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Szanowni Państwo, 
 
 

Rok 2016 był dla naszej społeczności rokiem wyjątkowym, podczas którego mogliśmy 
wspólnie świętować dwa Jubileusze. 

 
Uroczystości i wydarzenia towarzyszące obchodom 600-lecia lokacji Ochotnicy i 680-lecia 

Tylmanowej dostarczyły nam wszystkim wielu niezapominanych wrażeń, wzruszeń i połączyły całą 
społeczność. Jestem dumny i niezmiernie zaszczycony, że mogłem zainaugurować obie 
uroczystości i wraz z Państwem w nich uczestniczyć. 

 
Przypomnijmy obydwa te wydarzenia. Przed sześciu wiekami, 20 marca 1416 roku król 

Władysław Jagiełło wydał w Krakowie akt lokacji Ochotnicy dla Dawida Wołocha, zasadźcy naszej 
miejscowości. Wtedy wszystko się zaczęło i trwa do chwili obecnej. 11 października 1336 r. 
w Starym Sączu, w oktawę święta św. Franciszka z Asyżu, ksieni starosądecka Salomea 
wystawiła akt lokacji wsi Tylmanowej dla Piotra i jego syna Tylmana, nadając im las usytuowany 
nad Dunajcem od potoku Ochotnica aż po potok Kłodne po obu stronach Dunajca. Niestety 
dokument lokacji Tylmanowej nie zachował się w oryginale - prawdopodobnie zaginął w okresie 
nowożytnym, zachował się w  kopii z 1581 roku, którą potwierdził 5 marca 1607 r. król Zygmunt III 
Waza. 

 
Mijający rok był dla nas wszystkich doskonałą okazją przypomnienia sobie 

o najważniejszych i jakże ciekawych wydarzeniach z bogatej historii wsi Ochotnicy i Tylmanowej. 
Był także okolicznością do wspomnienia wszystkich pokoleń,  które tworzyły historię wsi, ale 
przede wszystkim pokłonienia się najstarszym mieszkańcom. 

 
Jako Wójt Gminy wspieram wszelkie inicjatywy mieszkańców i jestem przekonany, 

że nasze wspólne działania spowodują dalszy pomyślny rozwój miejscowości, dla dobra lokalnej 
społeczności i dla nas wszystkich. 

 
Korzystając z okazji, życzę Państwu wszystkiego dobrego w nadchodzącym Nowym Roku 

i dziękuję wszystkim tym, którzy włączyli się w organizację uroczystości i wydarzeń roku 
jubileuszowego. Dziękuję też tym, którzy przybyli i razem z nami świętowali ważne dla nas 
wydarzenia. Oddaję w Państwa ręce bezpłatny egzemplarz Biuletynu Informacyjnego i mam 
nadzieję, że stanie się on źródłem informacji o wydarzeniach, działaniach i wszystkich ważnych 
sprawach, które dotyczą naszej Gminy.   

 
Życzę Państwu wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym i zawodowym. Liczę, że następne 

lata i dziesięciolecia będą także powodem do radości i dumy z osiągnięć naszej społeczności. 

 

Wójt Gminy Ochotnica Dolna 

 

Stanisław Jurkowski 
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UROCZYSTOŚCI I WYDARZENIA ZWIĄZANE Z 600-LECIEM LOKACJI OCHOTNICY 
 
Inauguracja 600-lecia lokacji Ochotnicy – 31.01.2016 

W niedzielę 31 stycznia zainaugurowano obchody 600-lecia lokacji wsi Ochotnica, jubileusz rozpoczęto 
uroczystym opłatkiem Zarządu Głównego Związku Podhalan. 

Mszę Świętą odprawioną w tej intencji w Kościele Parafialnym pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Ochotnicy 
Dolnej rozpoczął powitaniem gości Proboszcz Parafi - ks. mgr Paweł Legutko. Nabożeństwo celebrował ks. Prałat 
Władysław Zązel - kapelan Związku Podhalan a w asyście koncelebry uczestniczyli: ks. Paweł Legutko, 
ks. dr. Stanisław Kowalik, ks. Stanisław Wojcieszak, ks. Prałat  Mieczysław Łukaszczyk oraz ks. Grzegorz Salamon. 

Homilię do zgromadzonych wygłosił ks. Stanisław Kowalik, który jest również kapelanem Związku Podhalan 
Diecezji Tarnowskiej. 

Kościół został zapełniony przez 50 pocztów sztandarowych oddziałów Związku Podhalan z całej Polski, 
Ochotniczych Straży Pożarnych oraz szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy. 

Po mszy św. odczytano list okolicznościowy przesłany przez Związek Podhalan Ameryki Północnej 
a 7 nowych członków Oddziału Związku Podhalan z Ochotnicy Dolnej złożyło ślubowanie. Andrzej Skupień - Prezes 
Związku Podhalan w Polsce w kilku słowach opowiedział o idei przyświecającej Związkowi Podhalan oraz nawoływał 
do integrowania się górali i szerzenia swoich tradycji. 

Po udzieleniu błogosławieństwa Proboszcz Parafii z Ochotnicy Dolnej udał się wraz z delegacją  
na sąsiadujący z kościołem cmentarz, gdzie dokonano poświęcenia Mogiły partyzantów zamordowanych przez 
hitlerowców we wrześniu 1944 roku - ufundowanej przez Wójta Gminy Ochotnica Dolna - złożono także kwiaty pod 
pomnikiem Bohaterów Krwawej Wigilii w Ochotnicy Dolnej. 

Na dalszą część uroczystości wszyscy goście przemaszerowali w orszaku do Wiejskiego Ośrodka Kultury 
w Ochotnicy Dolnej i tam Pan Stanisław Jurkowski - Wójt Gminy Ochotnica Dolna wraz  Andrzejem Skupniem oraz: 
Zofią Piszczek, Krzysztofem Dobrzyńskim i  Stanisławem Mazurkiem Prezesami Oddziałów Związku Podhalan 
z Tylmanowej i Ochotnicy Górnej oraz Dolnej dokonali symbolicznego otwarcia obchodów roku jubileuszowego 600 -
lecia Ochotnicy. 

Wójt Gminy Ochotnica Dolna wraz z Prezesem Oddziału Związku Podhalan w Ochotnicy Dolnej powitali 
wszystkich przybyłych gości. 
Uroczystość uświetnili swoim przybyciem m.in: 

• Jan Hamerski - Senator RP, 
• Anna Paluch - Posłanka na Sejm RP, 
• Jan Duda - poseł na sejm RP wraz z małżonką, 
• Andrzej Skupień - Prezes Zarządu Głównego Związku Podhalan, 
• Krzysztof Faber - Starosta Powiatu Nowotarskiego, 
• Władysław Tylka - Wice-starosta Powiatu Nowotarskiego, 
• Bogusław Waksmundzki - Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego wraz z małżonką, 
• dr Przemysław Stanko - Pracownik Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, 
• Ryszard Wojtarowicz - Zastępca Wójta Gminy Krościenko n.D, 
• Maria Łojas Jurkowska - Sekretarz Gminy Ochotnica Dolna i Radna Powiatu Nowotarskiego, 
• ks. mgr Paweł Legutko - proboszcz Parafii w Ochotnicy Dolnej pw. Znalezienia Krzyża Św. 
• ks. dr Stanisław Kowalik - proboszcz Parafii w Ochotnicy Górnej pw. Wniebowzięcia NMP, 
• ks. Stanisław Wojcieszak - były Proboszcz Parafii w Ochotnicy Dolnej, 
• ks. Mieczysław Łukaszczyk, 
• ks. Władysław Zązel - Kapelan Związku Podhalan, 
• Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, 
• Przewodniczący Rady Gminy  wraz z radnymi, 
• dyrektorzy i poczty sztandarowe ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy, 
• 42 delegacje Oddziałów Związku Podhalan, 
• delegacje Ochotniczych Straży Pożarnych, 
• Sołtysi sołectw z terenu gminy, 
• orkiestra Dętej OSP wraz z dyrygentem Piotrem  Matusiewiczem 
• zespoły "Nucicki"  i  „Spod Gorca” 
• oraz zespoły regionalne z Ochotnicy Górnej i Tylmanowej. 
W dalszej części głos zabrali: Wójt Stanisław Jurkowski, Prezes Andrzej Skupień, Senator Jan Hamerski, 

Posłanka Anna Paluch, Starosta Krzysztof Faber a Poseł Jan Duda odczytał i przekazał na ręce Wójta Stanisława 
Jurkowskiego list gratulacyjny od Sekretarza Stanu w Gabinecie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Adama 
Kwiatkowskiego oraz poinformował, że na prośbę wójta gminy Pana Stanisława Jurkowskiego  Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej  Pan Andrzej Duda objął patronatem honorowym obchody 600 lecia lokacji wsi Ochotnica 
oraz wyraził nadzieję, że główna uroczystość planowana na 17 lipca 2016 roku odbędzie się z udziałem Pana 
Prezydenta. 

