowe oczyszczalnie ścieków.
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Na umowie podpisy złożyli Wójt Gminy 
Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk oraz 
właściciel firmy IMBUD Ignacy Śledź 
w obecności Pełnomocnika Wójta ds. 
Inwestycji Pawła Cetery. 

Zakres prac ww. zadania obejmuje m. in. 
ułożenie nawierzchni bitumicznej wraz 
z poboczami, wykonanie robót przygo-
towawczych i wykończeniowych. Koszt 
zadania to 96 477,58 zł. Dofinansowanie 

Podpisanie umowy dotyczącej 
remontu drogi gminnej 
Buciorówka – Lachówka 
w Tylmanowej 

Obszar Natura 2000 
Tylmanowa 

Przekazanie placu budowy – 
remont dojścia do kładki 
w Tylmanowej 

W Urzędzie Gminy Ochotnica 
Dolna została podpisana umowa 
dotycząca remontu drogi 
gminnej 363943K Buciorówka 
– Lachówka w Tylmanowej 
w km 0+260 – 0+730. Było to 
równocześnie przekazanie placu 
budowy wykonawcy. 

W Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej, 6 listopada br., 
odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące obszaru Natura 
2000 obejmującego zabytkowy kościół pw. św. Mikołaja i tereny 
żerowiskowe bezpośrednio z nim sąsiadujące. 

18.11. nastąpiło przekazanie 
terenu budowy na wykonanie 
robót w ramach zadania „Remont 
dojścia do kładki na rzece Dunajec 
w os. Górzany w Tylmanowej”. 
To jedna z kolejnych inwestycji, 
długo wyczekiwanych przez 
mieszkańców, która zostanie 
w tym roku zamknięta.  

w wysokości 80% pochodzi z promesy 
powodziowej. 

Dodatkowo zostanie położony dywanik 
asfaltowy w km 0+160 – 0+260. Środki 
na to zadanie będą przeznaczone z ogól-
nego budżetu Gminy Ochotnica Dolna. 

Na strychu kościoła znajduje się kolo-
nia rozrodcza podkowca małego. Zimą 
2014/2015 strych i dach kościoła 
przeszedł gruntowny remont, na strychu 
zainstalowano adaptacje dla podkowców 

Przekazanie placu budowy nastąpiło 
przy udziale Pełnomocnika Wójta Gminy 
Ochotnica Dolna ds. Inwestycji, Sołtysa 
Sołectwa Tylmanowa, właściciela firmy 
„Kostar” z Ochotnicy Dolnej oraz In-
spektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Termin zakończenia prac to 6 grudnia br. 
Koszt zadania wynosi 43 035,61 zł.  

małych (budę – miejsce odpoczynku 
nietoperzy) i zabezpieczenia części 
konstrukcyjnych (folia przepuszczalna, 
zabezpieczenie elementów więźby). 
Zrealizowano nasadzenia drzew, aby 

zapewnić nietoperzom bezpieczną trasę 
przelotu na żerowiska.  

Podczas spotkania został utworzony 
Zespół Lokalnej Współpracy, w skład 
którego  wchodzą przedstawiciele urzę-
dów, instytucji i osoby prywatne, których 
działalność ma wpływ na ochronę obsza-
ru Natura 2000. Zespół ma wypracować 
Plan Zadań Ochronnych na kolejne 10 lat. 

Spotkanie konsultacyjne zorganizowa-
ne zostało przez Regionalną Dyrekcję 
Ochrony Środowiska w Krakowie.

Zestawienie robót drogowych 
(wrzesień – listopad 2019)
Sołectwo Ochotnica Górna  

Uwaga:
przedmiotowe zestawienie nie obejmuje mniejszych robót drogowych tzw. sołeckich, oraz tych realizowanych w ramach 
bieżącego utrzymania.

Ochotnica Dolna, dn. 25.11.2019.
 

(zabezpieczenie korpusów drogowych i modernizacja nawierzchni)

L.p.
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6. 
 

 
7. 
 
 
 

 
8. 
 

Nazwa przedsięwzięcia

Modernizacja/remont dróg dojazdowych 
do pól Os. Ligasy w miejscowości 
Ochotnica Dolna oraz Os. Zabaście 
(Cyrhla) w miejscowości Tylmanowa 
o długości 580m. (nawierzchnia 
betonowa) (580mb+170mb=750mb) 

Remont drogi gminnej w Os. Gabrysie 
w Tylmanowej (nawierzchnia betonowa) 
(110mb) 

Remont drogi 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 (990mb) 

Remont drogi gminnej K363973 Obłaz  
- Makowica w km 0+000-0+900  
w miejscowości Tylmanowa Gmina 
Ochotnica Dolna (900mb) 

Remont i modernizacja dojścia na kładkę 
pieszą w Tylmanowej (ok. 15mb) 

Odtworzenie nawierzchni asfaltowych  
po przekopach gazociągowych  
w m. Tylmanowa (537,50mb) 

Remont drogi gminnej K363943 
Buciorówka – Lachówka w Tylmanowej 
w km 0+260 – 0+730 wraz z robotami 
dodatkowymi w km 0+160 – 0+260 
(570mb) 

Remont drogi gminnej w os. Łęg Dolny  
w m. Tylmanowa (materiał Inwestora) 
(225mb) 

Długość/kubatura za-
bezpieczeń korpusu 
drogowego (kosze)

 
---- 
 
 
 
 

 
---- 
 

 
---- 
 
 
 
 
 
 

 
---- 
 
 

 
---- 

 
---- 
 

 
---- 
 
 
 

 
---- 
 

Długość/powierzchnia 
modernizowanej 
nawierzchni

 
750mb/2250m2 
 
 
 
 

 
110mb/330m2 
 

 
990mb/2912m2 
 
 
 
 
 
 

 
900mb/2628,50m2 
 
 

 
Ok. 15mb/60m2 

 
537,50mb/1955,14m2 
 

 
570mb/1539m2 
 
 
 

 
225mb/675m2 
 

Rodzaj 
wykonanej 
nawierzchni

 
Betonowa 
 
 
 
 

 
Betonowa 
 

 
Asfaltowa 
 
 
 
 
 
 

 
Asfaltowa 
 
 

 
Kostka betonowa 

 
Asfaltowa 
 

 
Asfaltowa 
 
 
 

 
Żwirowa 
 

Stan zaawan-
sowania

 
Zakończone 
 
 
 
 

 
Zakończone 
 

 
Zakończone 
 
 
 
 
 
 

 
Rozpoczęte – 
zakończenie 
rok 2020 

 
W trakcie 
realizacji

 
Zakończone 
 

 
Na ukończeniu 
 
 
 

 
Zakończone 
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W spotkaniu wzięli udział członkowie 
lokalnych stowarzyszeń, przedsiębiorców 
oraz mieszkańcy, którzy byli zaintere-
sowani otrzymaniem dofinansowania: 
na naukę języka, kurs prawa jazdy, kurs 
komputerowy lub zdobycie innych umie-
jętności potrzebnych na rynku pracy.

Projekt zakładał powstanie mobilnej 
wystawy historycznej upamiętniającej od-
zyskania przez Polskę niepodległości, ale 
w skali regionalnej - wystawa miała uczcić 
ponad stuletnią wolność i zaprezentować 
drogę do wolności Gminy Ochotnica 
Dolna tj. trzech miejscowości Tylmanowej, 
Ochotnicy Dolnej i Ochotnicy Górnej. 
Wystawa składała się ze starych fotografii 
i miała za zadanie upowszechniać wiedzę 

Wyjazd studyjny był okazją do zainspi-
rowania się dobrymi praktykami, w tym 
do wykorzystania zasobów i produktów 
lokalnych, zróżnicowania i ukształtowania 

Spotkanie w sprawie 
bonów szkoleniowych   

Pamięci Niepodległej  
– Małej Ojczyzny    

Z Ochotnicy i Tylmanowej, 
po inspiracje, do Słowacji 
i Austrii    

W związku z podpisanym w lipcu porozumieniem pomiędzy 
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie a Gminą Ochotnica 
Dolna, w celu wspierania osób dorosłych w zdobywaniu nowych 
kompetencji oraz w rozwoju zawodowym 21.08. odbyło się 
spotkanie z udziałem przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Krakowie, dotyczące projektów: Kierunek Kariera, Kierunek 
Kariera Zawodowa oraz Nowy Start w Małopolsce. 

W tym roku przypada 101. rocznica odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Aby uczcić te obchody, Wiejski Ośrodek Kultury 
w Ochotnicy Górnej złożył wniosek i otrzymał dofinansowanie 
z programu „Koalicja dla Niepodległej” na zadanie „Pamięci 
Niepodległej – Małej Ojczyzny”. 

W dniach 5 – 8 września mieszkańcy Gminy Ochotnica Dolna odbyli 
podróż do Austrii i Słowacji, po dobre praktyki, w ramach wizyty 
studyjnej dofinansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.  Dofinansowanie było 
przeznaczone na realizację projektu pn. „Nowe trendy w dywersyfi-
kacji działalności rolniczej na przykładzie Austrii i Słowacji”.

o przeszłości i wojennych losach ochot-
niczan i tylmanowian, szczególnie wśród 
młodego pokolenia mieszkańców Gminy. 

Wystawa odwiedziła wszystkie trzy 
miejscowości w Gminie. W każdej z loka-
lizacji wystawie towarzyszyły dodatkowe 
wydarzenie mające na celu podkreślenie 
rangi lokalnego kontekstu historycznego. 
Były to: 

- koncert „Niepodległa 1918” - muzycz-
ne wydarzenie artystyczne (Ochotnica 
Dolna),
- rekonstrukcja historyczna (Tylmanowa),
- spotkania edukacyjne dla uczestników 
w różnym wieku (Ochotnica Górna) 

Celem realizacji projektu było zwiększe-
nie świadomości mieszkańców Gminy 
Ochotnica Dolna na temat wagi historii 
regionalnej; prezentacja tej historii, 
szczególnie młodemu pokoleniu miesz-
kańców – ocalenie historii lokalnej przed 
zapomnieniem.  

Dofinansowano ze środków Programu 
Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 
2017-2022 w ramach Programu Dotacyj-
nego „Koalicje dla Niepodległej”. 

terenu dla rozwoju turystyki ze szczegól-
nym uwzględnieniem współpracy lokalnej 
oraz przeciwdziałania zagrożenia sezono-
wością usług. Spotkania wokół wytwarza-

nych lokalnie produktów ukazały uczest-
nikom współpracę podmiotów z obszaru, 
jako bezcenną skarbnicę wiedzy. 

Podróż rozpoczęła się od wizyty 
w Ružomberok w Słowacji, gdzie uczest-
nikom zostały przedstawione informacje 
o prowadzeniu działalności, rozwiąza-
niach technicznych i logistycznych firmy 
Salaš Krajinka tj. bacówki połączonej 
z restauracją, piekarnią i wytwórnią sera. 
Była to okazja do spróbowania lokalnych 
produktów – serów w różnej postaci. 
Zostały również przedstawione dobre 
praktyki współpracy lokalnej. 

Następnie uczestnicy udali się do Austrii, 
gdzie miało miejsce spotkanie z przedsię-
biorcą i sadownikiem ze Stowarzyszenia 

W sobotni wieczór (7 września), uczest-
nicy wyjazdu studyjnego zgromadzili się 
w sali hotelu, w którym nocowali i od-
czytali „Katarynkę” Bolesława Prusa, aby 
zintegrować się z biorącymi udział w akcji 

Narodowe czytanie 
w Austrii    
Uczestnicy wyjazdu studyjnego do Słowacji i Austrii, mimo pobytu 
zagranicą i napiętego planu podróży, nie zapomnieli o narodowym 
czytaniu, które zostało ogłoszone przez Prezydenta RP Andrzeja 
Dudę. Zabrali ze sobą jedną z 8 nowel zaproponowaną przez Parę 
Prezydencką. 

sadowników i przetwórców Mostbar-
keiten. Przekazane zostały informacje 
o wyrobie cydru, soków, naturalnych 
owocowych octów. Wizyta była połą-
czona z degustacją cydru, octu i innych 
napojów. 

W dalszej kolejności mieszkańcy Gminy 
Ochotnica Dolna odwiedzili gospodar-
stwo rolne Gailtål Bauer, gdzie odbyła się 
prezentacja gospodarstwa przez dzier-
żawcę oraz prezesa serowarni górskich 
Gailtaler Almsennereien pana Christofa 
Wassertheurera. Uczestnikom zostały 
przekazane informacje o stowarzyszeniu 
producentów sera z doliny Gailtal Gail-
taler Almkäse. Odbył się również pokaz 
filmu o produkcji lokalnych wyrobów m.in. 
szpeku – tradycyjnej wędzonej szynki 
nacieranej licznymi ziołami i przyprawami. 

Następnie miała miejsce prezentacja 
oferty rekreacyjnej regionu Nassfeld 
przez przedstawiciela szkółki narciarskiej, 
wypożyczalni nart, rowerów górskich 

narodowego czytania w całej Polsce. 
Odpowiedzieli tym samym na wezwanie 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy: - spotkaj-
my się wszyscy w sobotę 7 września 2019 
roku, by razem odkryć piękno i aktualność 

Nowel polskich. Jestem przekonany, że ich 
bogactwo pozwoli każdemu włączyć się 
i współtworzyć naszą akcję, która populary-
zując czytelnictwo, niezmiennie udowadnia, 
że piękno polskiej literatury ma moc, aby 
nas jednoczyć i zespalać wokół wspólnych 
celów i wspólnych wartości. 

i szkółki sportowej oraz outdoorparku 
pana Christiana Sölle. Po prezentacji 
uczestnicy odbyli przejazd kolejką ka-
binową Millenium Express do Nassfeld. 
U góry zwiedzono nowoczesny hotel 
Gartnerkofel****. Została zaprezentowa-
na oferta turystyczna regionu z uwypu-
kleniem efektów synergii na linii tury-
styka - zagospodarowanie hal i pastwisk 
- rolnictwo latem i zimą, inicjatywa Slow 
Food Travel.

Uczestnicy zwiedzili także gospodarstwo 
rolne Berger w Tröpolach. Jest to niewiel-
kie gospodarstwo rolne o nowatorskim 
podejściu – mobilne kurniki, sprzedaż 
jajek, owce zarodowe – sprzedaż bezpo-
średnia wyrobów z jagnięciny, agrotury-
styka. Gospodarz - junior świadczy usługi 
rolne z wykorzystaniem własnego parku 
maszynowego. Celem takiego działania 
jest miejsce pracy we własnym gospodar-
stwie. Tutaj wszyscy wysłuchali wykładu 
prezentującego rolnictwo w regionie 
„Trendy i szanse” prowadzonego przez 

Ing. Grader, Mag. Jaritz, Ing. Michaela 
Burgstaller z Regionalnej Izby Rolniczej 
oraz innych przedstawicieli Izby.  

Mieszkańcy Ochotnicy i Tylmanowej 
zwiedzili także serowarnię na hali Wat-
schiger Alm z dzierżawcą panią Theresą 
Weidhofer (w regionie Nassfeld u pod-
nóża szczytu Gartnerkofel). Odbywa się 
tam produkcja Gailtalskiego Sera Halnego 
z Chronioną Nazwą Pochodzenia oraz 
innych wyrobów produkowanych na hali: 
masło, karyncki bundz, jogurt, inne sery. 
Nastąpiła degustacja tych wyrobów. 

Uczestnicy wizyty studyjnej wzięli 
udział w Redyku – lokalnym festynie 
w Rattendorf, święta z okazji zejścia krów 
z hali. Zwiedzili także gospodarstwo 
Zerza – Kartoffelbaue, którego właścicie-
lem jest pan Heimo Oberauner. Oprócz 
tradycyjnej gospodarki mlecznej i hodowli 
bydła i trzody chlewnej specjalizuje się 
ono w produkcji wysokiej jakości ziem-
niaków najróżniejszych - 23 odmiany, 
sprzedawanych do odbiorców w ramach 
szlaku tematycznego Slow Food Travel. 
Produkuje także brandy, likiery i naturalny 
ocet. Uczestnicy zostali tutaj poczęsto-
wani kartoflanką i delektowali się różnymi 
rodzajami ziemniaków. 

Przyjmujący grupę z Ochotnicy i Tylma-
nowej gospodarze otrzymali upominki 
z Gminy Ochotnica Dolna, w tym mapy 
i informatory o naszym regionie, oraz 
zaproszenie do przyjazdu w Gorce. 

Zakończeniem projektu było seminarium, 
na którym nastąpiło podsumowanie 
wyjazdu i konfrontacja zagranicznych 
praktyk z naszymi. 
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Wartość projektu wynosi 1 951 970,46 €. 
Dofinansowanie to 85% 
tj. 1 659 174,84 €. 

Okres realizacji projektu jest przewi-
dziany w okresie od 01.10.2019 r. do 
30.09.2021 i jest ściśle powiązana z reno-
wacją Czerwonego Klasztoru na Słowa-
cji prowadzoną przez partnera Gminy 
Ochotnica Dolna Stowarzyszenie Cyprian. 

Umowa dotycząca 
renowacji dworku ”Bajka” 
w Tylmanowej podpisana    
12.09.2019 r. we Wspólnym Sekretariacie Technicznym Programu 
Współpracy Transgranicznej Interreg V – A Polska – Słowacja 
2014 – 2020 w Krakowie została podpisana umowa na realizację 
projektu pn. „W dolinie Dunajca – ochrona i odnowa zabytków 
pogranicza polsko - słowackiego: dworu w Tylmanowej i klasztoru 
w Czerwonym Klasztorze”. 

Umowę podpisali Dyrektor Departamentu 
Współpracy Terytorialnej Ministerstwa 

Inwestycji i Rozwoju Rafał Baliński oraz 
Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz 
Królczyk.  

- Renowacja dworu Bajka, to ogromna szansa, 
ale też ogromne wyzwanie. Prace renowacyjne 
obiektów zabytkowych, to jedne z najtrudniej-
szych inwestycji – podkreśla Wójt.  

Renowacja obiektów rozszerzy i uatrakcyjni 
polsko-słowacką ofertę kulturową i tury-
styczną w dolinie Dunajca.

Projekt będzie realizowany na obszarze 
wsparcia przez gminę Ochotnica Dolna 
jako partnera wiodącego we współpracy
z Pamiatkovým úradom Slovenskej 
republiky.

Zostaną zrealizowane następujące 
zadania: 
1. Restauracja i modernizacja dworu 
w Tylmanowej oraz renowacja i moderniza-
cja Czerwonego Klasztoru
2. Rewitalizacja parków przy dworze 
w Tylmanowej i przy Czerwonym Klasztorze 
wraz z realizacją infrastruktury rekreacyjnej
3. Utworzenie ekspozycji muzealnych 
i organizacja wydarzeń promujących 
wspólne dziedzictwo kulturowe i przyrodni-
cze w dolinie Dunajca

W wyniku realizacji zad. 1. zostaną odno-
wione i zmodernizowane dwa unikatowe 
zabytkowe obiekty, poprawi się ich dostęp-
ność dla osób niepełnosprawnych. Realiza-
cja zad. 2. pozwoli zrewitalizować istniejące 
przy zabytkach parki - dworski i klasztorny, 
gdzie powstaną punkty widokowe, miejsca 
odpoczynku i inne elementy infrastruktury 
rekreacyjnej. W wyniku realizacji zad. 3. 
powstaną 2 nowe ekspozycje muzealne. 

Zaplanowano także działania miękkie: 
• warsztaty edukacyjne dla młodzieży na 
temat historii dworu Berskich i kultury 
ludowej Gminy Ochotnica Dolna oraz 
dziejów Czerwonego Klasztoru, 
• historyczna rekonstrukcja dotycząca 
spławu drewna na Dunajcu i transportu 
rudy żelaza traktem pienińskim ze Spisza 
przez Czerwony Klasztor do Tylmanowej,
• impreza plenerowa „Noc Świętojańska 
z flisakami z doliny Dunajca“, 
• konferencja dotycząca ochrony zabytków 
kultury materialnej i niematerialnej 
w dolinie Dunajca
• wydane zostanę materiały informacyjne, 
wspólna publikacja i edukacyjny 
film krótkometrażowy.

Inwestycję w os. Młynne wykona firma 
Wimed Sp z o. o. z Tuchowa. Koszt 
zadania to 80 854,51 zł brutto. Z kolei 
budowę otwartej strefy aktywności 
w osiedlu Ustrzyk zrealizuje firma „Mor-
cin” z Ochotnicy Dolnej. Koszt zadania 
wynosi 160 248,89 zł brutto. 

W os. Młynne, obok szkoły podstawowej 
powstanie Otwarta Strefa Aktywności 
w wariancie podstawowym obejmują-
ca siłownię plenerową (prasa ręczna, 
wahadło + twister, orbitrek, wioślarz, 

Celem realizacji projektu było budowanie 
świadomości historycznej mieszkańców 
Gminy oraz wzmacnianie poczucia wspól-
noty związanego z pamięcią regionalną. 
 
Projekt zakładał wyznaczenie miejsc 
ważnych pod względem historycznym dla 
mieszkańców Gminy Ochotnica Dolna 
i zbudowanie z nich ścieżki edukacyjno – 
historycznej. 

Podpisano umowy 
dotyczące budowy 
Otwartych Stref Aktywności   

Śladami pamięci 
w Ochotnicy i Tylmanowej    

W związku z otrzymanym przez Gminę Ochotnica Dolna 
dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach 
„Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej 
o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności 
(OSA) 2019”, w tym tygodniu zostały podpisane umowy na 
realizację inwestycji w os. Młynne w Ochotnicy Dolnej i w os. 
Ustrzyk w Ochotnicy Górnej.

W związku z tym, że w roku 
2019 przypadało wiele rocznic 
historycznych w Gminie 
Ochotnica Dolna, Wiejski 
Ośrodek Kultury w Ochotnicy 
Dolnej, chcąc upamiętnić te 
wydarzenia, złożył wniosek 
i otrzymał dofinansowanie 
z programu „Koalicja 
dla Niepodległej” na realizację 
zadania „Śladami pamięci”.    

W ramach zadania przeprowadzono 
następujące działania: warsztaty z miesz-
kańcami – w trzech miejscowościach 
(udział wezmą dzieci, młodzież, dorośli, 
seniorzy) mające na celu odnalezienie 
i wyznaczenie miejsc ważnych historycz-
nie, wytyczeniei oznakowanie ścieżki 
„Śladami pamięci” (planuje się znalezienie 
ok. 70 - 80 miejsc), zajęcia dla uczniów 
w 6 szkołach z wykorzystaniem nowo-
czesnych technik, zajęcia w terenie dla 
uczniów z 6 szkół – w miejscach ważnych 
historycznie, zajęcia warsztatowe - 
w trzech miejscowościach mające na celu 
opracowanie gry terenowej w oparciu 
w miejsca ważne, konkurs międzyszkolny 
(gra terenowa) i utworzenie strony inter-
netowej zadania. 

Projekt miał za zadanie upowszechnia-
nie wiedzy o wydarzeniach związanych 
z odzyskiwaniem niepodległości i walką 
o wolność na poziomie lokalnym. Miesz-
kańcy, poprzez udział w planowanych 
wydarzeniach i warsztatach poszerzyli 

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).

Celem „Programu rozwoju małej infra-
struktury sportowo – rekreacyjnej o cha-
rakterze wielopokoleniowym – Otwarte 
Strefy Aktywności (OSA) 2019” jest 
budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyj-
nych plenerowych stref aktywności, skie-
rowanych do różnych grup wiekowych 
oraz tworzenie przestrzeni aktywności 
sportowej, sprzyjającej międzypokolenio-
wej integracji społecznej. Otwarte Strefy 
Aktywności mają podnieść w sposób 
znaczący estetykę przestrzeni publicznej 
i poprawić jakość życia mieszkańców 
danego obszaru.

swoją wiedzę o historii regionu. Realizacja 
projektu to walka o pamięć, to przeciw-
działanie zapomnieniu, które dominuje 
wśród młodego pokolenia. To także 
zwiększanie świadomości historycznej 
mieszkańców Gminy Ochotnica Dolna, 
kształtowanie postaw patriotycznych, 
wzbudzanie poczucia współodpowiedzial-
ności za pozostawioną przez przodków 
schedę i wolność. Projekt miał na celu 
również zobrazowanie mieszkańcom i wy-
wołanie zmian w ich mentalności, doty-
czących tego, że wojny i walka o niepod-
ległość to nie jest temat odległy, daleki, 
bo rozgrywał się „gdzieś” w Polsce, ale to 
temat bliski, bo tutejszy - do starć i walki 
dochodziło w Tylmanowej, w Ochotnicy 
Dolnej i w Ochotnicy Górnej, w konkret-
nych częściach poszczególnych wsi. 

Dofinansowano ze środków Programu 
Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 
2017-2022 w ramach Programu Dotacyj-
nego „Koalicje dla Niepodległej”.
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Warsztaty z mieszkańcami Ochotnicy 
i Tylmanowej miały na celu odnalezienie 
i wyznaczenie miejsc ważnych pod wzglę-
dem historycznym w Gminie Ochotnica 
Dolna. Na podstawie zebranych punktów 
została wytyczona i oznakowana ścieżka 
historyczna  „Śladami pamięci” oraz po-
wstała gra terenowa. 

Warsztaty odbyły się w Wiejskim 
Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej 
w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, 
w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotni-
cy Górnej, w Dziennym Ośrodku Opieki 

Wspomnienia i opowieści 
– odbyły się warsztaty 
historyczne 
W związku z realizowanym, przez Wiejski Ośrodek Kultury 
w Ochotnicy Dolnej, zadaniem „Śladami pamięci” dofinansowanym 
z programu „Koalicja dla Niepodległej”, we wrześniu odbyły 
się warsztaty historyczne z mieszkańcami Gminy Ochotnica 
Dolna. Wzięły w nich udział wszystkie grupy wiekowe tj.: dzieci, 
młodzież, dorośli oraz seniorzy. Warsztaty prowadziła Ewa Kaput – 
nauczycielka historii w ZSP im. mjra H. Sucharskiego w Tylmanowej. 

i Aktywizacji Osób Starszych w Ochotnicy 
Dolnej oraz w Wiejskim Ośrodku Kultury 
w Tylmanowej. 

W wyznaczanie miejsc historycznych 
zostali zaangażowanie także ucznio-
wie. Otrzymali oni ankiety, w których, 
wspólnie z rodzicami i dziadkami, wskazali 
ważne dziejowo miejsca. 

Dofinansowano ze środków Programu 
Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 
2017-2022 w ramach Programu Dotacyj-
nego „Koalicje dla Niepodległej”.

Konkursy miały na celu wsparcie rozwoju 
i promocję twórczości orkiestr dętych 
z terenu Małopolski. 

Podczas wydarzenia wicemarszałek Łukasz 
Smółka, Anna Pieczarka z zarządu woje-
wództwa, Iwona Gibas – wiceprzewod-
nicząca SWM oraz radni województwa: 
Rafał Stuglik, Filip Kaczyński i Stanisław 
Bukowiec wręczyli beneficjentom symbo-
liczne czeki gwarantujące dofinansowanie 
zgłoszonych zadań. 

Dofinansowanie w ramach konkursu 
Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 – NA 
START otrzymała Orkiestra Dęta OSP 
w Ochotnicy Dolnej. Czek odebrał Wójt 
Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk.
 

Orkiestra Dęta OSP 
w Ochotnicy Dolnej 
z dofinansowaniem   
1 października w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa 
„Nila” ogłoszono wyniki dwóch konkursów: Małopolskie Orkiestry 
Dęte 2019 oraz Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 – NA START. 

Liczba złożonych w konkursach wniosków 
przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. 
Zainteresowanie było ogromne, a to po-
twierdza, że konkurs był naprawdę trafiony. 
Dlatego też zdecydowaliśmy się zwiększyć 
środki przekazane na ten cel – mówiła 
Anna Pieczarka z zarządu województwa.

W pierwszym z konkursów – Małopolskie 
Orkiestry Dęte 2019 – adresowanym 
do organizacji pozarządowych wsparcie 
finansowe z budżetu województwa w wy-
sokości 536 tys. zł pozwoli zrealizować aż 
57 zadań. Dzięki tym środkom oprócz za-
kupu strojów, instrumentów, akcesoriów 
i wydawnictw muzycznych, NGO-sy będą 
mogły dofinansować projekty związane 
z rozwojem lub popularyzacją orkiestr 

poprzez organizację warsztatów, szkoleń 
oraz koncertów.

W drugim konkursie – Małopolskie 
Orkiestry Dęte 2019 – NA START! – 
dedykowanym małopolskim orkiestrom 
działającym w ramach instytucji kultury, 
złożono 51 wniosków na kwotę ponad 
716 tys. zł. Finalnie komisja konkursowa 
zarekomendowała do dofinansowania 
42 zadania na kwotę 364 tys. zł. Wśród 
kilkudziesięciu gmin, które otrzymały do-
tację znalazła się m.in. Gmina Ochotnica 
Dolna na zadanie „Kultywowanie lokalnej 
twórczości poprzez doposażenie Orkie-
stry Dętej OSP Ochotnica Dolna oraz 
organizację koncertu 9 400 zł”. 

Projekt realizowany pry wsparciu finanso-
wym Województwa Małopolskiego.

Dla przypomnienia, w dniach 5 – 8 wrze-
śnia mieszkańcy Gminy Ochotnica Dolna 
odbyli podróż do Austrii i Słowacji, po 
dobre praktyki, w ramach wizyty studyj-
nej dofinansowanej z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich. 

Seminarium stanowiło drugi element 
projektu. Wzięli w nim udział nie tylko 
uczestnicy wyjazdy studyjnego, ale także 
chętni i zainteresowani tematyką wykła-
dów mieszkańcy Gminy Ochotnica Dolna. 

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia 
Wójta Gminy Ochotnica Dolna Tadeusza 
Królczyka, który przywitał zebranych – 
prelegentów i uczestników. Następnie 
głos zabrali prelegenci.  

W ramach seminarium odbyły się nastę-
pujące wykłady: 
•  Agroturystyka i turystyka wiejska – 
przepisy prawne (zasady opodatkowania 
dotyczące agroturystyki i turystyki wiej-
skiej, wymogi sanitarne)
•  Przetwórstwo produktów wytwo-
rzonych w gospodarstwie rolnym i ich 
sprzedaż na małą skalę (MOL/sprze-
daż marginalna, lokalna i ograniczona, 
sprzedaż bezpośrednia, rolniczy handel 
detaliczny)
•  Zasady i wymogi sprzedaży produktów 
spożywczych na małą skalę (wymogi 
sanitarne, weterynaryjne, zasady opodat-

Seminarium 
podsumowujące wyjazd 
do Austrii i Słowacji 
3 października w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy 
Górnej odbyło się seminarium, które było podsumowaniem 
projektu „Nowe trendy w dywersyfikacji działalności rolniczej na 
przykładzie Austrii i Słowacji” i jednocześnie jego zakończeniem. 

kowania)
•   Możliwość pozyskania środków 
w ramach działań: premie na rozpoczęcie 
pozarolniczej działalności gospodarczej, 
„Wsparcia inwestycji w przetwarzanie 
produktów rolnych, obrót nimi i ich 
rozwój” tzw. małe przetwórstwo i rolniczy 
handel detaliczny  

Prelegentami poszczególnych bloków byli 
eksperci z danej dziedziny: 
•  Pan Stanisław Wilczek – kierownik 
Działu Podatków Dochodowych 
i Podatku od Towarów i Usług, Podatków 
Majątkowych i Sektorowych – Urząd 
Skarbowy w Nowym Targu, 
•  Pan Jacek Tański – starszy ekspert 
skarbowy - Dział Kontroli Podatkowej 
Urząd Skarbowy w Nowym Targu, 
•  Pan Krzysztof Gałązka – Powiatowy 

Lekarz Weterynarii w Nowym Targu - 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii, 
•  Pani Monika Bugajska – Kierownik 
Sekcji Nadzoru Higieny Żywności, Ży-
wienia i PU Powiatowa Stacja Sanitarno- 
Epidemiologiczna w Nowym Targu, 
•  Józef Michalik – główny specjalista 
- Biuro Powiatowe Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa w Nowym 
Targu.

Uczestnicy seminarium poszerzyli swoją 
wiedzę w zakresie przepisów i zasad  
związanych m. in. z agroturystyką i małym 
przetwórstwem, mieli okazję zapytać 
o nurtujące ich kwestie.

Zakończeniem seminarium było podsu-
mowanie wyjazdu studyjnego, prezenta-
cja dobrych praktyk i dyskusja. Lokalny 
poeta, Józef Chrobak z Tylmanowej, 
uczestnik wizyty studyjnej w Austrii i Sło-
wacji, napisał i odczytał wiersz stanowią-
cy konkluzję wyjazdu. 

Moderatorem spotkania była Barbara 
Petek – Matuła. 

Wójt Gminy Ochotnica Dolna oraz 
Małgorzata Piątek – kierownik zespołu 
ds. zarządzania projektami w Gminie 
Ochotnica Dolna podziękowali przybyłym 
za udział w seminarium i poinformowali 
o kolejnym wyjeździe studyjnym w Biesz-
czady do podkarpackiej wsi, po którym 
także odbędzie się seminarium. 

Seminarium podsumowujące posłużyło 
wymianie wiedzy oraz doświadczeń, 
a także upowszechnieniu inicjatyw wdra-
żanych przez partnerów przyczyniających 
się do aktywizacji mieszkańców obszarów 
wiejskich, wsparcia przedsiębiorczości, 
w tym przetwórstwa lokalnego oraz pro-
duktów lokalnych podnoszących jakość 
życia na obszarach wiejskich i wzmacnia-
jących potencjał ekonomiczny, społeczny 
i środowiskowy obszarów.
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Głównym celem powstania „czytelni pod 
chmurką” jest stworzenie przestrzeni 
przyjaznej mieszkańcom, w której będą 
mogli poczytać książkę, zrelaksować się, 
porozmawiać. Będzie to nowa forma 
spędzania wolnego czasu.

Projekt obejmuje zakup wygodnych foteli 
ogrodowych, leżaków, stolików, podu-

Pierwszy dzień wyjazdu rozpoczął się 
od wizyty w Ekomuzeum „W krainie 
Bobrów” w Orlelcu. Następnie uczestnicy 
podróżowali drezynami po jednym z od-
cinków linii kolejowej 108 łączącej stację 
Stróże ze stacją Krościenko i z przejściem 
granicznym w tej miejscowości. Linię 
zbudowano w 1872 r. z polecenia władz 
Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Łączyła 
ona Pierwszą Węgiersko-Galicyjską Kolej 
Żelazną z linią kolejową nr 96. Kolejnym 
punktem wyjazdu była wizyta w Biesz-
czadzkiej Szkole Rzemiosła utworzonej
w Uhercach Mineralnych w ponad 
100-letnim drewnianym budynku dawnej 
szkoły. 

Po obiedzie uczestnicy wyjazdu spotkali 
się z przedstawicielem Lokalnej Grupy 
Działania „Zielone Bieszczady”. Odbyła 
się prelekcja pt: „Dobre praktyki związane 

W Tylmanowej powstanie 
”czytelnia pod chmurką”

Relacja z wizyty studyjnej 
w Bieszczadach 

Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej, na podstawie złożonego 
wniosku, otrzymał środki pieniężne w wysokości 7 000 zł 
w ramach programu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam” 
organizowanego przez Fundację Santander Bank Polska S.A. 
Grant został przekazany na zadnie pn. „Czytelnia pod chmurką”. 
Łącznie Komisja Konkursowa wybrała 68 najlepszych projektów.

Mieszkańcy Gminy Ochotnica Dolna wraz z przedstawicielami 
organizacji, w dniach 11 – 13 października udali się na wyjazd 
studyjny w Bieszczady po dobre praktyki w zakresie wymiany 
wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów 
wiejskich w ramach operacji pt. „Kreatywna wieś” realizowanej 
w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  
na lata 2014-2020. 

szek, koców, parasoli chroniących przed 
słońcem oraz mobilnego regału na książki.

Projekt oparty jest na bookcrossingu, 
który polega na pozostawianiu przeczyta-
nych książek w miejscach publicznych po 
to, by znalazca mógł je przeczytać i znów 
puścić w obieg. Celem jest „uwolnienie” 
latami nieczytanych i zakurzonych ksią-

żek. W „czytelni pod chmurką” nie trzeba 
zakładać karty tak jak w tradycyjnej 
bibliotece. Projekt ma na celu promowa-
nie czytelnictwa poprzez udostępnianie 
książek i prasy.

W „czytelni pod chmurką” zostanie także 
wydzielony atrakcyjny kącik dla dzieci 
i ich rodziców, w którym będzie można 
urządzać wspólne rodzinne czytanie na 
głos.

Projekt współfinansowany jest ze środ-
ków otrzymanych od Fundacji Santander 
Bank Polska S.A. 

z rozwojem aktywności społecznej na 
obszarach wiejskich”. Rozmawiano o pro-
duktach lokalnych i tradycyjnych podając 
przykłady z Bieszczadów i z Podkarpacia, 
omówiono działania LGD planowane 
w nowym okresie programowania, w tym 
w oparciu o produkty lokalne. Następnie 
uczestnicy zwiedzili siedzibę Lokalnej 
Grupy Działania „Zielone Bieszczady” 
w Orelcu oraz przedsiębiorstwo społecz-
ne utworzone przez LGD. 

Po południu grupa z Gminy Ochotnica 
Dolna udała się z Orelca do Zatwarnicy, 
gdzie znajduje się Ekomuzeum „W Krainie 
Bojków”. Wieczorem uczestnicy udali się 
na Przełęcz Wyżną (872 m n.p.m.) gdzie 
podziwiali panoramę m.in. na: Połoninę 
Wetlińską (1255 m n.p.m. w najwyższym 
punkcie), Połoninę Caryńską (dwa charak-
terystyczne wierzchołki - 1245 i 1297 m 

n.p.m. -), Szeroki Wierch (1315 m n.p.m.) 
oraz Tarnicę (1346 m n.p.m.) - najwyższy 
szczyt Bieszczadów Zachodnich. 

Ostatnim punktem pierwszego dnia wy-
jazdu było spotkanie z Pavlem Ďurišem 
– osiadłym w Bieszczadach Słowakiem, 
astronomem, który zainicjował utworze-
nie Bieszczadzkiego Parku Gwiezdnego 
Nieba i AstroArboretum. 

Drugi dzień wizyty rozpoczął się od spo-
tkania z przedstawicielem Stowarzyszenia 
„Zatwarnica” - w wybudowanej przez 
Stowarzyszenie Chacie Bojkowskiej, 
która pełni funkcję Centrum Edukacyjno
-Informacyjnego Ekomuzeum. Odbył się 
spacer po miejscowości Zatwarnica trasą 
Ekomuzeum „W Krainie Bojków”. Odwie-
dzono m. in. Chatę Bojkowską, wodospad 
Szepit na potoku Hylaty. 

Następnie uczestnicy odwiedzili Pra-
cownię Artystyczną „Na Dwie Ręce” 
w Zatwarnicy utworzoną w zabudowa-
niach dawnego Parku Konnego Nadle-
śnictwa Lutowiska specjalizującej się m.in. 
w tworzeniu autorskich lalek z płótna. 
Przy Pracowni funkcjonuje też jedyne 
w Bieszczadach autorskie Kino „Końkret” 
oraz Kawiarnia „Końsekwencja”. Pracow-
nia posiada certyfikat „GoToCarpathia”. 
Uczestnicy spotkali się z właścicielką 
pracowni, po czym wzięli udział w warsz-
tatach wyrobu zapachowych mydełek 
z zanurzonymi w nich roślinami (zioła, 
kwiaty, nasiona itp.), odlewanych w fo-
remkach inspirowanych bieszczadzkimi 
zwierzętami i roślinami. Po zakończeniu 
warsztatów, każdy uczestnik mógł zabrać 
własnoręcznie wykonane bieszczadzkie 
mydełko. 