Senator Jan Hamerski wręczył medale "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" zasłużonym dla kultury góralskiej 
członkom Związku Podhalan: Andrzejowi Gąsienicy Bukowi, Stanisławowi Gąsienicy Wawrytko i Piotrowi 
Majerczykowi, natomiast 7 członków Oddziału ZP w Ochotnicy Dolnej otrzymało wyróżnienia za działalność na rzecz 
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Oddziału. Po przemowach wszyscy przełamali się opłatkiem życząc sobie wzajemnie serdeczności i kolejnych 
jubileuszy. 

Pani Stanisława Gołdyn - poetka ludowa rodem z Ochotnicy Dolnej zadeklamowała przepiękny wiersz napisany 
przez siebie specjalnie na jubileuszowe obchody, którego całość zostanie opublikowana na stronie Gminy Ochotnica 
Dolna w części poświęconej jubileuszowi 600-lecia. 

Dalszą część uroczystości uświetniły profesjonalnie przygotowane występy zespołów muzycznych zaproszonych 
na uroczystość: Orkiestra Dęta OSP, Zespół Nucicki, Zespół Spod Gorców, Kapele góralskie  z Ochotnicy Górnej 
i Tylmanowej. 

Nie ulega wątpliwości, że w dniu 31 stycznia w Ochotnicy Dolnej spotkało się to co najlepsze i najpiękniejsze 
w góralskiej tradycji: muzyka, taniec, śpiew, stroje, gwara i przede wszystkim duma ze swojego pochodzenia. 

Każdy z mówców podkreślał, że tu u nas w Ochotnicy jest w sposób szczególny eksponowana góralska 
tożsamość - poprzez podtrzymywanie tradycji i wszczepianie jej umiłowania kolejnym pokoleniom już od maleńkości. 

Mieszkańcy i władze są wdzięczni za wszystkie miłe gesty, słowa i deklaracje jakie padły w czasie uroczystości 
inauguracyjnych - czują się zaszczyceni a jednocześnie deklarują chęć dzielenia się swoją kulturą i tym przepięknym 
miejscem w Gorcach jakim jest Ochotnica Dolna, Górna i Tylmanowa. 

                  
 

Benefis Pani Stanisławy Gołdyn – 14.02.2016 

                              
 

Finał gminnego konkursu historycznego w 600-lecie lokacji Ochotnicy i 680-lecie Tylmanowej – 17.03.2016  
 

    
 
Orkiestry dęte i zespół 2 plus 1 na ochotnickiej scenie plenerowej – 26.06.2016 

Msza święta, parada i występy orkiestr dętych z całego powiatu nowotarskiego a na zakończenie legendarny 
zespół muzyczny 2 plus 1 - to atrakcje, które czekały na gości i uczestników 24. Powiatowej Parady Orkiestr Dętych 
w Ochotnicy Dolnej. 
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Uroczysta sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna rozpoczęła główne obchody jubileuszu 600-lecia lokacji wsi – 
16.07.2016 

Obradom towarzyszyła część artystyczna, scenka historyczna odczytania aktu lokacji, a także prelekcje 
historyczne i uroczyste otwarcie wystawy fotograficznej – dokumentów pozyskanych z Archiwum Narodowego 
w Krakowie i zdjęć z domowych archiwów mieszkańców. 

Uroczysta sesja Rady Gminy odbyła się w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej i miała wyjątkową 
oprawę oraz charakter. 

Najpierw Pan Franciszek Ziemianek Przewodniczy Rady Gminy powitał zaproszonych gości , wśród których 
byli m.in. Pani Aniela Bukała Poseł na Sejm kadencji 1989-1991, Pani Maria Łojas-Jurkowska Radna Powiatu 
Nowotarskiego, Honorowi Obywatele Gminy Ochotnica Dolna – Pani Jadwiga Środulska-Wielgus, dr Krzysztof 
Wielgus, a także dr Przemysław Stanko, byli Przewodniczący i Zastępcy Przewodniczących Rady Gminy, obecni 
radni, sołtysi, prezesi, dyrektorzy instytucji działających na terenie gminy i kierownicy jednostek organizacyjnych. 

- Witam tych wszystkich, którzy w minionych latach swoim autorytetem i zaangażowaniem społecznym 
budowali tożsamość naszego samorządu, podejmowali odważne decyzję stawiające na stabilny i zrównoważony 
rozwój całej gminy – mówił w swoim wystąpieniu Przewodniczący. 

Następnie słowo do zebranych skierował Pan Stanisław Jurkowski Wójt Gminy Ochotnica Dolna podkreślając, 
że uroczysta sesja odbywająca się w przeddzień jubileuszu najważniejszego wydarzenia wsi, czyli 600-lecia jej 
istnienia, nadaje jej szczególny charakter. – Abyśmy trwali w tradycji przodków, wierze, tym wszystkim co zawsze 
powodowało i powoduje, że jesteśmy silni, dumni i wytrwali w dążeniu do prawdy, piękna i dobra – zaznaczył Wójt. 

                        

W teatralnym akcencie spotkania uczestnicy obejrzeli krótką inscenizację przedstawiającą scenkę 
przekazania przez króla Władysława Jagiełło dokumentu lokacji Dawidowi Wołochowi zasadźcy Ochotnicy. 

O historii Ochotnicy i Tylmanowej mówili dr Przemysław Stanko z Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II 
w Krakowie, mgr Beata Skoczeń – Marchewka kustosz Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie 
oraz dr Krzysztof Wielgus z Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej. 

Na zakończenie zaśpiewał i zatańczył zespół Nucicki prowadzony przez Panią Agatę Chlipała, a następnie 
dokonano uroczystego otwarcia "Wystawy historycznej dokumentów i fotografii związanych z 600-leciem lokacji 
Ochotnicy" otrzymanych z Archiwum Narodowego w Krakowie oraz wystawy fotograficznej z domowych archiwów 
mieszkańców wsi. Wstęgę przecięli Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy. Uroczystość zakończyła się 
wspólnym zdjęciem, które podczas głównych uroczystości znalazło się wśród innych pamiątek zamkniętych 
w Kapsule Czasu. Smaczny regionalny poczęstunek przygotował Związek Podhalan Oddział Ochotnica Dolna. 
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Ochotnica ma 600 lat – 17.07.2016 
Refleksja nad minionymi latami, uroczyste przemówienia i ciepłe gratulacje, kapsuła czasu zamurowana 

w obelisku, odznaki za zasługi, a także pokaz regionalizmu i dobra zabawa do późnych godzin nocnych – tak 
Ochotnica świętowała swoje 600 lat istnienia. 

Niedzielne uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Ochotnicy 
Dolnej, której przewodniczył bp Stanisław Salaterski. W słowie skierowanym do zgromadzonym biskup podkreślał,  
że ludzie żyjący w Ochotnicy zawsze żyli przesłaniem wynikającym z ewangelii, według zasady - módl się i pracuj. 

 – Współcześni mieszkańcy Ochotnicy są dumą miejscowości w Polsce i poza jej granicami, poprzez pracę, 
wartości, przez pobożność i styl życia który prezentują – mówił biskup. 

Po zakończonej eucharystii Minister Szef Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adam Kwiatkowski, 
Konsul Generalna Republiki Węgierskiej dr hab. Adrienne Körmendy, Wójt Gminy Stanisław Jurkowski oraz 
Przewodniczący Rady Gminy Franciszek Ziemianek złożyli wiązanki kwiatów i zapalili symboliczne znicze 
na miejscowym cmentarzu oraz pod pomnikiem Krwawej Wigilii. 

Padający nieprzerwanie deszcz, nie przeszkodził w tym, aby Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej 
z Nowego Sącza, Orkiestra Dęta OSP Ochotnica Dolna, strażacy gminnych jednostek OSP oraz delegacje z pocztami 
sztandarowymi przemierzyły w niezwykle widowiskowym marszu odcinek pomiędzy kościołem parafialnym, 
a Wiejskim Ośrodkiem Kultury, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości podczas której orkiestry, kompania 
honorowa i poczty sztandarowe na czele z kpt Rafałem Urbaniakiem złożyły meldunek Ministrowi Adamowi 
Kwiatkowskiemu. Po uroczystym podniesieniu flagi państwowej odśpiewany został Mazurek Dąbrowskiego. 

Następnie Pan Stanisław Jurkowski oficjalnie powitał zaproszonych gości podkreślając, że obchodzony 
jubileusz to uroczystość ważna dla wszystkich mieszkańców skłaniający do refleksji nad przeszłością, teraźniejszością 
i przyszłością swojej małej ojczyzny. 

– Nasi przodkowie zostawili po sobie bardzo bogaty dorobek, o którym pamiętamy i doceniamy, ale ważna 
jest także teraźniejszość i to, by nasza gmina rozwijała się na miarę naszych marzeń – mówił gospodarz Ochotnicy. 

Na pamiątkę, Wójt Gminy wraz Szefem Gabinetu Prezydenta oraz Przewodniczącym Rady Gminy dokonali 
uroczystego wypełnienia kapsuły czasu i zamurowania jej w obelisku, w której dla przyszłych pokoleń znalazło się 
przesłanie dnia dzisiejszego, flaga gminy, moneta jednozłotowa, egzemplarz gazety codziennej oraz fotografia 
uczestników uroczystej sesji Rady Gminy i pendrive ze zdjęciami największych uroczystości i imprez kulturalnych 
gminy. 

Podczas tak ważnej dla społeczności lokalnej uroczystości nie mogło zabraknąć szczególnych wyróżnień – 
odznak Za Zasługi dla Gminy Ochotnica Dolna, które trafiły do 45 mieszkańców Ochotnicy oraz słów uznania, 
gratulacji składanych przez zaproszonych gości. 

W liście gratulacyjnym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, sprawujący Honorowy Patronat 
nad uroczystością, skierował pozdrowienia do wszystkich mieszkańców Ochotnicy oraz gości biorących w niej udział. 

– Decyzja króla Władysława Jagiełły dała początek malowniczo położonej wśród podgórskich szczytów 
miejscowości, która stała się państwa domem, domem górali dumnych ze swoich korzeni i przez wieki pielęgnujących 
cenny skarb tego co najlepsze i najcenniejsze w góralskiej tradycji – muzykę, śpiew, mowę i wiarę – napisał 
Prezydent, składając jednocześnie  słowa uznania i szacunku mieszkańcom za świadectwo przywiązania  
do Ojczyzny. 

Po części oficjalnej przyszedł czas na miejscowy folklor, który zaprezentowały zespoły regionalne Spod Gorca 
z Ochotnicy Dolnej, Ochotni z Ochotnicy Górnej oraz Tylmanowianie z  Tylmanowej. Później na scenie zagrała 
Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej oraz ochotnicka Orkiestra Dęta. 

W dalszej części wieczoru na scenie wystąpił Kabaret z Konopi, a po nim gwiazda wieczoru Mateusz Ziółko 
z zespołem. Dla najwytrwalszych bywalców niedzielnego wieczoru czekał miejscowy zespół KNT, który bawił 
publiczność do białego rana. 

W niedzielnej uroczystości udział wzięli także przedstawiciele Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. 
Anna Paluch, Edward Siarka, Jan Duda, Jan Hamerski,        dr Sándor Nedeczky Konsul Generalny Węgier, Piotr 
Ćwik Wicewojewoda Małopolski, Radni Sejmiku Województwa Małopolskiego, Starosta Powiatu Nowotarskiego 
Krzysztof Faber, Przewodniczący Rady Powiatu Jan Krzak wraz z radnymi, Andrzej Skupień Prezes Związku 
Podhalan w Polsce, włodarze sąsiadujących z Ochotnicą miast i wsi i zaprzyjaźnionych samorządów z Wejherowa 
i Murowanej Gośliny, przedstawiciele duchowieństwa. 

Oprócz występów scenicznych na placu obok WOK działało stoisko promocyjne Urzędu Gminy, na którym 
można było otrzymać pamiątki związane z 600-leciem lokacji, wpisać się do Księgi Pamiątkowej. W budynku WOK 
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Związek Podhalan Oddział Ochotnica Dolna oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Ochotnicy Górnej przygotowały 
regionalne smakołyki. 

Uczestnicy uroczystości mogli obejrzeć  "Wystawę historycznych dokumentów i fotografii związanych z 600-
leciem lokacji Ochotnicy" otrzymanych z Archiwum Narodowego w Krakowie oraz wystawę fotograficzną z domowych 
archiwów mieszkańców wsi. 

600-lecie lokacji Ochotnicy zrealizowane zostało dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego, 
sponsorami byli także Urząd Gminy Ochotnica Dolna oraz GFT Goldfruct Sp. z o.o. Producent Wody Mineralnej Kinga 
Pienińska. 

Patroni medialni: TVP3 Kraków, RDN Nowy Sącz, PodhaleRegion.pl, Tygodnik Podhalański, Pieninyinfo.pl, 
TVPodhale, Gość Niedzielny, Podhale24.pl, Pieniny24.pl, Małopolskaonline.pl, Góral.info.pl.  

   

 

 

              

    

             

     

  

Bieg przez najpiękniejsze zakątki Gorców za nami – 13-14.08.2016 
W weekend 13 i 14 sierpnia do Gminy Ochotnica Dolna zjechali biegacze z całej Polski, byli też goście 

z zagranicy. W biegu na dystansie 80 i 43 kilometrów wzięło udział 155 zawodników, a w biegu na 20 kilometrów – 
120. 

Sportowe zmagania Ultra Gorce-Trail, w ramach 600-lecia lokacji Ochotnicy, rozpoczęły się wczesnym 
rankiem 13 sierpnia. Na starcie przed Wiejskim Ośrodkiem Kultury w Ochotnicy Dolnej o godzinie 5 rano stanęli 
zawodnicy, którzy za cel postawili sobie zdobycie czterech niezwykłych gorczańskich szczytów – Lubania, Turbacza, 
Kudłonia i Gorca. Wspólne zdjęcie, muzyka i śpiew  zespołu Nucicki oraz strzał startowy z ręki Pana Stanisława 
Jurkowskiego Wójta Gminy Ochotnica Dolna rozpoczęły pierwszą edycję biegów po Gorcach. 
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Zawodników przybiegających na metę w Ochotnicy Górnej wraz z organizatorami witał proboszcz miejscowej 
parafii ks. dr Stanisław Kowalik. 

Następnie na scenie Amfiteatru zwycięzcy w poszczególnych kategoriach nagrodzeni zostali statuetkami oraz 
upominkami. Zawodnikom dziękował w imieniu lokalnego samorządu Pan Stanisław Jurkowski Wójt Gminy Ochotnica 
Dolna oraz Pan Wiesław Maciąga sołtys Ochotnicy Górnej. Bieg połączony był w tym roku z jubileuszową XX Watrą 
Ochotnicką. 

       

     

        
 

VIII Rekolekcje Góralskie w Ochotnicy Górnej – 18-20.11.2016 
W Ochotnicy Górnej w kościele parafialnym w dniu 18 listopada rozpoczęły się VIII Rekolekcje Góralskie. 

Mszy św. na początku rekolekcji przewodniczył bp Leszek Leszkiewicz. Następnie rozważaniom poddano tematykę 
 „Konsumpcjonizm. Między ochotą i pragnieniem. Czy w niebie są supermarkety?”. 

Inicjatorem i pomysłodawcą zorganizowania rekolekcji w Ochotnicy Górnej był ksiądz Jan Gacek oraz 
dr Stanisław Buda. W przygotowaniach uczestniczyli kapelani Związku Podhalan tj. ks. dr Stanisław Kowalik 
proboszcz parafii w Ochotnicy Górnej, ks. prałat Władysław Zązel oraz gospodarze Gorczańskiego Oddziału Związku 
Podhalan w Ochotnicy Górnej. 

Rekolekcje rozpoczęły się mszą świętą pod przewodnictwem biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej 
ks. dr biskupa Leszka Leszkiewicza w oprawie góralskiej, przy udziale pocztów sztandarowych i delegacji z ponad 
20 oddziałów ZP. Wśród delegacji nie zabrakło senatora RP Jana Hamerskiego,  przedstawicieli prezydium Zarządu 
Głównego ZP w Polsce na czele z prezesem Andrzejem Skupniem oraz lokalnych władz Pana Wójta Stanisława 
Jurkowskiego i Radnych Gminy.  

W sposób uroczysty delegacje w strażaków OSP Ochotnica Górna,  harcerzy z Ósmej Podhalańskiej Drużyny 
im. Augustyna Suskiego z Szaflar oraz Dziewiątej Podhalańskiej Drużyny Harcerskiej im. Olgi Andrzeja Małkowskich 
z Ochotnicy Górnej dokonały montażu figury Jezusa Chrystusa na krzyżu jubileuszowym na Przełęczy Knurowskiej. 
Poświęcona figura jest autorstwa członka ZP Kazimierza Sikory i znalazła się na krzyżu w przeddzień wigilii święta 
Chrystusa Króla Wszechświata. Pierwszy dzień wykładów zakończył się spektaklem grupy teatralnej ze Skomielnej 
Białej. 

            
Sobota to kolejny dzień wykładów i prezentacji, który rozpoczął się godzinkami i mszą świętą, a zakończył 
tradycyjnymi skubackami w wykonaniu Koła Gospodyń Wiejskich z Ochotnicy Górnej przy muzyce góralskiej. 
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Niedzielne wykłady trwały od rana do godziny 10.30 po czym wszystkie delegację i poczty sztandarowe udały 

się na uroczystą mszę kończącą Rekolekcje. Msza, podobnie jak rozpoczynająca, została i tym razem uświetniona 
muzyką góralską w wykonaniu lokalnych zespołów „Ochotni” i ,,Mali Ochotni" oraz zaproszonych gości z Zespołu 
Kierpecki z oddziału ZP w Łącku. Słowo do zebranych wygłosił proboszcz parafii ks. dr Stanisław Kowalik. 
  Ważnym punktem tegorocznych rekolekcji było przekazanie pamiątkowej księgi rekolekcyjnej kolejnemu 
oddziałowi, który będzie gospodarzem IX Rekolekcji Góralskich w 2017 r. w Pieniążkowicach. 