Następnie uczestnicy przyjechali do Czar-
nej Górnej, gdzie zjedli obiad w Czatowni 
„Café” prowadzonej przez Fundację 
Bieszczadzką. W lokalu mieści się też 
Biuro EkoPodóży „Zielony Rower”, galeria 
przyrody karpackiej oraz sklep z mapami,
przewodnikami oraz pamiątkami z Biesz-
czadów. Miała tutaj miejsce degustacja 
lokalnych nalewek, win i innych desty-
latów. Odbyła się także prezentacja 
przedstawiciela Fundacji Bieszczadzkiej 
nt. dobrych praktyk dotyczących rozwoju 
zielonej turystyki w regionie oraz aktyw-
ności społecznej na obszarach wiejskich; 
partnerskiej współpracy organizacji 
pozarządowych, publicznych i przedsię-

biorców; tworzenia produktów ekotu-
rystycznych (zielone szlaki greenways, 
ekomuzea, questy, itp.).

Z Czarnej Górnej mieszkańcy Gminy 
Ochotnica Dolna udali się do Lutowisk 
- obszaru funkcjonowania Ekomuzeum 
„Trzy Kultury” (ekomuzeum posiada 
certyfikat „GoToCarpathia”) - zwiedzanie 
wybranych fragmentów Ekomuzeum: 
Owadziego Śródmieścia – makiety 
2 drewnianych rynków XIX-wiecznych 
Lutowisk w formie domków dla owadów, 
siłownie na świeżym powietrzu (efekt 
projektu zrealizowanego  w ramach 
PROW 2007-2013), wizyta w Pracowni-
Galerii „Stare Kino” .Pracownia posiada 
certyfikat „GoToCarpathia” specjalizującej 
się w wytwarzaniu autorskich wyrobów 
ceramicznych. Spotkanie z właścicielami 
oraz warsztaty ceramiczne. Każdy uczest-
nik wykonał własnoręcznie pamiątkę 
z ceramiki, które zostaną wypalone i prze-
słane uczestnikom pocztą. 

Kolejnym miejscem, w które udała się 
grupa były Ustrzyki Górne. Tutaj miesz-
kańcy Ochotnicy i Tylmanowej wzięli 
udział w XVI Czart Graniu organizowa-
nym przez Zajazd „Pod Caryńską”. Odbyły 
się warsztaty muzyczne, był kiermasz 
lokalnego jadła i rękodzieła, wystąpiły 
zespoły regionalne oraz z repertuarem 
turystycznym. 

Trzeci dzień wizyty studyjnej rozpoczął się 
od wyjazdu do miejscowości Moczary
koło Ustrzyk Dolnych, gdzie odbyło się 
spotkanie z Mirosławem Krupą – właści-
cielem Gościńca „Pod Małym Królem”
oraz pomysłodawcy inkubatora prze-
twórstwa lokalnego tworzonego w Mo-
czarach. W inkubatorze powstaną trzy 
linie przetwórcze: do obróbki warzywno
-owocowej, suszarnia owoców i ziół oraz 
linia do rozlewu bieszczadzkich miodów. 
Z linii technologicznych będą mogli sko-
rzystać rolnicy i początkujący przetwórcy 
z regionu. Inkubator współfinansowany 
jest za pośrednictwem Lokalnej Gru-
py Działania „Zielone Bieszczady” ze 
środków Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach inicjatywy Leader.

Z Moczar udano się do Muzeum Młynar-
stwa i Wsi w Ustrzykach Dolnych (obiekt 
posiada certyfikat „GoToCarpathia”), 
gdzie odbyły się warsztaty kulinarne 
„We Młynie”. Uczestnicy wyjazdu przy-
gotowywali i proźiaki oraz drożdżowe 
kapuśniaczki. 

Następnie grupa udała się do Biesz-
czadzkiej Wytwórni Piwa „Ursa Maior” 
w Uhercach Mineralnych. Tutaj miała 
miejsce komentowana degustacja piw. 
Pod profesjonalnym przewodnictwem 
pracownika Bieszczadzkiej Wytwórni 
Piwa uczestnicy mieli okazję poznać 
zasady podawania i degustacji piwa. 
Spróbowali piw w trzech różnych stylach 
piwnych, w dedykowanych szklankach 
degustacyjnych mieszczących po 14 cl 
piwa. Dowiedzieli się o stylach piwnych, 
szkle dobieranym do różnych piw, historii 
różnych stylów piwnych, surowcach i spo-
sobach warzenia.
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Study tour odbywało się w dniach 12 – 15 paź-
dziernika w rejonie Pienin i Gorców. Intensyw-
ny program miał na celu ukazać zróżnicowanie 
i piękno dziedzictwa przyrodniczego i natural-
nego regionu tj. gmin: Czorsztyn, Krościenko, 
Szczawnica i Ochotnica Dolna.  

Grupa, po przyjeździe do Ochotnicy Górnej, 
przez Przełęcz Knurowską, obejrzała wystawę 
w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy 
Górnej. Następnie uczestnicy wizyty studyjnej 
wybrali się w góry - ścieżką edukacyjną Poto-
ku Jaszcze w Ochotnicy Górnej na Magurki. 
Dziennikarzom i blogerom, została zaprezen-
towana jedna z czterech wież widokowych. 
Po południu grupa udała się do Tylmanowej, 
gdzie w os. Klępy obejrzała stare domy oraz 
zabytkowe budynki gospodarcze. W dro-
dze powrotnej do Czorsztyna dziennikarze 
i blogerzy zatrzymali się jeszcze w Kłodnym, 
aby obejrzeć mieniący się kolorami rezerwat 
przyrody „Pusta Wielka”, przełom Dunajca 
i reliktową przeprawę łodziami.   

Dziennikarze i blogerzy, którzy odwiedzili 
Gminę Ochotnica Dolna prowadzą następujące 
portale i blogi: Góry dla Ciebie, Perły Polski, 
Podróże po Kulturze, Sądecki Włóczykij.

Wizyta w Ochotnicy i Tylmanowej zainspi-
rowała grupę do napisania artykułów m. in. 
o atrakcjach, które zobaczyli w Gminie 
Ochotnica Dolna. 

Na podstawie złożonego wniosku, Gmina 
Ochotnica Dolna otrzymała dofinansowanie 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach 
„Programu rozwoju małej infrastruktury 
sportowo – rekreacyjnej o charakterze wie-
lopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywno-
ści (OSA) 2019”. 

Celem Programu jest budowa ogólnodo-
stępnych, wielofunkcyjnych plenerowych 
stref aktywności, skierowanych do różnych 
grup wiekowych oraz tworzenie przestrzeni 
aktywności sportowej, sprzyjającej między-
pokoleniowej integracji społecznej. Otwarte 
Strefy Aktywności mają podnieść w sposób 
znaczący estetykę przestrzeni publicznej 
i poprawić jakość życia mieszkańców danego 
obszaru.

Inwestycję w os. Młynne wykonała firma 
Wimed Sp. z o. o. z Tuchowa. 
Koszt zadania wyniósł 80 854,51 zł brutto. 
Kwota dofinansowania z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki wyniosła 50%. 

Zapraszamy mieszkańców Gminy do korzy-
stania z nowopowstałej przestrzeni! 

Study tour w Gminie 
Ochotnica Dolna 

Otwarta Strefa Aktywności 
w os. Młynne w Ochotnicy 
Dolne już działa!

W październiku dziennikarze i blogerzy z Polski odwiedzili 
Gminę Ochotnica Dolna. Wizyta studyjna odbyła się w ramach 
realizacji projektu pt. Strategia budowania marki turystycznej 
regionu pienińsko - gorczańskiego, dofinansowanego ze środków 
Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Turystyka 
2019 koordynowanego przez LGD „Gorce – Pieniny”. 

W os. Młynne, w Ochotnicy Dolnej, obok Szkoły Podstawowej 
im. Bohaterów Krwawej Wigilii, powstała Otwarta Strefa 
Aktywności w wariancie podstawowym, obejmującym 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.

Podsumowaniem tego wyjazdu było 
seminarium, które odbyło się w minionym 
tygodniu tj. 22 października w Wiejskim 
Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej. 
Moderatorem tego spotkania była 
Barbara Petek - Matuła, która towarzy-
szyła grupie podczas wyjazdu w Bieszcza-
dy. W seminarium udział wzięli uczestnicy 
wyjazdu, ale także chętni mieszkańcy 
Gminy Ochotnica Dolna zainteresowani 
tematyką zaplanowanych paneli. 

W ramach seminarium odbyły się 
następujące wykłady: 
• Agroturystyka i turystyka wiejska – 
przepisy prawne.
• Produktów wytworzonych w gospo-
darstwie rolnym i ich sprzedaż na małą 
skalę (MOL/sprzedaż marginalna, lokalna 
i ograniczona, sprzedaż bezpośrednia, 
rolniczy handel detaliczny).
• Zasady i wymogi sprzedaży produktów 
spożywczych na małą skalę (wymogi 
sanitarne, weterynaryjne, zasady opodat-
kowania).

W ramach realizacji zadania zostanie 
wydana publikacja w formie albumu oraz 
kalendarz ścienny ze zdjęciami prezentu-
jącymi najpiękniejsze krajobrazy, kulturę 
oraz folklor Gorców. Podjęte w projekcie 
działania są innowacyjne i przyczynią się 
do powstania oryginalnych i ekologicz-
nych materiałów promocyjnych popula-
ryzujących wyjątkowość i oryginalność 
Gorców. Publikacje, które powstaną 
będą innowacyjne także ze względu na 
zastosowanie do ich wydruku papieru 
pochodzącego z recyklingu. 

Operacja realizowana w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność wdrażanej przez Stowarzy-
szenie Lokalna Grupa Działania „Gorce 
– Pieniny”. 

Seminarium 
podsumowujące wizytę 
studyjną w Bieszczadach 

Gorczańska kampania 
promocyjna w Gminie 
Ochotnica Dolna 

W dniach 11 – 13 października odbyła się wizyta studyjna 
w Bieszczadach. Grupa z Gminy Ochotnica Dolna udała się do 
podkarpackich wsi po dobre praktyki w zakresie wymiany wiedzy 
pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich 
w ramach operacji pt. „Kreatywna wieś” realizowanej w ramach Planu 
Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej otrzymał dofinansowanie 
na przeprowadzenie „Gorczańskiej kampanii promocyjnej” w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.  

• Certyfikacja i kontrola w praktyce na 
poziomie ekologicznego gospodarstwa 
i przetwórni.
• Możliwość pozyskania środków w ra-
mach działań: premie na rozpoczęcie 
pozarolniczej działalności gospodarczej; 
„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie 
produktów rolnych, obrót nimi i ich roz-
wój” tzw. małe przetwórstwo i rolniczy 
handel detaliczny.
• Podsumowanie wyjazdu studyjnego po 
podkarpackiej wsi, prezentacja dobrych 
praktyk. 

Prelegentami poszczególnych bloków byli 
eksperci z danej dziedziny:
Urząd Skarbowy w Nowym Targu:
Jacek Tański – starszy ekspert skarbowy - 
Dział Kontroli Podatkowej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Krzysztof Gałązka - Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Nowym Targu
Powiatowa Stacja Sanitarno- 
Epidemiologiczna w Nowym Targu,
Monika Bugajska - Kierownik Sekcji Nad-

zoru Higieny Żywności, Żywienia i PU
Jednostka Certyfikująca COBICO
Mariola Kurzępa-Miedlar - Dyrektor 
Biura Certyfikacji
Biuro Powiatowe Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa w Nowym Targu
Józef Michalik - główny specjalista
Zakończeniem seminarium było podsu-
mowanie wyjazdu studyjnego w Biesz-
czady, prezentacja dobrych praktyk 
i dyskusja.

Seminarium podsumowujące posłużyło 
wymianie wiedzy oraz doświadczeń, 
a także upowszechnieniu inicjatyw wdra-
żanych przez partnerów przyczyniających 
się do aktywizacji mieszkańców obszarów 
wiejskich, wsparcia przedsiębiorczości, 
w tym przetwórstwa lokalnego oraz pro-
duktów lokalnych podnoszących jakość 
życia na obszarach wiejskich i wzmacnia-
jących potencjał ekonomiczny, społeczny 
i środowiskowy obszarów.
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w Ochotnicy Dolnej 
i Tylmanowej 
Weekend (26 – 27 października) okazał się niezwykłą przygodą 
dla uczestników warsztatów w terenie. Uczniowie oraz dorośli 
– pasjonaci historii – udali się z dr Dawidem Golikiem – 
pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie 
na spacer historyczno – edukacyjny „Śladami pamięci”. 

W sobotę uczniowie SP im. ks. Jana 
Twardowskiego w Tylmnaowej ora SP 
im. mjra H. Sucharskiego w Tylmanowej 
wraz ze swoimi nauczycielami historii 
i opiekunami wyruszyli w teren na wy-
cieczkę pn. „Wojenne ślady w Tylmano-
wej”. Trasa prowadziła przez najbardziej 
charakterystyczne dla przeszłości wsi 
miejsca. Uczestnicy wycieczki zebrali się 
w os. Rzeka „pod Bastą” skąd wyruszyli 
na spacer po Baście. Następnie udali się 
do os. Michałki i Zabaście, aby porozma-
wiać o historii Żydów. Kolejnym punktem 
wyprawy był spacer po umocnieniach po-
lowych z 1939 r. położonych nad os. Rze-
ka. Na koniec grupa udała się do os. Jurki 

– tutaj dr Dawid Golik przybliżył uczest-
nikom wydarzenia związane z 22 grudnia 
1944 r., które zapoczątkowały „krwawą 
wigilię” w Ochotnicy Dolnej. 

Z kolei w niedzielę odbyła się wycieczka 
historyczno – edukacyjna w Ochotnicy 
Dolnej pn. „Ślady historii w Ochotnicy 
Dolnej”. Udział w niej wzięli uczniowie 
SP im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej 
oraz uczniowie SP im. ks. prof. Józefa 
Tischnera w Ochotnicy Dolnej. Trasa swój 
początek miała u ujścia potoku Gorcowe 
w Ochotnicy Dolnej skąd grupa udała się 
na spacer po Tarchałach, odkrywając re-
likty przeszłości. Potem, po zejściu do os. 

Młynne uczestnicy szukali grobu Żydów. 
Została im zaprezentowana historia po-
mnika Brzeźnych. Następnie grupa udała 
się do budynku Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej (nawią-
zanie do posterunku policji granatowej) 
i do dworu. Na końcu grupa odwiedziła 
cmentarz w Ochotnicy Dolnej.

Warsztaty miały na celu poszerzenie wie-
dzy dotyczącej historii regionu. Odbywały 
się w ramach zadania „Śladami Pamięci”, 
którego beneficjentem jest Wiejski Ośro-
dek Kultury w Ochotnicy Dolnej. Zadanie 
zostało dofinansowane ze środków 
Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA 
na lata 2017-2022 w ramach Programu 
Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

W ramach realizowanych w tym roku w Gminie Ochotnica Dolna 
projektów powstały trzy strony internetowe, do odwiedzania 
których serdecznie zapraszamy:
www.gorczanskiesmaki.pl, 
www.kongreskulturygorczanskiej.pl,
www.sladamipamieci.pl.
Strona gorczanskiesmaki.pl powstała 
w ramach operacji „Ochotnica & Tyl-
manowa - Kuchnia Regionalna Górali 
Gorczańskich”. Była jednym z elementów 
zadania i jest ściśle powiązana z książką 
kulinarną „Dawna kuchnia górali gor-
czańskich. Ochotnica Dolna – Ochotnicy 
Górna – Tylmanowa”. Na stronie umiesz-
czone zostały m. in. przepisy kulinarne 
– te same, które zostały opublikowane 
w książce. Są również zamieszczone vide-
oblogi, w których zostały zaprezentowane 
instrukcje przyrządzania posiłków. 

Tradycja, kultura i historia 
Ochotnicy i Tylmanowej  
w nowej odsłonie 

Witryna kongreskulturygorczanskiej.pl 
powstała w ramach Programu „EtnoPol-
ska 2019” dofinansowanego ze środków 
Narodowego Centrum Kultury. Strona jest 
powiązana z publikacją „Z zamiłowania 
do sztuki i tradycji. Pasje i talenty górali 
gorczańskich”. Znajdują się tutaj sylwetki 
twórców ludowych wraz z ich pracami, 
stare sprzęty, nagrania muzyczne z Gor-
ców w wykonaniu m. in. Hajnicy, Belkotów, 
Wstonzecek i Spod Gorcaoraz informacje 
o projekcie realizowanym przez Wiejski 
Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej. 

Ostatnia strona, to strona projektu reali-
zowanego w ramach Programu „Koalicja 
dla Niepodległej” – sladamipamieci.pl. 
Strona zawiera informacje o miejscach pa-
mięci ważnych historycznie znajdujących 
się w Tylmanowej i Ochotnicy. Jest powią-
zana z punktami w terenie wyznaczonymi 
za pomocą słupków, które tworzą ścieżkę 
edukacyjno – historyczną „Śladami pamię-
ci”. Drewniane słupki mają wyryte ozna-
czenia – skróty miejscowości: OD oznacza 
Ochotnicę Dolną, OG - Ochotnicę Górną, 
a T– Tylmanową. Na stronie internetowej 
można znaleźć szczegółowe opisy miejsc 
wraz ze zdjęciami. W dolnej części słupka 
znajduje się kod do gry terenowej, zaś 
zeskanowany ze strony internetowej 
kod QR doprowadzi za pomocą telefonu 
komórkowego do wybranego miejsca 
historycznego. 

Po szczegółowe informacje o lokalnych 
twórcach i ich dziełach, muzyce z Gorców,  
eksponatach używanych w przeszłości, 
smacznych daniach kuchni gorczańskiej 
i miejscach ważnych historycznie dla 
Ochotnicy i Tylmanowej odsyłamy do 
nowopowstałych stron internetowych. 

Projekt ”Kierunek Kariera” 
i ”Kierunek Kariera 
Zawodowa” doradztwo 
zawodowe i szkolenia 
dla osób pracujących
Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć 
nowe umiejętności? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie propozycję. 
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek 
Kariera”. Dzięki niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia 
lub kursu ma opłacone do 87% jego kosztów. Sam płaci więc tylko 
niewielką część ceny.

Kto może otrzymać dofinansowanie 
szkolenia lub kursu?
• Musisz mieć ukończone 25 lat 
(nie ma górnej granicy wieku) i pracować,
• Musisz też być związany z Ma-
łopolską (przez miejsce zamieszkania, 
pracy lub nauki),
• Dodatkowo, jeśli masz mniej 
niż 50 lat, Twoje wykształcenie nie może 
obejmować więcej niż zdaną maturę,
• Osoby z niepełnosprawno-
ściami w wieku do 65 roku życia mogą  
uczestniczyć w Projekcie Kierunek Karie-
ra niezależnie od statusu na rynku pracy 
i wykształcenia.

Kim jest osoba pracująca? 
Jeżeli:
• jesteś zatrudniony na umowę 
o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzie-
ło, na podstawie powołania, wyboru, 
mianowania, spółdzielczej umowy o pracę 
lub
• prowadzisz jednoosobową 
działalność gospodarczą i nie zatrudniasz 
pracowników lub
• jesteś rolnikiem,
To jesteś osobą pracującą.

Na co możesz otrzymać dofinansowanie?
• W ramach projektu Kierunek 
Kariera możesz otrzymać 180 bonów 
o wartości 2700 zł z 87% dofinanso-
waniem. Bony możesz przeznaczyć na 
szkolenia i kursy: językowe, kompu-
terowe, prawo jazdy kategorii A, B, C, 
C+E (szkolenia C, C+ E bez uprawnień 
zawodowych) .
• W ramach projektu Kierunek 
Kariera Zawodowa możesz otrzymać 
337 bonów o wartości 5055 zł z 85% 
dofinansowaniem. Bony możesz przezna-
czyć na szkolenia umożliwiające zmianę, 

nabycie nowych kompetencji zawo-
dowych potwierdzonych egzaminami 
(certyfikatami) takich jak: kwalifikacyjne 
kursy zawodowe; kursy umiejętności 
zawodowych; kursy umożliwiające uzyski-
wanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności 
i kwalifikacji zawodowych; szkolenia 
prowadzące do uzyskania uprawnień do 
wykonywania zawodów regulowanych; 
szkolenia zawodowe; język obcy zawodo-
wy; prawo jazdy zawodowe kat. C, C+E 
wraz z uprawnieniami zawodowymi, 
D, T; egzaminy zewnętrzne; studia 
podyplomowe.

Co trzeba zrobić – krok po kroku
1. Umówić się z doradcą zawo-
dowym poprzez stronę https://kierunek.
pociagdokariery.pl w zakładce „Zgłoś się”.
2. Na spotkaniu z doradcą po-
rozmawiasz o swojej dotychczasowej 
karierze zawodowej i możliwościach 
jej rozwoju. Razem sporządzicie Twój 
Bilans Kariery. Usługa ta pozwala odkryć, 
nazwać i uporządkować, dotychczasowe 
doświadczenie i umiejętności oraz posia-
dane zaświadczenia i certyfikaty przez 
uczestnika projektu. W efekcie prowadzo-
nego Bilansu poznaje  swoje możliwości, 
potencjał , kompetencje i przygotowuje 
wspólnie z doradca portfolio oraz indywi-
dualny plan rozwoju edukacyjno-zawodo-
wego.

Z doradcą możesz spotkać się 
w Krakowie, w:
• Krakowie – w Centrum Informa-
cji i Planowania Kariery Zawodowej,
 Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków, 
tel. 12 4240738;
• Tarnowie – w Centrum Informa-
cji i Planowania Kariery Zawodowej, 
al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów, 

tel. 14 6269940;
• Nowym Sączu – w Centrum In-
formacji i Planowania Kariery Zawodowej, 
ul. Węgierska 146, 33-100 Nowy Sącz, 
tel. 18 4429490
• lub całkiem blisko, podczas 
lokalnego dyżuru mobilnego (m.in. 
w miastach/miejscowościach: Bochnia, 
Dobczyce, Jordanów, Kalwaria Zebrzy-
dowska, Kłaj, Łapsze Niżne, Niepołomi-
ce,  Raciechowice, Myślenice, Miechów, 
Nowe Brzesko, Olkusz, Pcim, Wieliczka)

1. Zamówić bony – więcej infor-
macji na stronie https://kierunek.pociag-
dokariery.pl/artykul/Jak-zrealizowac-bony
2. Podpisać umowę/umowy 
na zakup bonów.
3. Zapłacić za bony.
4. Zapisać się na szkolenie 
wybrane na stronie 
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Gdzie mogę otrzymać dodatkowe 
informacje? 
W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, 
30-107 Kraków (punkt informacji na 
parterze), telefonicznie pod numerem 
telefonu 12 619 84 55, mailowo pod 
adresem kariera@wup-krakow.pl

Harmonogram realizacji dyżurów mobil-
nych w okresie listopad – grudzień 2019 
dostępny na stronie ochotnica.pl w linku: 
http://www.ochotnica.pl/pl/211/4323/
projekt-%E2%80%9Ekierunek-karie-
ra%E2%80%9D-i-%E2%80%9Ekie-
runek-kariera-zawodowa%E2%80%9D
-doradztwo-zawodowe-i-szkolenia-dla-
osob-pracujacych-.html 
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Gmina Ochotnica Dolna w 2020 r. zrealizuje zadanie pn. „Zmiana 
zagospodarowania terenu w otoczeniu Pomnika Krwawej Wigilii” 
dofinansowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014 – 2020.

Zostanie przebudowana nawierzchnia 
w otoczeniu Pomnika Krwawej Wigilii 
w Ochotnicy Dolnej, wraz ze zmianą 
zagospodarowania terenu, budową ilumi-
nacji i zielenią. 

Główne zagospodarowanie terenu 
stanowi kamienny pomnik tzw. Pomnik
 Krwawej Wigilii, noszący również nazwę 
„Ochotnicka Nike”, wykonany według
projektu Henryka Burzca. Pomnik 
w szczególny sposób upamiętnia pacyfi-
kację Ochotnicy, dokonaną przez oku-
pantów niemieckich 23 grudnia 1944, 
zabijając 50 mieszańców. Symboliczna 

Zmiana zagospodarowania 
terenu w otoczeniu 
Pomnika Krwawej Wigilii  

Pomnik ”krwawej 
wigilii” w os. Młynne 
już po renowacji 
Zakończono prace konserwatorskie i roboty budowlane związane 
z renowacją pomnika „krwawej wigilii” w os. Młynne w Ochotnicy 
Dolnej. Przeprowadzono również zmianę zagospodarowania 
najbliższego terenu wokół obiektu w celu poprawy jego estetyki. 

W ramach zadania wykonane zostały na-
stępujące prace: przebudowa kamienne-
go muru, naprawa schodów terenowych, 
wymieniana popękanej nawierzchni 
wokół tablicy pamięci, odnowa obelisku 
kamiennego oraz pomalowanie i za-
bezpieczenie drewnianego krzyża oraz 
kapliczki. 

Przeprowadzenie prac konserwatorskich 
i budowlanych było możliwe dzięki dofi-
nansowaniu w wysokości 5000 zł, które 
Gmina Ochotnica Dolna otrzymała na 
zadanie „Tego nie można zapomnieć…” 
realizowane w ramach Konkursu 
„Małopolska Pamięta – zachowanie 

zabytkowych miejsc pamięci narodo-
wej i martyrologii”. W lipcu br., został 
złożony wniosek o udzielenie pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej dla 
jednostek samorządu terytorialnego 
z terenu województwa małopolskiego 
podejmujących prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane 
zabytkowych obiektów małej architektury 
stanowiących miejsca pamięci narodowej 
i martyrologii położonych na obszarze 
województwa małopolskiego.

Celem renowacji pomnika było przede 
wszystkim zachowanie pamięci o najtra-
giczniejszym w dziejach Ochotnicy Dolnej 

wydarzeniu, w dzień Wigilii Bożego 
Narodzenia w 1944 r. Jest to miejsce upa-
miętniające mord na rodzinie Brzeźnych 
i ich sąsiadach. Nad piwnicą spalonego 
domu, wybudowano kapliczkę, w której 
znajduje się figura Najświętszego Serca 
Pana Jezusa, postawiono drewniany krzyż 
oraz kamienny obelisk z tablicą informu-
jącą o krwawych wydarzeniach – pomnik 
„krwawej wigilii”. Wszystkie powyższe 
elementy znajdują się w miejscu, gdzie 
stał młyn i dom, w którym śmierć po-
niosła rodzina Brzeźnych oraz sąsiedzi, 
którzy tutaj się ukryli.

nazwa Krwawa Wigilia odnosi się do 
wigilii Bożego Narodzenia, która tamtego 
roku obchodzona była w sobotę 23 grud-
nia.Pacyfikacja Ochotnicy była jedną 
z najkrwawszych niemieckich akcji repre-
syjnych na Podhalu. Dzień wcześniej tj. 
22 grudnia została dokonana pacyfikacja 
os. Rzeka, Jurki i Mastaletrze w Tylmano-
wej. Zginęło wówczas 9 mieszkańców. 

Ponadto w projekcie przewidziano 
prace konserwatorskie pomnika – w tym 
wymianę płyt kamiennych cokołu. Teren 
inwestycji podzielono kompozycyjnie na 
dwie części: strefę „Sacrum” - znajdującą 

się w bezpośredniej bliskości pomnika, 
w obrębie istniejącego murka kamienne-
go oraz strefę „Profanum” – w znajdującą 
się od strony południowej, w obrębie 
której przewidziano lokalizację 12 tablic 
informacyjnych, związanych z historią 
Ochotnicy.

Na obszarze inwestycji przewiduje się 
lokalizację następujących elementów 
zagospodarowania i wyposażenia:
• ogrodzenie panelowe - projektuje się 
systemowe ogrodzenie stalowe, składają-
ce się z przęseł panelowych oraz słupów
• tablice informacyjne - na terenie roz-
mieszczono, 12 tablic informacyjnych, 
(6 tablic typu T1 oraz 6 tablic typu T2. 
Na tablicach przewiduje się wygrawero-
wanie informacji historycznych związa-
nych z Ochotnicą Dolną
• oświetlenie iluminacyjne - w projekcie 
przewidziano iluminacyjne oświetlenie 
pomnika oraz dekoracyjne punktowe 
oświetlenie w nawierzchni. Przewiduje 
się zainstalowanie dwóch typów opraw 
oświetleniowych ze źródłem światła LED:
• 59 punktów świetlnych zainstalowa-
nych w nawierzchni – symbolizujących 
ilość ofiar Krwawej Wigilii i pacyfikacji os. 
Rzeka, Jurki i Mastaletrze w Tylmanowej.
• 4 oprawy typu naświetlacz – na potrze-
by iluminacji pomnika.
• Nawierzchnie - na terenie przewiduje 
się kilka typów nawierzchni – w tym 
nawierzchnie nieprzepuszczalne: beto-
nowe oraz nawierzchnie przepuszczalne: 
ze żwiru drobnoziarnistego i kamieni 
rzecznych. 
• zieleń dekoracyjna i okrywowa - projek-
towana zieleń stanowić będzie uzupeł-
nienie aranżacji przestrzennej Pomnika. 
Kompozycja roślin podkreśla najważniej-
sze elementy w obrębie działek znajdują-
cych się w zakresie projektu. 

Rusza gorczańska  
kampania ekologiczna 

Pierwsza pomoc dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej 

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała dofinansowanie na 
przeprowadzenie „Gorczańskiej kampanii ekologicznej” w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na 
realizację zadania „Zakup modeli szkoleniowych do nauki pierwszej 
pomocy” w ramach Programu „Mały Strażak”. 

Wnioskodawca w ramach realizacji 
zadania planuje spójne działania marke-
tingowe na rzecz regionu polegające na 
promowaniu obszaru z wykorzystaniem 
jego ekologicznych atutów. W tym celu 
zostanie opracowana wielozadaniowa 
kampania promocyjna mająca na celu 
stworzenie marki ekologicznej Gminy 
Ochotnica Dolna. Zostanie opracowana 

Celem realizacji zadania jest podniesienie 
i nabycie wiedzy przez strażaków z Mło-
dzieżowej Drużyny Pożarniczej Jednostki 
OSP w Ochotnicy Górnej z zakresu 
pierwszej pomocy poprzez organizację 
szkoleń z wykorzystaniem zakupionych 
modeli szkoleniowych. Ratownictwo 
i pierwsza pomoc przedmedyczna, to 
niezwykle istotne umiejętności ważne dla 
każdego strażaka, wymagające znajomo-

grafika oraz hasło, które wykorzystywane 
będą w promowaniu obszaru (np. na ma-
teriałach promocyjnych). Grafika i hasło, 
które powstaną będą budzić pozytywne
skojarzenia oraz będą pozostawać 
w pamięci mieszkańców i odwiedzających 
Gminę turystów. W ramach kampanii 
ekologicznej powstanie ekotorba oraz 
materiały zdjęciowe i filmowe (trzy eko 

- spoty po 15 sekund, eko – film 30 se-
kundowy). 

Celem kampanii promocyjnej jest 
ukazanie ekologicznej strony krajobrazu 
Gorców, wyeksponowanie ich piękna 
i skoncentrowanie się na niepowtarzalnej 
naturze, o którą warto i trzeba zacząć 
dbać (ekospoty i materiały zdjęciowe). Idę 
kampanii jest również dotarcie do świa-
domości mieszkańców Gminy Ochotnica 
Dolna, aby w swoich gospodarstwach 
domowych używali materiałów wielo-
krotnego użytku i tym samym ograniczyli 
nadmierną produkcję śmieci (ekotorby). 

Podczas realizacji zadania nastąpi promo-
cja walorów naturalnych Gminy Ochot-
nica Dolna oraz jej zasobów przyrodni-
czych. 

Operacja realizowana w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność wdrażanej przez Stowarzy-
szenie Lokalna Grupa Działania „Gorce 
– Pieniny”.

ści ludzkiej anatomii i zachowań, a także 
sporego doświadczenia praktycznego. 
Jednak nawet minimalna wiedza w tym 
zakresie może ocalić ludzkie życie, ratując 
je w sytuacji zagrożenia.

W ramach zadania planowany jest zakup 
następujących modeli szkoleniowych do 
nauki pierwszej pomocy: fantom manekin 
Brayden PRO (white) z funkcją informacji 

zwrotnej o jakości wykonywanej RKO, 
manekin szkoleniowy dziecka z torbą 
transportową i zestawem 5 wymiennych 
dróg oddechowych, zestaw podstawowy 
do symulacji obrażeń, defibrylator trenin-
gowy CU Medical SPT (odpowiednik SP1) 
AED szkoleniowy. 

Wartość dofinansowania wynosi 4647 zł. 

Dofinansowano ze środków Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ra-
mach Programu „MAŁY STRAŻAK”. 
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W mszy św. udział wzięli przedstawiciele
oddziałów Związków Podhalan, Koła Ło-
wieckiego oraz mieszkańcy Tylmanowej
i okolicznych miejscowości. Swoją obec-
nością zaszczyciła także Sekretarz Gminy 
Ochotnica Dolna i Radna Powiatu Nowo-
tarskiego Pani Maria Łojas – Jurkowska. 
Licznie stawiła się również banderia 
konna. 

Oprawę muzyczną mszy św. zapewniła 
kapela regionalna. Po mszy św., jak co 
roku, Związek Podhalan oddział w Tyl-
manowej zaprosił zebranych na góralski 
poczęstunek.   

W tegorocznej edycji w konkursie udział 
wzięły Panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Ochotnicy Górnej, które, po weryfikacji 
zgłoszeń w Krajowym Ośrodku Wsparcia 

Chcemy jednak rozpocząć od podzięko-
wań dla Wójta Gminy Ochotnica Dolna 
Pana Tadeusza Królczyka oraz dla Zarządu 
Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego 
w Nowym Sączu za pomoc i wsparcie 
w organizacji tej najbardziej pstrągowej 
imprezy w regionie.

Msza na Błyszczu  

KGW z Ochotnicy Górnej 
wzięło udział w ”Bitwa 
Regionów” w Czorsztynie 

Trzecie Święta Pstrąga  
w Tylmanowej

Tradycyjnie, w pierwszą niedzielę sierpnia, na Błyszczu, została 
odprawiona uroczysta msza św. upamiętniająca pobyt w 1972 r. 
kardynała Karola Wojtyły. 

Po raz piąty, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, zorganizował 
konkurs kulinarny „Bitwa Regionów” dla Kół Gospodyń Wiejskich. 

Tegoroczne Tylmanowskie 
„Święto Pstrąga” 
już za nami, 
czas na relację 
i podsumowanie.

Rolnictwa w Oddziale Terenowym w Kra-
kowie, zakwalifikowały się do II etapu. 
W związku z tym, w ostatnią sobotę 
(10 sierpnia), Panie uczestniczyły 

w XXIV Konkursie Potraw Regionalnych
w Czorsztynie, gdzie rywalizowały 
z 10 innymi Kołami Gospodyń Wiejskich. 

Celem konkursu jest promowanie 
regionalnych  potraw przygotowanych 
z polskich produktów, dlatego Panie, jako 
danie konkursowe, zgłosiły juhę ochot-
nicką, która otrzymała wysoką ocenę 
od jury, a także spotkała się z bardzo 
przychylnymi opiniami osób, które miały 
okazję skosztować tego dania podczas 
degustacji. Stoisko Pań z KGW W Ochot-
nicy Górnej odwiedził Poseł na Sejm RP 
Pan Edward Siarka oraz Wicestarosta 
Powiatu Nowotarskiego Pan Bogusław 
Waksmundzki.   

Patronat nad konkursem objęło 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Finał konkursu odbędzie się we wrześniu 
br. podczas Targów „Smaki Regionów” 
w Poznaniu. Nasz region, będą reprezen-
tować Panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Czorsztynie, które zajęły pierwsze 
miejsce w konkursie.  

Na scenie, podczas wydarzenia, zagrał m. 
in. zespół Hajnica z Ochotnicy Dolnej.

Dziękujemy też wszystkim osobom, 
które brały udział w przygotowaniach 
i obsłudze tego prawdziwego święta 
nad Dunajcem; w szczególności młodym 
ludziom ze Szkółki Przyrodniczo Wędkar-
skiej, radnemu Jurkowi Udzieli i chłopa-
kom z Fly Fishing Tylmanowa, DJ-owi 
Kendziorowi, który wrócił do „konsolety” 
po latach zastoju.

Serdeczne Podziękowania dla Pawła 
za catering i przygotowanie pysznych 

Europejskie Dni Dziedzictwa to najwięk-
szy w Europie projekt społeczno-
edukacyjny, a także najważniejsze święto 
zabytków kultury Starego Kontynentu.
Głównym celem EDD jest szeroko 
pojęta edukacja historyczna i kulturalna, 
promowanie różnorodności regionalnego 
dziedzictwa kulturowego, podkreślenie 
wspólnych korzeni kultury europejskiej 
oraz propagowanie dialogu międzykultu-
rowego.

Co roku we wrześniu kraje, w których od-
bywa się to wydarzenie, udostępniają do 
zwiedzania szerokiej publiczności liczne 

Europejskie  
Dni Dziedzictwa 
w Ochotnicy i Tylmanowej 
Po raz 27. odbyły się Europejskie Dni Dziedzictwa - wspólna 
inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu 
promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa 
członkowskie Rady Europy, w tym także Polska, która włączyła się 
do akcji w 1993 roku.  

pstrągów tęczowych przekazanych prze 
PZW Nowy Sącz, Krzyśkowi i firmie Gaby 
https://www.gaby.com.pl/ za przepiękne 
Ryby - Maskotki, które zdobią nasze Świę-
to co roku i cieszą wszystkie obdarowa-
ne osoby, Monice z PR Ochotnica oraz 
wszystkim, którzy włożyli swój wysiłek 
w stworzenie tego wydarzenia.

Dziękujemy wreszcie Wam drodzy 
uczestnicy!!! Ta impreza istnieje dzięki 
waszemu zainteresowaniu, obecności, 
serdecznej atmosferze jaką tworzycie 
i fantastycznej zabawie, w której bierzecie 
aktywnie udział. Imprezę rozpoczęliśmy 
od zarybienia pstrągami potokowymi, 
które w imieniu Okręgu PZW Nowy Sącz 
przekazał nam Pan Prezes Roman Cyfra. 
Pstrągi w świetnej kondycji trafiły do 
Dunajca za pośrednictwem dziewczyn 
z naszej szkółki - Ani i Zuzi. Dalej zabawa 

trwała już w najlepsze. Młodzi ludzie pro-
wadzili warsztaty w wiązaniu sztucznych 
much i każdy mógł spróbować swoich 
sił przy imadle. Rozmawialiśmy o rybach 
jakie żyją w naszej rzece i uczyliśmy się 
w trakcie niezliczonych konkursów jak je 
rozpoznawać. Kolejne wręczone nagro-
dy powodowały uśmiechy na twarzach 
najmłodszych i pisk radości. 

W trakcie festynu rozegraliśmy konkurs 
na najłowniejszą i najpiękniejszą sztuczną 
muchę. Rozegraliśmy też konkurs rzutowy 
który objawił nowe nieznane talenty. 

Przekazane przez PZW Nowy Sącz wy-
śmienicie przyrządzone pstrągi tęczowe 
były serwowane kilkukrotnie podczas 
naszej imprezy i cieszyły się wielkim 
powodzeniem. Całą zabawę spinała pro-
fesjonalna obsługa wspaniałego prowa-
dzącego - niezastąpionego Michała Buska 
oraz muzyczno - akustyczna oprawa ze 
strony DJ-a Kendziora i jego pomocnika. 
Pozdrawiamy Wszystkich i zapraszamy do 
zabawy nad pięknym Dunajcem w przy-
szłym roku.