W imieniu organizatorów wszystkim uczestnikom składamy serdeczne podziękowania za udział w VIII 
Rekolekcjach Góralskich. Szczególne podziękowania należą się księżom kapelanom ZP, Zarządowi ZP w Polsce, 
Wójtowi Gminy Ochotnica Dolna, Radnym z Ochotnicy Górnej, Sołtysowi, wszystkim członkom Gorczańskiego 
Oddziału ZP w Ochotnicy Górnej, Kołu Gospodyń Wiejskich w Ochotnicy Górnej, Wiejskiemu Ośrodkowi Kultury 
w Ochotnicy Górnej, Parafii w Ochotnicy Górnej, OSP w Ochotnicy Górnej, harcerzom, chórowi, zespołom 
i muzykantom. 

VIII Rekolekcje Góralskie miały wymiar pamiątkowy. 35 lat temu po raz pierwszy odbyły się Rekolekcje 
Góralskie w Bystrej Podhalańskiej i również 35 lat temu  powstał Gorczański Oddział ZP w Ochotnicy Górnej. W tym 
roku Ochotnica świętuje 600-lecia lokacji, w roku Miłosierdzia Bożego i 1050 rocznicy Chrztu Polski. VIII Rekolekcje 
Góralskie były ostatnią uroczystością kończącą obchody jubileuszu 600-lecia lokacji Ochotnicy.(Tekst Krzysztof 
Dobrzyński, Zdjęcia  Monika Dobrzyńska, Robert Springwald) 

 
Życzenia w roku jubileuszowym dla najstarszych mieszkańców Ochotnicy – 5-6.12.2016 

W dniach 5 i 6 grudnia 2016 r. Wójt Gminy Ochotnica Dolna Pan Stanisław Jurkowski wraz z Sekretarz Gminy 
Panią Marią Łojas – Jurkowską, Przewodniczącym Rady Gminy Panem Franciszkiem Ziemiankiem i Radnym Gminy 
Panem Władysławem Brzeźnym odwiedzili najstarszych mieszkańców Gminy zamieszkujących sołectwa Ochotnica 
Dolna, Ochotnica Dolna-Młynne i Ochotnica Górna. 

Listy gratulacyjne wraz z najlepszymi życzeniami zdrowia, pogody ducha i samych szczęśliwych chwil 
w otoczeniu najbliższych trafiły do 29 osób. Ponadto Jubilaci otrzymali drobne upominki. Dla Jubilatów wizyta Pana 
Wójta była ważnym wydarzeniem, dla delegacji samorządowej dodatkowo ważną lekcją historii i czasem refleksji. 
Gmina nie może przecież zapomnieć o swoich długoletnich mieszkańcach, bo dzięki tym ludziom istnieje. 

- W tym szczególnym czasie, w roku podwójnego Jubileuszu i 600-lecia lokacji Ochotnicy, i 680-lecia 
Tylmanowej chcieliśmy docenić życiowy dorobek najstarszych naszych mieszkańców. Osoby te były naocznymi 
świadkami historii Ochotnicy i okolic, uczestnikami ważnych dziejowych wydarzeń, dlatego ich rola w rozwój 
miejscowości jest nieoceniona. Mało kto tyle przeżył i może chwalić się takimi wspomnieniami – podkreśla Wójt 
Ochotnicy. Wśród odwiedzonych osób była Pani Stefania Chryczyk z Ochotnicy Dolnej - Młynne - najstarsza 
mieszkanka Gminy, która końcem grudnia obchodzić będzie swoje 103 urodziny. 
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Składane życzenia cieszyły i niejednokrotnie wzruszały. Większość z zacnych Jubilatów mimo swojego wieku 
pozostaje nadal w doskonałej kondycji intelektualnej i ruchowej. Kończąc odwiedziny, w drodze powrotnej, 
spotkaliśmy Świętego Mikołaja, od którego otrzymaliśmy słodkie upominki. Wśród osób z Ochotnicy Górnej byli: 
Franciszek Czajka, Maria Grzywnowicz, Jan Jagieła, Anna Masiarczyk, Anna Piszczek, Bolesława Polczyk, Rozalia 
Rusnak, Józefa Sikora, Stanisław Stefaniak, Maria Szlaga, Anna Urbaniak, Maria Urbaniak, Bronisława Wanat, Zofia 
i Franciszek Wójciak. W Ochotnicy Dolnej: Stanisław Brzeczek, Franciszek Chorągwicki, Józefa Chryczyk, Stefania 
Chryczyk, Agnieszka Jagieła, Józef Kęska, Józefa Kozielec, Zofia Królczyk, Józefa Podgórska, Maria Polczyk, Zofia 
Polczyk, Józefa Rapciak, Józefa Urbaniak, Józef Żabiński. 
 

UROCZYSTOŚCI I WYDARZENIA ZWIĄZANE Z 680-LECIEM TYLMANOWEJ 
 

Siedem wieków Tylmanowej- 12.05.2016 
12 maja 2016r odbyła się prelekcja dr. Przemysława Stanko z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 

w Krakowie z okazji 680 - lecia lokacji wsi Tylmanowa pt. ,,VII wieków Tylmanowej”. 
Prelekcja odbyła się w WOK Tylmanowa, a udział w niej wzięła młodzież z gimnazjum i mieszkańcy wsi 

Tylmanowej. Obecni byli również Wójt Gminy Ochotnica Dolna Stanisław Jurkowski, Sekretarz Gminy Maria Łojas-
Jurkowska oraz Sołtys Tylmanowej Stanisław Michałczak. 

W programie oprócz prelekcji, młodzież gimnazjalna przygotowała swój spektakl pod kierownictwem 
Katarzyny Ligas, a na zakończenie wystąpił zespół regionalny ,,Tylmanowianie,, wraz z kapelą i instruktorami 
Magdaleną i Leszkiem Szewczyk. Program przygotował Wiejski Ośrodek Kultury Tylmanowa wspólnie ze Związkiem 
Podhalan. Wcześniej odbyła się prelekcja dr. Przemysława Stanko w ZSP im. mjr. H. Sucharskiego oraz SP Zawodzie 
im. ks. J. Twardowskiego. 

W imieniu WOK Tylmanowa dziękuję dr. Przemysławowi Stanko za wspaniałe prelekcje i przedstawienie 
historii naszej wsi. 

   

Festyn Rodzinny w ramach obchodów 680-lecia Tylmanowej - 05.06.2016 

   

 Tylmanowa Krainą Pstrąga – 09.07.2016 
W sobotę 9 lipca w Tylmanowej podczas Rodzinnego Pikniku Rowerowego oficjalnie otwarty został sezon 

turystyczno-rowerowy. Spotkanie było także okazją do nadania miejscowości nazwy „Kraina Pstrąga”. 
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Msza święta na Błyszczu - 16 lat tradycji – 07.08.2016 

W dniu 7 sierpnia 2016 r. na Błyszczu – biblijnej Górze Tabor została odprawiona msza św. w oprawie 
góralskiej. Mszy przewodniczył Modelator Generalny RŚŻ ks. Marek Sędek. 

Uczestniczyło w niej około 2000 osób z Tylmanowej, okolicznych miejscowości, turyści. Wśród nich byli 
goście w osobach: minister spraw zagranicznych w rządzie Jarosława Kaczyńskiego obecnie Europoseł pani Anna 
Fotyga, Poseł na Sejm pani Anna Paluch, Senator RP pan Jan Hamerski, sekretarz Gminy Ochotnica Dolna pani 
Maria Łojas Jurkowska, kierownik WOK w Tylmanowej Jan Ligas, lokalni samorządowcy. 

    

Piknik strażacki w Tylmanowej – 20.06.2016 

   

Delegacja samorządowa z życzeniami u najstarszych Mieszkańców Tylmanowej – 13.10.2016 
W czwartek 13 października, na dwa dni przed uroczystością jubileuszową obchodów 680-lecia Tylmanowej, 

delegacja samorządowa na czele z Panem Stanisławem Jurkowskim Wójtem Gminy Ochotnica Dolna odwiedziła 
najstarszych Mieszkańców Tylmanowej. 

- Mając na uwadze troskę i pamięć o najstarszych mieszkańcach Tylmanowej, ciesząc  się, że wspólnie 
możemy świętować Jubileusz 680-lecia wsi odwiedziliśmy te osoby, które są najstarszymi reprezentantami 
miejscowości - mówił Wójt Ochotnicy. 

Listy Gratulacyjne wraz z najlepszymi życzeniami zdrowia, pogody ducha i samych szczęśliwych chwil 
w otoczeniu najbliższych, na ręce szanownych Jubilatów, złożyli także Pan Franciszek Ziemianek Przewodniczący 
Rady Gminy, Pani Maria Łojas-Jurkowska Sekretarz Gminy oraz Pan Stanisław Michałczak Sołtys Tylmanowej. 

Najstarszymi mieszkankami Tylmanowej są Panie Maria Wąchała oraz Agnieszka Jaworska, nieco młodsze 
Panie Agata Hebda i Anna Cebula oraz Pani Anna Ligas, Maria Bodziarczyk i Pan Karol Wąchała. 

Większość Jubilatów cieszy się dobrym zdrowiem, świetną jak na swój wiek kondycją fizyczną oraz znakomitą 
pamięcią. Mimo wielu przeciwności jakie niosło im życie, są pełni optymizmu i radości. Spotkania upłynęły w bardzo 
miłej atmosferze. 
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680 lat Tylmanowej - wsi zakorzenionej w tradycji i pracowitości mieszkańców- 15.10.2016 

Sobotnia uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele parafialnym pw. Miłosierdzia Bożego 
w Tylmanowej, której przewodniczył ks. dr Czesław Noworolnik w asyście proboszcza parafii w Tylmanowej ks. Marka 
Mroczka, rezydenta ks. Jana Chlebka, wikariusza ks. Romana Hopej oraz proboszcza parafii w Ochotnicy Górnej  
ks. dr Stanisława Kowalika. Mszę św. uświetnił śpiew w wykonaniu Chóru Parafialnego „Misericordia”. 

Przed rozpoczęciem Mszy św. delegacja w składzie Wójt Gminy Ochotnica Dolna Pan Stanisław Jurkowski, 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Franciszek Ziemianek oraz Sołtys sołectwa Tylmanowa Pan Stanisław Michałczak 
złożyli  na cmentarzu parafialnym kwiaty oraz zapalili znicze pod pomnikiem ofiar pomordowanych przez hitlerowców  
w czasie II wojny światowej, oddając hołd zmarłym mieszkańcom Tylmanowej. 

 

         

Po zakończonym nabożeństwie korowód, w którym uczestniczyły  poczty sztandarowe jednostek OSP 
z terenu gminy, oddziałów oraz Zarządu Głównego Związku Podhalan, Koła Łowieckiego „Cietrzew” oraz szkół wraz 
z gośćmi uroczystości przeszli spod kościoła na plac obok Dworku Bajka. Tam, po powitaniu gości, Wójt Gminy 
Ochotnica Dolna w swoim wystąpieniu mówił do zgromadzonych: - W dniu dzisiejszym pamiętamy o wszystkich 
pokoleniach, które tworzyły historię tej wspaniałej wsi. Liczę, że następne lata i dziesięciolecia będą także powodem 
do radości i dumy z osiągnięć naszej społeczności. 

         

Następnie słowa uznania i gratulacje na ręce włodarza Gminy złożyli zaproszeni goście. Senator 
Rzeczypospolitej Polskiej Pan Jan Hamerski podkreślił, że każdy jubileusz to czas podsumowań i planowania na 
przyszłość. – Ci co przez Tylmanową przejeżdżają i zatrzymują się, widzą, że dzięki gospodarności, zapobiegliwości 
i ludzkiej pracy, Tylmanowa wygląda jak piękna „góralska dziedzina” (wieś – przyp. red.) - mówił Senator. 

Z kolei Krzysztof Faber Starosta Nowotarski w piśmie skierowanym do Wójta Gminy złożył gratulacje, 
ale i odniósł się do czasów represji i wojen. Starosta napisał: - Piękno tej gorczańskiej ziemi objawia się nie tylko 
w krajobrazie, ale też w życiu wielu pokoleń, którzy swoimi decyzjami i działaniami kształtowali i kształtują 
wyjątkowość tego miejsca. Bogata historia Tylmanowej to nie tylko czasy pomyślności, ale także czasy niespokojne, 
okresy wojen, walki partyzanckiej z okupantem i liczne represje, które zostawiły ślad w świadomości mieszkańców. 
Te pamięć historyczną należy utrwalać i przekazywać młodemu pokoleniu, aby znało ono swe korzenie+”. Obchody 
jubileuszu, w części oficjalnej, otworzył wystrzał z hakownicy. 
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W dalszej części na scenie zaprezentowała się młodzież z Gimnazjum nr 1 w Tylmanowej ze scenką 
historyczną pt. „Lokacja wsi Tylmanowej”, Orkiestra Dęta OSP Ochotnica Dolna, skromny, zasłużony artysta, rodowity 
tylmanowianin, posiadający tytuł Osobowości Ziem Górskich – Pan Ludwik Młynarczyk z kapelą, a także dzieci klasy 
trzecich z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tylmanowej w programie taneczno-artystycznym. Program swoim 
wystąpieniem ubogacił dr Przemysław Stanko z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, który mówił na 
temat bogatej historii 680-lat Tylmanowej. Krótki fragment wiersza opisujący Tylmanową pt. „Tatry w dwudziestu 
czterech obrazach” skreślone piórem i rylcem przez Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego zaprezentował na scenie 
mieszkaniec Artur Topolski. 

Następnie zgromadzeni obejrzeli „Cepiny”- sztukę w aranżacji i wykonaniu Zespołu Regionalnego 
działającego przy Wiejskim Ośrodku Kultury oraz członków Związku Podhalan w Tylmanowej. Po tej ciekawej 
i barwnej inscenizacji mówiącej o dawnych zwyczajach weselnych na scenie wystąpił Kabaret Czwarta Fala, 
wieczorem publiczność rozgrzewał zespól Halni z Ochotnicy Górnej oraz Kapela Folk Power. Do późnych godzin 
nocnych licznie zgromadzeni mieszkańcy bawili się przy dyskotekowych hitach. 

 

      
 
Wśród gości uroczystości obecni byli także: Pani Maria Łojas – Jurkowska i Jan Komorek Radni Powiatu 

Nowotarskiego, Pani Stanisława Szołtysek Sekretarz Miasta Nowy Targu, podinsp. Robert Siemek Komendanta 
Komisariatu Policji w Krościenku n.D wraz ze swoim zastępcą podkom. Zbigniewem Zachrem, Wójtowie sąsiednich 
miejscowości Jan Dyda z Krościenka n.D oraz Jan Dziedzina z Łącka, a także Pan Eugeniusz Rutka Przewodniczący 
Rady Gminy Kamienica i przedstawiciele lokalnego samorządu na czele z  Przewodniczącym Rady Gminy Panem 
Franciszkiem Ziemiankiem oraz kierownicy jednostek organizacyjnych z terenu gminy, prezesi oddziałów Związku 
Podhalan, prezesi jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, sołtysi i mieszkańcy gminy. 

Organizatorem uroczystości był Wójt Gminy Ochotnica Dolna. Na uczestników czekało stoisko z przekąskami 
regionalnymi, stoisko z dziennikiem lokacyjnym Tylmanowej, a także możliwość wzięcia udziału w plebejskich 
zabawach średniowiecznych. 

Dokładnie 11 października 1336 r. w Starym Sączu, w oktawę święta św. Franciszka z Asyżu, ksieni staro-
sądecka Salomea wystawiła akt lokacji wsi Tylmanowej dla Piotra i jego syna Tylmana, nadając im las usytuowany 
nad Dunajcem od potoku Ochotnica, aż po potok Kłodne po obu stronach Dunajca. Niestety dokument lokacji 
Tylmanowej nie zachował się w oryginale - prawdopodobnie zaginął w okresie nowożytnym, zachował się natomiast 
w kopii z 1581 roku, którą potwierdził 5 marca 1607 r. król Zygmunt III Waza. 
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Tekst homilii wygłoszonej 15 października podczas uroczystej Mszy św. rozpoczynającej jubileuszowe 
obchody 680-lecia Tylmanowej przez ks. dr Czesława Noworolnika 
 
Homilę poprzedziła Liturgia słowa - List św. Pawła do Kolosan (3,5-17), Ewangelia według św. Łukasza (6, 43-49) 
 
Ukochani siostry i bracia, 

Słowo Boże, które przed chwilą usłyszeliśmy bardzo jasno uczą nas, o czym musimy pamiętać, jeśli chcemy 
budować wspólnotę, a także o tym, w jaki sposób okazywać wdzięczność. Św. Paweł nie pozostawia żadnych 
wątpliwości piętnując zachowania, które burzą wspólnotę. Jezus w Ewangelii uczy nas na jakich fundamentach można 
zbudować trwały dom.Pielęgnować i rozwijać dobro w swoim sercu, czerpać z dobrego serca dobre rzeczy i dzielić się 
dobrem z innymi+ 

Ukochani, Św. Jan Paweł II w książce „Pamięć i tożsamość” napisał: „Ojczyzna to jest poniekąd to samo  
co ojcowizna, czyli zasób dóbr, które otrzymaliśmy w dziedzictwie po ojcach. To znaczące, że wielokrotnie mówi się 
też: „ojczyzna-matka”. (+) Ojczyzna więc to jest dziedzictwo, a równocześnie jest to wynikający z tego dziedzictwa 
stan posiadania - w tym również ziemi, terytorium, ale jeszcze bardziej wartości i treści duchowych, (+) Ojczyzna jako 
ojcowizna jest z Boga, ale równocześnie jest w jakimś znaczeniu również ze świata.” 

W homilii w czasie Mszy Św. odprawionej na krakowskich Błoniach w 1979 nasz święty papież prosił: „Zanim 
stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, 
nadzieją i miłością - taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli 
się, i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Proszę was: abyście mieli ufność 
nawet wbrew każdej waszej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców 
naszych i matek ją znajdowało, abyście od Niego nigdy nie odstąpili, abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha,  
do której On wyzwala człowieka, abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest największa, która się wyraziła 
przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu. Proszę was o to...”. 