Tekst: Przyjaciele Doliny Dunajca 

zabytki i miejsca kultury, a także orga-
nizują wykłady, wystawy i inne imprezy 
towarzyszące skierowane do różnorodnej 
grupy odbiorców, co nadaje wydarzeniu 
uniwersalnego wymiaru.

W tym roku do Europejskich Dni Dzie-
dzictwa przyłączyła się Gmina Ochotnica 
Dolna. W związku z tym, w każdej z miej-
scowości, w weekend 14 – 15 września,  
zaplanowane zostały wydarzenia.

W Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotni-
cy Dolnej odbyły się warsztaty historycz-
ne „Śladami pamięci”, w Wiejski Ośrodek 

Kultury w Ochotnicy Górnej – wernisaż 
wystawy historycznej, a w Wiejski Ośro-
dek Kultury w Tylmanowej – pokaz filmu 
historycznego „Było nie minęło… - punkt 
oporu Wietrznica”. 
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Nagrodę, podczas IX Festiwalu Rosołu
w Rozdzielu (Gmina Żegocina), 14 wrze-
śnia, odebrali Wójt Gminy Ochotnica 
Dolna Tadeusz Królczyk oraz Mirosława 
Zaziąbło – Hubiak. 

W tym roku nasze siły praktycznie 
się równoważyły. Szli z nami zarówno 
ludzie bardzo młodzi jak i ci nieco starsi. 
W akcję zaangażowani byli przedstawi-
ciele wszystkich organizacji z Ochotnicy 
Górnej. W sprzątaniu pomagał nam także 
Związek Podhalan z Ochotnicy Dolnej. 

Posprzątane zostało kilkanaście kilome-
trów szlaków, z których zebrano kilkadzie-
siąt worków śmieci. Cieszymy się że nasza 

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Szczawie uczciła to wydarzenie uroczy-
stą mszą św. z udziałem biskupa Andrzeja 
Jeża. 

”Dawna kuchnia górali 
gorczańskich” 
z wyróżnieniem 

Gorce sprzątamy,  
bo je kochamy 2019

Wystawa ”Pamięci 
Niepodległej – Małej 
Ojczyzny” w Szczawie 

Kapituła Konkursu im. Stanisława Czernieckiego na najlepszą 
publikację o lokalnych i regionalnych kulinariach w 2019 r. 
postanowiła przyznać książce „Dawna kuchnia górali gorczańskich. 
Ochotnica Dolna – Ochotnica Górna – Tylmanowa” I wyróżnienie.   

Kolejna edycja akcji „Gorce sprzątamy bo je kochamy” przeszła już 
do historii. Cieszy nas, że z każdym rokiem sprzątających przybywa, 
a śmieci ubywa. Najważniejsze, że była to już kolejna odsłona 
posezonowej akcji, w której górale, razem z ceprami, wyruszają na 
gorczańskie szlaki żeby je posprzątać. 

Mobilna wystawa historyczna pn. „Pamięci niepodległej – Małej 
Ojczyzny” została zaprezentowana w starym kościele w Szczawie 
w ramach obchodów 75. rocznicy zaprzysiężenia 1 Pułku Strzelców 
Podhalańskich Armii Krajowej, które miało miejsce 24.09.1944 r. 
w os. Skałka w Ochotnicy Górnej. 

Organizatorem konkursu, po raz siódmy, 
było Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Dolina Raby”. W konkursie 
główną nagrodą jest puchar Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przyznawane 

akcja „Gorce sprzątamy bo ja kochamy”, 
oprócz tych wymiernych efektów w po-
staci zebranych śmieci, zaczyna pełnić 
rolę edukacyjną i integrującą wszystkie 
organizacje z terenu Ochotnicy Górnej 
i Gminy.  

Dziękujemy naszym znamienitym gościom 
z parafii pw. Św. Karola Boromeusza 
w Opolu, którzy tak licznie wsparli nasze 
działania. Podziękowania kierujemy do 

Pana Tadeusza Królczyka Wójta Gminy 
Ochotnica Dolna, do Radnych, którzy byli 
z nami na szlakach i wszystkich, którzy 
Gorce sprzątali, bo je pokochali. 

Za przybycie na część podsumowującą 
dziękujemy Pani Annie Paluch Poseł na 
Sejm oraz Pani Marii Łojas Jurkowskiej 
Sekretarz Gminy Ochotnica Dolna i Rad-
nej Powiatu Nowotarskiego. 

Do zobaczenia za rok.

Tekst: Odkrywamy Gorce – Facebook

są również wyróżnienia dla maksymalnie 
pięciu publikacji. 

Wystawę „Pamięci niepodległej – Małej 
Ojczyzny” opracował Tadeusz Morawa, 
który opowiadał odwiedzającym o historii 
II wojny światowej w nawiązaniu do 

zdjęć. Powstała ona w ramach realizo-
wanego przez Wiejski Ośrodek Kultury 
w Ochotnicy Górnej programu „Koalicja 
dla Niepodległej”.

Dofinansowano ze środków Programu 
Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 
2017-2022 w ramach Programu Dotacyj-
nego „Koalicje dla Niepodległej”.

W konkursie wzięło udział 17 kół wiej-
skich z powiatu nowotarskiego. Gminę 
Ochotnica Dolna reprezentowały Panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich w Ochotnicy 
Górnej. Główną zasadę konkursu stanowił 
wymóg, aby jednym ze składników potraw 
był ziemniak. Na stołach królowały zatem 
sałatki, zupy, ciasta, kluski, moskole i in. 
dania oraz przekąski – wszystkie z dodat-
kiem ziemniaka. 

I miejsce i nagrodę 1000 zł komisja 
przyznała Kołu Gospodyń Wiejskich ze 

Konkurs potraw 
z ziemniaków - Szaflary

Jesienny redyk pasterski 
2019 w Ochotnicy Górnej 

W niedzielę (22.09.) w Szaflarach, po raz pierwszy odbyły 
się „Kulinarne potyczki” – konkurs potraw z ziemniaków, 
zorganizowany na zakończenie lata przez Gminę Szaflary, Gminne 
Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach, Koło Gospodyń 
Wiejskich oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Szaflarach.

Wedle tradycji, do św. Michała, którego święto przypada 
29 września, bacowie i juhasi schodzą  z owcami z  hal. W zgodzie 
z tą dawną zasadą, 28 września, w Ochotnicy Górnej w os. Jamne 
odbył się jesienny redyk – zakończył się tym samym wypas owiec 
na gorczańskich halach. 

Szlembarku. Dwa równorzędne II miejsca 
i po 750 zł zdobyły koła z Podsarnia i Ska-
wy. III miejsce i po 500 zł wygrały KGW 
z Zaskala i z Ochotnicy Górnej. Wszystkie 
koła, które wystartowały w konkursie, 
otrzymały wyróżnienia i nagrody - kocioł-
ki do podgrzewania zup, sosów. 

Panie z Koła Gospodyń w Ochotnicy Gór-
nej przygotowały aż 16 potraw z ziem-
niaka: placki z blachy, pierogi, gołąbki, 
ziemniaki z bryndzą, grochówka z klu-
skami, kluski wolowate, ziemniaki z wodą 

bryndzaną, kołoc ochotnicki, kluski na 
kwaśnicy, kotlety z ziemniaków, ziemniaki 
zapiekane z kapustą, ziemniaki masonce, 
kulki ziemniaczane, pączki ziemniaczane, 
placki ziemniaczane, kapusta z ziemniaka-
mi –które zapewniły im III miejsce. 

Gratulujemy!  

Uroczystość rozpoczęła się od mszy św. 
w intencji baców i juhasów. Mszę św. 
sprawował ks. dr Stanisław Kowalik – 
proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia 
NMP w Ochotnicy Górnej i kapelan 
Związku Podhalan. Następnie owce, pod 
wodzą bacy Jarosława Buczka i juhasów, 
w oprawie muzyki i śpiewu pasterskiego, 
zeszły do wsi. W przemarszu wzięli udział 
mieszkańcy Gminy Ochotnica Dolna, 
goście, turyści oraz gospodarze, który 
oddali na wiosnę swoje owce. W redyku 
uczestniczył  także Wójt Gminy Ochot-
nica Dolna Tadeusz Królczyk oraz Radni 
Rady Gmina Ochotnica Dolna. 

W Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotni-
cy Górnej, na uczestników redyku, czekał 
poczęstunek przygotowany przez bacę 
Jarosława i bacową Małgorzatę Buczków. 
Nie zabrakło wyrobów owczych: oscyp-
ków, żętycy, gulaszu baraniego. Swoje 
stoiska przygotowało także Stowarzysze-
nie Odkrywamy Gorce. 

Posiady i zabawa przy góralskiej muzyce 
zespołu Ciymrawa trwały do wieczora. 
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Świętowanie rozpoczęło się od uroczy-
stej mszy w intencji zmarłych i obecnych 
członków Związku Podhalan w Tylmano- 
wej. Uroczystą sumę w kościele pw. Miło-
sierdzia Bożego w Tylmanowej sprawowa-
li: ks. kapelan Związku Podhalan Grzegorz 
Salamon, proboszcz tylmanowskiej parafii 
ks. Marek Mroczek i ks. Paweł Michał-
czak. Oprawę mszy św. zapewnił chór 
tylmanowski i kapela regionalna „Tylma-
nowianie”. Na uroczystości jubileuszowe 
przybyli przedstawiciele sąsiednich Związ-
ków Podhalan wraz z pocztami sztanda-
rowymi z: Ochotnicy Górnej, Nowego 
Targu, Łopusznej, Szczawnicy, Obidzy 
i Jazowska. 

Po mszy św. uczestnicy jubileuszu 
udali się do Wiejskiego Ośrodka Kultury 

Spotkanie poprowadziła Krystyna Kubik – 
Wiceprezes Stowarzyszenia LGD „Gorce 
- Pieniny”, która wielokrotnie podkreśliła 
jak ważni w życiu społeczno-kulturowym 
całego regionu są twórcy ludowi.

Istotnym punktem wydarzenia było 
uroczyste przekazanie twórcom nowo 
wydanej publikacji, która zawiera krótki 
życiorys i opis ich twórczości. Wśród 
twórców, z obszaru działania LGD „Gorce 
– Pieniny”, nie zabrakło przedstawicieli 
z Gminy Ochotnica Dolna, których prace 
znalazły się zarówno w świeżo wydanym 
albumie, ale także na wystawie towarzy-
szącej wydarzeniu. 

Związek Podhalan  
w Tylmanowej ma 30 lat! 

Promocja albumu ”Kultura 
ludowa Pienin i Gorców. 
Ocalić od zapomnienia”

W niedzielę (06.10.) Związek Podhalan w Tylmanowej obchodził 
jubileusz 30 – lecia.  

Pod koniec października z inicjatywy Stowarzyszenia LGD „Gorce - 
Pieniny” w siedzibie Pienińskiego Parku Narodowego w Krościenku 
odbyła się wystawa prac twórców ludowych i artystów połączona 
z promocją albumu „Kultura ludowa Pienin i Gorców. Ocalić od 
zapomnienia”.

w Tylmanowej na wspólne świętowanie. 
Zebranych przywitała Prezes Związku 
Podhalan w Tylmanowej Zofia Piszczek, 
która w swoim przemówieniu podsumo-
wała 30 lat działalności tylmanowskiego 
oddziału Związku Podhalan, wspomniała 
dotychczasowych prezesów i podzięko-
wała wszystkim za współpracę. 

W obchodach udział wzięli Honorowy 
Prezes Związku Podhalan, a zarazem 
Senator RP Jan Hamerski, Poseł Anna Pa-
luch, Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tade-
usz Królczyk, Sekretarz Gminy Ochotnica 
Dolna oraz Radna Rady Powiatu Nowo-
tarskiego Maria Łojas – Jurkowska, Radny 
Rady Powiatu Nowatorskiego Tomasz 
Hamerski, kapelan ZP ks. Grzegorz Sala-
mon, proboszcz parafii pw. Św. Mikołaja 

w Tylmanowej ks. Marek Mroczek, Radni 
Rady Gminy Ochotnica Dolna, Dyrektorzy 
Szkół i inni znamienici goście. 

Po oficjalnej części, w której głos zabrali 
Senator Jan Hamerski, Poseł Anna Paluch 
oraz Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tade-
usz Królczyk, odbyło się humorystyczne 
przedstawienie w wykonaniu Teatralnego 
Zespołu Amatorskiego im. Franciszka Ma-
cioła ze Skomielnej Białej pt.: „Portki” na 
podstawie sztuki napisanej przez Józefa 
Pitoraka. Komedia spotkała się z pozy-
tywnym odbiorem publiczności. 
Na koniec, gościnnie wystąpiła kapela 
Wojciecha Zaziąbło z os. Królowo - 
„Polka Band”. 

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa 
prac twórców ludowych z Tylmanowej: 
Tadeusza Ligasa, Józefa Ligasa, Małgo-
rzaty Wąchały, Stanisławy Noworolnik, 
Jana Piszczka, Anny i Stanisława Gabryś, 
Józefa Chrobaka, Franciszki Trembeckiej, 
Jana Jachymiaka. 

Wystawę można oglądać w WOK w Tyl-
manowej do czwartku (10 października).

Podczas jubileuszu można było również 
obejrzeć kroniki Związku Podhalan doku-
mentujące działalność ZP od 30 lat.  
Każdy uczestnik obchodów otrzymał 
pamiątkę okolicznościową i mógł dokonać 
wpisu do kroniki. 

W konkursie udział wzięło 34 uczniów 
ze szkół podstawowych z terenu Gminy 
Ochotnica Dolna. Konkurs odbywał się 
w trzech kategoriach wiekowych. Ucznio-
wie klas od „0” do III recytowali utwory 
Juliana Tuwima, uczniowie klas IV – VI 
utwory Jana Brzechwy, zaś uczniowie klas 
VII i VIII wystąpili z wierszami Wisławy 
Szymborskiej.   

Komisja w składzie: Kierownik Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Ochotnicy Dolnej 
Monika Groń, Kierownik Wiejskiego 
Ośrodka Kultury w Ochotnicy Dolnej 
Monika Jagieła, kierownik Wiejskiego 
O środka Kultury w Ochotnicy Górnej 
Zdzisław Błachut, emerytowani nauczy-

XVII Gminny Konkurs 
Recytatorski 
6 października br., w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy 
Górnej, po raz siedemnasty odbył się Gminny Konkurs Recytatorski 
organizowany przez Wójta Gminy Ochotnica Dolna, Komisję 
Oświaty, Wychowania, Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 
Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej. 

Uroczystość uświetnili swym występem 
Andrzej Dziedzina – Wiwer, Stanisław 
Jabłoński oraz kapela Jaśka Kubika. 
Podczas wydarzenia głos zabrał również 
Jan Hamerski – senator RP, który docenił 
bogaty dorobek twórców regionu i wy-
raził nadzieję na kontynuację tego typu 
inicjatyw.

Wystawa została zorganizowana w ra-
mach projektu pn. „Kultura ludowa Pienin 
i Gorców – ocalić od zapomnienia” który 
zakładał przeprowadzenie warsztatów 
na obszarze LGD „Gorce-Pieniny” czyli 
w gminach: Czorsztyn, Krościenko n/D, 
Ochotnica Dolna oraz w Szczawnicy, 
wydanie albumu o twórcach ludowych 
oraz organizację wystawy prac twórczości 

ludowej oraz prac młodych uczestników 
projektu.

Projekt został dofinansowany z Narodo-
wego Centrum Kultury w ramach pro-
gramu „EtnoPolska 2019” i miał na celu 
zachowanie i kontynuację zanikających 
form kultury ludowej na obszarze Pienin 
i Gorców poprzez edukację regionalną 
młodzieży. 

Było to już kolejne przedsięwzięcie Sto-
warzyszenia dot. wzmacniania tożsamości 
kulturowej, po realizowanych z sukcesem 
w ubiegłych latach projektach pn.: „Ser-
cem tkane”, „Ręko-czyny w Pieninach”, 
„Twórcy ludowi pogranicza polsko-
słowackiego”. Wobec postępujących 

zmian cywilizacyjnych, edukacja młodzie-
ży w sferze utrwalenia wartościowych dla 
dziedzictwa kulturowego form kultury 
ludowej jest niezwykle istotna. 

tekst: www.leadergorce-pieniny.pl 

ciele poloniści: Kazimiera Batko, Anna 
Chrobak, Stanisława Gal, członkowie 
Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego tj. Przewod-
nicząca Halina Ziemianek, Jan Franczyk, 
Maria Chlipała - Gołdyn, Robert Królczyk 
i Barbara Udziela, wyłoniła zwycięzców. 

Nagrody zwycięzcom Konkursu wręczył 
Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz 
Królczyk wraz z emerytowanymi nauczy-
cielkami języka polskiego. 

Grupa I - recytacja w języku literackim 
utworów Juliana Tuwima - kl. od 0 do 3 

I miejsce - Dorota Mikołajczyk 

(SP im. ks. prof. Józefa Tischnera 
w Ochotnicy Dolnej) 
II miejsce - ex aequo Ewa Chrobak 
(SP im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej) 
i Weronika Chryczyk (SP im. ks. prof. Józe-
fa Tischnera w Ochotnicy Dolnej) 
III miejsce - Zuzanna Jasiurkowska 
(SP m. ks. J. Twardowskiego 
w Tylmanowej) 
Wyróżnienie - Zofia Jagieła 
(SP im. Bohaterów Krwawej Wigilii 
w Ochotnicy Dolnej) 

Grupa II - recytacja w języku literackim 
utworów Jana Brzechwy - kl. od 4 do 6

I miejsce - Emilia Tworek 
(SP m. ks. J. Twardowskiego w Tylmanowej) 
II miejsce - Amelia Luberda 
(SP im. ks. prof. Józefa Tischnera 
w Ochotnicy Dolnej) 
III miejsce - Kinga Rapciak 
(SP im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej) 
Wyróżnienia - Gabriela Groń 
(SP im. Marii Konopnickiej w Ochotnicy 
Górnej) i Oliwia Kozielec (SP m. ks. J. Twar-
dowskiego w Tylmanowej) 

Grupa III - recytacja w języku literackim 
utworów Wisławy Szymborskiej - kl. od 
7 do 8 

I miejsce - Julia Smreczek (SP im. Marii 
Konopnickiej w Ochotnicy Górnej) 
II miejsce - Martyna Kukuczka (SP im. Marii 
Konopnickiej w Ochotnicy Górnej) 
III miejsce - Maria Jagieła (SP im. Bohate-
rów Krwawej Wigilii w Ochotnicy Dolnej) 
Wyróżnienia - Martyna Chrobak (SP im. 
Bohaterów Krwawej Wigilii w Ochotnicy 
Dolnej) i Katarzyna Kozielec 
(SP m. ks. J. Twardowskiego w Tylmanowej) 
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Festiwal cieszył się bardzo dużym zain-
teresowaniem. W tym roku do udziału 
zgłosiło się 18 drużyn i 10 solistów - 
w sumie 170 uczestników. Młodzi artyści 
zaśpiewali pieśni i piosenki, które przez 
wieki zagrzewały Polaków do walki 
o niepodległość. Występom towarzyszyły 
pląsy i tańce integracyjne. 

Pani Renata Rusnarczyk dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. M. Konopnickiej 

Kongres jako pokaz dowodów przywiąza-
nia do tradycji i swoistego potwierdzenia 
tożsamości wymyślili i zorganizowali 
samorządowcy, stowarzyszenia obywa-
telskie, skupieni w działaniu w Wiejskim 
Ośrodku Kultury Kongres miał bogaty 
program dla miejscowych i licznych przy-
byszy. Okazało się, że często skrywana, 
mało znana, ale bogata twórczość arty-
styczna jest dowodem bogactwa ducho-
wego i materialnego tych wsi. Jak twierdzi 
Monika Jagieła - szefowa ochotnickiego 
WOK-u - Wybitny udział w przebiegu 
Kongresu miał nie tylko WOK w Ochotnicy 
i bratni taki Ośrodek w Tylmanowej i Ochot-
nicy Górnej, ale też szkoły z Gminy Ochotni-
ca Dolna, Ośrodek Rehabilitacyjno – Eduka-

IV Festiwal Piosenki 
Patriotycznej 
w Ochotnicy Górnej 

Gorce w kolorach 
kongresowych 

23 listopada 2019r. już po raz czwarty zuchy, harcerze i wędrownicy 
Hufca Podhalańskiego spotkali się w Ochotnicy Górnej w Wiejskim 
Ośrodku Kultury, by wziąć udział w Harcerskim Festiwalu Piosenki 
Patriotycznej. 

Gorce - to mały kawałek wielkich Karpat. To znana część polskich 
gór. To masyw maleńki w porównaniu z innymi, ale urokliwy, cichy, 
strojny w roślinnej szacie, a krajobrazy jeszcze piękniejsze. W gminie 
Ochotnica Dolna wymyślili Kongres Kultury Gorczańskiej i odbył 
się on jako część programu EtnoPolska 2019. Blisko z Gorców 
w Tatry, Pieniny, na Spisz, w Beskidy Małe, Wyspowe i Sądeckie. 
Kraina opiewana przez Tetmajera, Orkana, Wiktora i stu innych. 
W starodawnych wsiach wiele dowodów bogatej historii. 

w Ochotnicy Górnej przywitała uczestni-
ków i zaproszonych gości. W tym roku
uroczystość uświetnili: dr Stanisław 
Kowalik Proboszcz Parafii pw NP Wnie-
bowziętej w Ochotnicy Górnej, Pani 
Maria Łojas - Jurkowska Sekretarz Gminy 
Ochotnica Dolna oraz Radna Powiatu 
nowotarskiego, Pan Leszek Ciężobka 
wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty 
w Nowym Targu, harcmistrz Barbara Ufir, 
Pani Stanisława Kukuczka przewodniczą-

ca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej 
im. M. Konopnickiej w Ochotnicy Górnej, 

Pan Krzysztof Dobrzyński Prezes Związku 
Podhalan w Ochotnicy Górnej, Pan Wie-
sław Maciąga Sołtys Ochotnicy Górnej.

Po wręczeniu pamiątkowych pucharów, 
ufundowanych przez komendanta Hufca 
Podhalańskiego, phm. Radosława Fiedlera 
wszyscy uczestnicy Festiwalu udali się na 
poczęstunek przygotowany przez rodzi-
ców harcerzy z Ochotnicy Górnej.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom 
konkursu i trzymamy kciuki za kolejne 
sukcesy.

Dziękujemy rodzicom za przygotowanie 
poczęstunku, Panu Stanisławowi Urba-
niakowi za oprawę muzyczną oraz Panu 
Michałowi Buskowi za udostępnienie 
WOK-u.

Czuwaj!

Tekst i zdjęcia: Monika Gierczyk 

Gminna Biblioteka Publiczna w Ochot-
nicy Dolnej po raz trzeci wzięła udział 
w tej akcji. Do tej pory czytaliśmy Wesele 
Stanisława Wyspiańskiego oraz Przed-
wiośnie Stefana Żeromskiego. W tym 
roku Para Prezydencka zaproponowała 
8 nowel: Dobra pani – Eliza Orzeszkowa, 
Dym – Maria Konopnicka, Katarynka – 
Bolesław Prus, Mój ojciec wstępuje do 

Narodowe czytanie 
w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Ochotnicy 
Dolnej po raz trzeci 
10 września 2019 roku w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy 
Dolnej odbyło się wspólne czytanie zorganizowane w ramach akcji 
Narodowego Czytania zainicjowane przez Prezydenta RP w 2012 roku. 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OCHOTNICY DOLNEJ

strażaków – Bruno Schulz, Orka – Włady-
sław Stanisław Reymont, Rozdzióbią nas 
kruki, wrony… – Stefan Żeromski, Sachem 
– Henryk Sienkiewicz, Sawa – Henryk 
Rzewuski.

– Jest to wybór tekstów, których wspólnym 
mianownikiem jest polskość w połączeniu 
z treściami uniwersalnymi, refleksją nad 

człowiekiem i społeczeństwem. Ich zwięzła 
forma idzie w parze z mistrzostwem stylu 
i plastycznością, która pozostawia w umy-
słach czytelników niezapomniane wrażenia. 
(…) Dziś teksty te nie straciły nic ze swej 
aktualności. Uczą nas, że w życiu powinni-
śmy kierować się szlachetnością i solidarno-
ścią, że nie wolno nam stracić wrażliwości 
na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej 
historii – napisał w specjalnym liście Pre-
zydent RP Andrzej Duda.

cyjno - Wychowawczy w Ochotnicy Dolnej, 
kilkudziesięciu twórców, zespoły regionalne 
„Wstonzecki”, „Spod Gorca”, młodzieżowy 
zespół folkowy Hajnica, muzyka Mateusza 
Tarchały, Ochotnickie Belkoty, znana od 
ponad 30 lat daleko poza gminą Orkiestra 
Dęta OSP Ochotnica Dolna. Gościnnie  wy-
stąpiła Orkiestra Dęta z partnerskiej gminy 
z pomorskiego Wejherowa.

Akcja kongresowa trwała od 3 do 6 paź-
dziernika 2019 roku. Samorząd i Urząd 
Gminy nie tylko patronowały tytularnie 
tej imprezie, sam wójt Tadeusz Królczyk 
prezentował opublikowany z okazji 
kongresu bogaty album Z zamiłowania 
do sztuki i tradycji – pasje i talenty górali 
gorczańskich, w którym przedstawiono 
50 twórców ludowych ich talenty i bogatą 
różnorodną twórczość artystyczną miesz-
kańców kilkudziesięciu osiedli Górnej 
i Dolnej Ochotnicy i osiedli Tylmanowej. 
Autorką zdjęć umieszczonych w albu-
mie jest Lucyna Kozub z Tylmanowej, 
wyróżniona w wielu konkursach fotografii 
krajobrazowej i udanie dokumentująca 
walory gminy i dorobek twórczy artystów.

Gdy rozmawiałem z uczestnikami 
i organizatorami Kongresu, bez wyjątku 
stwierdzali: - Rzadko były okazje, aby poka-
zać to, co mamy w zaciszu domów, talenty 
niewidoczne na co dzień, a pokazywane 
tylko od święta. A mamy czym się chlubić. 

Nasza gmina jak i sąsiednie gorczańskie 
mają charakter turystyczny, znani jesteśmy 
z gościnności dla przyjezdnych. Nasze strony 
maja wielu zamiłowanych turystów, od 
wielu lat przyciąga ich bogata jeszcze nie 
zdewastowana przyroda, cisza, rozmaite 
krajobrazy, intymne szlaki do wędrówek 
pieszych i na rowerach.

Imprezy kongresowe były okazją do poka-
zania nie tylko bogatej twórczości, ale też 
owoców badań naukowców, historyków 

sztuki i etnografów. Wydobyli czasem 
skromnie ukryte dowody bogactwa swoj-
skiej kultury lokalnej. Potwierdziło się, że 
stale zachowane są dawne wzory w twór-
czość, które  tworzą bogactwo współcze-
snej kultury regionu.  Program i przebieg 
kongresu pokazał nie tylko czym się mogą 
chwalić mieszkańcy tworzący w wolnych 
chwilach swoje dzieła, ale też dowody 
swej tożsamości i kulturę regionu.
  
Tomasz Kowalik
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To jesienne święto literatury od wielu lat 
ma charakter międzynarodowy i  obecnie 
obejmując teren małopolski, Podkarpacia, 
po raz kolejny jest realizowane również 
na terenach dawnej Rzeczypospolitej na 
Ukrainie. 

Organizatorem tego jesiennego festiwalu 
jest pan Andrzej Grabowski – wspaniały 
poeta, prozaik, animator Kultury, Kawaler 
Orderu Uśmiechu.

Jesień literacka w tym roku była jeszcze
bardziej szczególnym wydarzeniem, 
ponieważ obchodziliśmy 70 lecie Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Ochotnicy Dolnej. 

Po powitaniu przybyłych gości i przedsta-
wieniu pokrótce historii biblioteki, kierow-
niczka GBP pani Monika Groń poprosiła 
na scenę panie bibliotekarki, które kiedyś 
pracowały w Gminnej Bibliotece i złożyła 
wyrazy szacunku i uznania dla ich pracy 
wręczając roże. Następnie głos zabrali 
zaproszeni goście: Wójt Gminy Ochotnica 
Dolna Tadeusz Królczyk, Wicestarosta 
Powiatu Nowotarskiego Bogusław Wak-
smundzki, Dyrektor Szkoły Podstawowej 

Międzynarodowa Galicyjska 
Jesień Literacka w Gminnej 
Bibliotece Publicznej  
w Ochotnicy Dolnej 
W dniu 2 października w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy 
Dolnej odbył się uroczysty koncert w ramach XXIX Międzynarodowej 
Galicyjskiej Jesieni Literackiej zorganizowany przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Ochotnicy Dolnej. 

Akcję rozpoczął przemówieniem Wójt 
Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz 
Królczyk. Następnie młodsi czytelnicy 
biblioteki zaprezentowali inscenizację pt. 
„Książka naszym przyjacielem”, w której 
pokazali, nam dorosłym, wartość książki 
już od najmłodszych lat. 

Na wspólne czytanie przybyli: Wójt Gmi-
ny Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk, 
Radni Rady Gminy Ochotnica Dolna: 
Maria Chlipała-Gołdyn, Irena Pawlik, 
Halina Ziemianek; dyrektorzy szkół: 
Józefa Grzywnowicz, Barbara Konopka, 
Grażyna Noworolnik, seniorzy z domu se-
niora; dzieci ze szkół z Gminy Ochotnica 
Dolna wraz z opiekunami i rodzicami.

Nowelę „Dym” Marii Konopnickiej 
czytali: wójt Tadeusz Królczyk, dyrektor 
Barbara Konopka, wydelegowane dzieci 
z poszczególnych szkół oraz czytelnicy 
GBP. 

Narodowe Czytanie odbywa się w szko-
łach, przedszkolach, szpitalach, więzie-
niach, bibliotekach, muzeach i domach 
opieki społecznej oraz teatrach. Czytane 
jest na setki różnych sposobów - we frag-
mentach, w całości, z podziałem na role, 
głośno, publicznie, ale też w domowym 
zaciszu. W zeszłym roku powieść Żerom-
skiego podczas wrześniowego finału akcji 
była czytana na wszystkich kontynentach 
– w blisko 3000 miejsc na całym świecie, 

w tym w 134 poza granicami Polski, w 33 
krajach, nawet na Antarktydzie. 

im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej, 
składając gratulacje oraz życząc kolejnego 
jubileuszu, wielu książek i czytelników.

Podczas uroczystości wręczone zosta-
ły nagrody zwycięzcom w konkursach 
plastycznych, zorganizowanych przez 
Bibliotekę Publiczną z okazji 70-lecia 
istnienia i skierowane do uczniów szkół 
naszej gminy. 

Pierwszy konkurs pt. „Biblioteka moich 
marzeń” przeznaczony był dla klas I-IV. 
Komisja oceniała zgodność z regulami-
nem, pomysłowość, staranność i wyłoniła 
zwycięzców:

I miejsce: Dawid Nogawka kl. II, Szkoła 
Podstawowa im. ks. prof. J. Tischnera
II miejsce: Dawid Monterian kl. II B, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny 
im. mjra H. Sucharskiego
II miejsce: Bartłomiej Konopka kl. I, Szko-
ła Podstawowa im. ks. prof. J. Tischnera
III miejsce: Magdalena Szlaga kl. II, Szkoła 
Podstawowa im. Marii Konopnickiej
III miejsce: Zuzanna Kozielec kl. II B, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny 

im. mjra H. Sucharskiego
Wyróżnienia:
1. Magdalena Kowalczyk kl. II, Szkoła 
Podstawowa im. Marii Konopnickiej
2. Jacek Dusza kl. III, Szkoła Podstawowa 
im. ks. prof. J. Tischnera
3. Julia Rusnarczyk kl. III. Szkoła Podsta-
wowa im. Jana Pawła II 
4. Aleksandra Syjud kl. II, Szkoła 
Podstawowa im. Jana Pawła II 
5. Roksana Foks kl. II, Szkoła Podstawowa 
im. Marii Konopnickiej
6. Weronika Kundziarz kl. III, Zespół 
Szkolno-Przedszkolny 
im. mjra H. Sucharskiego
7. Karolina Franczyk kl. II, Szkoła 
Podstawowa im. Jana Pawła II
8. Oliwia Biały kl. II B, Zespół Szkolno-
Przedszkolny im. mjra H. Sucharskiego
9. Helena Chlipała kl. I, Niepubliczna 
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 
Krwawej Wigilii
10. Aneta Wygrecka kl. II, Szkoła 
Podstawowa im. Marii Konopnickiej
11. Kinga Syjud kl. III, Szkoła 
Podstawowa im. Jana Pawła II

Drugi konkurs na plakat promujący 
bibliotekę i czytelnictwo przeznaczony 
był dla uczniów klas V-VIII. Głównym 
celem konkursu było wykonanie plakatu, 
który zachęci młodzież do czytania 
książek. Komisja wyłoniła zwycięzców:

I miejsce: Anna Faltyn kl. VI B, 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
II miejsce: Gabriela Klag kl. VI B, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny 
im. mjra H. Sucharskiego
II miejsce: Joanna Rusnarczyk kl. VI B, 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
III miejsce: Justyna Czarlińska kl. VI B, 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
Wyróżnienia:
1. Kacper Michalski kl. V, Zespół Szkolno
-Przedszkolny im. mjra H. Sucharskiego
2. Karolina Polczyk kl. VI B, Szkoła Pod-
stawowa im. Jana Pawła II
3. Paulina Janczura kl. VIII, Szkoła Podsta-
wowa im ks. Jana Twardowskiego
Gratulujemy!

Po uroczystym wręczeniu nagród przez 
Wójta Gminy Tadeusza Królczyka oraz 
Andrzeja Grabowskiego głos zabrali auto-
rzy i bardowie jesieni literackiej: Andrzej 
Grabowski, Kazimierz Burnat, Swietłana 
Bresławska, Jan Dydusiak, Artur Grabow-
ski, Stefan Jurkowski, Krystyna Konecka, 
Lam Quang My, Władimir Sztokman, 
Tamara Łucenko, Julia Sudus. Podczas 
spotkania artyści zaprezentowali swoje 
wiersze, opowiadania, a Tamara Łucenko 
oraz Władimir Sztokman zaśpiewali kilka 
piosenek i ballad. Wszystkie wystąpienia  
nagrodzone zostały gromkimi brawami.

Jubileusz Biblioteki swoją obecnością 
uświetnili: pan Bogusław Waksmundzki 

Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego, 
pani Lucyna Czubernat Instruktorka Po-
wiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym 
Targu, pan Tadeusz Królczyk – Wójt Gmi-
ny Ochotnica Dolna, Sekretarz a zarazem 
Radna Powiatowa pani Maria Łojas - 
Jurkowska, Skarbnik Gminy pani Agniesz-
ka Zabrzewska, Radna Gminy pani Irena 
Pawlik, dyrektorzy szkół: pani Barbara 
Konopka, pani Józefa Grzywnowicz i pani 
Renata Rusnarczyk, kierownicy Wiejskich 
Ośrodków Kultury: pani Monika Jagieła 
i pan Zdzisław Błachut, z zaprzyjaźnio-
nych bibliotek: pani Maria Bednarczyk 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Nowym Targu i pani Renata Chryc 
bibliotekarka z Nowej Białej, bibliotekar-
ki, które kiedyś pracowały w Bibliotece 
Publicznej: pani Michalina Knapik, pani 
Grażyna Barnaś i pani Katarzyna Ziaj-
kiewicz, panie bibliotekarki ze szkół oraz 
polonistki, pracownicy GBP, zwycięzcy 
konkursów plastycznych wraz z rodzicami 
oraz czytelnicy i mieszkańcy Ochotnicy.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za 
przybycie, wsparcie i piękne życzenia dla 
Biblioteki.

Najpierw przeprowadziliśmy warsztaty pt. 
„DoMowy – rodzinne historie o słowach”, 
które dostarczyły uczestnikom wiele 
radości i zabawy. Stworzyliśmy i zilustro- 
waliśmy wiele słów codziennego użytku. 
Następnie obejrzeliśmy film pt. „Ptyś 
i Bill”, przeprowadziliśmy konkursy, 
kalambury, czytaliśmy do późnych godzin 
nocnych (albo wczesnych porannych). 

Wszyscy uczestnicy świetnie się bawili, 
a rankiem po śniadaniu zostali odebra-
ni przez rodziców. Bardzo cieszymy 
się z udziału w akcji także czytelniczek 
biblioteki z Ochotnicy Górnej. Wszystkim 
uczestnikom dziękujemy za fantastyczną 
zabawę i do zobaczenia na kolejnej nocy 
bibliotek.

Noc Bibliotek w Ochotnicy 
i Tylmanowej 
W akcji Noc Bibliotek 2019 pod hasłem „Znajdźmy wspólny język”, 
wzięły udział nasze biblioteki gminne. W bibliotekach w Ochotnicy 
Dolnej i w Tylmanowej wspólne gry i zabawy rozpoczęliśmy z dziećmi 
zaopatrzonymi w poduszki i śpiwory w piątek 4 października 
od godziny 20:00. 
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Prowadzącym spotkania był Paweł 
Kopijer – z jednej strony przedsiębiorca, 
menedżer oraz znany ekspert w zarządza-
niu rozwojem ludzi w organizacji, będący 
wykładowcą wielu uczelni i prelegentem 
na setkach konferencji, a z drugiej jedno-
cześnie człowiek kultury. Autor zachęcał 
młodzież do częstszego sięgania po 
książki, do zobaczenia w czytaniu źródła 
pasji, do rozwoju własnej kreatywności 
i pomysłowości.

Po rozmowie na temat jesieni, dzieci obej-
rzały teatrzyk kamishibai Bajka o jesieni, 
następnie same wykleiły piękne, jesienne 
drzewa, a potem nastąpiło buszowanie po 
bibliotece za ciekawymi książkami, które 
oprócz kolorowych obrazków wydają 

Akcja ma zachęcić rodziców do odwie-
dzania bibliotek i codziennego czytania 
z dzieckiem. Każde dziecko w wieku 
przedszkolnym (3-6 lat), które przyj-
dzie do biblioteki w Ochotnicy Górnej 
w Ochotnicy Dolnej lub w Tylmanowej, 
otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelni-
czą na dobry czytelniczy start.

W Wyprawce dzieci znajdą wyjątkową 
książkę, dostosowaną pod względem 

Wyobraźnia – Marzenia – 
Rozwój

Bajka o jesieni… 

Projekt: ”Mała książka 
– wielki człowiek” 

W dniu 16 października 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna 
zorganizowała spotkania autorskie w szkole podstawowej 
w Ochotnicy Górnej oraz w szkole podstawowej w Ochotnicy 
Dolnej – Skrodne. 

W dniu 14 listopada Bibliotekę w Ochotnicy Dolnej odwiedziły 
dzieci z Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno –Wychowawczego 
z Ochotnicy Dolnej wraz z paniami: Irenką, Basią, Jolą i Adą. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Ochotnicy Dolnej zaprasza do udziału 
w projekcie dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat, roczniki 
2013-2016), który realizowany jest w ramach ogólnopolskiej 
kampanii „Mała książka - wielki człowiek”. 

Pan Paweł po przedstawieniu ciekawej 
prezentacji zaprosił uczestników do krót-
kiej zabawy w grupach, a następnie do 
udziału w ogólnopolskim konkursie, gdzie 
w zespołach mają możliwość sami two-
rzyć niezwykłe pomysły na grę planszową 
„Magia Dwuświata”. Autor opowiedział 
o swoim debiucie powieści fantasy pt. 
„Mrok we krwi”. Przekonywał młodzież, 
że to właśnie czytanie książek, szczegól-
nie fantastycznych, jest doskonałym mo-

torem dla rozwoju wyobraźni. Ustawiczne 
obcowanie z fantastyką pozwala stawiać 
śmiałe tezy, wybiegać umysłem w przy-
szłość jutra, która w obecnych czasach 
szybko staje się dniem dzisiejszym. 

Na zakończenie spotkania można było 
zakupić książkę z autografem autora oraz 
zrobić pamiątkowe zdjęcie.

Tekst i zdjęcia: Monika Groń

także przeróżne dźwięki. 
Spotkanie przebiegło w bardzo sympa-
tycznej atmosferze i umówiliśmy się na 
kolejne już wkrótce.

Tekst i zdjęcia: Monika Groń

formy i treści do potrzeb przedszkolaka 
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 projekcie 
jest całkowicie bezpłatny.

Nieodłącznym elementem czytania dzie-
ciom w wieku przedszkolnym jest obec-
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.

Zapraszamy. 

WOK OCHOTNICA DOLNA

Pierwszy dzień świętowania rozpoczął 
bieg na 102 km i 84 km o czwartej nad 
ranem. Przed startem i na starcie za-
wodnikom towarzyszyła kapela góralska 
Wstonzecki. Na Lubaniu dla zawodników 
śpiewał zespół „Ochotnickie Belkoty”. 
Tego samego dnia o godz. 8.00 na starcie 
stanęli zawodnicy pozytywnie zmoty-
wowani przez śpiewaków ochotnickich 
i zmierzyli się z trasą 48 km przez najpięk-
niejsze zakątki Gorców.  

O godzinie 18.00 na scenie zaprezento-
wały się zespoły działające przy Wiejskich 
Ośrodkach Kultury z naszej gminy. Na 
początek dziewczyny z kapeli WSTON-
ZECKI zagrały i zaśpiewały kilka piosenek 
na góralską nutę. Następnie wystąpił mło-
dzieżowy zespół rockowy ECLIPSE, po 
którym, po raz kolejny, mogliśmy usłyszeć 
melodie bałkańskie, słowackie, cygańskie 
oraz nasze rodzime góralskie w wykona-
niu młodzieżowego zespołu folkowego 
HAJNICA. Następnie wystąpiła kapela 
góralska OCHOTNI z Ochotnicy Górnej, 
a po niej do tańca, do późnych godzin 
nocnych, porwał zgromadzoną publicz-
ność zespół muzyczny KNT. 

Następnego dnia, już z samego rana, wy-
startował 20 – kilometrowy bieg Ochot-
nica Challenge oraz bieg na dystansie 
12 km z Wierch Młynnego, w których to 
wystartowało wielu zawodników z naszej 
gminy. W tym roku organizatorzy GUT za-
dbali także o to, aby najmłodsi sportowcy 

Dni Ochotnicy 
– ”Gorczańskie kośby” 2019
Kolejne Dni Ochotnicy - „Gorczańskie Kośby” już za nami. 
W dniach 03.08. oraz 04.08. bawiliśmy się wspólnie z mieszkańcami 
miny, turystami oraz organizatorami i zawodnikami Festiwalu 
Biegów Górskich Gorce Ultra - Trail. Choć pogoda do ostatniej 
chwili trzymała w niepewności impreza przyciągnęła wielu amatorów 
dobrej zabawy, dla których przygotowano wiele atrakcji oraz dużo 
dobrej muzyki i rozrywki.  

też pokazali swoje możliwości. Na boisku 
sportowym KS Gorc Ochotnica rywali-
zacja najmłodszych zawodników odbyła 
się w kilku kategoriach wiekowych, a zwy-
cięzcom nagrody wręczała aktorka Pauli-
na Holtz. W tym dniu biegaczom również 
przygrywała kapela góralska Wstonzecki 
oraz Ochotnickie Belkoty, którzy uprzy-
jemniali zawodnikom bieg na Tarchałach. 
Na Wierch Młynnym zaśpiewał natomiast 
zespół regionalny Nucicki.  

Niedziela była również dniem dekoracji 
zwycięzców. Na scenie amfiteatru przy 
WOK stanęli najlepsi, którym nagrody 
wręczali i składali gratulacje: Wójt Gminy 
Ochotnica Dolna Pan Tadeusz Królczyk, 
przewodniczący Rady Gminy Pan Maciej 
Mikołajczyk, aktorka Pani Paulina Holtz,  
Pani Ewa Filipiak oraz organizatorzy 
biegów - Pani Violetta Domaradzka oraz 
Pan Robert Zakrzewski. Dekoracje pro-
wadził Pan Piotr Falkowski - dziennikarz 
sportowy TVP Sport oraz Pan Krzysztof 
Dobrzyński – Prezes Związku Podhalan 
z Ochotnicy Górnej.

Uroczystego otwarcia festynu Dni Ochot-
nicy – „Gorczańskie Kośby” utworem 
„Ochotnica” dokonała ORKIESTRA DĘTA 
OSP OCHOTNICA DOLNA wraz z zespo-
łami regionalnymi: SPOD GORCA i NU-
CICKI oraz CHÓREM PARAFIALNYM. 
Zespoły wykonały jeszcze dwa wspólne 
utwory regionalne, a następnie orkiestra 

zagrała koncert z solistami Natalką Szcze-
paniak oraz Zbigniewem Chlebkiem. 

Po koncercie kierownik WOK Monika 
Jagieła przywitała zebraną publiczność 
i poprosiła Wójta Gminy Pana Tadeusza 
Królczyka o zabranie głosu. Po krótkiej 
przemowie Wójta oraz przywitaniu za-
proszonych gości głos zabrała Pani Anna 
Paluch – Poseł na Sejm RP oraz Poseł na 
Sejm RP Pan Jan Duda. 

Kolejnym punktem programu był KON-
CERT GALOWY PROJEKTU „MOZART 
KONTRA SINATRA”. Do tego koncertu 
uczestnicy przygotowywali się przez po-
nad miesiąc w Wiejskim Ośrodku Kultury 
w Ochotnicy Dolnej. Warsztaty oraz 
koncert galowy prowadził Pan Mirosław 
Witkowski - muzyk, wokalista, kompo-
zytor, manager, organizator koncertów 
kameralnych i plenerowych, recitali, 
warsztatów muzycznych, nauczyciel 
śpiewu i emisji głosu. Uczestnikami 
warsztatów były dzieci, młodzież, dorośli 
oraz seniorzy z naszej gminy. Gościnnie 
udział wzięli także biegacze. Koncert 
finałowy zagrał zespół w składzie: Daniel 
Hic junior – gitara basowa, Daniel Hic 
senior – instrumenty klawiszowe, Andrej 
Karlik – gitara solowa oraz skrzypaczka 
Marysia Mrózek.  

Po koncercie muzycznym przyszedł czas 
na występ kabaretowy PANA ANDRZEJA 
GRABOWSKIEGO pt. Żywot człowieka 
zabawnego”, który zgromadził tłumy 
widzów.  

Pod sceną amfiteatru JACEK JARZĄBEK
– wielokrotny Mistrz Polski, członek 
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Warsztaty odbywające 
się w ramach projektu 
”Kongres Kultury 
Gorczańskiej”
W okresie od lipca do października br. w Wiejskim Ośrodku 
Kultury w Ochotnicy Dolnej, w ramach projektu „Kongres Kultury 
Gorczańskiej”, dofinansowanego z programu Etnopolska 2019 r. 
organizowane były warsztaty rękodzielnicze, gwarowe, kulinarne 
i muzyczne. 

Klubu MKS Trial Ochotnica oraz trener 
najmłodszych chłopaków z klubu pokazał 
akrobacje na rowerze trialowym, które 
z pewnością zmroziły krew w żyłach 
u niejednego widza. 

Równie ciekawy pokaz, chociaż już nie 
na rowerze tylko z piłką zaprezentował 
młodziutki i utalentowany mieszkaniec 
Tylmanowej – Grzegorz Noworolnik.
Pokaz trików piłkarskich Freestyle Foot-
ball w jego wykonaniu to było doskonałe 
widowisko wzbogacone elementami 
akrobatycznymi. Przeróżne triki piłkarskie 
Grzegorza wykonywane były w rytm mu-
zyki i dopasowane w jej takt, co dodatko-
wo wzbogacało cały pokaz.  

Swoje akrobacje i możliwości fizyczne po-
kazali także chłopaki z grupy SCREAMO
TRIC wraz ze swoimi podopiecznymi 
(uczestnikami zajęć gimnastycznych odby-
wających się w Wiejskim Ośrodku Kultury 
w Ochotnicy Dolnej) oraz SPARTA CHE-
ER ELITE – trener grupy cheerleaders 

w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy 
Dolnej wraz z Darią Franczyk. 

Ostatnim punktem programu był koncert 
GRZEGORZA WILKA z zespołem WOLF.

Podczas niedzielnej imprezy przeprowa-
dzono loterię fantową na rzecz budowy 
„Domu życia” dla osób z niepełnospraw-
nością intelektualną, a dodatkowo wolon-
tariuszki zbierały pieniądze do puszek.

Przez całe dwudniowe święto towarzy-
szył nam kiermasz rękodzieła miejsco-
wych artystów oraz warsztaty rękodziel-
nicze. Prace rękodzielnicze pokazały 
również panie z Ośrodka Rehabilitacyjno 
– Edukacyjno – Wychowawczego, które  
wykonały je wspólnie ze swoimi pod-
opiecznymi. Bardzo dużą atrakcją była 
miniatura dawnego tartaku wodnego, 
którego pomysłodawcą oraz wykonawcą
był nieżyjący już Pan Józef Rusnak, 
a pomocnikami Pan Kazimierz Konopka
oraz Pan Tadeusz Chryczyk, którzy 
doprowadzili rozpoczęte dzieło do końca. 
Na festynie można było obejrzeć dawne 
ochotnickie fotografie przedstawiające 
codzienne życie oraz tradycję naszych 
przodków. Nie zabrakło również atrakcji 
dla dzieci. Festyn był też doskonałą oka-
zją do skosztowania regionalnych potraw 
przygotowanych przez panie ze Związku 
Podhalan Oddział w Ochotnicy Dolnej.   

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczest-
nikom festynu za wspólne świętowanie.

Uczestniczyły w nich dzieci, młodzież 
oraz dorośli z Ochotnicy i Tylmanowej. 
Warsztaty odbyły się również w Ośrodku 
Rehabilitacyjno – Edukacyjno - 
Wychowawczym w Ochotnicy Dolnej na 
Brysiówce – wspólne pieczenie kruchych 
ciasteczek. 

W warsztatach, oprócz mieszkańców 
Gminy Ochotnica Dolna, udział wzięła 
45 osobowa grupa młodzieży ze Szkoły 
Podstawowej nr 54 w Krakowie. 

Głównym celem prowadzenia warsztatów 
była integracja, zapobieganie wykluczeniu 
społecznemu, zachęcenie  do podtrzymy-
wania i utrwalania tradycji oraz zwięk-
szenie tożsamości kulturowej Ochotnicy 
i Tylmanowej. Warsztaty były doskonałą 

okazją do odkrycia talentów artystycz-
nych, kulinarnych i muzycznych. 

Łącznie z warsztatów skorzystało ponad 
200 osób. Były to urozmaicone zajęcia 
pod względem warsztatowym, uczestnicy 
chętnie słuchali swoich instruktorów cze-
go efektem były profesjonalnie wykonane 
prace i pyszne potrawy.

WARSZTATY KULINARNE 
Prowadząca – Janina Urbaniak 
 
Zajęcia kulinarne oparte były na prze-
pisach własnych pani Janiny Urbaniak 
– prowadzącej warsztaty. Podczas zajęć 
uczestnicy poznawali tajniki kuchni 
regionalnej, uczyli się piec i gotować 
potrawy lokalne. W części praktycznej 

uczestnicy przygotowywali wybrane 
posiłki, wspólnie degustowali je i wymie-
niali doświadczenia kulinarne. Uczyli się 
przygotowywania prostych potraw oraz 
odpowiedniego dobierania składników 
potrzebnych do ich sporządzenia, a także 
kształcili w sobie poczucie estetyki 
oraz higieny podczas przygotowywania 
posiłków.

Uczestnicy zajęć kulinarnych podczas 
warsztatów nauczyli się przyrządzać 
następujące potrawy:
- zupa krem z czarnych jagód (borówek),
- placki z tartych ziemniaków pieczone 
na blasze,
- kluski ziemniaczane,

- placki z blach,
- kruche ciasteczka,
- kotlety z bobu,
- kotlety jajeczne  

WARSZTATY RĘKODZIELNICZE 
Prowadzący: 
Jadwiga Bandyk – papierowa wiklina 
Władysława Kurzeja – haft matematycz-
ny, makrama 

Papierowa wiklina to nowa technika 
rękodzieła artystycznego, prosta i tania, 
a jednocześnie efektowna, polegająca na 
wykonywaniu ozdób, dekoracji, koszy-
ków itd. ze skręcanych rurek papieru. 
Papierowa wiklina jest formą recyklingu. 
Wykorzystując ogólnie dostępny materiał 
(makulatura) stworzyć można oryginalne 
i niezwykle trwałe formy. Warsztaty z wi-
kliny papierowej prowadziła Pani Jadwiga 
Bandyk, która od lat z pasją wyplata 
różne przedmioty z wikliny papierowej. 
Uczestnicy warsztatów poznali sposoby 
wyplatania wikliną papierową i uczyli się 
wykonywać koszyczki i inne ozdoby.

Makrama to sztuka wiązania sznurków, 
bez użycia igieł, drutów czy szydełka, 
która znana była już w starożytności. 
Przez wiele lat makrama znikła z naszych 
domów. Dziś przeżywa renesans, przyszła 
pora na przypomnienie sobie umiejęt-
ności wiązania sznurków, bo makrama 
ta znów jest modna. Zajęcia cieszyły się 
ogromnym powodzeniem i zaintereso-
waniem. Z wielką uwagą i skupieniem 
słuchano pani Władysławy, która z pasją 
opowiadała o swojej pracy oraz dawała 
cenne uwagi podczas wykonywania list-
ków tą mało znaną techniką. Uczestnicy 
warsztatów poznali podstawowe sploty, 
które pozwalają na samodzielne wyko-
nanie swoich prac. Młodzież, dzieci oraz 
opiekunowie byli pod wielkim wrażeniem 
dzieł, które prezentowała pani Włady-
sława. 

Warsztaty z haftu matematycznego. Haft 
matematyczny to obraz graficzny w szcze-
gólny sposób wykonany nićmi na kartonie 
lub innym twardym podłożu. Nici mogą 
być zwykłe, wełniane, mulina lub inne. 

Najlepiej użyć kolorowych jedwabnych 
nici lub muliny. Na pierwszy rzut oka haft 
matematyczny może wydawać się nie-
zwykle skomplikowanym do wykonania, 
ale naprawdę tak nie jest. Na zajęciach 
pod czujnym okiem pani Władysławy 
dzieci, młodzież i dorośli wykonywali 
proste wzory tj.: jajka, koszyczki, choinki, 
gwiazdki. 

Efekty warsztatów rękodzielniczych moż-
na było obejrzeć 6 października podczas 
Kongresu Kultury Gorczańskiej. 

WARSZTATY MUZYCZNE
Prowadzący – Leszek Szewczyk 

W ramach zajęć muzycznych uczestni-
cy szlifowali grę, przede wszystkim na 
instrumentach smyczkowych, ale również 
śpiew. Zajęcia miały na celu naukę daw-
nego stylu gry i śpiewu melodii ludowych 
z terenu górali gorczańskich, bazując na 
rodzimym repertuarze. Sposób nauki po-
legał na bezpośrednim przekazie metodą 
„ze słuchu”.

Efektem warsztatów są nagrania ścieżki 
dźwiękowej w wykonaniu dziecięcej 
i młodzieżowej kapeli zespołu regio-
nalnego „Spod Gorca” oraz Młodzieżo-
wego Zespołu Folkowego „Hajnica”. Do 
projektu zaangażowano także seniorów 
z zespołu śpiewaczego „Belkoty Ochot-
nickie”. Podczas wspólnych spotkań został 

wykorzystany ich potencjał, doświadcze-
nie i przeżycia, które przekazali młod-
szemu pokoleniu. Dodatkową wartością 
współpracy wielopokoleniowej było 
przekazanie melodii i tekstów dawnych 
śpiewek gorczańskich. 

Efekty warsztatów można było zobaczyć 
i posłuchać podczas Kongresu Kultury 
Gorczańskiej, w trakcie którego zespoły 
zaprezentują swój repertuar. Dodatkowo 
na stronie wirtualnego etnomuzeum jest 
nagranie ścieżki dźwiękowej w formie 
mp3. 
   
W dniach 3 – 5 października odbyły się 
również warsztaty muzyczne dwóch 
orkiestr dętych - kaszubskiej i ochotnic-
kiej. Orkiestra Dęta OSP Ochotnica Dolna 
oraz Orkiestra Dęta Gminy Wejherowo 
zagrały koncert podczas Kongresu Kultury 
Gorczańskiej.  

WARSZTATY GWAROWE 
Prowadzący – Agata Chlipała 

Dzieci i młodzież coraz rzadziej posługują 
się gwarą. Chcąc ją zachować zorganizo-
wane zostały dla nich warsztaty, mające 
na celu ocalenie unikatowych wartości 
związanych z językiem, którym od zawsze 
posługiwano się w Ochotnicy i Tylmano-
wej. 

Podczas warsztatów dzieci i młodzież 
poznały słowa gwarowe, ich znaczenie 
i uczyły się ich wymowy.  
 
Warsztaty skierowane były do uczniów 
szkoły podstawowej. 

Dofinansowano ze środków Narodowego 
Centrum Kultury w ramach Programu 
EtnoPolska 2019. 
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AW szkołach prowadzone 
były warsztaty historyczne 
”Śladami Pamięci” 

”Śladami partyzantów” 
– warsztaty historyczne 
w terenie 

Kongres Kultury 
Gorczańskiej 
– podsumowanie
 i… wspomnienia 

W październiku, w szkołach na terenie Gminy Ochotnica Dolna, 
odbyły się warsztaty historyczne w ramach zadania „Śladami Pamięci” 
realizowanego przez Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej. 
Zadanie dofinansowane jest  z programu „Koalicja dla Niepodległej”. 

W sobotę, 12 października, uczniowie z SP im. Marii Konopnickiej 
w Ochotnicy Górnej ruszyli w góry śladami partyzantów. 
Ich przewodnikiem był dr Dawid Golik, który podczas wędrówki 
gorczańskimi szlakami przybliżał uczniom historię regionu. 

Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej realizował projekt pn. 
„KONGRES KULTURY GORCZAŃSKIEJ”dofinansowany ze środków 
Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2019.

Warsztaty z uczniami prowadzili dr Dawid 
Golik i Wojciech Mulet. Zajęcia odbyły się 
w SP im. Marii Konopnickiej w Ochotnicy 
Górnej, SP im. Bohaterów Krwawej 
Wigilii w Ochotnicy Dolnej - Młynne, 
SP im. ks. Jana Twardowskiego w Tyl-
manowej, SP im. mjra H. Sucharskiego 
w Tylmanowej. 

Dofinansowano ze środków Programu 
Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 
2017-2022 w ramach Programu Dotacyj-
nego „Koalicje dla Niepodległej”.

Wyprawa rozpoczęła się w os. Jamne
w Ochotnicy Górnej. Uczestnicy, żółtym
szlakiem ruszyli w stronę dawnej Hawiar-
skiej Koliby. Wyszli na Przehybę gdzie 
odnaleźli relikty kultury pasterskiej. Na 
Przehybce mieli możliwość zobaczyć 
zarastające polany. Następnie grupa udała 

się na Przysłop, a stamtąd na Bieniowe 
w rejon dawnego gospodarstwa wzoro-
wego. 

Następnie uczniowie stanęli nad grobem 
plutonowego Władysława Pisarskiego 
„Piwonii”, po czym grupa zeszła do os. 

Skałka, gdzie dr Golik pokazał uczniom 
budynek sztabu Juliana Zapały „Lampar-
ta”. Ze Skałki uczestnicy wycieczki udali 
się z powrotem do os. Jamne. Przy kaplicy 
z relikwiami św. Maksymiliana Kolbego 
dr Dawid Golik przekazał uczniom już 
ostatnie informacje związane z historią 
kaplicy na Sołtysce.   

Zapraszamy wszystkich mieszkańców na 
kolejne warsztaty terenowe z dr. Dawi- 
dem Golikiem, które odbędą się 26 paź-
dziernika w Tylmanowej oraz 27 paź-
dziernika w Ochotnicy Dolnej. 
Szczegółowe informacje wkrótce. 

Projekt dofinansowany ze środków 
Programu Wieloletniego Niepodległa na 
lata 2017 – 2022 w ramach Programu 
Dotacyjnego „Koalicja dla Niepodległej” 

Partnerami w ramach realizacji zadania 
byli: Wiejski Ośrodek Kultury w Ochot-
nicy Górnej, Wiejski Ośrodek Kultury 
w Tylmanowej, szkoły z Gminy Ochotnica 
Dolna, Ośrodek Rehabilitacyjno-
Edukacyjno-Wychowawczy w Ochotnicy 
Dolnej, twórcy ludowi z Gminy Ochotnica 
Dolna, zespół regionalny „Spod Gorca”, 
młodzieżowy zespół folkowy Hajnica, 
Okiestra Dęta OSP Ochotnica Dolna, 
Orkiestra Dęta z zaprzyjaźnionej Gminy 
Wejherowo.

Celem organizacji Kongresu Kultury Gor-
czańskiej było zaproszenie do współpracy 
lokalnych twórców ludowych, rzemieśl-
ników, rolników kultywujących dawne 
tradycje  oraz naukowców i amatorów 
w tym historyków i etnografów zainte-
resowanych kulturą lokalną Ochotnicy 
i Tylmanowej – wsi bazujących na kultu-
rze etnicznej i ludowej – w celu transfe-
rowania dawnych wzorców do współ-
czesnej kultury oraz ustalenia sposobów 
działania mających na celu ożywienie 
i promocję współczesnej kultury ludowej 
oraz zainteresowania nią dzieci i mło-
dzieży. Głównym celem Kongresu było 
kultywowanie, poznawanie i zaprezento-
wanie przepięknej i jakże bogatej kultury 
gorczańskiej, która objawia się w dużej 
mierze w twórczości lokalnych artystów, 
dlatego w ramach projektu zaprezentowa-
liśmy dorobek ludowy poprzez wydanie 
publikacji, nagranie dźwiękowe, zbudowa-
nie wirtualnego etnomuzeum oraz prze-
prowadzenie warsztatów muzycznych, 
rękodzielniczych, kulinarnych i gwaro-
wych. Organizacja Kongresu w znaczący 
sposób zapromowała unikatowe wartości 
związane z tożsamością wielokulturowych 
korzeni wsi Tylmanoweji Ochotnicy i ich 
wpływ na twórczość artystyczną lokal-
nych twórców, ale także życie codzienne 
mieszkańców.

W okresie od lipca do października pod 
fachowym okiem lokalnych artystów 
w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotni-
cy Dolnej organizowane były warsztaty 
rękodzielnicze, gwarowe, kulinarne 
i muzyczne. Uczestniczyły w nich dzieci, 
młodzież oraz dorośli z Ochotnicy 
i Tylmanowej. Przeprowadziliśmy także 
warsztaty wyjazdowe - odwiedziliśmy 

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno 
- Wychowawczy w Ochotnicy Dolnej na 
Brysiówce, aby wspólnie z podopiecznymi 
upiec kruche ciasteczka.W warsztatach, 
oprócz mieszkańców Gminy Ochotnica
Dolna, udział wzięła 45-osobowa grupa 
młodzieży ze Szkoły Podstawowej 
nr 54 w Krakowie.

Głównym celem prowadzenia warszta-
tów było przede wszystkim zachęcenie 
do podtrzymywania i utrwalania tradycji 
oraz zwiększenie tożsamości kulturowej 
Ochotnicy i Tylmanowej,ale także integra-
cja, zapobieganie wykluczeniu społeczne-
mu, jak również była todoskonała okazja 
do odkrycia talentów artystycznych, 
kulinarnych i muzycznych.

W dniach 03-06.10.2019r. – od czwartku
do niedzieli Gmina Ochotnica Dolna 
tętniła życiem kulturalnym. Bezpośrednio 
przed główną imprezą podsumowującą 
cały projekt zorganizowano kilkudniowy 
plener rzeźbiarski, podczas którego piły 
motorowe nie ustawały, by na niedzielny 
finał wszystkie dzieła były gotowe. Wy-
konano rzeźby o charakterze góralskim, 
nawiązujące do naszych przodków i na-
szej tradycji oraz o charakterze sakralnym. 
Oprócz lokalnych rzeźbiarzy do pleneru 
zaproszono także artystów i innych 
stron Polski (udział wzięła również Pani 
z Ukrainy), aby wspólnie spędzić kilka dni 
przy tworzeniu wspaniałych dzieł sztuki, 
porozmawiać o swoich pasjach, wymie-
nić doświadczenia i podzielić się swoimi 
umiejętnościami. Efektami pleneru są 
piękne ławki, na których będzie można 
spocząć i nacieszyć oko w Centrum Gmi-
ny Ochotnica Dolna przy Urzędzie Gminy 
oraz przy Wiejskim Ośrodku Kultury 
w Ochotnicy Dolnej.

Ponadto w ogromnym zapale przy sztalu-
gach i płótnie pracowali także miejscowi 

i zaproszeni malarze.Niestety pogoda nie 
pozwoliła malarzom pracować bezpośred-
nio na łonie natury, dlatego artyści robili 
sobie spacery po Ochotnicy, fotografowali 
to, co według nich warte było uwiecznie-
nia na płótnie i tak oto powstały piękne 
obrazy wspaniałych gorczańskich pejzaży, 
kapliczek, kościoła i dawnej architektury.
Wystawę obrazów można oglądać 
w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy 
Dolnej. 

W piątek i w sobotę szlifowały formę 
dwie orkiestry dęte: kaszubska Orkiestra 
Dęta Gminy Wejherowo oraz góralska 
Orkiestra Dęta OSP Ochotnica Dolna, 
a wszystko po to, by w niedzielę dać pięk-
ny wspólny (prawie 80-osobowy) koncert 
dla zgromadzonej publiczności. Była to 
wspaniała okazja do zapoznania się, nauki 
utworów regionalnych zarówno gorczań-
skich jak i kaszubskich, powiększenia 
repertuaru muzycznego obydwu orkiestr, 
a przede wszystkim poznania dwóch róż-
norodnych kultur i wymiany doświadczeń 
muzycznych.

Podczas 4 - dniowego Kongresu Kultury 
Gorczańskiej można było wziąć udział                       
także w warsztatach kulinarnych, ręko-
dzielniczych oraz gwarowych. W kuchni 
pod czujnym okiem i doradztwem Pani 
Janiny uczestnicy gotowali juchę ochot-
nicką, kapustę z grochem, piekli placki 
na blachach oraz smażyli pyszne oponki. 
Gorczańskich smakołyków można było 
popróbować w niedzielę podczas finału 
projektu. Na warsztatach rękodzielniczych 
uczestnicy uczyli się zaplatać sznurki 
w piękne makramy, wykonywali kartki 
okolicznościowe metodą haftu mate-
matycznego oraz uczyli się wyszywać 
góralskie gorsety malutkimi koralikami, 
a jest to nie lada sztuka wymagająca 
dużej precyzji.Bardzo cieszy fakt, że wielu 
uczestników warsztatów bardzo zaintere-
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sowała praca rękodzielnicza i już czekają 
na kolejne zajęcia, a w domu wykonują 
różne prace na podstawie wiedzy, jaką 
zdobyli podczas warsztatów. 

Dla wszystkich zainteresowanych kul-
turą gorczańską oprócz prac ręcznych 
i ucieszenia oka zorganizowano również 
coś dla „ducha”. Pan Wojciech Śliwiński 
– autor książki „Szałasy w Gorcach, czyli  
krajobrazy utracone” wygłosił prelekcję 
na temat starych kolib pasterskich znaj-
dujących się w Gorcach.Była to bardzo 
ciekawa lekcja, ponieważ znaczna część 
z omawianych kolib utrzymała się do 
dzisiaj i spacerując po Gorcach można je 
zobaczyć, wejść do nich, pooglądać i przy-
pomnieć sobie ich historię, którą poznali-
śmy podczas prelekcji Pana Wojciecha.

W sobotnie przedpołudnie dzieci wraz ze 
swoimi opiekunami spotkały się z Panią 
Stanisławą Szewczyk - autorką książki pt. 
„Wiyrse i zabawy dlo dzieci – Kochonym 
dzieciom małym i duzym, a nedesyćko 
babkom i dziadkom”. Podczas spotkania 
Pani Stanisława pokazała dzieciakom, jak 
fajnie, przyjemnie a przede wszystkim 
wspólnie w dużej gromadzie spędzały 
czas dzieci w czasach dawnych, kiedy nie 
było zabawek, telewizorów, kompute-
rów, smartfonów i innych urządzeń, bez 
których dzieci w dzisiejszych czasach nie 
wyobrażają sobie życia. Dzieci chętnie 
nauczyły się dawnych - niestety już zapo-
mnianych gorczańskich zabaw podwór-
kowych, które mamy nadzieję będą przez 
nie coraz częściej „wykorzystywane”… 
Dzieci bardzo chętnie słuchały również 
wierszy, które w interesujący sposób 
czytała im Pani Stanisława.

Finałem kilkumiesięcznych warsztatów 
oraz trzydniowego pleneru był „Kongres 
Kultury Gorczańskiej”, który odbył się 
w sali bankietowej restauracji „OCH” 
w Ochotnicy Dolnej.Na otwarcie wiel-
kiego święta Kultury Gorczańskiej dwie 
orkiestry: Orkiestra Dęta Gminy Wejhe-

rowo oraz Orkiestra Dęta OSP Ochotnica 
Dolna wykonały marsza „Intrada regional-
na”. Po powitaniu i uroczystym otwarciu 
Kongresu zagrała kapela góralska Mate-
usza Tarchały, a w dalszej części odbył się 
koncert dwóch zaprzyjaźnionych orkiestr: 
góralskiej i kaszubskiej. Następnie dr inż. 
arch. Pan Krzysztof Wielgus wygłosił 
prelekcję pt. „U źródeł architektury 
i krajobrazu Gorców”. Wielkim zaintere-
sowaniem cieszył się pokaz rzeźbienia 
piłami motorowymi, podczas którego 
powstały piękne dzieła. Na finał Kongre-
su zaproszono kilka gorczańskich grup 
muzycznych. Dla licznie zgromadzonej 
publiczności zagrały i zaśpiewały zespoły 
działające przy Wiejskim Ośrodku Kultu-
ry: Młodzieżowy Zespół Folkowy Hajnica, 
kapela góralska dziecięcego zespołu 
regionalnego Spod Gorca, dziewczęca 
kapela góralska Wstonzecki. Opiekunem 
muzycznym wymienionych zespołów jest 
pan Leszek Szewczyk. Można było usły-
szeć również kapelę góralską „Ochotni” 
oraz posłuchać dawnych ochotnickich 
piosenek w wykonaniu grupy śpiewaczej 
„Ochotnickie Belkoty”.

Bardzo ważnym i wzruszającym mo-
mentem zarówno dla organizatorów jak 
i artystów była promocja książki, o Twór-
cach Ludowych z Ochotnicy i Tylmanowej 
pt. „Z zamiłowania do sztuki i tradycji 

– pasje i talenty górali gorczańskich”. 
Kierownik Wiejskiego Ośrodka Kultury
w Ochotnicy Dolnej Monika Jagieła 
z ogromną radością i łezką wzruszenia po-
dziękowała artystom za wspaniałe dzieła, 
krzewienie lokalnej kultury i serdeczność 
z jaką spotkała się podczas przygotowy-
wania materiałów do książki. Wójt Gminy 
Tadeusz Królczyk powiedział: Ta książka 
jest hołdem dla artystów, którym składam 
wielkie podziękowania. Naszym dziedzic-
twem kulturowym jest nasza historia, nasza 
gwara, architektura, nasi twórcy i nasz 
krajobraz. Artysta to jest człowiek, który 
angażuje umysł, ręce i serce – mówił dalej 
wójt i dodał: – Kolejnym etapem będzie 
wyjście z naszymi artystami i z muzyką na 
zewnątrz, aby cały świat się dowiedział jak 
nasza kultura jest fantastyczna. A my sami 
musimy sobie uświadomić jak wielka i cenna 
rzecz jest w naszych rękach i musimy o nią 
dbać.

Następnie Wójt Gminy wraz z kierownik
WOK przedstawili 50 twórców z Ochotni-
cy Górnej, Dolnej i Tylmanowej, o których 
jest publikacja opowiadając o każdym 
z nich kilka słów i wręczając im pamiątko-
we upominki. 

Uczestnicy kongresu mieli oczywiście 
okazję nacieszyć oczy wspaniałymi 
dziełamiwykonanymi przez artystów, 
bowiem na czas kongresu zorganizowano 
wystawę ich prac. Można było obej-
rzeć również prace wykonane podczas 
kilkumiesięcznych warsztatów przez 
uczestników, a także wystawę malarską 
zatytułowaną  „Ku Gorcom” dr hab. inż. 

Koncert Niepodległa  
w Ochotnicy Dolnej
11 listopada w dniu 101. rocznicy odzyskania przez Polskę 
Niepodległości na Wzgórzu Tarchałowskim przy Krzyżu 
Niepodległości odprawiona została uroczysta Msza Święta 
za Ojczyznę z oprawą muzyczną kapeli góralskiej Spod Gorca 
i Wstonzecki oraz Chóru Parafialnego. 

Wieczorem w Wiejskim Ośrodku Kultury 
w Ochotnicy Dolnej odbył się koncert 
pieśni patriotycznych Niepodległa. Przed 
licznie zgromadzoną publicznością, na 
scenie wystąpiła Rodzina Cudzichów. 
Zespołowi towarzyszyli uczestnicy zajęć 
muzyczno – teatralnych prowadzonych 
w WOK, którzy przygotowali montaż 
muzyczno – słowny o losach Polski i jej 
drodze do wolności. Na scenie wystąpił 
także zespół regionalny „Wstonzecki”                  
z Ochotnicy Dolnej. 

Koncert Niepodległa odbył się w ramach 
zadania „Pamięci Niepodległej – Małej 
Ojczyzny” realizowanego przez Wiejski 
Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej we 
współpracy z Wiejskim Ośrodkiem Kultu-
ry w Ochotnicy Dolnej. 

Dofinansowano ze środków Programu 
Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 
2017-2022 w ramach Programu Dotacyj-
nego „Koalicje dla Niepodległej”.

arch. Jadwigi Środulskiej- Wielgus. To nie 
koniec atrakcji, ponieważ do podziwiania 
były też obrazy namalowane podczas 
pleneru, a gości kongresu witały przepięk-
ne rzeźby (efekt pleneru rzeźbiarskiego) 
ustawione przed budynkiem restauracji. 
Oprócz rzeźb na zewnątrz stała także 
ruchoma makieta dawnego tartaku. 
Przygotowano też wystawę dawnych 
sprzętów użytku codziennego, a ogromną 
radość dało uczestnikom czytanie opisów 
tychże sprzętów. Były to bowiem rymo-
wanki lokalnej poetki Pani Stanisławy 
Gołdyn. Wielbiciele lokalnej kultury mogli 
obejrzeć również stare fotografie z Gor-
ców oraz wystawę historyczną „Pamięci 
Niepodległej – Małej Ojczyzny”.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się 
projekcja filmu „Ostatni górale” oraz 
spotkanie z bohaterami tej opowieści, 
którzy opowiedzieli o swoim ciekawym 
życiu w górach i obcowaniu na co dzień 
z przyrodą oraz o pasterstwie i muzyce 
pasterskiej, która od zawsze towarzyszy 
wypasowi owiec. 

Podczas kongresu Związek Podhalan Od-
dział w Ochotnicy Dolnej przeprowadził 
konkurs wiedzy o Ochotnicy i Tylmano-
wej, który miał licznych uczestników, 
a tym najlepszym wręczono nagrody 
rzeczowe. 

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
z Ochotnicy Górnej przygotowały regio-

nalne potrawy,zaś juchę ochotnicką oraz 
kapustę z grochem,a także inne potrawy 
regionalne dla wszystkich zebranych 
przygotowała podczas warsztatów 
kulinarnych pani Janina Urbaniak wraz 
z uczestnikami warsztatów. 

Na wspólne świętowanie Kultury Gor-
czańskiej zaproszone zostały również 
zespoły z zewnątrz. Publiczności bardzo 
podobał się klimatyczny koncert ro-
dowitej góralki Gosi Babiarz - Megitzy 
– kontrabasistki, kompozytorki i autorki 
tekstów zagrany wraz ze wspaniałymi 
muzykami. Na zakończenie kongresu 
zagrał zespół folkowy Turnioki, który 
zaraził publiczność niesamowitą energią 
i porwał zebranych do tańca i śpiewu na 
góralską nutę. 

W ramach projektu pn. Kongres Kultury 
Gorczańskiej powstało wirtualne Etnomu-
zeum, w którym prezentowani są twórcy  

z Ochotnicy i Tylmanowej, dawne sprzęty 
gospodarstwa domowego, a także efekty 
warsztatowe:nagrania ścieżki dźwiękowej 
w formie mp3 zespołów: Spod Gorca, 
Wstonzecek, Belkotów Ochotnickich 
oraz Hajnicy. Etnomuzem będzie na 
bieżąco aktualizowane i rozbudowywane 
o kolejnych artystów, kolejne dzieła i ko-
lejne sprzęty domowego użytku.

Całej imprezie towarzyszyła wspaniała, 
miła i pełna naturalnej spontaniczności 
atmosfera. Każdy uczestnik Kongresu 
otrzymał książkę poświęconą naszym 
lokalnym twórcom.

Organizatorem Kongresu Kultury 
Gorczańskiej był Wiejski Ośrodek 
Kultury w Ochotnicy Dolnej 
oraz Gmina Ochotnica Dolna.

Dofinansowano ze środków Narodowego 
Centrum Kultury w ramach programu 
Etnopolska 2019.
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Spotkanie rozpoczęło się od zbiórki 
uczestników w Wiejskim Ośrodku Kultu-
ry w Ochotnicy Dolnej, gdzie uczniowie 
musieli zmierzyć się z pierwszymi trudno-
ściami w rozwiązaniu zagadek. Następnie 
uczestnicy, podzieleni na grupy, ruszyli 
w teren. 

Zanim rozpoczął się koncert Wójt 
Gminy Tadeusz Królczyk przywitał gości, 
opowiedział o realizowanym przez 
Gminę projekcie i podziękował Marszał-
kowi Województwa Małopolskiego za 
dofinansowanie i możliwość rozwoju 
orkiestry. Następnie p. Halina Jagieła, 
w imieniu członków orkiestry odczytała 

Poszukiwania zakończone  
- gra terenowa w Ochotnicy

Koncert Orkiestry Dętej 
OSP Ochotnica Dolna 
w ramach projektu

19 listopada uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy 
Ochotnica Dolna, wraz z opiekunami, wzięli udział w zajęciach 
warsztatowych mających na celu opracowanie gry terenowej 
„Śladami Pamięci”. 

W niedzielne popołudnie (24.11.) na scenie Wiejskiego Ośrodka 
Kultury w Tylmanowej wystąpiła Orkiestra Dęta OSP z Ochotnicy 
Dolnej. Koncert był zwieńczeniem projektu realizowanego przez 
Gminę Ochotnica Dolna przy wsparciu finansowym Województwa 
Małopolskiego w ramach programu „Małopolskie Orkiestry 
Dęte 2019 - NA START!”. Gmina Ochotnica Dolna otrzymała 
dofinansowanie na zadanie: pn. „Kultywowanie lokalnej twórczości 
poprzez doposażenie Orkiestry Dętej OSP Ochotnica Dolna oraz 
organizację koncertu”. 