A w homilii wygłoszonej 3 czerwca 1991 r. na lotnisku w Masłowie koło Kielc mówił, jak zatroskany i cierpiący 
ojciec: "Może dlatego mówię tak, jak mówię, ponieważ to jest moja matka, ta ziemia! To jest moja matka, ta ojczyzna! 
To są moi bracia i siostry! I zrozumcie, wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie,  
że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć! Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować”. 
Słowa nadal aktualne. Do bólu. 

Bracia i siostry – rodacy tylmanowscy i wszyscy dostojni goście na czele z reprezentantami parlamentu 
Rzeczpospolitej Polski, władz państwowych i samorządowych – wojewódzkich, powiatowych i lokalnych (gminnych 
i wioskowych), przyjaciele zakochani w Tylmanowej – pnioki, krzoki i ptoki+ 

Dlaczego zgromadziliśmy się w naszej nowej świątyni, (obok przepięknego naszego starego 
kościółka)? Dlaczego rozpoczynamy uroczystości wspominające 680 rocznicę lokacji Tylmanowej od Eucharystii? 
Świętujemy dzisiaj „dobrą pamięć”, o której wspomniał papież Franciszek na początku swojej wizyty w Polsce+ przy 
powitaniu w Krakowie. Wyrazem tej dobrej pamięci jest wdzięczność+ Bogu najsamprzód, a potem ludziom+ 
Zaczynamy więc od Eucharystii, bo tego nauczyli nas nasi przodkowie, dla których Bóg był zawsze na pierwszym 
miejscu – świadczą o tym krzyże i kapliczki stawiane koło domu, czy w polach, świadczą o tym te dwa piękne kościoły 
wznoszone na nowo, albo odbudowywane po zgliszczach pożarów przez mieszkańców Tylmanowej+, świadczą 
o tym zwyczaje rozpoczynania i kończenia wszystkich prac od znaku krzyża i pozdrowienie: „ScynśćBoze” tak 
zakorzenione w naszych zwyczajach+ 

Dziękujemy dzisiaj za całą naszą przeszłość, za to wszystko, co nas ukształtowało+ za ludzi i środowisko+ 
za to, co możemy nazwać naszą tylmanowskątradycją, kulturą naszej małej ojczyzny, naszej ojcowizny+ 

 
Środowisko+, zacznijmy od środowiska+ 

 
„Opuściwszy Zabrzezia skaliste doliny, 
I w Wietrznicy głuszące tartaki i młyny, 
Witamy Tylmanowy wspaniałą posadę: 
Ciemne lasy i krzaki i opoki blade, 
Przez które droga wiodąc,nad wodą zwieszona, 
Mocnemi poręczami jest ubezpieczona. 
A wszędzie widok miły,chociaż,niedaleki, 
Odkrywa chaty,pola,sady i pasieki. 

Nawyższym zaś pagórku zasiadł dwór przyjemny, 
Wystając biało na tle odległości ciemnej; 
Otacza się wysmukłych topoli strażnicą, 
I kwiatów ogrodowych szacowną skarbnicą, 
A Luboń nad wszystkiemi wyższy jest górami. 
Dziwi nas swoim szczycie cichemi wodami, 
Przy których wędrujące spoczywają ptaki, 
Dając owym mieszkańcom niepogody znaki. 
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Tu gdy słońce przy wschodzie zapala obłoki 
I rzuca promień złoty na owe widoki: 
Myśl twoja uniesie cię najwyższą radością, 
A w dolinach,gdy rosa ranna lśni świeżością, 
Niezdołasz twoich wrażeń ująć w żadne słowa, 

Tak mocno cię uderzy piękna Tylmanowa! 
Z Kłody do Ligaszów ki postępując cieniem, 
Znów droga nad Dunajca zwiesza się strumieniem, 
A kryjąc się pomiędzy wyniosłemi góry, 
Obudza twe natchnienie na cześć tej natury.— 

 
(Fragment utworu„Tatry w dwudziestu czterech obrazach skreślone piórem i rylcem”, Zygmunta Bogusza 
Stęczyńskiego z 1860 roku). 
 

Ludzie - to oni są bohaterami historii zwanej Tylmanowa, to oni są podmiotem lirycznym książki o Tylmanowej 
naszego nauczyciela historii śp. Franciszka Janca. O nich tak pisał we wstępie do swojej książki: 

„Autor wywodzący się z tej wsi, widział i przeżył wiele, dlatego postanowił w wielkim skrócie przedstawić 
kronikę jej dziejów, w trosce o zachowanie tego, co minęło, a co godne zapamiętania, w myśl łacińskiej maksymy: 
verba volant,scripta manet – (słowa ulatują, pismo zostaje).(+)Praca napisana została głównie dla miejscowej 
ludności, dla utrwalenia przeszłości, która była udziałem ich przodków i ich samych, a także z myślą o turystach, 
zwłaszcza młodzieży, która chętnie odwiedza te strony. Autor pragnie w jakiś sposób zachęcić do poznawania tej 
ziemi, a miłośników historii do pogłębienia wiedzy z dziejów Tylmanowej, naszej małej ojczyzny, której dziedzictwo 
wzbogaca narodowe dzieje. Młode zaś pokolenie, żyjące dzisiaj na ziemi przodków powinno bliżej poznać historię 
ojcowizny,a także docenić trud minionych pokoleń i ich heroiczną walkę o przetrwanie i zachowanie tradycji.” 
(Franciszek Janc, Tylmanowa, Poznań 2000, s. 16). 

I jeszcze jedno świadectwo, z tej samej książki – słowa ks. Józefa Tischnera: „+właściwie powinienem 
urodzić się w Tylmanowej,gdzie mieszkali rodzice,jedynie do porodu wyjechali do Starego Sącza,(+) Tak, czy owak 
Tylmanowa stała się częścią mojej, małej Ojczyzny”.(+) To piękna sprawa:(+)Powtórzmy raz jeszcze: to piękna 
sprawa. Każdy człowiek powinien wiedzieć, skąd wyszedł i dokąd idzie. O tym, dokąd idziemy, poucza nas Ewangelia. 
O tym, skąd wyszliśmy, poucza nas historia, między innymi taka, jaka leży obok. Jest to szczególna historia. Nie buja 
wśród obłoków, lecz kręci się między, blisko pomiędzy konkretami: stodołami, domami, mostami i mostkami. 
Ta książka nie pozwala zapomnieć dzieciom o rodzicach,o dziadkach,o pradziadkach. „Historia nauczycielką życia”. 
Myślę, że przede wszystkim taka historia –historia tego, co najbliższe.” (ks. Józef Tischner, Przedmowa do książki 
Tylmanowa, s. 13-14). 

Otóż+właśnie dlatego chcemy wyrazić dzisiaj naszą wdzięczność. Wdzięczność za to wszystko, czym Boża 
Opatrzność obdarowała nas przez te 680 lat+ Chcemy wyrazić wdzięczność za dziedzictwo, którego jesteśmy 
spadkobiercami. A dziedzictwo to skarb, to bogactwo, to potencjał wypracowany we krwi i pocie przez naszych 
przodków. W posiadanie tego dziedzictwa zostaliśmy wprowadzeni przez sam fakt urodzenia się na tej przepięknej 
ziemi. Tak pięknej, że nie sposób powstrzymać się od zachwytu+ Tak, chyba nie będzie na wyrost stwierdzenie,  
że Bóg stwarzając ten zakątek świata musiał jakoś szczególnie się do tego przyłożyć, rzeźbiąc tę dolinę pomiędzy 
dwoma pasmami gór i puszczając wijącą się środkiem rzekę musiał być w szczególnie dobrym nastroju+ 
Przyozdabiając te góry kobiercem lasów sprawił, że te góry żyją, oddychają i w każdej porze roku przyozdabiają  
się nową kolorową szatą. Tak+wjeżdżając do Tylmanowej – czy to od strony Łącka, czy od strony Krościenka – 
człowiek staje niejako oniemiały z wrażenia, powalony na kolana pięknem naszych gór+ 

Dziękujemy więc Bogu za to, że pozwolił nam się tutaj urodzić i tu wzrastać, dotykać tego piękna  
na co dzień+ dziękujemy za przyrodę, za środowisko, które nas ukształtowało+wymagające, niełatwe  
do podporządkowania, ale piękne+ Dziękujemy dzisiaj Bogu także za naszych przodków, za rodziców, dziadków, 
prapradziadków, poczynając od pierwszych odważnych osadników, którzy podjęli się trudu budowania od początku, 
od zera, od wykarczowania miejsca pod dom, pod pole+ To oni, a potem ich potomkowie odcisnęli na tej ziemi swój 
ślad+ Powiększali mozolnie, dzień za dniem, rok za rokiem przestrzeń życia, ale nigdy nie traktowali tego środowiska 
jak wroga, jakcoś co należy ujarzmić, pokonać+ Szanowali to wszystko, przecież wiedzieli że ten las, ta ziemia, to ich 
żywicielka+, że ich przetrwanie zależy od tej ziemi (zwłaszcza w okresach przednówka)+ 