Po kilku godzinach biegania, szukania 
wskazówek, rozwiązywania zadań - 
wreszcie udało się odnaleźć schowaną 
w piwnicy w os. Leskówka szkatułkę. 
Zwyciężyła grupa, która reprezentowała 
Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II 
w Ochotnicy Dolnej. 

króciutką rymowankę autorstwa lokalnej 
poetki pani Stanisławy Gołdyn, w którym 
znalazło się też kilka słów skierowanych 
do mieszkańców Tylmanowej. Mianowice 
Tylmanowianie zostali zaproszeni do przy-
łączenia się do współtworzenia orkiestry. 
Następnie Wójt Gminy przekazał zaku-
pione z projektu instrumenty: saksofon 

altowy i sakshorn tenorowy, na których 
to saksofonistka oraz tenorzysta zagrali 
krótkie solo. W ramach projektu zakupio-
no również akcesoria muzyczne: 
książeczki marszowe oraz futerały 
na statywy i talerze perkusyjne oraz 
chimesy.

Orkiestra Dęta OSP Ochotnica Dolna od 
samego początku istnienia pełni szcze-
gólną rolę w życiu kulturalnym swojego 
regionu i znajduje się w czołówce orkiestr 
dętych w Małopolsce. Uświetnia swoją 
grą wszystkie najważniejsze uroczystości 
szczebla lokalnego, a występując poza 
granicami gminy a nawet kraju jest jej 
swoistą wizytówką. 

W swoim repertuarze Orkiestra Dęta OSP 
Ochotnica Dolna posiada utwory patrio-
tyczne, regionalne, kościelne, poważne, 
rozrywkowe, a także utwory filmowe.  
Orkiestra rozpoczęła koncert od utworu  
„Polonez” z filmu „Pan Tadeusz”. Następ-
nie wykonała kilka utworów regionalnych, 
ponieważ celem zadania pn. „Kultywowa-
nie lokalnej twórczości poprzez dopo-
sażenie Orkiestry Dętej OSP Ochotnica 
Dolna oraz organizację koncertu” jest 

Zajęcia w terenie i grę terenową przygo-
tował Krzysztof Petek – pisarz, dzienni-
karz, podróżnik, instruktor survivalu, spe-
cjalista w organizacji tego typu wydarzeń 
na terenie całej Polski.

Była to żywa lekcja historii połączona 
z aktywnością fizyczną i dobrą zabawą. 
Serdecznie dziękujemy prowadzącemu, 
opiekunom i uczniom za udział w zaję-
ciach warsztatowych. 

Dofinansowano ze środków Programu 
Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 
2017-2022 w ramach Programu Dotacyj-
nego „Koalicje dla Niepodległej”.

W Ochotnicy Górnej 
odbyło się Święto Kultury 
Pasterskiej 
Ochotnica Górna od wieków słynęła z kultury pasterskiej, która jest 
wciąż żywa i strzeżona przez mieszkańców. Co roku, w Ochotnicy 
Górnej odbywa Watra Ochotnicka połączona z redykiem owiec 
i pokazem wyrobów sera. W tym roku, wydarzenie to zostało 
zorganizowane już po raz XXIII. 

utrzymanie tożsamości regionalnej wraz 
z popularyzacją tradycji kulturowych. 
Pieśni ludowe to pieśni wymyślane przez 
wiejskich pieśniarzy, a następnie spisane 
przez wiejską inteligencję czy etnogra-
fów. Jednym z najbardziej „płodnych” 
regionów pieśni ludowej są polskie góry. 
Piosenki góralskie znane są w każdym 
zakątku kraju i to właśnie one stanowią 
trzon naszej listy pieśni ludowych. Zgro-
madzona w Wiejskim Ośrodku Kultury           
w Tylmanowej publiczność wysłuchała 
między innymi pięknej góralskiej ballady 
o tytule „Dwie tęsknoty”, opowiadającej 
o „zalotach”, miłości i tęsknocie dwojga 
młodych ludzi, a zaśpiewali ją: Natalia 
Szczepaniak oraz Zbigniew Chlebek. 
Oprócz piosenek regionalnych orkiestra 
wykonała jeszcze utwory rozrywkowe 
i utwory filmowe z przepięknym wokalem 
Natalii Szczepaniak. W utworze „Zakocha-
ny pasterz”, który to orkiestra publicznie 
zagrała po raz pierwszy solo saksofonowe 
wykonała Magdalena Chlebek. 

Po zagraniu przez orkiestrę ostatniego 
utworu prowadząca koncert - kierownik 
WOK w Ochotnicy Dolnej podziękowała 
kierownikowi Wiejskiego Ośrodka Kultury 
w Tylmanowej Panu Janowi Ligasowi za 
zaproszenie oraz współpracę. 

Publiczność jednak nie pozwoliła 
orkiestrze i wokalistce zejść ze sceny.                                   
Na bis wykonano utwór „One Moment 
in Time”.

Projekt realizowany przy wsparciu finan-
sowym Województwa Małopolskiego

WOK OCHOTNICA GÓRNA 

Na wniosek Wiejskiego Ośrodka Kultury 
w Ochotnicy Górnej, zostało ono dofi-
nansowane przez Narodowe Centrum 
Kultury w Warszawie. W związku z tym, 
w dniach 10 – 11 sierpnia odbyło się 
dwudniowe Święto Kultury Pasterskiej. 

Pierwszego dnia został zorganizowany 
Kongres Kultury Pasterskiej podczas, 
którego prelegenci wygłosili referaty: 
„Pasterstwo w Gorcach”, „Szlak Kultury 
Wołoskiej oraz krajobraz gorczańskiej wsi 
Ochotnica”, „Historyczny przekaz nazw 
ról i osiedli oraz związane z nimi legendy. 
Ochotnica – dzieje i historia”. Uczestni-
cy paneli poszerzyli swoje wiadomości 
z zakresu m. in. antropologii kulturowej, 
folklorystyki, sztuki ludowej. 

W sobotę, dla uczestników, przygoto-
wano warsztaty z obróbki wełny owczej 
oraz pokaz góralskiego gotowania 
w wykonaniu Koła Gospodyń Wiejskich 
z Ochotnicy Górnej. Kongres Kultury 
Pasterskiej zakończył się wieczornym 
seansem filmowym – wyświetlony został 
film „Ostatni górale”.  

Drugiego dnia, Święto Kultury Pasterskiej, 
rozpoczęło się od redyku owiec prowa-
dzonego przez bacę Jarka Buczka wraz 
z juhasami. Następnie, została uroczyście 
rozpalona watra. Do jej rozpalenia zostali 
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zaproszeni m. in. Wójt Gminy Ochotnica 
Dolna Tadeusz Królczyk, Kierownik WOK 
w Ochotnicy Górnej Zdzisław Błachut, 
Sołtys Sołectwa Ochotnica Górna Wie-
sław Maciąga, Baca Jarek Buczek, miej-
scowy twórca ludowy Tomasz Hubiak.  

Po rozpaleniu watry przyszedł czas na 
oficjalne rozpoczęcie wydarzenia. Głos 
zabrał Wójt Gminy Ochotnica Dolna, 
który przywitał zebranych mieszkańców 
i gości, życząc wszystkim miłego popołu-
dnia. Na scenie rozbrzmiewała góralska 
muzyka grana przez miejscowe zespoły: 
Ochotni, Maili Ochotni, Spod Gorca, 
Muzyka Mateusza Tarchały, Wstonzecki 
oraz przez zaproszone zespoły: Muzyka 
Jaśka Kubika, Dębnianie, Góralska Hora, 
Ludova Hudoba Hanuliakovci z Martina. 
Na zakończenie imprezy zagrał zespół Gó-
ral Power, przy którym uczestnicy Watry 
Ochotnickiej bawili się do późnych godzin 
nocnych.  

Watrze towarzyszyły Warsztaty Kultury 
Pasterskiej: rzemieślnicze, gry na instru-
mentach pasterskich, tworzenie paster-
skich narzędzi i wyposażenie bacówki. 
Z kolei, baca – Jarek Buczek zaprezento-

wał pokaz życia na bacówce. Było strzy-
żenie barana oraz wyrób sera i oscypków. 
Odbyły się też liczne konkursy m. in: 
skrobanie ziemniaków, robienie masła 
w kierniczce, piłowanie drzewa. Wydarze-
niu towarzyszyła wystawa prac twórców 
ludowych z Gminy Ochotnica Dolna. 

Celem realizowanego zadania była pro-
mocja unikatowych wartości związanych 
z tożsamością wielokulturowych korzeni 

Ochotnicy i ich wpływu na twórczość 
artystyczną lokalnych artystów, ale także 
życie codzienne mieszkańców. Realizo-
wany projekt propaguje postawy oparte 
na świadomości własnej tożsamości 
kulturowej oraz szacunku i tolerancji dla 
kultury pasterskiej.  

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

W tym roku nieco skromniej niż dotąd, 
pod wodzą naszego wspaniałego dyrekto-
ra artystycznego tego spotkania gościli-
śmy doborową stawkę twórców w dolinie 
Jamne w Ochotnicy Górnej, gdzie otwarła 
swe podwoje ku sztuce nowa placówka 
na mapie kulturalnej - „Piwnica pod Wa-
natami” i jej galeria.

Niezapomniane chwile przeżyte w to-
warzystwie autorów podczas kilku dni 
plenerowych działań odcisnęły znów 
piękne ślady na ścieżkach gorczańskich 
poszukiwań artystycznych.

Owe ślady pozostaną wśród nas w Ochot-
nicy w postaci dzieł naszych gości, które 
z przyjemnością udostępnimy szerokiemu 
odbiorcy przygotowując w najbliższym 
czasie miejsce ich ekspozycji.
Dziękujemy serdecznie wszystkim arty-
stom za owoce Waszej pracy i życzymy 
nieustającej mocy twórczej!

Tekst i zdjęcia: Michał Busek 

Gorczańskie spotkania 
artystów na Szlaku 
Wołoskim 2019 
W wakacyjnym nastroju, chociaż w tonacji powoli odchodzącego lata, 
odbyły się w Ochotnicy Górnej w dniach 2 - 8 września coroczne 
spotkania artystów związanych ze szczególną kulturą i sztuką Szlaku 
Wołoskiego.

W sobotę, z samego rana, goście udali 
się do Wiejskiego Ośrodka Kultury 
w Ochotnicy Górnej, aby obejrzeć ekspo-
zycję muzealną m. in. szczątki Liberatora, 
który rozbił się w Gorcach zimą 1944 r. 
Kierownik WOK w Ochotnicy Górnej 
Zdzisław Błachut przedstawił zebranym 
krótki zarys dziejów Ochotnicy. Następ-
nie uczestnicy Zlotu udali się Ochotnicy 
Dolnej. Tutaj, wraz z Wójtem Gminy 
Ochotnica Dolna Tadeuszem Królczykiem 
oraz Sekretarz Gminy Ochotnica Dolna 
i Radną Rady Powiatu Nowotarskiego 
Marią Łojas – Jurkowską złożyli kwiaty 
pod pomnikiem ku czci ofiar „krwawej 

Opracowana wystawa miał uczcić ponad 
stuletnią wolność i zaprezentować drogę 
do wolności Ochotnicy i Tylmanowej. Wy-
stawa składała się z około 100 starych, 
biało – czarnych zdjęć. Została opracowa-
na przez Pana Tadeusza Morawę. 

W sobotę, na skweru w Ochotnicy Gór-
nej, nastąpiło oficjalne otwarcie wystawy 
przez Wójta Gminy Ochotnica Dolna 
Tadeusza Królczyka i Tadeusza Morawę.

Wernisaż wystawy odbył się w ramach 
Europejskich Dni Dziedzictwa 2019.      

W wydarzeniu wzięli udział uczestnicy 
XXXIV Zlotu Synów i Córek Pułku oraz 
Kresowian. 

Dofinansowano ze środków Programu 
Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 
2017-2022 w ramach Programu Dotacyj-
nego „Koalicje dla Niepodległej”.

Zlot Synów i Córek Pułku  
w Ochotnicy

Wernisaż wystawy  
”Pamięci Niepodległej  
– Małej Ojczyzny” 

W weekend (13 – 15 września) odbył się XXXIV Zlot Synów i Córek 
Pułku oraz Kresowian. Uczestnicy Zlotu w piątek odwiedzili Kraków, 
by tam m. in. złożyć kwiaty pod pomnikiem Armii Kraków na 
cmentarzu wojskowym oraz Ochotnicę. 

W związku z realizowanym przez Wiejski Ośrodek Kultury 
w Ochotnicy Górnej projektem dofinansowanym z programu „Koalicja 
dla Niepodległej” 14.09. odbył się wernisaż wystawy upamiętniającej 
101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości „Pamięci 
Niepodległej – Małej Ojczyzny”. 

wigilii”. Wójt przybliżył zebranym historię 
pacyfikacji wsi dokonaną w 1944 r. 

Po południu uczestnicy Zlotu wzięli udział 
w wernisażu wystawy „Pamięci Niepodle-
głej – Małej Ojczyzny” i koncercie pieśni 
patriotycznych w Ochotnicy Górnej. Na 
scenie, dla gości, zaśpiewali seniorzy ze 
Stowarzyszenia „Wiecznie młodzi” wraz 
z dziećmi. Koncert przygotował instruktor 
grupy – Michał Busek. 

Po części oficjalnej odbyło się wspólne 
grillowanie na skwerku. 
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Komisja w składzie: Krzysztof Trebunia 
Tutka – muzyk regionalista, Tomasz 
Hornik – muzyk regionalista, Aleksander 
Smaga – główny specjalista ds. mu-
zyki MCK “SOKÓŁ” w Nowym Sączu, 
wysłuchała i oceniła 20 muzyk w tym: 

W ramach realizacji projektu „Koalicja dla 
Niepodległej” byliśmy świadkami wykła-
dów trzech wybitnych autorytetów w tej 
dziedzinie. 

Wystawa była jednym z elementów zada-
nia „Pamięci Niepodległej – Małej Ojczy-
zny” realizowanego w ramach programu 
„Koalicja dla Niepodległej” przez Wiejski 

III miejsce ”Ochotnych” 
w 44 Konkursie Muzyk 
Podhalańskich im. Tomasza 
Skupnia w Nowym Targu 

Lekcja historii o Ochotnicy 
i Tylmanowej – odbyły się 
prelekcje 

Wystawa ”Pamięci 
Niepodległej – Małej 
Ojczyzny” w Nowym Targu 

6.10.2019 r., w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. 
Fryderyka Chopina w Nowym Targu, odbył się 44 Konkurs Muzyk 
Podhalańskich im. Tomasza Skupnia. 

Szczególny wymiar i nastrój niedzieli wyborczej 13-tego października 
towarzyszył uroczystemu spotkaniu, które odbyło się w salach 
Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Górnej, a poświęcone było 
niezapomnianej przez mieszkańców Ochotnicy i Tylmanowej historii 
wojennych wydarzeń.

Mieszkańcy Nowego Targu i okolic mieli okazję obejrzeć wystawę 
składającą się ze zdjęć archiwalnych prezentujących historyczne 
dzieje Ochotnicy i Tylmanowej. Wystawa znajdowała się w listopadzie 
przed budynkiem Muzeum Podhalańskiego zlokalizowanego przy 
nowotarskim rynku.

7 w kategorii dorosłych, 6 w kategorii 
młodzieżowej, 7 w kategorii dziecięcej 
oraz 11 instrumentalistów grających na 
instrumentach pasterskich oraz 2 w kate-
gorii “MISTRZ UCZEŃ”. 

W kategorii młodzieżowej III miejsce 
zajęli “Ochotni” z Ochotnicy Górnej 
ex aequo z „Zornicą” z Tatrzańskiego 
Centrum Kultury i Sportu “Jutrzenka” 
z Zakopanego. Zespół „Ochotni” zagrał 
w składzie: Jakub Dobrzyński, Wojciech 
Jagiełła, Wojciech Kowalczyk i Julia 
Niewiadoma. 
Gratulujemy! 

Głos zabrali dr Krzysztof Wielgus, dr 
Dawid Golik oraz Tadeusz Morawa Junior 
- syn słynnego żołnierza AK, który opro-
wadził gości po wystawie prywatnych 

zbiorów zdjęć przedstawiających historię 
Armii Krajowej na terenach Gorców.

Tekst: Michał Busek 

Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej, 
przy współpracy z Wiejskimi Ośrodkami 
Kultury w Ochotnicy Dolnej i Tylmanowej.   

Dofinansowano ze środków Programu 
Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 
2017-2022 w ramach Programu Dotacyj-
nego „Koalicje dla Niepodległej”.

Uroczyste obchody rozpoczęły się od 
mszy św. w kościele pw. Wniebowzięcia 
NMP w Ochotnicy Górnej w intencji Nie-
podległej i Jej Bohaterów. Podczas mszy 
św., z patriotycznym repertuarem „Tobie 
Ojczyzno”, wystąpił chór Stowarzyszenia 
Klubu Seniora „Wiecznie młodzi” pod 
kierownictwem Michała Buska. 

Po msz św. mieszkańcy i goście zebrali 
się przy pamiątkowym obelisku, aby 
z modlitwą i pieśnią przejść w procesji 
na wzgórze Iwankowsko – Zawadow-
skie pod Krzyż Wolności. Tam nastąpiło 
uroczyste rozpalenie watry oraz odbył 
się Apel Poległych Obrońców Podhala 
i Ochotnicy. Na koniec odbył się kon-
cert pieśni patriotycznych w wykonaniu 

Obchody Święta 
Niepodległości  
w Ochotnicy Górnej 

Górale u św. Karola  
Boromeusza w Opolu

11 listopada, w 101. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, 
mieszkańcy Ochotnicy Górnej uczcili pamięć o bohaterach Ojczyzny, 
którzy oddali swoje życie za Jej wolność. 

W niedzielę 10 listopada 
2019 r., proboszcz Parafii 
pw. Wniebowzięcia NMP 
w Ochotnicy Górnej, ks. 
Stanisław Kowalik wraz 
z parafianami udał się do diecezji 
opolskiej, gdzie  w Parafii 
pw. św. Karola Boromeusza 
w Opolu odprawił uroczystą 
sumę u zaprzyjaźnionego 
proboszcza ks. Zbigniewa 
Bienkiewicza. 

zespołu „Mali Ochotni” i 9. Podhalańskiej 
Drużyny Harcerzy im. Olgi i Andrzeja 
Małkowskich z Ochotnicy Górnej. 

W uroczystościach wziął udział Tadeusz 
Królczyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna 
oraz Sekretarz Gminy Ochotnica Dolna 
i Radna Rady Powiatu Nowotarskiego 
Maria Łojas – Jurkowska. 

Były obecne także reprezentacje z pocz-
tami sztandarowymi: Związku Podhalan 
w Ochotnicy Górnej, Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Ochotnicy Górnej, SP im. 
Marii Konopnickiej w Ochotnicy Górnej, 
9. Podhalańskiej Drużyny Harcerzy 
im. Olgi i Andrzeja Małkowskich 
z Ochotnicy Górnej.

Organizatorem wydarzenia byli: Parafia 
pw. Wniebowzięcia NMP w Ochotnicy
Górnej, Wiejski Ośrodek Kultury 
w Ochotnicy Górnej i Związek Podhalan 
w Ochotnicy Górnej.

Zdjęcia: Monika Dobrzyńska 

Asystę liturgiczną i muzyczną również 
zapewnili parafianie – zagrał zespół 
regionalny „Mali Ochotni”. 
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WOK TYLMANOWA

Jury w składzie Przewodniczący Rady 
Gminy Maciej Mikołajczyk, ks. Krzysztof 
Konopka, Prezes Związku Podhalan w Tyl-
manowej Zofia Piszczek, Prezes Stowarzy-
szenia Klubu Seniora „Wiecznie młodzi” 
Mieczysław Trybulec, Lucyna Kozub oraz 
dwie osoby spoza Tylmanowej – goście 

Mieszkańców, gości i turystów przywitał 
kierownik Wiejskiego Ośrodka Kultury 
w Tylmanowej Jan Ligas oraz, w imieniu 
Wójta Gminy Ochotnica Dolna Tadeusza 
Królczyka, Przewodniczący Rady Gminy 
Ochotnica Dolna Maciej Mikołajczyk. 

Na scenie tylmanowskiego amfiteatru 
zaprezentowały się zespoły regionalne 
z Ochotnicy i Tylmanowej oraz z Kro-
ścienka. Przed publicznością wystąpili 
„Ochotni” z Ochotnicy Górnej, „Wston-

Konkurs wieńców  
żniwnych i bukietów

Regionalna muzyka, śpiew, 
taniec – I Festiwal Dunajca 
w Tylmanowej 

W święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, jak co roku, 
Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej, zorganizował konkurs 
wieńców żniwnych i bukietów. 

W niedzielę 25.08., w Tylmanowej, po raz pierwszy odbył się Festiwal 
Dunajca. Było to święto tradycji, kultury i zarazem budowanie 
tożsamości wśród lokalnych społeczności leżących nad Dunajcem. 

przebywający w naszej miejscowości na 
urlopie, wybrało wieniec wykonany przez 
mieszkańców os. Grzebaki. We wrześniu, 
delegacja, ze zwycięskim wieńcem, będzie 
reprezentować Tylmanową w Ludźmierzu.
Spośród kilkudziesięciu bukietów, pięć 
zostało wyróżnionych przez jury.

zecki” i „Muzyka Regionalna Mateusza 
Tarchały” z Ochotnicy Dolnej oraz ”Małe 
Pieniny” i „Śpasy” z Krościenka nad 
Dunajcem. Zespoły pokazały charakter 
swoich regionów - różnorodność muzycz-
ną, językową, taneczną oraz odmienność 
w strojach regionalnych. Choć są to są-
siadujące ze sobą regiony to jednak pełne 
odrębności kulturowych charakteryzują-
cych daną społeczność i determinujących 
jej tożsamość.  

Kontynuacją regionalnych dźwięków był 
występ zespołu etno – folkowego „Tryp-
tyk” z Tylmanowej, który zagrał utwory 
polskie i słowackie. Zaś w muzyczne 
klimaty Beskidu Śląskiego słuchaczy prze-
niósł zespół „Psio Crew”. 

Wieczorem wystąpiła grupa Disco Polo 
Show, przy której publiczność bawiła się 
do późnych godzin wieczornych, żegnając 
lato i wakacje.   

Festiwalowi Dunajca towarzyszyła wy-
stawa prac twórców ludowych. W trakcie 
trwania imprezy można było skosztować 
tradycyjnych potraw regionalnych.   

Wszystkim mieszkańcom, którzy wykonali 
wieńce i bukiety dziękujemy za udział 
w konkursie oraz za podtrzymywanie 
pięknej staropolskiej tradycji.

W sobotę (26 października), „pod Bastą” 
w os. Rzeka – w miejscu symbolicznym, 
które było świadkiem wielu zdarzeń hi-
storycznych - zgromadzili się mieszkańcy, 
znamienici goście i turyści. 

Kierownik Wiejskiego Ośrodka Kultury
w Tylmanowej Jan Ligas oficjalnie 
otworzył spotkanie, witając wszystkich 
zebranych oraz nakreślając kontekst 
historyczny miejsca. W uroczystościach 
udział wzięli m. in. Sołtys Sołectwa 
Tylmanowa Stanisław Michałczak, Pan 
Jan Grudnicki – syn Jerzego Grudnickie-
go - dowódcy II kompanii batalionu KOP 
„Żytyń”, Pan dr Dawid Golik – pracownik 
Instytutu Pamięci Narodowej, dyrektorzy 
szkół, radni, poczty sztandarowe Związku 
Podhalan oddział Tylmanowa i SP im. ks. 
Jana Twardowskiego w Tylmanowej oraz 
przedstawiciele OSP Tylmanowa.

Pierwszym punktem spotkania było 
odsłonięcie tablicy pamiątkowej nawią- 
zującej do 80. rocznicy wybuchy II wojny 
światowej ufundowanej przez Wójta Gmi-
ny Ochotnica Dolna Tadeusza Królczyka. 

Tylmanowa pamięta! 
Obchody 80. rocznicy 
wybuchy II wojny światowej 
W związku z przypadającą w tym roku we wrześniu 80. rocznicą 
wybuchu II wojny światowej oraz zbliżającą się 101. rocznicą 
odzyskania przez Polskę niepodległości, w Tylmanowej zostały 
zorganizowane uroczyste obchody tych wydarzeń. 

O jej odsłonięcie zostali poproszeni Soł-
tys Stanisław Michałczak, Pan Jan Grud-
nicki oraz przedstawicielka najmłodszego 
pokolenia mieszkańców Tylmanowej 
- Karolinka. Następnie zostały złożone 
kwiaty i zapalone znicze. Odśpiewano 
także hymn państwowy. 

Po odsłonięciu tablicy głos zabrał Jan 
Grudnicki: - Jest coś wzruszającego, że po 
80. latach, tutaj w Tylmanowej, pamiętacie 
o tym co działo się we wrześniu 1939 r. 
Ta pamięć związana z tą tablicą, którą dziś 
odsłaniacie, jest pamięcią o polu bitwy, 
a pole bitwy - jest cmentarzem. Chcę prosić 
o to, kiedy będziecie na okopach, tam gdzie 
stoi armata, tam wysoko, gdzie ginęli polscy 
żołnierze, abyście pamiętali, że to jest pole 
bitwy i cmentarz.

Chciałem także wyrazić głęboki szacunek 
dla tych osób, które podjęły starania o po-
stawienie tej tablicy. Niegdyś, przed kilkoma 
laty, była to też moja intencja. Ten szacunek 
wynika stąd, że osoby te, układając napis 
stanęły w prawdzie, pisząc, że na Polskę 
napadli Niemcy i Słowacy. 

Życzę mieszkańcom Tylmanowej i całej 
doliny Dunajca Opatrzności Bożej. Chcę 
również wspomnieć i prosić o Pokój Boży dla 
żołnierzy i mieszkańców tego miejsca, którzy 
zginęli w czasie wojny. Szczęść Boże! 

Po części oficjalnej kierownik WOK 
zaprosił zebranych na rekonstrukcję 
historyczną dotyczącą działań wojennych 
w Tylmanowej. Była to żywa lekcja historii 
szczególnie dla najmłodszych, którzy 
licznie przybyli na rekonstrukcję i z za-
ciekawieniem śledzili jej przebieg. Pol jej 
zakończeniu mogli wykonać pamiątkowe 
zdjęcia z żołnierzami polskimi lub nie-
mieckimi oraz zebrać łuski z pola walki. 

Rekonstrukcja odbyła się w ramach 
zadania „Pamięci Niepodległej – Małej 
Ojczyzny” dofinansowanego ze środków 
Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA 
na lata 2017-2022 w ramach Programu 
Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

 Beneficjentem zadania jest Wiejski 
Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej. 
Partnerami są Wiejski Ośrodek Kultury 
w Tylmanowej i Wiejski Ośrodek Kultury 
w Tylmanowej. 

Dofinansowano ze środków Programu 
Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 
2017-2022 w ramach Programu Dotacyj-
nego „Koalicje dla Niepodległej”.
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Zadanie zostało zrealizowane w ramach 
projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam” 
sfinansowanego w całości ze środków 
otrzymanych z Fundacji Santander Bank 
Polska S. A. Było to symboliczne otwarcie 
ze względu na zbliżającą się zimę, jednak 
taki termin realizacji zadania wymusił pro-
jekt. Czytelnia w pełni zostanie uruchomio-
na na wiosnę. 

W otwarciu czytelni wzięli udział m. in.: 
Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz 
Królczyk, Przewodniczący Rady Gminy 
Ochotnica Dolna Maciej Mikołajczyk, 
Sołtys Sołectwa Tylmanowa Stanisław 
Mikołajczyk, Prezes Stowarzyszenia Miło-
śników Ziemi Łąckiej Jadwiga Jastrzębska, 
Kierownik Wiejskiego Ośrodka Kultury 
w Ochotnicy Dolnej Monika Jagieła. 

Konkurs odbył się w trzech kategoriach 
wiekowych: przedszkole – kl.”0”, kl. II – kl. 
IV i kl. V – kl. VIII. 

W Konkursie udział wzięło trzydziestu 
uczestników.

Otwarcie czytelni pod 
chmurką w Tylmanowej 

VI Konkurs Piosenki 
Patriotycznej i Żołnierskiej 
w Tylmanowej

W niedzielę 24 listopada, w Tylmanowej – przy Wiejskim Ośrodku 
Kultury, została otwarta czytelnia pod chmurką. 

Jak co roku, z okazji Święta Niepodległości, Wiejski Ośrodek 
Kultury w Tylmanowej zorganizował Konkurs Piosenki Patriotycznej 
i Żołnierskiej. W piątek 22 listopada, w sali w WOK zgromadzili się 
uczestnicy Konkursu oraz publiczność.  

Uczestnicy zebrali się na placu przy 
WOK, aby obejrzeć wyposażenie czytelni. 
W ramach zadania zakupione zostały 
fotele ogrodowe, parasole, stoliki, leżaki, 
mobilny regał na kółkach, donice, kwiaty, 
koce, poduszki, lampiony, komiksy, gry 
planszowe. 

Publikacje książkowe, do czytelni pod 
chmurką, na prośbę WOK w Tylmanowej, 
przekazali: Gorczański Park Narodowy,
Pieniński Park Narodowy, Urząd Marszał
-kowski Województwa Małopolskiego. 
Osobiście, egzemplarze m. in. „Almanachu 
łąckiego” przekazała Jadwiga Jastrzębska 
z Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej.  

Czytelnia posiada regulamin, który 
informuje o zasadach korzystania z niej. 

Będzie działać na zasadzie czytelni lotnej 
(tzw. bookcrossing). 

Chociaż czytelnia rozpocznie swoją 
działalność od wiosny, to już teraz zapra-
szamy wszystkich mieszkańców Gminy 
i turystów do spędzania w niej wolnego 
czasu! 

Projekt współfinansowany jest ze środ-
ków otrzymanych od Fundacji Santander 
Bank Polska S.A. 

W jury zasiadali: Michał Busek,
Barbara Konopka, Dorota Koszyk
i Stanisław Urbaniak. 

Po występie wszystkich uczestników jury 
udało się na obrady. Ze względu na wysoki 

poziom komisja zdecydowała o wydziele-
niu dodatkowej kategorii - a capella – aby 
docenić tych, który śpiewali bez podkładu 
muzycznego. 

Wyniki: 
Kategoria a capella 
I miejsce – Szymon Dyda 
(grupa przedszkole – kl. „0”)
I miejsce – Franciszek Noworolnik 
(grupa kl. I – kl. IV)
I miejsce – Oliwia Kozielec 
(grupa kl. V – kl. VIII)
Nagroda specjalna – Justyna Ligas

Kategoria przedszkole – kl. „0” 
I miejsce – Szymon Michałczak
II miejsce – Julia Anterska
III miejsce – Malwina Król 

Kategoria kl. I – kl. IV 
I miejsce – Michał Topolski 
I miejsce – Zuzanna Świtecka
II miejsce – Karolina Kamińska 
III miejsce – Amelia Noworolnik

Kategoria kl. V – kl. VIII 
I miejsce – Zuzanna Gierczyk 
I miejsce – Wiktoria Tarchała w duecie 
z Wiktorią Wąchałą
II miejsce – Kinga Ligas
III miejsce – Beata Hebda 

Wszystkim zwycięzcom i uczestnikom 
serdecznie gratulujemy! 

Także w Ochotnicy i Tylmanowej nie 
zapomniano o bohaterach stających do 
walki z wrogiem. W niedzielę, 1 września, 
odbyła się uroczystość nadania wieży 
widokowej na Lubaniu imienia majora Jó-
zefa Chlipały „Lubańskiego” w 80. roczni-
cę wybuchu II wojny światowej. 

Wydarzenie rozpoczęło się od przywita-
nia gości i mieszkańców przez organiza-
torów tj. Wójta Gminy Ochotnica Dolna 
Tadeusza Królczyka i Prezesa Stowarzy-
szenia Lokalna Grupa Działania Gorce – 
Pieniny Tomasza Hamerskiego. 

1 września 1939 r. to dzień wybuchu jednego z najbardziej krwawych 
konfliktów w historii ludzkości. W związku z przypadającą w tym roku 
80. rocznicą wybuchy II wojny światowej, w całej Polsce odbywały się 
obchody upamiętniające poległych w obronie Ojczyzny. 

Obchody 80. rocznicy 
wybuchu II wojny światowej 

Następnie rozpoczęła się mszy św. w inten-
cji poległych, w której uczestniczyli m. in. 
Senator RP Jan Hamerski, Poseł na Sejm 
RP Anna Paluch, Przewodniczący Rady 
Powiatu Nowotarskiego Tadeusz Rafacz, 
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Nowo-
tarskiego Józefa Guziak wraz z małżon-
kiem, Radna Rady Powiatu Nowotarskiego 
i Sekretarz Gminy Ochotnica Dolna Maria 
Łojas – Jurkowska, Radni Rady Powiatu 
Nowotarskiego Jan Komorek, Jacek Król 
i Stanisław Waksmundzki, proboszczowie 
okolicznych parafii, wójtowie ościennych 
gmin, członkowie zarządu Stowarzyszenia 

LGD Gorce – Pieniny, Przewodniczący 
Rady Gminy Ochotnica Dolna Maciej 
Mikołajczyk, Zastępca Przewodniczące-
go Rady Gminy Ochotnica Dolna Maria 
Chlipała - Gołdyn oraz Radni Rady Gminy 
Ochotnica Dolna, członkowie rodziny 
Józefa Chlipały „Lubańskiego” z wnukiem 
Janem Ziembą, Poczty Sztandarowe 
OSP z prezesami na czele: Ochotnica 
Górna - Stanisław Chryczyk, Ochotnica 
Dolna - Wojciech Chlipała, Tylmano-
wa - Jan Kozielec, Poczty Sztandarowe 
Związków Podhalan oraz prezesów: ZP 
Ochotnica Górna - Krzysztof Dobrzyński, 
ZP Ochotnica Dolna - Leszek Chrobak, 
ZP -Tylmanowa Zofia Piszczek, Dyrek-
torzy szkół oraz Poczty Sztandarowe 
szkół z opiekunami i delegacja Harcerzy 
z Ochotnicy Górnej z opiekunem. Oprawę 
mszy św. zapewniła orkiestra dęta OSP 
w Ochotnicy Dolnej. 

Mszę św. sprawowali ks. Paweł Łebski – 
wikariusz w parafii pw. Znalezienia Krzyża 
Świętego w Ochotnicy Dolnej, proboszcz  
parafii Matki Boskiej Częstochowskiej 
w Kluszkowcach – Ojciec Andrzej Gut 
oraz ks. Waldemar Jagieła.   

Po mszy Wójt Gminy Ochotnica Dolna 
wygłosił laudację o majorze Józefie Ch-
lipale. Został odśpiewany również hymn 
polski. Następnie poczty sztandarowe, 
wraz z przedstawicielami rodziny Józefa 
Chlipały – „Lubańskiego” z wnukiem 
Janem Ziembą i zaproszonymi gośćmi 
przeszli do wieży w celu odsłonięcia i po-
święcenia tablicy upamiętniającej nadanie 
wieży widokowej na Lubaniu imienia 
Józefa Chlipały – Lubańskiego.

Na koniec wszyscy zebrani zostali zapro-
szeni przez Prezesa Stowarzyszenia LGD 
Gorce Pieniny Tomasza Hamerskiego na 
IX Piknik Rodzinny, podczas którego moż-
na było skosztować tradycyjnej góralskiej 
kuchni m. in. grochówki.  
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75 lat temu, 24 września 1944 r., w os. Skałka w Ochotnicy Górnej 
miało miejsce zaprzysiężenie 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 
Armii Krajowej. Oddział Juliana Zapały „Lamparta” działał w Gorcach, 
sprawując faktyczną kontrolę nad tym terenem. Zarówno Ochotnica 
Górna jak i Szczawa stanowiły doskonałe miejsce dla działań 
partyzanckich - były niedostępne. 

75. rocznica zaprzysiężenia 
1 Płk. Strzelców 
Podhalańskich  

Chcąc uczcić 75. rocznicę zaprzysięże-
nia 1 PSP AK, w niedzielę (22 września 
2019 r.) parafia w Szczawie, której pro-
boszczem jest ks. Leon Królczyk upamięt-
niła to wydarzenie. W obchody rocznico-
we włączyła się Gmina Ochotnica Dolna. 

W kościele pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Szczawie została odprawiona 
msza św. w intencji żołnierzy z 1 PSP AK 
oraz w intencji wszystkich walczących 
o wolność Polski w czasie II wojny świa-
towej. Mszy św. przewodniczył biskup 
Andrzej Jeż. Oprawę muzyczną zapewniła 
orkiestra dęta OSP w Ochotnicy Dolnej. 

Na mszę św. przybyli m. in. Poseł na Sejm 
RP Andrzej Czerwiński, Przewodnicząca

Rady Powiatu Limanowskiego Ewa Fili-
piak, Wójt Gminy Ochotnica Dolna 
Tadeusz Królczyk wraz z Przewodni-
czącym Rady Gminy Ochotnica Dolna 
Maciejem Mikołajczykiem, Wójt Gminy 
Kamienica Władysław Sadowski, przed-
stawiciele samorządów z sąsiednich gmin 
oraz poczty sztandarowe Ochotniczych 
Straży Pożarnych, Związków Podhalan, 
Związku Armii Krajowej oraz szkół noszą-
cych imię 1 Płk. Strzelców Podhalańskich 
AK ze Szczawy i Gabonia. 

Biskup Andrzej Jeż w wygłoszonej homilii 
nawiązał m. in., do mszy św. sprawowanej 
przez kapelana 1 PSP AK ks. Jana Czuja 
24 września 1944 r. w os. Skałka w Ochot-
nicy Górnej. Podkreślił, że tamta msza 

św., sprzed 75 lat, miała taki sam wymiar 
religijny jak ta obecnie. Różnica dotyczy 
jedynie czasów w jakich nam przyszło żyć 
– obecne są spokojniejsze i pozbawione 
konfliktu ogólnoświatowego.  

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży od-
dział w Szczawie przygotowało program 
artystyczny składający się z wspomnień 
o żołnierzach 1 PSP AK i koncertu pieśni 
patriotycznych. 

W ramach obchodów, w starym kościele 
w Szczawie, została zaprezentowana 
wystawa historyczna pn. „Pamięci nie-
podległej – Małej Ojczyzny” opracowana 
przez Tadeusza Morawę przy wsparciu 
Wójta Gminy Ochotnica Dolna. Wystawa 
powstała w ramach realizowanego 
przez Wiejski Ośrodek Kultury w Ochot-
nicy Górnej programu „Koalicja dla 
Niepodległej”. 

Na koniec uroczystych obchodów, 
delegacja z Gminy Ochotnica Dolna tj. 
Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz 
Królczyk, Przewodniczący Rady Gminy 
Ochotnica Dolna Maciej Mikołajczyk oraz 
orkiestra dęta OSP w Ochotnicy Dolnej 
udała się pod pomnik 1 PSP AK w Szcza-
wie, aby złożyć kwiaty. 

Na wszystkich uczestników uroczystości 
czekała grochówka.  

Rajd zakończył się pod pomnikiem 
„krwawej wigilii” w Ochotnicy Dolnej, 
gdzie zebranych uczestników przywitał 
Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz 
Królczyk. Dla zgromadzonych zagrał 
zespół regionalny „Nucicki”. Nastąpiło 
tutaj również oficjalne zakończenie wyda-

Do ostatniego dnia zlotu trwała zacięta 
rywalizacja na poligonowych strzelnicach 
i torach przeszkód. W końcówce najwię-
cej sił wykrzesała z siebie 30 osobowa 
grupa uczniów ze szkoły z Nowego Sącza. 
W zwycięskiej grupie znaleźli się także 
mieszkańcy Tylmanowej i Ochotnicy 
uczęszczający do Zespołu Szkół nr 2 
im. Sybiraków w Nowym Sączu tj.: Piotr 

49. Rajd Górski 
”Szlakami Partyzantów”  

Najlepsi żołnierze wśród 
uczniów z Ochotnicy 
i Tylmanowej  

19.09. po raz 49 odbył się Rajd Górski „Szlakami Partyzantów”. 
Uczniowie ze szkół podstawowych z Krościenka nad Dunajcem, 
Szczawnicy, Grywałdu, Maniów, Ochotnicy Dolnej, Ochotnicy 
Górnej, Tylmanowej, Krośnicy, Sromowiec Wyżnych i Sromowiec 
Niżnych wraz z opiekunami przeszli wybrane trasy w Pieninach 
i Gorcach. 

Uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków z Nowego Sącza 
zwyciężyli w V Centralnym Zlocie Klas Mundurowych, który odbył 
się na żagańskim poligonie. W kilkudniowej rywalizacji brało udział 
16 reprezentacji ze wszystkich województw oraz trzy drużyny 
z Rumunii, Litwy i Ukrainy. 

rzenia. Delegacje ze szkół złożyły kwiaty 
pod pomnikiem ofiar „krwawej wigilii” 
oraz na mogiłach poległych na cmentarzu 
w Ochotnicy Dolnej. 

Na zakończenie odbył się koncert pieśni 
patriotycznej w wykonaniu uczniów. 

Na uczestników Rajdu czekała smaczna 
grochówka przygotowana przez Koło Go-
spodyń Wiejskich w Ochotnicy Górnej. 
Organizatorem wydarzenia był Zarząd 
pienińskiego oddziału PTTK w Krościen-
ku nad Dunajcem oraz Gmina Ochotnica 
Dolna. 

Chrobak, Jakub Jabłoński, Jan Jagieła, 
Rafał Ligas, Kamil Nogawka, Dawid Ste-
faniak, Piotr Trzepak, Daniel Wójcik.

Uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół 
nr 2 im. Sybiraków podkreślają, że sukces 
jest efektem całorocznego intensywnego 
szkolenia wojskowego. Za kilka dni repre-
zentacja szkoły weźmie udział w kolejnej 

trudnej rywalizacji.

Tygodniowe zawody na żagańskim poligo-
nie były nie tylko rywalizacją najlepszych 
klas mundurowych. Każda konkurencja 
miała charakter wojskowego szkolenia 
pod okiem zawodowych instruktorów. 
Była to też lekcja patriotyzmu.

Drugie miejsce w piątym centralnym 
zlocie klas mundurowych zajęli uczniowie 
z Żagania. Z trzecim wynikiem zawody 
ukończyła klasa mundurowa z Lęborka.

Dzień Edukacji Narodowej 
w Gminie Ochotnica Dolna 
W Gminie Ochotnica Dolna odbyły się uroczyste obchody Dnia 
Nauczyciela. W Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej zebrali 
się nauczyciele z wszystkich placówek oświatowych na terenie 
Gminy. 
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ASZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W OCHOTNICY DOLNEJ

Dyrektor SP im. mjra H. Sucharskiego 
Anna Szerszeń przywitała wszystkich 
zebranych gości. Następnie głos zabrał 
Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz 
Królczyk, który skierował słowa uznania
w stronę nauczycieli i podziękował 
wszystkim pracownikom oświaty za 
ciężką pracę. Po wystąpieniu Wójta kilka 
słów do zebranych skierowali Posłowie: 
Edward Siarka i Andrzej Czerwiński. 

Formą szczególnego podziękowania na-
uczycielom za ich pracę były kwiaty, które 

uczniowie podarowali pedagogom. Z kolei 
Wójt Gminy osobiście wręczył kwiaty 
nauczycielom, którzy byli odpowiedzialni 
za jego edukację, podkreślając ich ogrom-
ną rolę w jego życiu i wychowaniu - drugą 
po rodzicach. Następnie uczniowie ZSP 
im. mjra H. Sucharskiego zaprezentowali 
krótką inscenizację muzyczno – artystycz-
ną. 

W spotkaniu udział wzięli Leszek Cię-
żobka Wizytator Kuratorium Oświaty, 
Maria Łojas – Jurkowska Sekretarz Gminy 

Ochotnica Dolna i Radna Rady Powiatu 
Nowotarskiego, Maciej Mikołajczyk 
Przewodniczący Rady Gminy Ochotnica 
Dolna, Maria Chlipała – Gołdyn Zastępca 
Przewodniczącego Rady Gminy Ochotni-
ca Dolna, Halina Ziemianek Radna Rady 
Gminy Ochotnica Dolna, Dyrektorzy 
Szkół Podstawowych z terenu Gminy: 
Anna Szerszeń, Grażyna Noworolnik, 
Barbara Konopka, Józefa Grzywnowicz, 
Renata Rusnarczyk, Tadeusz Litwa, czyn-
ni i emerytowani nauczyciele i pracownicy 
obsługi administracji oraz uczniowie.   

Tematyka warsztatów oscylowała wokół 
zagadnień profilaktyki uzależnień i prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie, a same 
warsztaty podzielone zostały na 3 bloki 
tematyczne:

1. Profilaktyka uzależnienia od narkoty-
ków oraz dopalaczy - dla uczniów. 
Przeciwdziałanie uzależnieniom od 
narkotyków oraz dopalaczy. Jak rozpo-
znać symptomy zażywania powyższych 
substancji - dla grona pedagogicznego .

Odbyły się warsztaty 
profilaktyczne w szkołach 

Odblaski dla uczniów szkół 
w Gminie Ochotnica Dolna  

W ramach realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii. 
a także Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, w miesiącach od 
września do listopada, w szkołach na terenie Gminy Ochotnica 
Dolna, odbywały się warsztaty profilaktyczne, skierowane do 
uczniów oraz grona pedagogicznego.

28 listopada Wójt Gminy 
Ochotnica Dolna Tadeusz 
Królczyk przekazał na ręce 
Komendanta Komisariatu Policji 
w Krościenku podinspektora 
Roberta Siemka odblaski, 
które zostaną rozdane uczniom 
szkół z Gminy Ochotnica 

2. Profilaktyka uzależnienia od alkoholu - 
dla uczniów. 
Przeciwdziałanie uzależnieniu od alkoho-
lu. Obowiązki szkoły w zakresie reagowa-
nia na ujawnienie spożywania alkoholu 
prze ucznia - dla grona pedagogicznego.

3. Przemoc - czy mnie to dotyczy - dla 
uczniów.

Ponadto, podczas zebrań z rodzicami, 
zostały przeprowadzone warsztaty 

Policjanci z komisariatu systematycz-
nie prowadzą działania mające na celu 
promowanie bezpieczeństwa na drogach.  
W trakcie prowadzonych pogadanek 
z uczniami przypominają o podstawo-
wych zasadach bezpieczeństwa, ale 
także o zasadności i obowiązku noszenia 

z zakresu rozpoznawania symptomów 
zażywania substancji psychoaktywnych 
i doznawania przemocy.
Powyższe działania zapoczątkowała kon-
ferencja na temat interdyscyplinarności 
służb i instytucji w profilaktyce uzależnień 
i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 
która odbyła się w dniu 10.10.2015 r. 
w sali konferencyjnej Wiejskiego Ośrodka 
Kultury w Ochotnicy Dolnej. Prelegentem 
podczas wspomnianej konferencji była 
prawniczka Niebieskiej Linii - Agnieszka 
Olszewska. Konferencja została zorga-
nizowana przez Pełnomocnika Wójta ds. 
Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie Beatę Lutomską. 

Dolna podczas spotkań 
profilaktycznych. 

elementów odblaskowych po zmierzchu 
poza obszarem zabudowanym. 

02 września 2019 r. był w naszej szkole 
dniem szczególnym i uroczystym. Rozpo-
częcie roku szkolnego to dzień, który za-
pada w pamięci każdego ucznia na bardzo 
długo. Po wakacjach wszyscy wracają do 
szkolnej rzeczywistości i obowiązków. Na 
uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 
zgromadzili się uczniowie, nauczyciele 
i rodzice. 1 września to również tragicz-
na data w historii naszego kraju; minutą 
ciszy uczczono 80 rocznicę wybuchu II 
wojny światowej. Po zakończeniu części 
oficjalnej, nastąpiły pierwsze powaka-
cyjne spotkania z wychowawcami. Pełni 
zapału do pracy i nauki od początku roku 
szkolnego podejmujemy szereg działań. 
Oto niektóre z nich:
23 września gościliśmy w naszej szkole 
przedstawicieli Policji, którzy przeprowa-
dzili prelekcję na temat bezpieczeństwa 
dla dzieci z klas 0 - III.Policjanci przypo-
mnieli dzieciom zasady bezpiecznego 
poruszania się po drodze oraz pokazali 
jak ważne jest noszenie elementów 
odblaskowych. Na zakończenie spotka-
nia wszyscy uczestnicy mieli możliwość 
oglądania i przymierzenia akcesoriów 
policjanta -czapki, kamizelki, co wywołało 
u nich ogromną radość.
 

W dniach 26 – 27 września 2019 roku  
uczniowie kl. VII i VIII wraz z wychowaw-
czyniami uczestniczyli w dwudniowej 
wycieczce do Wadowic, Bochni i Nowego 
Wiśnicza. W pierwszym dniu wycieczki 
odwiedziliśmy rodzinne miasto patrona 
naszej szkoły - Papieża Polaka Jana 
Pawła II – Wadowice. Wraz z przewodni-
kiem zwiedzaliśmy Muzeum Dom Rodzin-
ny Ojca Świętego Jana Pawła II. Przecho-
dząc przez kolejne fragmenty ekspozycji 
przypominające etapy życia i działalności 
Jana Pawła II, mogliśmy poznać Wadowi-
ce z początku XX w., zwiedzić mieszkanie, 
w którym urodził się i mieszkał Karol 
Wojtyła do 18-ego roku życia, obejrzeć 
ekspozycje poświęcone jego życiu i dzia-
łalności jako kapłana, biskupa, papieża, 
przyjaciela młodzieży, podróżnika, nar-
ciarza. Muzeum jest bardzo nowoczesne 
i multimedialne. Pobyt w domu rodzin-

nym naszego patrona dostarczył nam 
wzruszeń i niezapomnianych wrażeń, i na 
długo zostanie w naszej pamięci. Późnym 
popołudniem udaliśmy się do Kopalni Soli 
w Bochni. Zwiedzanie zabytkowej kopalni, 
która w roku 2013 roku została wpisana 
na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury 
UNESCO to niezwykła podróż przez 
najstarsze i najpiękniejsze wyrobiska 
kopalni. Była to dla nas niecodzienna 
lekcja historii. Kolejnymi atrakcjami 
podczas nocnego pobytu w kopalni były: 
dyskoteka oraz możliwość grania w piłkę 
pod ziemią. Na drugi dzień po śniadaniu, 
zadowoleni, z pamiątkami, wyjechaliśmy 
na powierzchnię. Ostatnim punktem 
naszej wycieczki był Nowy Wiśnicz. Po 
przyjeździe na miejsce zwiedzaliśmy z pa-
nią przewodnik piękny zamek w Nowym 
Wiśniczu, poznaliśmy legendę związaną 
z królową Boną. Chętnie odpowiadaliśmy 
na pytania pani przewodnik i mogliśmy 
zabłysnąć wiedzą historyczną. Z Nowego 
Wiśnicza udaliśmy się w drogę powrotną 
do domu odwiedzając jeszcze McDonalda 
w Nowym Sączu. 
 

10 października 2019 r. po raz kolejny 
naszą szkołę odwiedził podróżnik z grupy 
„Trzask”. Tym razem był to pan Dariusz 
Rochecki, który „zabrał nas w podróż 
do Kenii”. Zostaliśmy podzieleni na dwie 
grupy. Najpierw prezentację obejrzeli 
uczniowie kl. O-III, potem uczniowie kl. 
IV-VIII. Opowieść podróżnika rozpoczęła 
się w Mombasie - drugim, co do wielkości 
mieście w Kenii. Prawie wszyscy turyści 
podczas pobytu w tym kraju odwie-
dzają tę okolicę ze względu na piękne 
plaże i ciepłe wody Oceanu Indyjskiego. 
Następnie pan Dariusz pokazał nam park 
narodowy Masaj Mara na południu kraju, 
a także opowiedział nam o zwierzętach: 
o hipopotamach, krokodylach, antylopach 
gnu, lwach, tygrysach itd. Odwiedzając 
wioskę Masajów mieliśmy okazję do po-
znania ich życia, kultury i tradycji. Później 
nasz kolega z kl. VIII – Łukasz zaprezento-
wał strój Masajów. Można było obejrzeć 
nóż masajski, pałkę niezbędną przy 
przemawianiu, suitę i sandały z opony. 

Rodziny Masajów mieszkają wraz ze zwie-
rzętami w wykonanych z ziemi i patyków 
chatach, których wielkość wynosi 2m x 
3m. O bogactwie Masajów świadczy ilość 
krów, ilość żon i dzieci. W czasie pre-
zentacji podróżnik zadawał uczestnikom 
pytania a dobre odpowiedzi nagradzał 
cukierkami. Spotkanie z podróżnikiem 
było dla nas dużym przeżyciem, mogli-
śmy pogłębić swoją wiedzę geograficz-
ną a u niektórych rozbudziły się pasje 
podróżnicze. 

Dzień 14 października obchodzimy 
każdego roku wyjątkowo. To szczególna 
data. Właśnie tego dnia mamy okazję 
podziękować naszym nauczycielom za 
ciężką pracę i wysiłek wkładany w naszą 
edukację. Z okazji Dnia Nauczyciela za-
miast zajęć lekcyjnych odbyły się w naszej 
szkole spotkania uczniów z wychowawca-
mi, następnie wszyscy zgromadziliśmy się 
na sali gimnastycznej, gdzie miała miejsce 
uroczysta akademia, którą przygotowa-
li uczniowie kl. VIII . Koledzy z kl. VIII 
wierszem i piosenką dziękowali nauczy-
cielom za ich trud. W humorystycznej 
scence przedstawili także sylwetki 
uczniów, z którymi nauczyciele spotykają 
się w swojej pracy. W imieniu wszyst-
kich uczniów naszej szkoły członkowie 
Samorządu Szkolnego złożyli nauczycie-
lom serdeczne życzenia i obdarowali ich 
drobnymi upominkami i kwiatami. 

15 października klasy szóste wraz z wy-
chowawczyniami udały się  do kina Helios 
w Nowym Sączu na film pt. „Był sobie 
pies 2”.Film dostarczył wielu wrażeń, 
wszyscy z zaciekawieniem śledzili losy 
niezwykłego psa, który, czasem z naraże-
niem życia, opiekował się bohaterką filmu. 

12 października 2019 roku zespół 
regionalny NUCICKI pod opieką p. 
Agaty Chlipały i Anny Ligęzy pojechał do 
Szczawnicy, by uświetnić redyk, współ-
organizowany przez Związek Podhalan 
w ramach obchodów stulecia istnienia 
organizacji.Jesienią bacowie i juhasi 
zganiają owce z hal w doliny i oddają 
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je właścicielom, dlatego redyk jesienny 
nazywa się inaczej łossod.Do Szczawnicy 
pojechała grupa 30 członków zespołu. 
Najpierw grali, śpiewali i tańczyli w cen-
trum Szczawnicy. Tam mogli również 
obejrzeć przejście owiec, co było dla nich 
ogromnym przeżyciem. Następnie udali 
się na flisacką przystań techniczną, gdzie 
zaprezentowały się zespoły z różnych 
regionów.

NUCICKI przygotowały tradycyjne pieśni 
i tańce naszego regionu, w tym wiele 
śpiewek związanych z pasterstwem.
 

16 X 2019 r. wspominaliśmy 41 rocznicę 
wyboru Karola kard. Wojtyły na papieża 
Jana Pawła II. Każdego roku ten dzień 
to święto patronalne naszej szkoły. Jako 
społeczność szkolna zgromadziliśmy 
się w kościele, na wspólnej akademii 
i Mszy św. o Janie Pawle II. Tematem 
naszej refleksji stała się rocznica wyboru 
naszego patrona na papieża, 40 rocznica 
jego pierwszej podróży apostolskiej do 
Ojczyzny, oraz rozpoczęcie świętowania 
jubileuszu 100 rocznicy jego urodzin. Po 
zakończonej Mszy świętej wraz z pocztem 
sztandarowym przeszliśmy wszyscy pod 
pomnik papieża, naszego patrona przed 
głównym wejściem do budynku szkoły 
składając tam pamiątkowy wieniec.
 

17 października 2019 r. uczniowie klas 
0-III udali się po raz pierwszy w tym roku
szkolnym na wycieczkę do Ochotnicy 
Górnej. Celem tejże wycieczki było 
poszerzenie wiadomości o historii i sztuce 
ludowej naszej małej ojczyzny – zwiedza-
nie Muzeum Pamięci Narodowej i Sztuki 
Ludowej w budynku WOK-u oraz pozna-
nie najbliższej okolicy – Polany Folwark.
 

24 października 2019 r. odbyła się 
w naszej szkole uroczystość ślubowania
na uczniów dzieci z klasy pierwszej. 
Pierwszoklasiści z dumą zaprezentowali
starszym kolegom, nauczycielom 
i rodzicom swój program artystyczny. 
Pierwszaki z przejęciem śpiewały piosenki 
i deklamowały wiersze. Mali artyści byli 
nagradzani gromkimi brawami. Po części 
artystycznej dzieci złożyły przyrzeczenia 
na sztandar szkoły oraz zostały pasowa-
ne na ucznia. Uroczystego pasowania 
dokonała pani dyrektor Barbara Konopka. 
Następnie każdy uczeń zostawił swój 
odcisk paluszka w pamiątkowej księdze. 
Uroczystość ślubowania i pasowania na 
ucznia dostarczyła pierwszakom niezapo-
mnianych wrażeń, rodzicom wiele wzru-
szeń, nauczycielom i pani dyrektor dumy 
i radości z nowo przyjętych uczniów.
 

W piątek 25 października wszyscy 
uczniowie naszej szkoły włączyli się do 
akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej 
„Szkoła pamięta”. Celem tejże akcji jest 
uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę 
pielęgnowania pamięci o bohaterach na-
szej wolności, szczególnie tych, którzy są 
związani z historią danego miejsca, regio-
nu, społeczności.W ramach akcji podjęto 
w szkole szereg działań. Zorganizowano 
wycieczki patriotyczne pod pomnik ofiar 
„Krwawej Wigilii” i na cmentarz parafial-
ny, gdzie znajdują się mogiły zasłużonych 
nauczycieli naszej szkoły i mieszkańców 

Ochotnicy. Uczniowie pod kierunkiem 
wychowawców porządkowali groby 
i również zapalili znicze na opuszczonych, 
i zapomnianych mogiłach. Uczestnicy 
akcji oprócz tego, że odwiedzili lokalne 
miejsca pamięci i zgłębili ich historię, to 
także pod czujnym okiem wychowawców 
przypomnieli sobie jak należy zachowy-
wać się na cmentarzu i jak pielęgnować 
pamięć o zmarłych.

5 listopada 2019 r. klasa czwarta wybrała 
się do Teatru im. Ludwika Solskiego 
w Tarnowie na spektakl „Akademia 
Mr Kleks” na motywach utworu Jana 
Brzechwy.”Akademia Mr Kleks” to bardzo 
nowoczesna adaptacja dzieła Brzechwy, 
z elementami hip-hopu, rapu i street - 
dance, bardzo wciągająca, i z pozytywnym 
przekazem. 

W dniu 8.11.2019 r. w naszej szkole 
odbyła się uroczysta akademia z okazji 
101 rocznicy odzyskania niepodległości 
przez Polskę. Uroczystość rozpoczęła się 
wspólnym odśpiewaniem hymnu w ra-
mach ogólnopolskiej akcji „Niepodległa 
do hymnu”. Następnie uczniowie kl. VII 
przedstawili montaż słowno - muzyczny, 
w którym przypomnieli ważne wyda-
rzenia historyczne, które doprowadziły 
do powrotu Polski na mapę Europy po 
123 latach niewoli. Akademia ta, była dla 
wszystkich lekcją historii i patriotyzmu, 
wyrazem wdzięczności i uznania dla 
wszystkich, którzy walczyli i oddali życie, 
byśmy mogli żyć w wolnej Polsce. 

Uczniowie naszej szkołyodnoszą sukcesy 
w konkursach recytatorskich, konkursach 
przedmiotowych oraz zawodach sporto-
wych, również z wielkim zaangażowaniem 
włączają się w różne akcje charytatywne.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA W OCHOTNICY DOLNEJ

Jeżeli będziesz dobry, 
wtedy i twoje uczynki będą dobre. 
Bo dobre drzewo rodzi dobre owoce.
ks. prof. J. Tischner)

Spełniając wolę naszego patrona ks. 
prof. J. Tischnera, staramy się rozbudzić 
w uczniach chęć lepszego poznania 
świata, drugiego człowieka, lokalnej 
historii. Dobrym i sprawdzonym sposo-
bem rozbudzenia ciekawości i wyzbycia 
się rutyny szkolnej jest organizowanie wy-
cieczek tych dalszych i bliższych. Staramy 
się aby każdy uczeń mógł rozwijać swoje 
pasje, służy temu cała gama dodatko-
wych, pozalekcyjnych zajęć. Chcielibyśmy 
przedstawić Wam wybrane wydarzenia 
z życia szkoły.

1 września uczniowie naszej szkoły wraz 
z pocztem sztandarowym wzięli udział 
w uroczystość nadania wieży widokowej 
na Lubaniu imienia majora Józefa Chlipały 
„Lubańskiego” w 80 rocznicę wybuchu 
II wojny światowej. Po uroczystej mszy 
świętej nastąpiło odsłonięcie tablicy 
pamiątkowej.

Na zaproszenie Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Ochotnicy Dolnej, uczniowie 
klasy VII oraz kilkunastu uczniów z młod-
szych klas brali udział we wspólnym 
Narodowym Czytaniu, które odbyło się 
w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy
Dolnej w dniu 10.09. 2019 r. Młodsi 
uczniowie z naszej szkoły zaprezentowali 
inscenizację pt. „Książka naszym przyja-
cielem” ukazującą scenki z życia biblioteki 
i włączyli się w wspólne głośne czytanie 
fragmentów ośmiu nowel Bolesława 
Prusa i Henryka Sienkiewicza.

17 września 2019 r. uczniowie klasy V 
wzięli udział w warsztatach realizowanych 
w ramach projektu „Kongres Kultury Gor-
czańskiej”. W Wiejskim Ośrodku Kultury 
w Ochotnicy Dolnej uczyli się haftu mate-
matycznego. Na warsztatach kulinarnych 
były pieczone kruche ciastka oraz trady-

cyjne regionalne placki na blachach. 

19.09.2019r. po raz 49 odbył się Rajd 
Górski „Szlakami Partyzantów”. Jest to 
impreza turystyczna organizowana co-
rocznie przez Oddział PTTK w Krościenku 
n/D. Uczniowie naszej szkoły zwiedzili 
przysiółek Forendówki. Pomimo brzydkiej 
pogody cel główny został osiągnięty- przy 
ognisku wspominaliśmy załogę Liberatora, 
uratowaną przez partyzantów.

28.10.2019r. miała miejsce wycieczka 
szkolna do kina Helios w Nowym Sączu 
na film 3D pt.,, Czarownica II”. Efekty spe-
cjalne najbardziej urzekły najmłodszych 
uczniów.

We wrześniu naszą szkołę odwiedził cyrk. 
Jak to w cyrku - nie zabrakło magika, 
klauna na szczudłach i układów gim-
nastycznych. Największe wrażenie na 
zakończenie zrobił wąż, którego można 
było dotknąć.

W dniu 26 września 2019 r. reprezen-
tacja chłopców i dziewcząt brała udział 
w gminnych zawodach w piłce nożnej 
chłopców i dziewcząt. Na stadionie 
w Tylmanowej zameldowało się sześć 
drużyn chłopców i trzy drużyny dziew-
cząt z terenu Gminy Ochotnica Dolna. 
Jako pierwsze rywalizacje rozpoczęły 
dziewczęta pewnie pokonując rywalki ze 
SP Zawodzie 3-0. Ostatecznie zajęliśmy 
2 miejsce w zawodach. Później rozgrywa-
ne były mecze chłopców, nasza drużyna 
wygrywa wszystkie mecze na zawodach 
stosunkiem bramek 12-0, plasując się na 
1 miejscu z kompletem punktów.

Fajnie jest być Przedszkolakiem 
Takim sobie małym żakiem.
Do przedszkola chętnie chodzić, 
prace z Panią pięknie robić.
Wszyscy świetnie się czujemy, 
wieże z klocków budujemy.
I śpiewamy i tańczymy, 
zjemy obiad, poleżymy.

Malujemy też farbami, 
wycinamy nożyczkami.
Plastelinką wyklejamy, 
radośc wielką wtedy mamy.
    (Anna Kalita)

20 września to ważna data dla wszystkich 
przedszkolaków. Tego dnia obchodzimy 
bowiem Ogólnopolski Dzień Przedszko-
laka. Dzieci z oddziału przedszkolnego 
w Szkole Podstawowej im. ks. prof. Józefa 
Tischnera w Ochotnicy Dolnej również 
obchodziły swoje święto. Już od samego 
rana na przedszkolaków czekało wiele 
atrakcji i niespodzianek, a także konkursy, 
zabawy i wspólne zdjęcia. Nie zabrakło 
uśmiechu i radości. Na pamiątkę tego 
wyjątkowego dnia każdy przedszkolak 
otrzymał odznakę oraz dyplom.
 
Cała społeczność szkolna została poin-
formowana o uruchomieniu całodobowej, 
bezpłatnej infolinii dla dzieci, młodzieży, 
rodziców i nauczycieli. Każda młoda 
osoba, która zechce porozmawiać o swo-
ich problemach, może zadzwonić pod 
bezpłatny numer 800 080 222 i uzyskać 
pomoc od doświadczonych psychologów, 
pedagogów i prawników.

W dniu 30.09.2019 r. uczniowie klas 0, I, 
II, III wzięli udział w programie edukacyj-
nym „Polska - moja Ojczyzna” prowadzo-
nym przez agencję szkolno - przedszkolną 
LUPUS. Pogłębili w ten sposób wiedzę 
o naszym kraju. Mieli też możliwość 
zrobienia sobie zdjęcia. Ponadto każdy 
uczeń otrzymał dyplom uczestnictwa 
w programie.

W dniu 9 października reprezentacja 
naszej szkoły, brała udział w rejonowych 
zawodach w piłce nożnej chłopców. Po 
wygraniu zawodów gminnych, rozpo-
częliśmy zmagania na hali sportowej 
w Niedzicy. Rywalizowaliśmy z pozosta-
łymi zwycięzcami turniejów gminnych, 
ostatecznie zajmując 3 miejsce z dorob-
kiem 7 punktów.
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Dnia 11.10.2019 r. o godzinie 9.40 w na-
szej szkole odbyła się uroczysta akade-
mia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
Uroczystość rozpoczęła się wprowadze-
niem sztandaru i odśpiewaniem hymnu. 
Następnie uczniowie z kasy ósmej wpro-
wadzili nas w przepiękną aurę hollywodz-
kiej Gali Oskarów. Pierwsza Oskarowa 
Gala w naszej szkole wyłoniła kilkunastu 
nauczycieli, którzy zdobyli Oskary, aż 
w 18 kategoriach. Nauczyciele nomino-
wani byli w różnych kategoriach, a wybo-
ru dokonali uczniowie. Wdzięczność za 
trud, poświęcenie oraz zaangażowanie 
nauczycieli w swoją pracę uczniowie 
wyrazili wierszem, piosenką i bukietem 
kwiatów. Wyrazy wdzięczności i podzię-
kowanie na ręce wszystkich nauczycieli 
złożyła pani dyrektor J.Grzywnowicz oraz 
przedstawiciele Rady Rodziców.

10.10.2019 r. gościliśmy w naszej szkole 
podróżnika, opowiadającego o swoim 
pobycie w Kenii. Poznaliśmy zwyczaje, 
wierzenia, ubiór plemion zamieszkujących
Kenię. Dopełnieniem wrażeń było 
poznanie niezwykłego świata przyrody 
i zwierząt.

W dniu 18.10.1019 r. uczniowie kl. I od-
byli pieszą wycieczkę w Jurkowski Potok. 
W czasie marszu dzieci podziwiały 
jesienne kolory, rozpoznawały i nazywały 
drzewa. Wszyscy zachwycali się czystym 
powietrzem i wodą w górskim potoku. 

Biorąc udział w projekcie Niepodległa „Śla-
dy historii w Ochotnicy Dolnej” uczniowie 
21 grudnia wysłuchali prelekcji  na temat 
historii Ochotnicy w okresie II wojny 
światowej. Spotkanie poprowadził Pan 
Wojciech Mulet, pasjonat lokalnej historii.

25.10. 2019r. klasy II-III odbyły pieszą 
wycieczkę potokiem Skrodne. Podczas 

spaceru dzieci obserwowały  zmiany 
zachodzące w przyrodzie, rozpoznawały 
rośliny i zwierzęta. Wszyscy zachwycali 
się pięknem jesieni. 

25 października odbyła się całodniowa  
wycieczka w ramach kółka historycznego 
i teatralnego. Zwiedziliśmy Janczurowski 
Potok w Ochotnicy Dolnej. Dopisała 
nam piękna pogoda, a widoki zapierały 
dech w piersiach. Przy wspólnym ognisku 
zachwycaliśmy się smakiem pieczonych 
ziemniaków z bryndzą.

31 października 2019r. SP im. ks. prof. 
Józefa Tischnera w Ochotnicy Dolnej 
obchodziła święto Patrona Szkoły, które 
w tym roku połączone było ze ślubo-
waniem klasy I i pasowaniem na ucznia. 
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą  
w intencji całej społeczności szkolnej 
w kościele parafialnym pw. Znalezienia 
Krzyża Świętego w Ochotnicy Dolnej. Po 
Mszy Świętej uczniowie wraz z rodzica-
mi i nauczycielami udali się do szkoły, 
by uczestniczyć w części artystycznej 
przygotowanej przez uczniów klasy VI. 
Uczniowie recytowali gwarą wiersze, 
fragmenty „Filozofii po góralsku” oraz 
przedstawili scenkę z życia i działalności 
księdza Tischnera pt. „Skarb”. Po części 
artystycznej pierwszacy ślubowali być 
dobrymi Polakami, godnie reprezentować 
swoją klasę i szkołę a swym zachowaniem 
sprawiać radość rodzicom i nauczycie-
lom. Następnie pani dyrektor mgr Józefa 
Grzywnowicz dokonała symbolicznego 
pasowania na ucznia. Następnie każdy 
uczeń otrzymał pamiątkowy dyplom 
i upominek. Również rodzice pamiętali 
o tym święcie. Przygotowali dla swoich 
pociech poczęstunek. Cała uroczystość 
przebiegła w oprawie góralskiej, na którą 
złożyły się stroje, muzyka, tańce i przy-
śpiewki.

W weekend 27 października odbyła się 
wycieczka historyczno – edukacyjna 
pod nazwą Niepodległa „Ślady historii 
w Ochotnicy Dolnej”. Poprowadził ją dr 
Dawid Golik – historyk, pracownik IPN. 
Była to doskonała okazja do odkrywania 
śladów historii w swoim regionie.  

6 listopada uczniowie naszej szkoły wzięli 
udział w Gminnym Konkursie Poezji uzy-
skując wysokie miejsca: kategoria 0-III: 
Dorota Mikołajczyk kl. III- I miejsce,
Weronika Chryczyk kl. II- II miejsce, 
kategoria 4-6: Amelia Luberda kl. VI- II 
miejsce. Trzeba nadmienić, iż uczennica 
kl. III Dorota Mikołajczyk już 3 razy z rzę-
du uzyskała I miejsce.

8 listopada 2019r. uczciliśmy 101 roczni-
cę powrotu Polski na mapę Europy. 
Uroczystość przygotowali uczniowie klas: 
III i V, przedstawili trudną i długą drogę 
narodu polskiego do odzyskania tak 
upragnionej wolności. O godz. 11.11 włą-
czyliśmy się w akcję „Szkoła dla hymnu” 
i odśpiewaliśmy wszystkie zwrotki hymnu 
Polski.

W listopadzie uczniowie naszej szkoły 
obchodzili Światowy Dzień Pluszowego 
Misia. Każdy o tym wie, że pluszaki są 
przyjaciółmi na dobre i na złe. Samorząd 
Uczniowski w tym dniu czytał książki 
najmłodszym kolegom i koleżankom. 
W oddziale przedszkolnym dzieci słuchały 
opowiadania o tym, że strach ma wielkie 
oczy, a w klasie pierwszej poznały znacze-
nie niektórych przysłów.

14 października naszą szkołę odwiedził 
teatrzyk. Spektakl pt. Pinokio przypomniał 
uczniom, jakie są konsekwencje kłama-
nia. Wszyscy zrozumieli, że kłamstwo nie 
popłaca. 

15 listopada klasy V, VI, VII i VIII zwie-
dziły największy cmentarz świata: obóz 
w Oświęcimiu oraz w Brzezince. Obóz 
Auschwitz stał się dla świata symbolem 
terroru, ludobójstwa i Szoa. Utworzony 
został przez Niemców w połowie 1940 r. 
na przedmieściach Oświęcimia, włączone-
go przez nazistów do Trzeciej Rzeszy.

Teren obozu zajmujący powierzchnię 
40 kilometrów kwadratowych Niemcy 
odizolowali od świata zewnętrznego 
i otoczyli ogrodzeniem z drutu kolczaste-
go. Bezpośrednim powodem utworzenia 

obozu była powiększająca się liczba 
aresztowanych masowo Polaków i prze-
pełnienie istniejących więzień. Auschwitz 
stał się jednym z ośrodków „ostatecznego 
rozwiązania kwestii żydowskiej” - nazi-
stowskiego planu wymordowania Żydów 
zamieszkujących okupowane przez III 
Rzeszę tereny.

W październiku uczniowie klas V i VII 
uczestniczyli w warsztatach na temat 
uzależnień. O tym, że alkohol, papie-
rosy i narkotyki działają niekorzystnie 
na zdrowie człowieka każdy doskonale 
wie. Mimo to ogromna rzesza młodych 
ludzi sięga po te trucizny, nie mając do 

końca pełnej świadomości następstw 
związanych z sięganiem po te używki. 
Uczniowie zostali zapoznani ze zmianami 
dokonującymi się w organizmie człowieka 
po spożyciu „dopalaczy”, narkotyków, 
alkoholu czy papierosów.

Dyrekcja, Pracownicy i Uczniowie Szkoły 
Podstawowej im ks. prof. J. Tischnera 
życzą:
Zdrowych, pogodnych świąt, spełnienia 
wszystkich marzeń. Niech Święta Bożego 
Narodzenia będą czasem wzajemnej 
życzliwości i radosnego odpoczynku 
w gronie najbliższych.

WYDARZENIA
Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 
-2 września przywitaliśmy nowy rok 
szkolny 2019/2020.

Rocznica wybuchu II wojny światowej 
- W przeddzień rozpoczęcia nowego 
roku szkolnego 1 września odbyła się 
uroczystość nadania wieży widokowej na 
Lubaniu imienia majora Józefa Chlipały 
„Lubańskiego”. W uroczystościach wzięła 
udział również delegacja naszej szkoły 
z pocztem sztandarowym oraz harcerze.

Narodowe Czytanie - Klasa 5b wzięła 
udział 10 września w akcji społecznej 
Narodowe Czytanie zorganizowanej 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ochot-
nicy Dolnej. W czytaniu lektur Ochotnicę 
Górną reprezentowała Magdalena Szlaga 
– uczennica klasy drugiej. 

Występ cyrku „Szok” - 18 września 
naszą szkołę odwiedzili artyści cyrkowi. 
Uczniowie obejrzeli interesujący program, 
na który składały się: pokaz akrobatyczny, 
pokazy żonglerki, iluzji, ekwilibrystyki 
oraz jazda na małym rowerku. Punktem 
kulminacyjnym stał się pokaz z udziałem 
żywego pytona. 

Wybory Samorządu Uczniowskiego 
- W wyniku wyborów do Samorządu 
Uczniowskiego, które zostały przeprowa-
dzone 25 września, wyłoniona  została 
Rada Samorządu. Opiekunowie: Z. Chro-
bak, T. Czajka

Ślubowanie klasy I - 10 października 
odbyło się uroczyste ślubowanie klasy I. 

Do grona społeczności szkolnej zostało 
przyjętych 25 uczniów. Najpierw pierw-
szoklasiści zaprezentowali swój program, 
po czym złożyli ślubowanie. 

Dzień Edukacji Narodowej - 14 paź-
dziernika - w Dniu Edukacji Narodowej 
- zebraliśmy się wszyscy: nauczyciele, 
księża, pracownicy obsługi oraz uczniowie  
na uroczystej akademii w naszej szkole. 
Uczniowie wykazali się sercem, wdzięcz-
nością oraz różnymi zdolnościami. Dzieci, 
począwszy od oddziału przedszkolnego 
po klasę ósmą, zaprezentowały swoje  
talenty: oratorskie, muzyczne i aktorskie. 

Pamięci zmarłych - Przedstawiciele 
Samorządu Uczniowskiego wraz z opie-

kunem, a także uczniowie kl. I – III wraz 
z wychowawczyniami udali się na pobliski 
cmentarz, aby modlitwą uczcić pamięć  
bliskich oraz zasłużonych zmarłych 
z Ochotnicy. Zapalone zostały również 
znicze, m.in. przed pomnikiem Grobu 
Nieznanego Partyzanta. 

Spotkanie z pisarzem - Z inicjatywy pani 
kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej 
odbyło się spotkanie uczniów z panem 
Pawłem Kopijerem, przedsiębiorcą, 
menedżerem, pisarzem. Pan Kopijer 
opowiedział dzieciom o doświadczeniach 
w biznesie oraz o swoim spełnionym 
marzeniu - napisaniu książki o tematyce 
fantastycznej „Mrok we krwi”.

Podróżnik w szkole - Uczniowie starszych 
klas uczestniczyli w spotkaniu z panem 
Samuelem Kempskim. Podczas prezen-
tacji podróżnik w bardzo ciekawy sposób 
przedstawił informacje dotyczące dwóch 
krajów arabskich: Omanu oraz Zjednoczo-
nych Emiratów Arabskich. 

Rocznica śmierci M. Konopnickiej - 
29.10. odbyła się uroczysta akademia 
z okazji 109 rocznicy śmierci Marii 
Konopnickiej – patronki naszej szkoły.
Uczniowie recytowali utwory Marii 
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Konopnickiej, oraz wiersze związane 
ze Świętem Zmarłych, wprowadzając 
wszystkich w nastrój zadumy nad przemi-
janiem życia. 

Profilaktyka uzależnień - 30 października 
klasy piąte wzięły udział w warsztatach na 
temat profilaktyki uzależnień, które miały 
na celu uzmysłowić dzieciom zagrożenia 
płynące z nałogów, szczególnie dopala-
czy, oraz wskazać sposoby zapobiegania 
im. Zajęcia, które prowadził terapeuta 
- Pan Tomasz Kościelniak z Centrum 
Edukacyjno-Szkoleniowego Genesis. 

„Niepodległa do hymnu” - W ramach 
akcji uczniowie i nauczyciele naszej szkoły 
odśpiewali wszystkie zwrotki Mazurka 
Dąbrowskiego przy akordeonowym 
akompaniamencie p. S. Urbaniaka. Wyda-
rzenie miało miejsce 8 listopada o godz. 
11.11. W ten sposób uczciliśmy zbliżającą 
się 101 rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości.