Okazujemy im dzisiaj szczególną wdzięczność, bo to ich pot, łzy a nawet krew użyźniła tę ziemię+ 
Dziękujemy dzisiaj Bogu za skarb przekazany nam przez Niego samego i przez naszych przodków. Dlatego 
zaczynamy od Chrystusa, od Eucharystii. Nasza tożsamość wyrasta z Boga. Ta piękna przestrzeń sprzyja spotkaniu 
z Bogiem. Dzisiaj znakiem rozpoznawczym Tylmanowej jest oświetlony krzyż na Baście, ale przecież od początku 
istnienie naszej wioski związane było z krzyżem, z parafią ,z Kościołem. To tutaj w cieniu naszego patrona–św. 
Mikołaja kształtował się duch ofiary i solidarności, w cieniu tego dobrego biskupa, który pomagał potrzebującym 
i szedł im z pomocą. Taki patron oddziaływał na wiernych. Widać to chociażby w duchu wspólnej pracy. Na kośby 
chodziło się razem, żniwa, sianokosy, wykopki i wyskubki robiło się razem+ A potem razem ludzie się bawili na 
potańcówkach+ Kiedy z brzegów występował Dunajec, albo któryś z potoków to wszyscy stawali razem do obrony 
zagrożonych domów, czy gospodarstw+ 

Poszczególne zagrody ogrodzone były płotami, ale w każdym ogrodzeniu była furtka do sąsiadów i nawet 
wtedy, gdy pomiędzy sąsiadami dochodziło do jakiś waśni dzieci przez tę furtkę mogły przechodzić i bawić się 
razem+ 

Dorastaliśmy i pracowaliśmy w towarzystwie, czyli w cieniu krzyży i kapliczek, które na naszej ziemi były 
drogowskazami i przypomnieniem, że wszystko zależy od Boga, że wszystko należy Jemu powierzać, i Jego matce+ 

Wdzięczność to nasz obowiązek, ale także zadanie. Bo pamięć o przeszłości powinna pomagać w budowaniu 
teraźniejszości i przyszłości+ 
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O tym uczył nas św. Jan Paweł II – Ta dobra pamięć, która przemienia się w tradycję każe nam dzisiaj 
podejmować troskę o dobro wspólne i działać na rzecz zachowania tego, co najlepsze i pracowania dla tego dobra, 
dla pomnażania tego dobra – wspólnego dobra+ 

O tym uczył nas papież Franciszek podczas ostatniej Jego wizyty w naszej ojczyźnie, kiedy spotkał  
się z wolontariuszami ŚDM: „Chcecie być nadzieją przyszłości+?” są dwa warunki: „Pierwszym warunkiem jest 
pamiętać; pytanie: skąd pochodzę. Pamięć o moim narodzie, pamięć o mojej rodzinie, pamięć o całej mojej historii.” 
(+) chodzi o to by pamiętać „o pokonanej drodze, (+) o tym, co otrzymałem od bliskich mi, starszych osób. [Młody] 
człowiek pozbawiony pamięci nie jest nadzieją przyszłości. Prawda? 

„+A co robić, żeby pamiętać?” Rozmawiaj z rodzicami, z osobami starszymi, ale zwłaszcza rozmawiaj 
z dziadkami. Jasne? Zatem, jeśli chcesz być nadzieją przyszłości musisz przejąć pochodnię od swojego dziadka 
i babci. (+) czy obiecujecie, że będziecie częściej rozmawiać ze swoimi dziadkami? Jeśli zaś dziadkowie są już 
niebie, czy będziecie rozmawiać z osobami starszymi? Będziecie zadawać im pytania? Pytajcie ich, bo oni są 
mądrością narodu. Tak więc, pierwszy warunek, żeby być nadzieją, to pamiętać.” (Papież Franciszek, Przemówienie 
na spotkaniu z wolontariuszami w Tauron Arenie, 31.07.2016). 

Ta nasza dobra pamięć nie jest anonimowa. Ona ma imię naszych rodziców, dziadków, pradziadków: Anna, 
Mikołaj, Maria, Jan, Wojciech+ każdy z nas może wstawić sobie tutaj imiona swoich bliskich. Takie jest nasze 
dziedzictwo. Przed nami wielkie zadanie i zobowiązanie – by ten skarb, jaki otrzymaliśmy podjąć, zachować, rozwinąć 
i przekazać następnym pokoleniom. To zadanie dla wszystkich – zwykłych mieszkańców – i samorządowców, czyli 
tych, którzy mają służyć, myśleć o innych, działać dla innych+ A więc nie działać „pod siebie”, dla siebie, dla 
własnych tylko korzyści, ale dla dobra wspólnego+ Przypominał o tym św. Jan Paweł II w Gdańsku w 1987 roku, 
w czasie trzeciej pielgrzymki kiedy wyjaśniał co znaczy solidarność: mówił: "«Jeden drugiego brzemiona noście»–to 
zwięzłe zdanie apostoła jest inspiracją dla międzyludzkiej i społecznej solidarności. Solidarność –to znaczy: jeden 
i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni 
przeciw drugim. I nigdy «brzemię»  dźwigan przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich.” 

Te hasła powinni sobie wypisywać na programach wyborczych wszyscy samorządowcy i politycy+ i pamiętać 
o nich na co dzień. 

Powinniśmy o tym pamiętać także my wszyscy – Tylmanowiacy z urodzenia i z wyboru. Wtedy nasza 
wdzięczność będzie wydawać dobre owoce. Wtedy będziemy mądrymi budowniczymi wznoszącymi dom na skale. 
Naszym zadaniem, zadaniem nas wszystkich jest działać na rzecz dobra wspólnego, pomnażać to dobro, 
stwarzaćtakie warunki, aby ludzie mogli wyzwalać z siebie ducha życzliwości, wspólnoty, współpracy i solidarności, 
wzajemnej pomocy, by okazywali sobie życzliwość i miłosierdzie+ 

Naszym zadaniem jest zrobić wszystko, aby tutaj czuli się dobrze wszyscy – pnioki, krzoki i ptoki+ Naszym 
zadaniem jest zrobić wszystko, co możliwe, aby każdy, kto się tutaj urodził i musi stąd z jakiegoś powodu odejść, był 
wdzięczny za wszystko, co mu dała Tylmanowa, a każdy, kto tu zostaje, lub przychodzi by tutaj żyć, miał poczucie 
dumy z przynależności do szczęśliwej rodziny+ Pamiętajmy o tym+quod felix faustum fortunatumque sit - ku dobru, 
szczęściu i pomyślności wszystkich. 

 

KADENCJA WÓJTA NA PÓŁMETKU – MINĘŁY DWA LATA OD WYBORÓW 
SAMORZĄDOWYCH W 2014 ROKU 

 
Prace zrealizowane w 2015 roku 
          Sołectwo Ochotnica Górna 
L.p Nazwa zadania Kwota            

1 Remont dwóch mostków, bariery drogowe, droga, mur oporowy w os. Jamne 17.174,29 zł 

2 Wykonanie asfaltu na drodze w od Pierdułowski Potok 51.568,85 zł 

3 Wykonanie asfaltu w os. Skałka 164.717,39 zł 

4 Wykonanie instalacji odgromowej w Remizie OSP 5.300,00 zł 

5 Adaptacja poddasza i wykonanie ogrodzenia w os. Romskim 14.000,00 zł 

6 Wykonanie parkingu w os. Polaki 2.200,00 zł 

7 Remonty cząstkowe dróg w os. Jurkowski Potok, Jaszcze, Forendówki, Mostkowe 34.440,00 zł 

8 Wykonanie linii oświetleniowej w os. Jamne 12.900,00 zł    

9 Założenie koszy siatkowych w os. Mostkowe i Czepiele 3.875,00 zł 

10 Linia oświetleniowa w os. Szpuntówka 3.280,16 zł 

11 Wykonanie placu parkingowego w os. Ustrzyk 12.980,00 zł 

12 Wykonanie parkingu i utwardzenie w os. Szlagi 4.000,00 zł 

13 Utwardzenie terenu przeznaczonego na plac postojowy w os. Ustrzyk Ochotnicy Górnej 12.980,00 zł 

14 
Koncepcja - opracowanie programowo-przestrzenne zagospodarowania terenu dla 
sołectwa Ochotnica Górna 

56.580,00 zł 

15 Remont drogi Ustrzyk - Sikory Ochotnicy Górnej 10.300,00 zł 

16 Poszerzenie drogi gminnej w os. Jurkowski Potok w Ochotnicy Górnej za pomocą koszy 19.500,00 zł 
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siatkowych 

17 Wykonanie remontu nawierzchni na drodze gminnej w m. Ochotnica Górna os. Holina 67.000,00 zł 

18 
Przebudowa poddasza na cele mieszkalne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym dla 
Romów w Ochotnicy Górnej  

333.490,53 zł 

19 Remont dojazdów, wzmocnienie skarp i przyczółków w os. Jamne w Ochotnicy Górnej 93.000,00 zł 

 