Święto Niepodległości - 12.11. odbyła się 
uroczysta akademia z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości. Uczniowie recyto-
wali wiersze o tematyce niepodległościo-
wej i śpiewane były pieśni patriotyczne.

WYCIECZKI
Rajd Szlakami Partyzantów - 19.09. 
z samego rana dzieci i młodzież ze szkół 
gmin: Czorsztyn, Krościenko, Ochotnica 
Dolna oraz miasta Szczawnica rozpoczęły 
rajd. Grupy wraz z opiekunami dotarły 
pod Szkołę Podstawową im. Jana Pawła 
II Ochotnicy Dolnej. Pod pomnikiem ofiar 
„Krwawej Wigilii” odbyła się uroczysta 
część oficjalna: Następnie młodzież 
zaprezentowała się w przeglądzie pieśni 
patriotycznej. Naszą szkołę w przeglądzie 
pieśni patriotycznej reprezentował duet 
Kasia Bulanda i Martyna Kukuczka w pio-
sence „Dziewczyna z granatem w ręce.

Wycieczka do kina - 03.10. uczniowie  
klas trzeciej i siódmych udali się do kina. 
Obejrzeli film pt. „Był sobie pies 2”. Jest 
to wzruszająca i pouczająca opowieść 
o przyjaźni człowieka z psem, wzajemnej 
pomocy, oddaniu, trosce.

Wyjazd do teatru – 13 listopada klasa 
ósma odwiedziła Kraków. W ramach 
wycieczki uczniowie obejrzeli spektakl 
w teatrze „Bagatela”, odbyli spacer po 
najważniejszych miejscach Starego Miasta 
oraz zwiedzili muzeum w Sukiennicach 
ukazujące Kraków historyczny.

KONKURSY I ZAWODY SPORTOWE
Gminny Konkurs Plastyczny - 2 paź-
dziernika w Wiejskim Ośrodku Kultury 
w Ochotnicy Dolnej odbył się uroczysty 
koncert w ramach XXIX Międzynarodowej 
Galicyjskiej Jesieni Literackiej zorganizo-
wany przez Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Ochotnicy Dolnej. Podczas uroczysto-
ści wręczone zostały nagrody zwycięzcom 
w gminnym konkursie plastycznym pt. 
„Biblioteka moich marzeń”. Nasze repre-
zentantki zdobyły: III miejsce - Magdalena 
Szlaga, wyróżnienia - Magdalena Kowal-
czyk, Roksana Foks, Aneta Wygrecka

Gminny Konkurs Recytatorski - 6 listopa-
da uczniowie brali udział w XVII Gminnym 
Konkursie Recytatorskim Naszą szkołę  
reprezentowali: Aleksandra Kowalczuk, 
Filip Kiełbasa, Gabriela Groń, Oliwia 
Chrobak, Aleksandra Kukuczka i Julia 
Smreczek. Z konkursu wróciliśmy bardzo 
usatysfakcjonowani, ponieważ I miejsce 
w kategorii uczniów z klas VII-VIII zdobyła 
Julia Smreczek, a II miejsce osiągnęła 
Aleksandra Kukuczka, natomiast Gabrysia 
Groń z kl. VA otrzymała wyróżnienie. 

Konkurs Poezji Patriotycznej - Dwie 
reprezentantki naszej szkoły – Alicja 
Wygrecka i Martyna Kukuczka – wzięły 
udział 7 listopada w Międzygminnym 
Konkursie Poezji Patriotycznej pt. „Bądź 
dumny! Jesteś Polakiem! Organizatorem 
była Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczaw-
nicy. Dziewczyny pięknie zaprezentowały 
przygotowane utwory i zdobyły w swoich 
kategoriach wiekowych: Martyna Kukucz-

2 września Mszą św. rozpoczęliśmy 
bieżący rok szkolny 2019/2020. Pani 
dyrektor Anna Szerszeń serdecznie powi-
tała wszystkich zgromadzonych uczniów, 
rodziców i nauczycieli. Wiele ciepłych 
słów skierowała do pierwszoklasistów, 
którzy dzisiejszego dnia rozpoczęli wielka 
przygodę zwaną Szkołą. Następnie cała 
brać uczniowska uczestniczyła w akade-
mii poświęconej 80-tej rocznicy wybuchu 
II wojny światowej.

We wrześniu trzy uczennice naszej 
szkoły: Urszula Mikołajczyk, Aleksandra 
Ligas oraz Wiktoria Ligas wzięły udział 
w konkursie organizowanym przez Na-
ukową i Akademicką Sieć Komputerową 
i wygrały dla szkoły pracownię mobilną, 
składającą się z 16 laptopów umiesz-
czonych w przenośnej szafie z punktem 
dostępowym do internetu. Zadaniem 
konkursu było wykonanie pracy plastycz-
nej pt: „Smart school” oraz przystąpie-
nie szkoły do programu m-legitymacja. 
Wygrana uatrakcyjni zajęcia szkolne  
i podniesie poziom kompetencji cyfro-
wych u uczniów. 
  
Tradycyjnie jak co roku w Dniu Edukacji 
Narodowej – 14 października w naszej 
szkole odbyło się ślubowanie uczniów 
klasy pierwszej .Na początku uroczystości 
dzieci zaprezentowały swoje umiejętności 
artystyczne. Następnie złożyły przysięgę 
na sztandar szkoły, a pani wicedyrektor 
Maria Konopka symbolicznym piórem 
dokonała pasowania na uczniów Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego im. mjra. Henry-

ka Sucharskiego w Tylmanowej. Podobna 
uroczystość odbyła w przedszkolu, gdzie 
nasi najmłodsi zostali pasowani na przed-
szkolaka. Obydwie uroczystości uświetnili 
swoją obecnością rodzice. 
 

16 października nasza szkołą uczestniczy-
ła w dwóch ważnych akcjach. O godzinie 
12.00 zostało przeprowadzone bicie 
rekordu w resuscytacji krążeniowo – od-
dechowej. Wszystkie dzieci naszej szkoły 
uczyły się ratować ludzkie życie, przepro-
wadzając na leżących fantomach reanima-
cję. Akcja trwała nieprzerwanie 30 minut. 
Nadzór nad prawidłowością wykonania 
zadania prowadziła Ochotnicza Straż 
Pożarna z Tylmanowej. Było to ważne 
doświadczenie dla dzieci, ponieważ 
uświadomiło im, że właściwie udzielona 
pierwsza pomoc może uratować życie 
osobie poszkodowanej w wypadku. 
 

Tego samego dnia społeczność szkolna 
uczestniczyła  w happeningu zorganizo-
wanym w ramach programu „Odblaskowa 
Szkoła”. Wszystkie dzieci, ubrane w kami-
zelki odblaskowe, przemaszerowały chod-
nikiem wzdłuż drogi wojewódzkiej aż do 
mostu w kierunku osiedla Górzany. Niosły 
transparenty i  swoim ubiorem przypomi-
nały jak ważne jest noszenie elementów 
odblaskowych po zmroku i w dni niepogo-
dy. Uzupełnieniem tego wydarzenia było 
zorganizowanie konkursów plastycznych  
w klasach I-VIII. Piękne makiety i plakaty 
ozdobiły korytarz szkolny. Ponadto dzieci 
uczestniczyły w spotkaniu z policjantami, 
którzy przypomnieli wszystkim zgro-
madzonym o zasadach bezpiecznego 
poruszania się po drogach. 

Grupa uczniów udała się również na 
spotkanie z Seniorami w Ochotnicy Dol-
nej. Wręczyła im elementy odblaskowe 
oraz przedstawiła krótki program arty-
styczny. Szczególne podziękowania należą 
się sołtysowi Tylmanowej panu Stani-
sławowi Michałczakowi za przekazanie 
elementów odblaskowych organizatorom 
obu akcji pani Zofii Brzeźnej, pani Annie 
Piszczek i pani Beacie Ciesielce.

Klasy I-III oraz oddziały przedszkolne 
uczestniczyły w programie profilaktycz-
nym „Zdrowo jem, więcej wiem”. Celem 
podejmowanych działań było kształcenie 
u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez 
uczenie zasad zdrowego odżywiania 
i podkreślenie roli aktywności fizycznej 
w profilaktyce zdrowotnej a także posze-
rzenie świadomości rodziców, od których 
zależy całokształt i styl życia rodziny. 
Koordynatorem akcji były panie Teresa 
Mastalerz i Joanna Ciesielka
 

Nie sposób pominąć osiągnięć sportowe 
naszych uczniów. Z dumą pragniemy 
ogłosić, że nasi zawodnicy tak chłopcy jak 
i dziewczynki odnoszą znaczące sukcesy. 
Poniżej lista zawodów, w których brali 
udział i zajmowali wysokie miejsca na 
podium. 
• turniej szachowy „Memoriał Zdzisława 
Soliwody” I miejsce Urszuli Mikołajczyk 
• III miejsce w powiecie nowotarskim 
igrzysk dzieci w piłce halowej dziewcząt

ka – I miejsce, a Alicja Wygrecka 
– II miejsce.

Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycz-
nych - 18 listopada uczennice naszej 
szkoły brały udział w Powiatowym 
Konkursie Pieśni Patriotycznej w Nowym 
Targu. Liczba wszystkich uczestników 
przekroczyła 70. W różnych kategoriach 
wiekowych nasze dziewczęta zdobyły 
następujące miejsca i wyróżnienia: Kasia 
Bulanda – I miejsce, Chrobak Oliwia – 
II miejsce, Kukuczka Martyna – III miej-
sce, Polaczyk Patrycja - III miejsce, 
Królczyk Agata – wyróżnienie i duet Kasia 
Bulanda + Martyna Kukuczka – wyróżnie-
nie. Gratulujemy.

Mini piłka nożna – 26 września w Szkole 
Podstawowej w Tylmanowej odbyły się 
zawody w mini piłkę nożną. Nasza druży-
na chłopców zajęła III miejsce.

Biegi przełajowe – 15 października 
w Ochotnicy Dolnej odbyły się zawody 
w biegach przełajowych. Najlepsze wyniki 
wśród naszych uczniów uzyskali: Czajka 
Natalia I miejsce, Okurzały Karolina 
I miejsce, Królczyk Agata II miejsce, Szlaga 
Adam II miejsce, Królczyk Krzysztof II 
miejsce, Szlaga Jakub II miejsce, Królczyk 
Małgorzata II miejsce, Kiełbasa Piotr III 
miejsce, Ludwin Jolanta III miejsce, 
Chlebek Piotr III miejsce.

Mini piłka koszykowa – 4 listopada 
w Tylmanowej - Zawodzie odbyły się 
gminne zawody w mini piłkę koszykową. 
Drużyna chłopców z naszej szkoły zajęła 
IV miejsce.
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• IV miejsce w powiecie nowotarskim 
igrzysk młodzieży szkolnej w halowej 
piłce nożnej
• I miejsce w mistrzostwach ośrodka 
Pieniny dziewcząt w koszykówce
• awans do finałów powiatowych w mini 
koszykówce dziewcząt młodszych
• I miejsce w turnieju piłki nożnej 
,,Z podwórka na stadion’’ – U12
 w ramach eliminacji wojewódzkich 
-chłopcy klas VI-VII

Reprezentantami naszej szkoły byli: 
Adamczyk Wiktoria, Hebda Martyna, 
Weronika Janczura, Kozielec Anna, 
Kozielec Martyna, Ligas Kinga, Ligas 
Sylwia, Liptak Anna, Mikołajczyk 
Katarzyna, Chlebek Marlena, Udziela 
Martyna, Adamczyk Weronika, Janczura 
Beata, Ligas Aleksandra, Ligas Wiktoria, 
Ligas Dominika, Ligas Zuzanna, 
Tereszkiewicz Weronika, Zabrzeska 
Aleksandra, Michałczak Weronika, 
Ciesielka Magdalena, Urbaniak Aneta, 
Urbaniak Aleksandra, Hebda Nina, 
Gaździak Marzena, Klag Gabriela, 
Wachała Martyna, Chlebek Weronika, 

Przemysław Kurnyta, Jakub Twardowski, 
Ksawery Jagieło, Jakub Świtecki, Paweł 
Ligas, Krystian Wojtaszek, Karol Jagieła, 
Karol Grapa.

Grupa 18 osób z klas VII-VIII brała udział 
w projekcie kulturalno – edukacyjnym 
„Be brave – młodzi w kulturze” prowa-
dzonym przez Stowarzyszenie Teatr Nowy 
z Krakowa. Uczniowie podczas trzech 
wyjazdowych weekendów uczestniczyli 
w warsztatach psychologicznych, arty-
stycznych i filmowych. Swoje pomysły 
mogli wcielić w życie, nagrywając pro-
fesjonalnym sprzętem film wg własnego 
pomysłu i we własnej obsadzie aktorskiej. 
Premiera filmu odbędzie się w Tylmano-
wej 17 grudnia 2019r. 
Już teraz zapraszamy!!!!
 

12 listopada obchodziliśmy Święto 
Patrona naszej szkoły mjra Henryka 
Sucharskiego połączone z akademią 
upamiętniającą odzyskanie przez Polskę 

niepodległości. Wspomnieliśmy dwóch 
bohaterów- żołnierzy: Józefa Piłsudskiego 
i Henryka Sucharskiego, którzy na stałe 
zapisali się na kartach historii Polski. 
Minutą ciszy uczciliśmy wszystkich dziel-
nych Polaków, którzy oddali swoje życie 
za naszą wolną Polskę. 
 

Miło nam poinformować, że uczennica
kl. VII Urszula Mikołajczyk przeszła 
do etapu rejonowego Małopolskiego 
Konkursu Matematycznego (opiekun pani 
Maria Zbozień) i Małopolskiego Konkursu
Biologicznego (opiekun pani Anna 
Kasprzak). Ponadto Karolina Twardowska 
kl. VII otrzymała wyróżnienie w Konkur-
sie Recytatorskim Poezji Patriotycznej 
– Bądź dumny! Jesteś Polakiem! Konkurs 
organizowany przez SP nr 2 im. ks. prof. 
J. Tischnera w Szczawnicy.

Nasza szkoła bierze udział w Programie 
Insta.Ling dla Szkół, który umożliwia 
uczniom korzystanie z innowacyjnej 
aplikacji do nauki języków obcych.

W okresie od września do listopada 
2019 r. w Szkole Podstawowej im. ks. 
Jana Twardowskiego w Tylmanowej odby-
ło się wiele ważnych oraz interesujących  
uroczystości szkolnych.

1 września 2019 r. delegacja naszej szkoły 
wraz z pocztem sztandarowym wzięła 
udział w uroczystości nadania wieży wi-
dokowej na Lubaniu imienia majora Józefa 
Chlipały „Lubańskiego”. 2 września wszy-
scy uczniowie oraz nauczyciele z wielkim  
zapałem wkroczyli w progi naszej szkoły. 
Pierwszy dzień w szkole rozpoczęliśmy 
Mszą św. Nowy rok szkolny 2019/20 
zainaugurowała pani dyrektor Grażyna 
Noworolnik, życząc wszystkim zapału 
oraz wytrwałości w zdobywaniu jak naj-
lepszych wyników i osiągnięć w nauce.          

Wielkim wydarzeniem w naszej szkole 
było włączenie się uczniów w ogólnopol-
ską akcję promującą czytelnictwo. Pod-

czas tegorocznej odsłony ,,Narodowego 
czytania’’ nasi uczniowie czytali nowelkę 
B .Prusa pt. ,,Antek”. Dziś utwory te nie 
straciły nic ze swej aktualności. Uczą 
nas, że w życiu powinniśmy kierować 
się szlachetnością i solidarnością, że nie 
wolno nam stracić wrażliwości na ludzką 
krzywdę, ani zapomnieć o naszej historii. 

W piękny, wrześniowy dzień uczniowie 
klas I-III wraz z wychowawcami wybrali 
się na pieszą wycieczkę, ścieżką edukacyj-
ną PO „Wietrznica”, śladami walk polskich 
żołnierzy z oddziałami niemieckimi 
i słowackimi. Odwiedzając te historyczne 
miejsca, mogli oddać hołd polskim boha-
terom i odbyć żywą lekcję historii. Była to 
również dobra okazja, aby przeprowadzić 
lekcję przyrody w terenie.

Niebywałą atrakcją dla uczniów klas 
IV-VIII była górska wycieczka zorganizo-
wana dniach 23-24 września. Z samego 

rana cała grupa wyruszyła z Jaworek do 
schroniska położonego pod szczytem 
Durbaszka, gdzie miały odbyć się zajęcia 
prowadzone przez przedstawicieli szkoły 
wojskowej w Nowym Sączu. W programie 
znalazły się m.in. strzelanie z karabinka 
pneumatycznego i łuku, rzut granatem, 
zajęcia z udzielania pierwszej pomocy 
oraz bronioznawstwa. Największą atrak-
cją okazał się LaserShot, czyli plenerowe 
rozgrywki w strzelaniu z broni laserowej. 
W czasie zajęć nasi uczniowie ćwiczyli 
również elementy musztry wojskowej. 
Niektórych kosztowało to sporo wysiłku, 
ale wszyscy byli bardzo zadowoleni ze 
wspaniałej, dwudniowej zabawy.

Dzień 14 października w tradycji naszej 
szkoły jest dniem ważnym zarówno dla 
nauczycieli obchodzących swoje święto 
jak również pierwszoklasistów, którzy 
w tym dniu zostają uroczyście przyjęci do 
społeczności uczniowskiej. W podwójnej 
uroczystości licznie wzięli udział rodzice
uczniów. W tym szczególnym dniu 
17 pierwszoklasistów zostało włączonych 
do społeczności uczniowskiej naszej szko-
ły. Składając ślubowanie pierwszoklasiści 
przyrzekali, że będą dobrymi i uczciwymi 
uczniami , że zawsze będą strzec honoru 
i dobrego imienia szkoły, będą szanować 
nauczycieli, przełożonych i rodziców oraz, 
że będą kochać swoją Ojczyznę. Po części 
oficjalnej ślubowania klasy I nastąpiła 
akademia z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej, przygotowana przez uczniów klas 
starszych. W jej część artystyczną pełną 
humoru i rekwizytów włączeni zostali 
także nauczyciele i pracownicy szkoły.

Uczniowie klas 0-3 wzięli udział w cało-
dniowej wycieczce do Grybowa. Gród 
Stara Baśń to miejsce utrzymane w klima-
cie staropolskiego zamku, które pozwala 
poczuć ówczesną atmosferę. Uczniowie 
przyodziani w średniowieczne szaty wraz 
z kasztelanem i dwórkami zwiedzali bu-
dowlę, szukali skarbu, tropili smoki znaj-
dujące się na zamku, słuchali opowieści 
o tajemnicach zamku, jego mieszkańcach 
i wydarzeniach z tamtej epoki. Mieli tez 
możność stoczenia turnieju rycerskiego.    

Tradycją naszej szkoły jest Święto Pie-
czonego Ziemniaka, które organizujemy 
wraz z rodzicami. Jest to świetna okazja 
do integracji dzieci, rodziców, oraz całej 
społeczności szkolnej. Przy tej okazji 
dziękujemy rodzicom, którzy chętnie jak 
zawsze włączyli się w przygotowanie tej 
imprezy. 

Niebywałą atrakcją dla wszystkich dzieci 

był cyrk Szok, który zawitał do naszej 
szkoły. Wszyscy uczniowie obejrzeli 
interesujący program artystyczny, który 
rozpoczął się od pokazu akrobatycznego.
Były również pokazy żonglerki, iluzji, 
ekwilibrystyki oraz jazda na małym 
rowerku. Punktem kulminacyjnym stał 
się pokaz z udziałem żywego pytona. 
Wszyscy uczestnicy występu świetnie się 
bawili!

Rajd Papieski, który zorganizował ksiądz 
katecheta Piotr Madej 24.10.2019 stał się 
dla uczniów klas IV-VI okazją do upamięt-
nienia rocznicy wyboru Karola Wojtyły 
na papieża oraz przypomnienia szlaków, 
którymi przed laty wędrował nasz rodak. 
Po dotarciu na szczyt góry Błyszcz odpra-
wiona została Msza święta, a następnie 
odbył się turniej wiedzy o Janie Pawle II 
przeprowadzony przez księży. Zwycięzcą 
została Kasia Kozielec z kl. VII, a drugie 
miejsce zdobył Bartosz Zabrzeski z kl. V. 
Na zakończenie wszyscy uczestnicy zjedli 
pyszne kiełbaski z ogniska oraz słodki 
deser . Było rewelacyjnie!

26.10.2019 przedstawiciele naszej szkoły 
wzięli udział w obchodach 80 rocznicy
wybuchu II wojny światowej. Pod „Bastą” 
odsłonięto tablicę pamiątkową oraz zło-
żono kwiaty i zapalono znicze. Dokonał 
tego Jan Grudnicki – syn Jerzego Grud-
nickiego - dowódcy II kompanii batalionu 
KOP „Żytyń”. Punktem kulminacyjnym 
obchodów stała się rekonstrukcja histo-
ryczna walk jakie miały miejsce w Tylma-
nowej we wrześniu 1939 r.

Uczniowie szkoły reprezentowali naszą 
szkołę w Gminnym Konkursie Recyta-
torskim. Konkurs odbył się w Wiejskim 
Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej 
i rozpoczął się  o godz.10.00. Werdyk-

tem jury Emilia Tworek z klasy V zdobyła 
I miejsce w kategorii kl. IV-VI recytując 
wiersz Jana Brzechwy pt. ,,Kokoszka’’. 
Natomiast Zuzanna Jasiurkowska zajęła 
III miejsce w kategorii kl.0-III recytując 
wiersz Juliana Tuwima pt. ,,Dwa wiatry’’. 
Pozostałe uczennice: Katarzyna Kozielec, 
Joanna Udziela i Oliwia Kozielec otrzy-
mały wyróżnienia. Nasi uczniowie mogą 
pochwalić się osiągnięciami sportowymi. 
Zajęli 2 miejsce w zawodach w halowej 
piłce nożnej chłopców na szczeblu ośrod-
ka sportowego Pieniny i awansowali do 
mistrzostw powiatu oraz zajęli 2 miejsce 
w zawodach sportowych na etapie ośrod-
ka sportowego Pieniny w Mini koszyków-
ce i awansowali do mistrzostw powiatu 
nowotarskiego.

„Żeby Polska była Polską …” tymi słowami 
wyśpiewanymi przez Jana Pietrzaka 
rozpoczęła się akademia upamiętniająca 
Rocznicę Odzyskania Niepodległości. 
W leśnej scenerii uczniowie klasy piątej 
i siódmej poprzez wiersze, piosenki i ob-
razy filmowe przedstawili drogę Polski ku 
niepodległości. Wcielając się w postacie 
ówczesnych żołnierzy wspominali ciężkie, 
ale i radosne chwile tamtych czasów. 
Kończąc akademię zapalili znicz i złożyli 
kwiaty przy tablicy pamiątkowej. O godzi-
nie 11.11 odśpiewaliśmy hymn narodowy 
włączając się w akcję ,,Niepodległa do 
hymnu’’. Zawodnicy , którzy brali udział 
w zawodach  sportowych w naszej szkole, 
przerwali rozgrywki i wspólnie z całą spo-
łecznością szkolną odśpiewali hymn. 

Od września 2019 roku uczniowie szkoły  
( klasy I-V) biorą udział w programie reali-
zowanym przez Agencję Rynku Rolnego 
„Program dla szkół”. Głównym celem 
programu jest trwała zmiana nawyków 
żywieniowych dzieci poprzez zwiększanie 
udziału w ich codziennej diecie warzyw, 
owoców produktów mlecznych oraz pro-
pagowaniu zdrowego odżywiania poprzez 
działania towarzyszące o charakterze 
edukacyjnym.

Więcej informacji na temat naszej działal-
ności można znaleźć na stronie interneto-
wej www.sptylmanowa.ochotnica.pl oraz 
na naszym fanpage’u, na który serdecznie 
zapraszamy! 
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TIV edycja Gorce Ultra Trail 
w Ochotnicy Dolnej 

Brązowy medal Mistrzostw 
Świata w trialu rowerowym 
dla Ochotnicy

W weekend (2 – 4.08.), za sprawą biegów Gorce Ultra Trail, 
Ochotnica Dolna była najbardziej sportową miejscowością 
w regionie. W Biurze Zawodów zlokalizowanym w Wiejskim 
Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej stawiło się około 1300 
biegaczy z Polski i świata. 

10-letni Adam Szlaga z Ochotnicy Górnej wywalczył brązowy medal 
na Mistrzostwach Świata w trialu rowerowym (World Youth Games), 
które odbyły się 9-11 sierpnia 2019 w Wadowicach. 

IV edycja GUT był to bieg przez naj-
piękniejsze zakątki Gorców i najwyższy 
szczyt Beskidu Wyspowego – Mogielicę. 
Biegacze, przez dwa dni zawodów, mieli 
do wyboru 5 dystansów o różnej długo-

Polska reprezentacja liczyła ośmiu za-
wodników, wszyscy z klubu z Ochotnicy. 
Oprócz Adama Szlagi byli to Jan Jagieła, 
Krystian Janiszewski, Bartosz Janiszewski, 
Oliwier Pawlikowski, Mikołaj Woźniak, 
Michał Łętowski i Sebastian Chlipała. 
W mistrzowskich zawodach wzięło udział 
158 zawodników z 16 krajów.

To jest największy sukces w historii klubu 
z Ochotnicy!

Dotychczasowe osiągnięcia Adama Szlagi: 
• 3 miejsce w Mistrzostwach Świata UCI 

ści. W sobotę o 4.00 rano wystartowały 
grupy, które miały do pokonania najdłuż-
sze dystanse – 102 km i 84 km. Tego 
dnia odbył się również bieg na dystansie 
48 km, który wyruszył o 8.00. Następ-

nego dnia, w niedzielę, wystartował 20 
– kilometrowy bieg Ochotnica Challenge 
oraz odbył się bieg na dystansie 12 km 
z Wierch Młynnego. 

W tym roku, organizatorzy GUT przygoto-
wali także bieg dla dzieci. W niedzielę, na 
boisku sportowym przy WOK w Ochotni-
cy Dolnej rywalizacja najmłodszych odby-
wała się w kilku kategoriach wiekowych. 
Zwycięzcom nagrody wręczyła aktorka 
Paulina Holtz.    

Dekoracja zwycięzców GUT odbyła się 
w niedzielne popołudnie, na scenie am-
fiteatru przy WOK w Ochotnicy Dolnej. 
Zawodnikom, którzy stanęli na podium, 
nagrody wręczali i składali gratulacje Wójt 
Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz Król-
czyk, aktora Paulina Holtz oraz organiza-
torka biegów GUT Violetta Domaradzka. 

- 2019 (Youth Games )
• 3 miejsce w Mistrzostwach Świata 
BIU - 2018
• 2 miejsce w Mistrzostwach Europy 
BIU - 2018
• 1 miejsce w Pucharze Polski 
(Świdnik 2019 )
• 1 miejsce w Pucharze Polski 
(Myślenice 2019 )
• 2 miejsce w Pucharze Polski 
(Grodzisk Mazowiecki 2019 )

Życzymy kolejnych sukcesów! 

Trasy zostały przygotowane na dwóch 
dystansach: HARD (35 - 45km z prze-
wyższeniami 1500 - 2000) i HELL (58 
- 70km z przewyższeniami 2000 - 3000). 
Prowadziły one przez najpiękniejsze 
zakątki Gorców w Ochotnicy i Beskidu 
Sądeckiego w Tylmanowej. Ze szczytów 
tych pasm roztaczają się niezwykłe wi-
doki na Pieniny i Tatry. Dodać należy, że 

w Gorcach znajdują się najdłuższe zjazdy 
w Polsce.  

Start MTB 4 Towers zlokalizowany był 
przy stadionie w Ochotnicy Dolnej obok 
Wiejskiego Ośrodka Kultury. W piątek, 
zawodników na stracie dopingowała 
ochotniczanka, kolarka szosowa - 
Katarzyna Niewiadoma. 

W sobotę odbyły się zawody rowerowe
dla dzieci z roczników 2005-2012, 
z podziałem na 4 kategorie wiekowe, 
oddzielnie chłopcy i dziewczynki. Podczas 
zawodów były prowadzone animacje dla 
dzieci w ramach akcji „Bezpiecznie na 
rowerze”. Udział dzieci był bezpłatny, dla 
każdego uczestnika organizatorzy przygo-
towali upominek i dyplom za udział, a dla 
najlepszych nagrody i trofea sportowe. 
Trasa zawodów została wyznaczona 
wokół stadionu, po nawierzchni asfaltowo 
- terenowej, bez trudności technicznych. 
Długość rundy wynosiła ok. 500 m. 

Organizatorem imprezy był Tatra Cycling 
Events. Patronat honorowy objął Wójt 
Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz Król-
czyk, który podczas generalnej dekoracji 
zawodników, w niedzielę (19.08.) wręczył 
im nagrody i złożył gratulacje. Wójt Gmi-
ny Ochotnica Dolna wziął udział w deko-
racji zawodników również drugiego dnia 
wyścigu MTB 4 Towers.  

Wydarzeniu sportowemu towarzyszyły 
Targi Expo Krynica 2019. Na krynickim 
deptaku nie zabrakło również akcentów 
z Gminy Ochotnica Dolna, które towarzy-
szyły przedstawicielom Gorce Ultra Trail, 
w promowaniu Gorców i Ochotnicy. Na 
stoisku GUT zagościła tradycyjna kuchnia 
oraz muzyka regionalna. Również Wójt 
Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk 
wraz z przedstawicielami Fundacji Run 
Vegan promował Ochotnicę i Tylmanową.   

Festiwal Biegowy i Targi 
Expo w Krynicy z udziałem 
Gminy Ochotnica Dolna
W weekend (6 - 8.09) w Krynicy odbył się jubileuszowy dziesiąty 
Festiwal Biegowy. W wydarzeniu wzięło udział ponad 10 tys. 
osób. Organizatorzy przygotowali ponad 30 biegów na różnych 
dystansach – od kilkudziesięciu metrów do 100 kilometrów. 

Fundacja Run Vegan od kilku lat organizu-
je w Gminie Ochotnica Dolna biegi; w tym 
roku po raz pierwszy odbyła się także 
zimowa edycja.   

GUT obsługiwał także trasę biegową 
m. in. na Przehybie (7 września), gdzie 
biegaczom towarzyszyła góralska muzyka 
w wykonaniu Krzysztofa Dobrzyńskiego 
z Ochotnicy Górnej. 

MTB 4 Towers w Gminie 
Ochotnica Dolna 
W długi sierpniowy weekend (15 – 19.08), w Gminie Ochotnica 
Dolna odbyły się zawody rowerowe MTB 4 Towers. Pasjonaci 
kolarstwa górskiego z całej Polski, przez 4 dni zdobywali wieże 
wznoszące się na Magurkach, Koziaru, Gorcu i Lubaniu. 
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Celem zawodów było wyłonienie naj-
lepszych biegaczy na poszczególnych 
dystansach, popularyzacja biegania jako 
najprostszej formy aktywności fizycznej, 
promocja aktywnego spędzania wolnego 
czasu, mobilizowanie dzieci i młodzieży 
do zdrowego stylu życia. Biegi zostały 
zorganizowane przy współudziale: Gminy 
Ochotnica Dolna, Szkoły Podstawowej im. 
Marii Konopnickiej Ochotnica Górnej oraz 
Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy 
Dolnej. Koordynatorem zawodów był p. 
Łukasz Mikołajczyk, nauczyciel wycho-
wania fizycznego SP Ochotnica Górna. 

Zawody odbyły się zgodnie z opracowa-
nym regulaminem biegów. Zawodnicy 
startowali w następujących kategoriach 
wiekowych:
• Grupa I – dziewczęta rocznik 2009 
i młodsze - (dystans 600 m)
• Grupa II – chłopcy rocznik 2009 
i młodsi - (dystans 1000 m)      
• Grupa III – dziewczęta rocznik 2008 
- (dystans 600 m)
• Grupa IV – chłopcy rocznik 2008 
- (dystans 1000 m)   
• Grupa V – dziewczęta rocznik 2007 
- (dystans 600 m)
 • Grupa VI – chłopcy rocznik 2007 
- (dystans 1000 m)  

IV Biegi Przełajowe 
o Puchar Wójta Gminy 
Ochotnica Dolna
W dniu 15 października 2019r. na Stadion KS Gorc Ochotnica 
o godz. 10.30 odbył się IV Bieg Przełajowy o Puchar Wójta Gminy 
Ochotnica Dolna. Ponad 119 uczniów ze szkół podstawowych 
z terenu Gminy Ochotnica Dolna rywalizowało w 10 kategoriach 
wiekowych. Najkrótszy dystans obejmował odcinek 600 m, 
najdłuższy 1500 m. 

• Grupa VII – dziewczęta rocznik 2006 - 
(dystans 1000 m) 
• Grupa VIII – chłopcy rocznik 2006 
- (dystans 1500 m)         
• Grupa IX – dziewczęta rocznik 2005 
- (dystans 1000 m)
• Grupa X – chłopcy rocznik 2005 
- (dystans 1500 m)     
    
Najlepsze wyniki uzyskali:
Grupa I – dziewczęta rocznik 2009 
i młodsze - (dystans 600 m)
1 miejsce Luberda Karolina - SP Skrodne 
2 miejsce Agata Królczyk - SP Ochotnica 
Górna
3 miejsce Amelia Noworolnik 
- Tylmanowa
4 miejsce Małgorzata Plewa 
– SP Ochotnica Górna 
5 miejsce Anna Jamińska – SP Skrodne

Grupa II – chłopcy rocznik 2009 
i młodsi - (dystans 1000 m)
1 miejsce Tomasz Puchomirski 
- SP Młynne 
2 miejsce Adam Szlaga 
– SP Ochotnica Górna
3 miejsce Piotr Kiełbasa 
- SP Ochotnica Górna
4 miejsce Karol Jagieła - SP Tylmanowa
5 miejsce Chrobak Adrian – SP Skrodne 

Grupa III – dziewczęta rocznik 2008 
- (dystans 600 m)
1 miejsce Anna Bednarczyk 
- SP Tylmanowa
2 miejsce Zuzanna Gołdyn - SP Skrodne 
3 miejsce Anna Urbaniak SP Skrodne
4 miejsce Agnieszka Urbaniak 
- SP Centrum Ochotnica Dolna  
5 miejsce Maja Udziela 
- SP Tylmanowa - Zawodzie 

Grupa IV – chłopcy rocznik 2008 
- (dystans 1000 m)   
1 miejsce Arkadiusz Konopka 
- SP Skrodne 
2 miejsce Antoni Tarchała 
– SP Ochotnica Dolna Centrum
3 miejsce Dawid Konopka 
- SP Ochotnica Dolna Centrum
4 miejsce Jan Podgórski -
 SP Tylmanowa - Zawodzie 
5 miejsce Wójcik Damian – Tylmanowa

Grupa V – dziewczęta rocznik 2007 
- (dystans 600 m)
1 miejsce Natalia Czajka 
- SP Ochotnica Górna
2 miejsce Weronika Janczura 
- Tylmanowa
3 miejsce Marzena Gaździak 
- Tylmanowa
4 miejsce Anna Brzeczek 
- SP Tylmanowa - Zawodzie 
5 miejsce Katarzyna Mikołajczyk 
– SP Tylmanowa

Grupa VI – chłopcy rocznik 2007 
- (dystans 1000 m)  
1 miejsce Alex Noworolnik 
- SP Tylmanowa
2 miejsce Krzysztof Królczyk 
– SP Ochotnica Górna   
3 miejsce Paweł Dłubacz 
- SP Ochotnica Górna   
4 miejsce Bartłomiej Bodziarczyk 
- SP Tylmanowa 
5 miejsce Gabryś Adam – SP Skrodne

Grupa VII – dziewczęta rocznik 2006 
- (dystans 1000 m) 
1 miejsce Katarzyna Sopata 
- SP Ochotnica Dolna Centrum   
2 miejsce Aleksandra Ligas 
- SP Tylmanowa 
3 miejsce Jolanta Ludwin 
- SP Ochotnica Górna
4 miejsce Patrycja Orawiec 
- SP Ochotnica Górna 
5 miejsce Duduś Julia – SP Skrodne

Grupa VIII – chłopcy rocznik 2006 
- (dystans 1500 m)         
1 miejsce Kamil Mikołajczyk
- SP Tylmanowa- Zawodzie  

2 miejsce Jakub Szlaga
- SP Ochotnica Górna
3 miejsce Łukasz Konopka 
- SP Centrum Ochotnica Dolna 
4 miejsce Michał Gołdyn - SP Skrodne
5 miejsce Dawid Królczyk - SP Ochotnica 
Dolna Centrum

Grupa IX – dziewczęta rocznik 2005 
- (dystans 1000 m) 
1 miejsce Karolina Okurzały 
- SP Ochotnica Górna   
2 miejsce Małgorzata Królczyk 
- SP Ochotnica Górna   
3 miejsce Weronika Adamczyk 
- SP Tylmanowa
4 miejsce Puchomirska Karolina 
- SP Skrodne
5 miejsce Beata Janczura 
– SP Tylmanowa

Grupa X – chłopcy rocznik 2005 
- (dystans 1500 m)         
1 miejsce Bartłomiej Matyszok
- SP Tylmanowa  
2 miejsce Dawid Borzęcki 
– SP Młynne
3 miejsce Piotr Chlebek 
– SP Ochotnica Górna 
4 miejsce Kamil Konopka
- SP Tylmanowa Zawodzie
5 miejsce Tomasz Dłubacz 
- SP Ochotnica Górna 

Po zmaganiach sportowych zostały 
rozdane nagrody ufundowane przez 
Wójta Gminy Ochotnica Dolna Tadeusza 
Królczyka, a wręczała je Sekretarz Gminy 
Ochotnica Dolna i Radna Rady Powiatu 
Nowotarskiego Pani Maria Łojas – 
Jurkowska:   

• I miejsce: puchar, medal, dyplom, 
nagroda rzeczowa 
• II miejsce: medal, dyplom, nagroda 
rzeczowa
• III miejsce: medal, dyplom, nagroda 
rzeczowa 
• IV, V miejsca: dyplom. 
Wszystkie zakupione nagrody zostały 
wydane.

Tekst: Łukasz Mikołajczyk    

W większości starty zawodników skupiały 
się głownie na dwóch cyklach: Puchar 
Południowej Polski Cross Country oraz 
Otwarte Mistrzostwa Województwa 
Podkarpackiego. Ale zdarzały się starty 
w innych, niecyklicznych imprezach, jak 
chociażby ciężkie fizycznie zawody Beskid 
Hero, szczawnickie Moto Rodeo, czy Hard 
Enduro Party w Bieszczadach.  

Juz od samego początku widać było 
zaangażowanie w starty i chęć walki o jak 
najwyższe pozycje, średnio na jednej 
imprezie pojawiało się dziesięciu zawod-
ników z naszego ochotnickiego klubu, 
co da się zauważyć patrząc na wyniki. 
W obydwu tych cyklach GKM Ochotnica 
wywalczył Wicemistrzostwo w klasyfi-
kacji klubowej, na Podkarpaciu ulegając 
nieznacznie zwycięzcy z Ropczyc.

Gorczański Klub Motorowy 
Ochotnica  
27 października w Podkarpackim Rymanowie zawodnicy z klubu 
GKM Ochotnica po raz ostatni w tym sezonie stanęli na starcie 
zawodów cross country. Sezon 2019 był dla tego klubu bardzo 
udany. 

Indywidualne osiągnięcia zawodników 
były fantastyczne, co przełożyło się na 
Klubowe sukcesy. Zawodnicy wielokrot-
nie stawali na podium, a w klasyfikacji 
generalnej kilku z nich odebrało trofea. 

Oto wyniki klasyfikacji generalnych:
Jakub Maślanka - 1 miejsce w Otwartych 
Mistrzostwach Województwa Podkarpac-
kiego, 4 miejsce w Pucharze Południowej 
Polski Cross Country- klasa Junior

Krzysztof Waligóra - 1 miejsce w Otwar-
tych Mistrzostwach Województwa 
Podkarpackiego, 2 miejsce w Pucharze 

Południowej Polski Cross Country klasa 
Senior1,  

Robert Maślanka - 1 miejsce w Otwar-
tych Mistrzostwach Województwa 
Podkarpackiego, 2 miejsce w Pucharze 
Południowej Polski Cross Country klasa 
Senior2. 

Damian Janik - 3 miejsce w Pucharze Po-
łudniowej Polski Cross Country, 6 miejsce 
w Otwartych Mistrzostwach Wojewódz-
twa Podkarpackiego klasa Junior

Kamil Janik - 4 miejsce w Otwartych 
Mistrzostwach Województwa Podkarpac-
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20 - lecie Gorc Ochotnica

kiego, 5 miejsce w Pucharze Południowej 
Polski Cross Country klasa Junior85

Marcin Rusnak - 8 miejsce w Otwartych 
Mistrzostwach Województwa Podkar-
packiego-klasa Senior1, 5 miejsce w Pu-
charze Południowej Polski Cross Country  
klasa Expert S1

Paweł Rabiański - 4 miejsce w Pucharze 
Południowej Polski Cross Country  klasa 
Expert S2

Dariusz Bełtowski - 8 miejsce w Pucharze 

Południowej Polski Cross Country klasa 
Masters

Niższe pozycje ze względu na trochę 
rzadsze starty zdobywali: Damian Chro-
bak, Lukasz Wojas, Dionizy Kowalczyk, 
Dariusz Sowiński, Łukasz Rusnak, Mate-
usz Urbaniak, Rafał Galica, Hubert Bryjak.
Wyniki można znaleźć na stronie 
www.wynikizawodow.pl.

Najmłodsi zawodnicy startowali w Enduro 
Kids, organizowanym przez klub SMK 
Enduro Czerwionka, odnosząc tam szereg 

sukcesów. Mieszkający w Zębie Michał 
Wilczek, można powiedzieć młody 
weteran klubu,  nie schodził z podium,  
wielokrotnie wygrywając zawody. 
W ślady Michała dzielnie idzie 5 letni 
Maciek Bukowski z Kościeliska, który 
w swojej kategorii także nie omija miejsc 
na podium. W nagrodę za osiągnięcia 
Michał Wilczek już drugi raz wystartuje 
w wyścigu dla dzieci na grudniowych 
Mistrzostwach Świata Super Enduro 
w Krakowskiej Tauron Arenie. 
   

Wyróżnieni policjanci, niejednokrotnie 
w czasie wolnym od służby, ratowali 
zdrowie i życie innych osób. Udowadniali, 
że policjantem jest się zawsze i wszędzie, 
a służba w Policji to także ich pasja.

Z garnizonu małopolskiego, wyróżnionych 
za wzorowe realizowanie obowiązków 
służbowych oraz niesienie pomocy dru-
giemu człowiekowi z narażeniem własne-
go życia i zdrowia, zostało 9 policjantów, 
a wśród nich st. sierż. Jerzy Monterian, 
który w szeregi Policji wstąpił 4 lata temu 
- od początku w Referacie Patrolowo 
Interwencyjnym w Wydziale Prewencji 
nowotarskiej komendy. Jest policjantem 
bardzo zaangażowanym i oddanym. Nie 
jest obojętny na ludzką krzywdę. 

Bohater w mundurze 
– wśród wyróżnionych 
policjant z Tylmanowej 
26 września br. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Mariusz Kamiński podziękował 142 funkcjonariuszkom 
i funkcjonariuszom z komend Policji w całej Polsce za ich oddanie 
i ofiarność w służbie na rzecz obywateli. W uroczystości wzięła udział 
marszałek Sejmu Elżbieta Witek, premier Mateusz Morawiecki oraz 
komendant główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

15 czerwca 2019 roku podczas służby 
brał udział w akcji ratowania tonącego 
mężczyzny. Prawidłowo przeprowadzo-
na reanimacja na zmianę ze strażakiem 
przywróciła akcję serca i oddech, dzięki 
czemu mężczyzna przeżył. Jurek poka-
zał, że policjantem jest się również po 
zakończonej służbie i zdjęciu munduru. 
Tego samego dnia podczas powrotu do 
domu zatrzymał nietrzeźwego kierujące-
go. Własnym samochodem zajechał mu 
drogę i zdecydowaną postawą wspólnie 
z innym policjantem wyeliminował z ru-
chu pijanego kierowcę, zanim doszło do 
nieszczęścia. 

Na swoim koncie ma już wiele sukcesów 
również zawodowych. Jurek kilkakrotnie 

Znalazłeś wnyki w czasie 
spaceru w lesie?

Nie ruszaj ich z miejsca, zapamiętaj lokalizację 
i przekaż tę informację do Państwowej Straży 
Rybackiej w Krakowie.

Posiadasz informację o osobie, która może kłuso-
wać, a nie wiesz komu to zgłosić? Również przekaż 
tę informację do Państwowej Straży Rybackiej.

Ogłoszenie 
Państwowej Straży 
Rybackiej

Zgłoszenia o przypadkach kłusownictwa prosimy 
kierować na adres Państwowej Straży Rybackiej 
w Krakowie:
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
lub na adres e-mail: psr@malopolska.uw.gov.pl
lub telefonicznie na numer 12 392 13 18.
Państwowa Straż Rybacka zapewnia anonimowość.

reprezentował Komendę Wojewódzką 
Policji w Krakowie w ogólnopolskich 
zawodach zajmując czołowe miejsca. 
Wygrał XXV finał Ogólnopolskich Zawo-
dów Policjantów Prewencji - Turniej Par 
Patrolowych „Patrol Roku”, a w czerwcu 
tego roku wygrał II Ogólnopolskie Zawo-
dy Policyjnych Patroli Rowerowych. 

Sierż. Jerzy Monterian jest absolwentem 
AWF, instruktorem narciarstwa oraz 
instruktorem taktyki i technik interwencji. 
W Policji prowadzi również zajęcia i eg-
zaminy sprawności fizycznej. Na co dzień 
miłośnik kajakarstwa, raftingu i sporów 
zimowych. Trenuje także sporty siłowe 
i sztuki walki.

Źródło: http://nowy-targ.policja.gov.pl
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Wójt Gminy informuje wszystkich mieszkańców, 
że od dnia 4 listopada 2019 r. rozpoczęto na 
terenie Gminy realizację specjalistycznych usług 
opiekuńczych w formie rehabilitacji.

Uprawnionymi do tego świadczenia są 
wszystkie osoby niepełnosprawne, które

Specjalistyczne 
usługi 
opiekuńcze 
w formie 
rehabilitacji

własnym staraniem lub rodziny nie są w sta-
nie wskazanej przez lekarza rehabilitacji 
sobie zapewnić oraz posiadają zaświadcze-
nie lekarskie uprawniające do korzystania 
z tej formy pomocy.

Aby skorzystać ze świadczenia należy złożyć wnio-
sek o świadczenie specjalistycznych usług opiekuń-
czych w formie rehabilitacji do Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej dołączając 
do niego zaświadczenie lekarskie.

Świadczenie będzie przyznane decyzją na podsta-
wie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego 
przez  pracownika socjalnego .

Druki wniosku i zaświadczenia lekarskiego do 
pobrania ze strony gminy lub w siedzibie Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

System SOW jest obecnie wdrażany 
na bardzo szeroką skalę w jednostkach 
samorządu powiatowego nie tylko na 
terenie województwa małopolskiego, 
a także w całej Polsce. W Małopolsce do 
Systemu Obsługi Wsparcia przystąpiły już 
wszystkie 22 powiaty.

System Obsługi Wsparcia
System Obsługi Wsparcia to nowoczesna 
platforma, za pomocą której Osoby z Nie-
pełnosprawnościami, a także jednostki 
działające na rzecz Osób z Niepełno-
sprawnościami mogą elektronicznie 
składać wnioski dotyczące wsparcia 
finansowego ze środków PFRON. System 
ten umożliwia Osobom z Niepełnospraw-
nościami i podmiotom działającym na ich 
rzecz szybki i sprawny proces apliko-
wania o środki PFRON będące w gestii 
jednostek samorządowych bezpośrednio 
za pomocą systemu informatycznego. 
Jednocześnie pozwala na sprawną wery-
fikację wniosków osób indywidualnych 

Spotkanie dotyczyło ustaleń związanych 
z wyposażeniem Ochotniczej Straży 
Pożarnej na najbliższe 5 lat. Poseł Siarka 

To tutaj – dzięki prawie 2-milionowemu 
dofinansowaniu z funduszy europejskich 
- Programu Operacyjnego Infrastruktu-
ra i Środowisko 2014 - 2020 - powstał 
Ośrodek Edukacyjny Gorczańskiego 
Parku Narodowego.

Adaptacja zabytkowego obiektu na cele
edukacyjne trwała prawie trzy lata i przy-
niosła imponujący efekt. Na parterze 
powstały: sale konferencyjna i warszta- 
towa; punkt informacji turystycznej oraz 
biblioteka z czytelnią, oferująca bogaty
księgozbiór z pokaźnym zasobem 
przyrodniczych wydawnictw. Wszystkie 
pomieszczenia są wyposażone w multi-
medialny sprzęt. Będą z tego korzystać 
mieszkańcy gorczańskich miejscowości 
oraz turyści, chętni do uczestnictwa 
w zajęciach edukacyjnych, warsztatach 
i wykładach. Uzupełnieniem wiedzy 
o Gorczańskim Parku Narodowym mogą 
być powstałe w ramach projektu filmy: 
40-minutowa opowieść ukazująca bogac-
two gorczańskiej przyrody oraz trzy krót-
kie filmy poruszające problemy ochrony 
górnoreglowych borów świerkowych, 
dużych drapieżników oraz roli martwych 
drzew w lesie.

System Obsługi Wsparcia 
finansowanego ze środków 
PFRON

Poseł Edward Siarka spotkał 
się z druhami 

Ośrodek Edukacyjny 
Gorczańskiego Parku 
Narodowego – multimedialna 
skarbnica wiedzy przyrodniczejPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

chcąc zwiększyć dostępność  wsparcia dla Osób 
z Niepełnosprawnościami, uruchomił SOW - System Obsługi 
Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.

11 października w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej 
odbyło się spotkanie gminnego zarządu OSP. W posiedzeniu udział 
wzięli Poseł Edward Siarka, Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz 
Królczyk oraz druhowie z Ochotnicy i Tylmanowej.

Pięknym zabytkiem staropolskiej architektury – z łamanym dachem, 
„wolimi oczami” okienek na poddaszu, wejściem ujętym w pion 
białych kolumn, wysokim przyziemiem z piaskowcowego ciosu 
- jest oficyna dworska. Znajduje się ona na terenie parku 
dworskiego hrabiów Wodzickich w Porębie Wielkiej, będącego 
w zarządzie Gorczańskiego Parku Narodowego. 

i instytucji na etapie przyznawania dofina-
sowań i co też ważne badanie skuteczno-
ści wydatkowania środków PFRON.

Dzięki SOW możliwe jest załatwienie 
sprawy drogą elektroniczną na każdym jej 
etapie:
• uzyskanie informacji,
• wypełnienie wniosku,
• podpisanie i złożenie wniosku,
• dokonanie uzupełnień,
• zapoznanie się ze wzorem umowy,  
• rozliczenie dofinasowania.

System na bieżąco jest rozwijany i do-
stosowywany zarówno do potrzeb Osób 
z Niepełnosprawnościami jak i realizato-
rów wsparcia. Nowy formularz wniosku 
uwzględnia m. in. dodatek dla wniosko-
dawcy składającego wniosek w systemie 
SOW, w związku powyższym wniosko-
dawca może otrzymać dodatek zwiększo-
ny nawet do kwoty 800 zł. na pokrycie 
kosztów kształcenia.

Profil Zaufany 
Przyznana pomoc pozwoli także na 
pokrycie kosztów podpisu elektroniczne-
go czy też ewentualnego dojazdu w celu 
załatwienia formalności związanych z tym 
podpisem lub Profilem Zaufanym. Warto 
zaznaczyć, że posiadanie Profilu Zaufane-
go jest pomocne w procesie pobierania 
nauki, zapewnia nie tylko bezpieczny ale 
i darmowy dostęp do usług publicznych 
bez wychodzenia z domu. W przypadku 
Osoby z Niepełnosprawnościami jest nie-
zbędnym wsparciem i ułatwieniem życia 
codziennego. Profil Zaufany umożliwia 
korzystanie z oferowanych przez Fundusz 
ułatwień związanych z uzyskaniem 
dofinasowania ze środków PFRON oraz 
innych usług on-line na wielu portalach 
urzędowych.

Zachęcamy do korzystania z możliwości 
składania wniosków bez wychodzenia 
z domu a także do kontaktu z bezpłatną 
infolinią pod numerem 800 889 777. 
Informacje można uzyskać również 
w Oddziale Małopolskim PFRON, 
ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków, 
tel. 12 31 21 411, 12 31 2 1 416 oraz na 
stronie: https://portal-sow.pfron.org.pl

Zaadaptowana na przyrodniczą ekspo-
zycję piwnica oficyny to fantastyczne 
miejsce spotkania z fenomenem gorczań-
skiej przyrody. Kolejne aranżacje zapra-
szają do wędrówki, która rozpoczyna się 
w dolinie górskiego potoku i prowadzi 
przez buczynę karpacką, górnoreglowy 
bór świerkowy aż na polanę reglową pod 
Turbaczem. Dioramy pokazują najwspa-
nialsze okazy gorczańskiej fauny i flory, 
a szczególną uwagę poświęcono ssakom 
drapieżnym. Stanowiska interaktywne, 
ścieżki dźwiękowe, aplikacje multimedial-
ne, filmy, szerokie panoramy – pozwalają 
kontakt z gorczańską przyrodą przeżywać 
i chłonąć wszystkimi zmysłami. Można tu 
zobaczyć i usłyszeć, co dzieje się w sercu 
lasu, pod ziemią, w powietrzu, w wodzie, 
nawet pod korą i we wnętrzu martwego 
pnia. Bacówkowa aranżacja ukazuje kul-
turę pasterską gorczańskich hal i odkrywa 
tajniki wyrobu oscypków.

Szansa poznania i zachwycenia się osobli-
wością Gorców, jaką dają Ośrodek Edu-
kacyjny i jego ekspozycja przyrodnicza, 
dostępna jest także dla osób z różnymi 
dysfunkcjami, m.in. dla niewidomych 
i niedowidzących.

Realizacja projektu pod tytułem „Ada-
ptacja zabytkowego obiektu architek-
tonicznego na Ośrodek Edukacyjny 
Gorczańskiego Parku Narodowego wraz 
z zagospodarowaniem edukacyjnym 
parku dworskiego w Porębie Wielkiej” 
pozwoliła jednocześnie na uzupełnienie 
w parku dworskim systemu ścieżek spa-
cerowych, stworzenie zielonego bindaża 
i platformy widokowej. Czyni to parkowy 
teren zarazem ciekawostką turystyczną, 
atrakcyjnym miejscem wypoczynku i re-
kreacji, jak też doskonałym zapleczem do 
prowadzenia edukacji w terenie.

Ekspozycję przyrodniczą można zwiedzać 
już od 1. października 2019 r. Szczegó-
łowa oferta Ośrodka Edukacyjnego GPN 
znajduje się w „Informatorze dla nauczy-
cieli i organizatorów wycieczek edukacyj-
nych”, który jest dostępny w GPN.

Adres: Ośrodek Edukacyjny
Gorczańskiego Parku Narodowego
Poręba Wielka 4
34-735 Niedźwiedź, tel. 18 33 17 944

zaznaczył, że druhowie mogą liczyć na 
nowy sprzęt, w tym samochód. Zapewnił 
także o swojej pomocy. 

Wójt podziękował Posłowi za przybycie 
i dotychczasowe wsparcie.  
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Prace dobiegły końca, a ich rezultatem 
jest powstanie Klubu Seniora „Wiecznie 
Młodzi”.

Celami Stowarzyszenia są m.in.:
1. Rozwijanie różnorodnych form życia 
kulturalno -  oświatowego, towarzyskiego 
i wypoczynku ludzi starszych oraz roz-
budzanie zainteresowań, a także potrzeb 
w tym zakresie.
2. Ochrona dziedzictwa kulturowego oraz 
rozwoju świadomości kulturowej.
3. Propagowanie szeroko pojętej kultury 
i sztuki.
4. Podtrzymywanie tradycji narodowych 
i regionalnych.
5. Rozwijanie kultury ludowej, w tym 
szczególnie kultury lokalnej i regionalnej.
6. Tworzenie warunków ułatwiających 
integrację z dziećmi oraz młodzieżą.

W lipcu, Komisja Infrastruktury, Turysty-
ki, Sportu, Zdrowia, Pomocy Społecznej 
i Promocji Gminy w składzie: Maria Głód, 
Bożena Kuziel, Irena Pawlik, Jerzy Udzie-
la dokonała przeglądu zgłoszonych do 
konkursu jedenastu gospodarstw z terenu 
Gminy Ochotnica Dolna. 

Oceniane były: zagospodarowanie oto-
czenia wokół domu, oddzielenie części 
mieszkalno – wypoczynkowej od gospo-

W tym roku akcja była przeprowadzona 
także na terenie Gminy Ochotnica Dolna 
– na Lubaniu i na Gorcu.  

Już jest! Powstało 
Stowarzyszenie - Klub 
Seniora ”Wiecznie Młodzi”

Konkurs  
”Estetyczna zagroda” 2019 
rozstrzygnięty

Gminne ćwiczenia 
Ochotniczej Straży Pożarnej 

Ćwiczenia GOPR-u na wieży 
widokowej na Lubaniu 

101 szczytów w 101. rocznicę 
odzyskania Niepodległości  

Prace nad założeniem Stowarzyszenia Klubu Seniora „Wiecznie 
Młodzi” dobiegły końca. W Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna przez 
ostatnie tygodnie odbywały się spotkania dotyczące opracowania 
statutu i potrzebnej do założenia stowarzyszenia dokumentacji. 
W spotkaniach udział brał również Wójt Gminy Ochotnica Dolna 
Tadeusz Królczyk. 

Po raz kolejny został zorganizowany konkurs „Estetyczna 
zagroda”. W tym roku był rozstrzygany w dwóch kategoriach: 
budynek mieszkalny i budynek mieszkalny wraz z funkcjonującym 
gospodarstwem rolnym. 

W ostatnią niedzielę października odbyły się gminne ćwiczenia 
Ochotniczych Straży Pożarnych. Brały w nich udział jednostki OSP z 
Tylmanowej i z Ochotnicy Górnej. Manewry zostały przeprowadzone 
na drodze Ligasy – Cyrhla (Zabaście) w Ochotnicy Dolnej. Ćwiczenia 
polegały na gaszeniu pożaru w trudno dostępnym terenie. 

W dniach 8 - 16 listopada 2019 r. Grupa Podhalańska GOPR 
prowadziła na wieży widokowej na Lubaniu ćwiczenia w zakresie 
ewakuacji osób poszkodowanych z trudno dostępnych miejsc. 
Szkolenie miało na celu doskonalenie umiejętności transportu osób 
z wykorzystaniem technik alpinistycznych z miejsc tj.: koleje linowe, 
drzewa, konstrukcje przemysłowe, budynki.

W dniach 9 -11 listopada 2019 r., już po raz drugi, odbyła się wielka 
akcja „101 szczytów w 101. rocznicę”. W całym kraju, równolegle, 
ludzie kochający piesze wędrówki, trekking i przyrodę, zdobywali 
101. polskich szczytów, świętując w ten sposób odzyskanie 
Niepodległości.

7. Promowanie działań ekologicznych.
8. Współpraca z innymi klubami, kołami 
oraz placówkami kulturalnymi, Wiejskimi 
Ośrodkami Kultury oraz regionalnymi sto-
warzyszeniami społeczno - kulturalnymi
i związkami twórczymi.
9. Wspieranie i promowanie rozwoju 
Gminy Ochotnica Dolna.

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 
zajęciach mających na celu integrację 
i aktywizację grupy.

Zwieńczeniem projektu było przygotowa-
nie spektaklu „Baby Górą” inspirowanego 
„Seksmisją” Juliusza Machulskiego, nad 
którym Seniorzy, wraz z reżyserem Ka-
rolem Miękiną, pracowali aż do listopada 
zeszłego roku. W grudniu w ZSP im. mjra 
H. Sucharskiego w Tylmanowej, podczas 
festynu aktywności lokalnej, Seniorzy  
wystąpili na scenie ze swoim spektaklem, 
który oglądało ponad 500 osób! 
Na scenie zaprezentowali się wówczas Ja-
cek Federowicz oraz Izabela Trojanowska.
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 
„Wiecznie Młodzi”, prezentował będzie 
mieszkańcom podczas imprez i wydarzeń 
kulturalnych w Ochotnicy i Tylmanowej.

darczej, urządzenie miejsca na pojemniki 
na odpady, rozplanowanie i urządzenie 
wnętrza ogródka przydomowego, dobór 
odmian kwiatowych i krzewów ozdob-
nych oraz kwiatów balkonowych, wy-
korzystanie materiałów przy urządzaniu 
miejsca wypoczynku dobrze komponu-
jących się z architekturą domu i otacza-
jącą przyrodą, prawidłowa pielęgnacja 
i utrzymanie ogrodu, urządzenia miejsca 
wypoczynku, ogrodzenie wokół posesji.  

Komisja spośród zgłoszonych do oceny 
gospodarstw wyłoniła Laureatów. 

W kategorii budynek mieszkalny: 
I miejsce – Stanisław Ziemianek 
– Tylmanowa 
II miejsce – Jerzy Czajka 
– Ochotnica Górna 
III miejsce – Krystyna Faron 
– Ochotnica Górna 
Wyróżnienie: Katarzyna Klag 
– Tylmanowa 

W kategorii budynek mieszkalny wraz 
z funkcjonującym gospodarstwem rolnym: 

I miejsce – Władysława Nogawka 
– Ochotnica Górna 
II miejsce – Małgorzata Jagieła 
– Ochotnica Górna 
III miejsce – Władysława Urbaniak 
– Ochotnica Dolna 
Zwycięzcy otrzymali nagrodę finansową 
o wartości 700 zł, zdobywcy drugiego 
miejsca nagrodę w wysokości 600 zł, 
a trzeciego – 500 zł. Wyróżnienie zostało 
nagrodzone 250 zł. Dla pozostałych 
uczestników konkursu także przewidziano 

nagrody finansowe w wysokości 150 zł. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali również 
nagrody rzeczowe w postaci książki 
i dyplomu. 

Wręczenie nagród zwycięzcom konkursu 
odbyło się w Urzędzie Gminy Ochotnica 
Dolna. Nagrody przekazali Wójt Gminy 
Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk oraz 
Przewodnicząca Komisji Infrastruktury, 
Turystyki, Sportu, Zdrowia, Pomocy Spo-
łecznej i Promocji Gminy Bożena Kuziel. 

Organizatorem i pomysłodawcą wyda- 
rzenia jest portal Aktualne Warunki 
w Górach. 

Akcja ma na celu uczczenie, w górski 
sposób, 101. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości oraz propagowanie 
spędzania czasu wolnego na świeżym 
powietrzu, w ruchu.

 W tym roku organizator postanowił połą-
czyć przyjemne z pożytecznym i w miarę 
możliwości posprzątać szlaki biegnące do 
wybranych 101 szczytów.

Zarówno w tym roku jak i ubiegłym na 
szczytach spotkało się prawie 1000 osób.
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Służba przygotowawcza będzie odbywa-
ła się w centrach i jednostkach wojsko-
wych od 7 stycznia do 27 marca 2020 
roku.

Ten rodzaj służby wojskowej przeznaczo-
ny jest dla ochotników, którzy mają ure-
gulowany stosunek do służby wojskowej. 
Odbycie służby przygotowawczej otwiera 
drogę do zawodowej służby wojskowej.

Od drugiej połowy listopada 2019r. 
na polecenie Wójta Gminy w naszym 
Ośrodku  została wyznaczona osoba która 
będzie wspierała  zainteresowane osoby 
niepełnosprawne i ich opiekunów przy 
rozwiązywaniu ich problemów . Będzie ona 
dostępna dla klientów w każdy czwartek 
i piątek tygodnia w godzinach od 14.00 do 
16.00

Do jej zadań należeć będzie po zgłoszeniu 
problemu przez zainteresowanych szuka-
nie najskuteczniejszego jego rozwiązania 
po przez kontakt z merytoryczna instytucją 
,czy wyszukaniu odpowiedniego przepi-
su. Dotychczas zadanie to wykonywali 
pracownicy socjalni w stosunku do swoich 
klientów w ramach pracy socjalnej.

Na uwagę zasługuje również powołanie 
w październiku zarządzeniem Wójta Gmin-
nego Zespołu ds. Opracowania Gminnego 
Programu Wsparcia Osób Niepełnospraw-
nych. Zespól ten składa się z rodziców 
dzieci niepełnosprawnych, dwóch Pań 
Radnych i pracownika GOPS. Jego skład 
powinien być poszerzony o kolejnych 
członków reprezentujących inne grupy 
osób niepełnosprawnych. Zespół  ma  
pomoc określić cel programu oraz nakreślić 
kierunki działań .

Okazało się że Zespół jest tak prężny, 
iż dzięki jego staraniom przy znacznym 
wsparciu Przewodniczącego Rady Gminy 
i Wójta uruchomiono realizację w naszym 
Ośrodku specjalistycznych usług opie-
kuńczych w formie rehabilitacji niepełno-
sprawnych dzieci. 

Uprawnionymi do specjalistycznych usług 
opiekuńczych w formie rehabilitacji są 
osoby niepełnosprawne, które własnym 
staraniem lub rodziny nie są w stanie 
wskazanej przez lekarza rehabilitacji sobie 
zapewnić oraz posiadają zaświadczenie 
lekarskie uprawniające do korzystania 
z tej formy pomocy.

Na spotkanie przybył Wójt Gminy 
Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk oraz 
pracownicy Urzędu Gminy – Maria Urba-
niak i Małgorzata Piątek. Spotkanie było 
okazją do podjęcia rozmów o kierunkach 
działań i rozwoju obu organizacji poza-
rządowych. Zebranym zostały przedsta-
wione możliwości pozyskania środków 
ze zbliżających się naborów krajowych, 
poprzez realizację działań, aż do skutecz-

Mieszkańcy, którzy chcieliby pozbyć się 
odpadów azbestowych proszeni są o kie-
rowanie zgłoszeń: osobiście w Urzędzie 
Gminy w Ochotnicy Dolnej (pokój 101) 
lub telefonicznie pod numer 
18-262-09-32. 
Zapisy mają charakter ciągły. 

Służba 
przygotowawcza 2020

Sierpień – listopad 2019r. 
w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej

Spotkanie z Klubem Seniora  
i Kołem Gospodyń Wiejskich 

Zakończyła się zbiórka 
odpadów azbestowych 
od mieszkańców

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu prowadzi nabór 
na I turnus służby przygotowawczej w 2020 roku, na potrzeby 
korpusu szeregowych.

Działania w tym czasie naszego Ośrodka to przede wszystkim 
przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o świadczenia rodzinne, 
500+, Dobry Start, stypendia oraz bieżąca praca związana z realizacją 
ustawy o pomocy społecznej, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 
o ochronie zdrowia psychicznego i innych ustaw określonych statutem 
Ośrodka. Jest to również okres wzmożonych prac związanych 
z zabezpieczeniem osób samotnych oraz z dysfunkcją ubóstwa 
w podstawowe warunki bytowe na zimę. 

Pod koniec listopada, w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy 
Górnej, odbyło się spotkanie z członkami Koła Gospodyń Wiejskich 
i Klubu Seniora „Wiecznie Młodzi”. 

Wójt Gminy Ochotnica Dolna 
informuje, że na terenie Gminy 
zakończyła się zbiórka odpadów 
zawierających azbest. Większość 
zebranych od mieszkańców 
odpadów stanowił eternit. 

Wniosek o powołanie do służby przygo-
towawczej należy złożyć w Wojskowej 
Komendzie Uzupełnień w Nowym Targu, 
oś. Bór. 10

Więcej informacji o naborze można 
uzyskać pod numerami telefonów 
18 261 138 765 oraz na stronie 
internetowej. 

Kolejny wywóz odpadów azbestowych 
planowany jest na przełomie października 
- listopada 2020.

nego ich rozliczanie. Uczestnicy spotka-
nia, po trwającej kilkadziesiąt minut burzy 
mózgów przedstawili swoje pomysły 
na działania projektowe, a Wójt Gminy 
zaproponował wsparcie merytoryczne 
w opracowaniu oraz realizacji projektów. 
Mamy nadzieję, że rezultatem spotkania 
będą projekty realizowane w 2020 r. 
przez Koło Gospodyń Wiejskich i Klubu 
Seniora „Wiecznie Młodzi”.

Aby skorzystać ze świadczenia należy 
złożyć wniosek do Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej
dołączając do niego odpowiednie 
zaświadczenie lekarskie.

Świadczenie jest przyznawane decyzją 
na podstawie wywiadu środowiskowego 
przeprowadzonego przez pracownika 
socjalnego.

Druki wniosku i zaświadczenia lekarskie-
go są do pobrania na stronie internetowej 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
lub w jego siedzibie. 

Przypominamy również starszym osobom 
samotnym o możliwości złożenia wniosku 
o zwykłe usługi opiekuńcze, które realizo-
wane są już przez nasz Ośrodek od marca 
tego roku. 

Usługi są bezpłatne dla osób spełniają-
cych kryterium dochodowe określone  
ustawą o pomocy społecznej, które obec-
nie wynosi 528 zł dla osoby w rodzinie, 
a 701zł dla osoby samotnej.                      

Przekroczenie tego kryterium powoduje 
konieczność odpłatności za daną usługę 
w zależności od wielkości dochodu, przy 
czym maksymalna kwota kosztu 1 godz. 
usługi zgodnie z uchwałą Rady Gminy  
w przypadku zwykłych usług opiekuń-
czych wynosi 10 zł, a w przypadku spe-
cjalistycznych usług opiekuńczych 15 zł. 
Poniżej przedstawiamy wyciąg z uchwały 
Rady Gminy określający procentowe 
kwoty odpłatności.

Dochód netto usługobiorcy (osoby sa-
motnej) lub dochód na osobę w rodzinie 
usługobiorcy w stosunku procentowym  
do kryterium dochodowego określone  
w art.8 ust.1.okt.1 ustawy
Powyżej 100% do 120%
Powyżej 120% do 140%
Powyżej 140% do 160%
Powyżej 160% do 180%
Powyżej 180% do 200%
Powyżej 200% do 220%
Powyżej 220% do 240%
Powyżej 240% do 260%
Powyżej 260% do 280%
Powyżej 280% do 300%
Powyżej 300% do 320%
Powyżej 320% do 340%
Powyżej 340% do 360%
Powyżej 360% do 380%
Powyżej 380% do 400%
Powyżej 400% do 420%
Powyżej 420%

Wskaźniki odpłatności za 1 godzinę usługi liczone  
w procentach kosztu poszczególnych form tych usług

Usługobiorca samotnie 
gospodarujący
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
90%
100%

Usługobiorca  
w rodzinie
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
100%
100%

Myślimy, iż doceniając zaangażowanie 
Władz Gminy w temacie wsparcia osób 
niepełnosprawnych z uwagi na wiek lub 
chorobę znajdą się chętni spełniający ko-
nieczne warunki, a Gmina w pełni zabez-
pieczy środki na to zadanie tym bardziej, 
że jest to zadanie własne gminy.
 
Na zakończenie pracownicy Ośrodka 
pragną podziękować wszystkim swoim
świadczeniobiorcom za wspaniałą 
tegoroczną współpracę i zrozumienie, 
gdy nasze decyzje w 2019r. nie zawsze 

spełniały ich oczekiwania. O wielkiej wy-
rozumiałości świadczy na pewno fakt, że 
na ok. 2500 decyzji wydanych dotychczas  
w tym roku wniesiono tylko jedno odwo-
łanie a sprawa wróciła do ponownego 
rozpatrzenia .

Adres strony internetowej naszego 
Ośrodka: www.gops.ochotnica.pl
Tel. 18 262 46 01

Opracował GOPS w Ochotnicy Dolnej



Obchody 75. rocznicy 
”Krwawej Wigilii”

Promocja książki 
”Ochotnica w walce z okupantem 
niemieckim 1939 – 1945”

PROGRAM: 

21 grudnia 2019 r. – Tylmanowa 
godz. 14.00 – odsłonięcie tablicy pamiątkowej w os. Rzeka 

22 grudnia 2019 r.– Ochotnica Dolna 
godz. 9.00 – uroczysta msza św. w kościele pw. Znalezienia Krzyża Św. w Ochotnicy Dolnej 
•  montaż muzyczno – słowny „Tego nie można zapomnieć – wspomnienie „Krwawej Wigilii”
•  Apel Poległych – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod Zbiorową Mogiłą Pomordowanych i pod pomnikiem Ochotnickiej Nike 
•  przejazd do os. Brzeźnie i złożenie kwiatów przy pomniku upamiętniającym tragiczne wydarzenia sprzed 75 lat

godz. 17.30 – Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej 
•  promocja książki „Ochotnica w walce z okupantem niemieckim 1939 – 1945” 
opracowanej przez Tadeusza Morawę (każdy uczestnik otrzyma egzemplarz publikacji) 
•  montaż słowno – muzyczny przygotowany przez uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
im. Bohaterów Krwawej Wigilii w Ochotnicy Dolnej – Młynne

Pomnik ofiar „krwawej wigilii” 
w Ochotnicy Dolnej odsłonięty 
22 lipca 1964 r. 

Zdjęcie wykonane w 1964 r.przez „Kosę”.
Ze zbiorów Tadeusza Morawy (Juniora). 

22 grudnia, godz. 17.30, Wiejski Ośrodek 
Kultury w Ochotnicy Dolnej, 

W 75. rocznicę, tą książką przypominamy o wydarzeniach z przeszłości 
Ochotnicy i Tylmanowej, czcząc pamięć naszych przodków, wspominając 
ofiary i bohaterów tamtych dni, wiedząc, że „ojczyzna to ziemia i groby”, 
a „narody tracąc pamięć, tracą życie…” Ci wszyscy, choć umarli, żyją w naszej 
pamięci. Pustkę po nich wypełnijmy modlitwą i upamiętnieniem.

Tadeusz Królczyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna 

O Gminie Ochotnica Dolna oraz o udziale jej mieszkańców w ruchu oporu 
napisano już wiele. Opracowania te mają niewątpliwą wartość. Większość 
z nich jednak to publikacje, które ukazały się w czasopismach i periodykach, 
a których treścią są wyrywkowe zdarzenia tamtych trudnych, a jakże 
tragicznych dni. Zadaniem niniejszej pracy jest rzeczywiste przedstawienie 
faktów i ujęcie wydarzeń jako całości obejmującej okres zmagań z okupantem 
na tym terenie od roku 1939 do roku 1945.

Tadeusz Morawa (Junior) 

Stanisław Paleczny „Ojczysta strona”
Matką mi była prosta góralka,
Kolebką, łożem, skalne Podhale,
Orlęciem będąc, znałam, co walka,
Bo twarde życie mają górale.
Jak smrek wyrósłszy na górskiej zboczy,
Wichrami młodą duszę poiłem,
Ze skalnych turni w świat słałem oczy,
Z chmurami u nóg siedząc, marzyłem.
Jak potok dziki myśli me płyną,
Jak on wzburzone rwą w strzępy serce,
I jak on spłyną później doliną
Z cichym szemraniem w kwietnie kobierce.
O góry moje, cudne, ojczyste,
Wy wierchy srogie, spokojne hale,
Wy lasy ciche, wody srebrzyste,
Wam tylko swoje powierzam żale.
Bo w życie moje wieje wiatr srogi,
Co wszystko burzy, mąci, obala
I lodem zwątpień prze mi pod nogi
Lub tchnieniem ognia nadzieje spala.
O góry moje, drogie świątynie,
W was jest moc, piękność niepokalana,
Nad wami z każdych ócz zachwyt spłynie,



Nowe zasady segregacji odpadów  

We wrześniu 2019 r. weszły 
w życie nowe przepisy usta-
wy o „Utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach” 
uchwalonej przez Sejm 
i podpisane przez Prezy-
denta RP. Nowa ustawa 
wprowadza szereg niezwykle 
ważnych zmian w gminnych 
systemach gospodarowania 
odpadami komunalnymi.

Wypełniając wymóg ww. ustawy od 
1 stycznia 2020 r. na terenie Gminy 
Ochotnica Dolna musimy wprowadzić 
nowy system segregacji odpadów. 

Zgodnie z ustawą, od 1 stycznia 
2020 r. wszystkie śmieci dzieli-
my (segregujemy) na 5 frakcji: 
• odpady zmieszane – można 
wrzucać do obu pojemników 
(zielonego i czarnego) 

Pozostałe odpady muszą być 
segregowane w workach:
• plastik i metal - worek koloru 
żółtego 
• szkło – worek koloru 
zielonego
• papier - worek koloru 
niebieskiego
• odpady bio – odpady 
biodegradowalne - worek 
koloru brązowego

Podsumowując, odpady zmieszane 
gromadzimy jak dotychczas w obu 
pojemnikach. Pojemniki te docelowo 
oznaczone zostaną, niezależnie od 
koloru, naklejkami: odpady zmieszane. 

Pozostałe odpady segregowalne będą 
gromadzone w workach o odpowied-
nich kolorach (różne frakcje śmieci), 

na których mieszkańcy będą naklejali 
kody kreskowe, identyfikujące ich 
worki.

Worki wraz z pulą kodów dostarczy 
firma zbierająca odpady.

Niestety w raz z wejściem w życie 
nowych przepisów we wszystkich 
Gminach wzrosły ceny za odbiór 
odpadów. 

W naszej Gminie udało się utrzymać 
najniższą cenę za odbiór śmieci na 
Podhalu, a nawet w całej Małopolsce, 
ale niestety i tak oznacza, to wzrost 
kosztów do 12,50 zł od osoby. Firmy 
zajmujące się odbiorem odpadów 
wyjaśniają, że koszt odbioru odpadów 
rośnie ze względu na wzrost kosz-
tów utylizacji frakcji palnej odpadów, 
kosztów energii elektrycznej i pracy 
oraz podniesienie tzw. opłaty marszał-
kowskiej.

Rada Gminy na wniosek Wójta uchwa-
liła specjalną bonifikatę dla osób, które 
zadeklarują kompostowanie odpadów 
biodegradowalnych w przydomowym 
kompostowniku w wysokości 1,50 zł 
od osoby, czyli koszt odbioru odpa-
dów może obniżyć się do 11 zł, ale 
wymaga to złożenia nowej deklaracji:

Poniżej stawki na jednego mieszkańca 
za odbiór odpadów w regionie 
(informacje na dzień 12.12.2019 r.)
Gmina Ochotnica Dolna 12,50 – 
w przypadku zadeklarowania kompo-
stownika 11,00 zł.
Gmina Łapsze Niżne – 13 zł
Gmina Kamienica – 13 zł 
Gmina Czorsztyn – 14 zł 
Gmina Raba Wyżna – 15 zł 
Gmina Łukowica – 15 zł 
Gmina Poronin – 15 zł 
Gmina Łącko – 15,50 zł 
Gmina Bukowina Tatrzańska - 16 zł 
Gmina Niedźwiedź – 16 zł 
Gmina Spytkowice – 16 zł 
Gmina Rabka – 18 zł 
Gmina Jabłonka – 18 zł 
Miasto i Gmina Nowy Targ – 23 zł 

w Gminie Ochotnica Dolna