 Sołectwo Ochotnica Dolna   

L.p Nazwa zadania  Kwota            

1 Dobudowa garażu przy Remizie OSP w Ochotnicy Dolnej 87.599,50 zł 

2 Wykonanie amfiteatru, ławek, kostki przy WOK  127.434,54 zł 

3 Asfaltowanie drogi na Cyrhle w os. Gardonie 169.495,93 zł 

4 Wykonanie parkingu przy Ośrodku Zdrowia 2.500,00 zł 

5 Wykonanie placu rekreacyjnego w os. Posadowskie 11.063,81zł 

6 Boisko sportowe - dofinansowanie 4.127,35 zł 

7 Zabezpieczenie drogi w os. Kudowe /mur, bariery/ założenie siatki,  26.798,20 zł 

8 Powiększenie parkingu przy Urzędzie Gminy, likwidacja garaży 2.816,09 zł 

9 Dofinansowanie budowy Szkoły Skrodne 195.031,26 zł 

10 Asfaltowanie drogi w os. Gorcowe /Polczyki/, remont po kanalizacji 22.324,50 zł 

11 Założenie barier drogowych w os. Rola 3.035,64 zł 

12 Asfaltowanie drogi w os. Kuce 22.954,26 zł 

13 Dofinansowanie wymiany okien w Szkole Centrum 30.000,00 zł 

14 Asfaltowanie drogi w os. Bąki 22.576,65 zł 

15 Mur oporowy w os. Janczurowski Potok 15.146,00 zł 

16 Asfaltowanie drogi w os. Osobie – Buciory 37.732,25 zł 

17 Os. Skrodne – wykonanie muru, montaż barier drogowych, remont przepustów 35.219,24 zł 

18 Remont drogi gminnej do os. Osobie w Ochotnicy Dolnej 5.535,00 zł  

19 Odbudowa muru oporowego w os. Skrodne w Ochotnicy Dolnej  25.000,00 zł 

20 Odbudowa zabezpieczeń drogi gminnej w os. Kudowe 19.000,00 zł  

21 Odbudowa muru oporowego w os. Janczurowski Potok w Ochotnicy Dolnej 14.900,00 zł 

22 
Remont dróg gminnych w os. Kuce, Bąki, Gorcowe-Polczyki i Kudowe w Sołectwie 
Ochotnica Dolna 

101.263,93 zł 

23 
Dostawa i montaż drzwi ognioodpornych w budynku SP im. ks. prof. J. Tischnera w 
Ochotnicy Dolnej 

33.579,00 zł  

24 Wykonanie zadaszenia zachodniej trybuny boiska sportowego w Ochotnicy Dolnej 16.000,00 zł 

25 Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w os. Kuce w Ochotnicy Dolnej 20.000,00 zł 

26 Odbudowa drogi gminnej nr K363894 Tarchały w Ochotnicy Dolnej w km 0+600 - 0+870 63.099,00 zł 

27 Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w os. Bibiarze w Ochotnicy Dolnej 12.383,16 zł 

28 Utwardzenie terenu przy WOK-u w Ochotnicy Dolnej 33.000,00 zł 

29 Remonty dróg gminnych w os. Soskówka - Zawory, Lubańskie, Osobie i Soskówka 18.246,50 zł 

30 Budowa Szkoły Podstawowej im. ks. prof. J. Tischnera w Ochotnicy Dolnej Skrodne  193.079,26 zł 

 
 
Sołectwo Ochotnica Dolna  - Młynne  

L.p Nazwa zadania  Kwota            

1 Odbudowa drogi w os. Gołdyny 688,80 zł 

2 Os. Wierch Młynne – zabezpieczenie osuwiska, wykonanie zatoczki 2.500,00 zł 

3 Częściow wymiana pokrycia dachowego na Szkole Młynne 140.353,49 zł 

4 Remonty cząstkowe dróg 8.831,40 zł 

5 Os. Szlagówka – asfaltowanie drogi, wykonanie przepustów 51.568,86 zł 

6 
Dostawa materiałów budowlanych - remont dachu Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 
Krwawej Wigilii 

74.984,49 zł 

7 Remont dachu w budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Krwawej Wigilii 65.000,00 zł 

8 Odbudowa dróg gminnych w sołectwie Młynne w Ochotnicy Dolnej 25.120,78 zł 

9 Budowa kładki pieszo - jezdnej w os. Homówka w Sołectwie Młynne 45.313,00 zł 
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Sołectwo Tylmanowa 
 

L.p Nazwa zadania  Kwota 

1 Budowa ośrodka zdrowia /projekt/ 47.109,00 zł 

2 Zakup pieca i remont pomieszczeń sanitarnych w Remizie OSP 9.680,00 zł 

3 Remont kładki w os. Górzany /poprawa przejazdu pod kładką/ 127.613,69 zł 

4 Remont pomieszczeń izolatki przy ośrodku wczasowym  23.325,73 zł 

5 Remont instalacji elektrycznych kotłowni p.poż w budynku Mostostalu 15.266,52 zł 

6 Remont cząstkowy sróg asfaltowych w os. Ziemianki, Ligasy, Zawodzie, Zaziąbły 29.827,50 zł 

7 Zagospodarowanie terenu w os. Łęg Dolny, Króle, Mastalerze, Zaziąbły /ławki, boisko/ 10.000,00 zł 

8 Odwodnienie drogi gminnej w os. Kłodne 11.859,40 zł 

9 Droga od Krościenka w os. Królowo /wykup  i regulacja działek/ 20.678,04 zł 

10 Odwodnienie fosy, przepusty, korytowanie drogi w os. Kotelnica 5.060,00 zł 

11 Przygotowanie pod zatoczkę autobusową w os. Brzegi 4.100,00 zł 

12 Asfaltowanie drogi w os Brzegi, os. Rzeka 85.755,60 zł 

13 Wstawienie płyt w os. Brzegi /utwardzenie, regulacja potoku/ 6.209,65 zł 

14 Wyłożenie płyt betonowych na drodze w os. Połanki i utwardzenie drogi 10.098,96 zł 

15 Wyasfaltowanie drogi w os. Cyrhla i Zabaście 31.337,30 zł 

16 Odwodnienie drogi w os. Kozuby i wykonanie przepustów 4.779,99 zł 

17 Wykonanie zajazdów w os. Górzany po Łapiakówkę 5.000,00 zł 

18 Wykonanie parkingu w os. Obłaz Górny 5.000,00 zł 

19 
Remont szlaku drożnego (zrywkowego) w celu zapewnienia mieszkańcom os. Królowo 
połączenia z ul. Jarek w miejscowości Krościenko n/D. 

64.300,00 zł 

20 Remont remizy OSP w Tylmanowej - docieplenie ścian 15.100,00 zł 

21 Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w os. Gabrysie  26.822,62 zł 

22 Remont drogi gminnej w rejonie osiedla Kłodne  25.000,00 zł 

23 Wykonanie altany widowiskowej w m. Tylmanowa - roboty ziemne 28.770,00 zł 
 
          Prace ogólnogminne 
L.p Nazwa zadania  Kwota 

1 
Enklawa aktywnego wypoczynku w sercu Gorców - szlaki turystyki rowerowej, pieszej i 
narciarskiej w Gminie Ochotnica Dolna 

3.414.480,00 zł 

2 
Enklawa aktywnego wypoczynku w sercu Gorców - szlaki turystyki rowerowej, pieszej i 
narciarskiej w Gminie Ochotnica Dolna - roboty uzupełniające (wykonanie szlaku kultury 
wołoskiej etap II) 

150.000,00 zł 

3 
Dostawa i montaż dodatkowego banku akumulatorów na oczyszczalni ścieków w 
Tylmanowej - w ramach realizacji projektu pn. Odnawialne źródła energii szansą 
poprawy stanu środowiska naturalnego w Gminie Ochotnica Dolna" 

110.000,00 zł 

4 
Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych na terenie gminy 
Ochotnica Dolna w roku 2015 

93.000,00 zł 

5 Dostawa i montaż barier drogowych SP05/4 na terenie gminy Ochotnica Dolna  55.054,80 zł 

6 
Remonty cząstkowe dróg gminnych w sołectwie Ochotnica Górna, Ochotnica Dolna, 
Młynne  i Tylmanowa 

83.763,00 zł 

7 
Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w os. Młynne - Szlagówka w m. 
Ochotnica Dolna i os. Jamne - Pierdułowski Potok w m. Ochotnica Górna  

101.007,60 zł 

8 
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ochotnica Dolna z 
elementami PONE 

19.650,00 zł 

9 
Remont drogi gminnej nr K 363907 Gardonie w Ochotnicy Dolnej w km 0+400 - 1+110 
Remont drogi gminnej nr K 363928 Skałka w Ochotnicy Górnej w km 0+450 - 1+100 

328.547,18 zł 

10 
Odnawialne źródła energii szansą poprawy stanu środowiska naturalnego w Gminie 
Ochotnica Dolna Fotowoltaika, Oczyszczalnia ZS-P w Tylmanowej 

1.745.370,00 zł 

11 Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Ochotnica Dolna 1.188.000,43 zł 

12 
Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie 
Ochotnica Dolna – organizacja placu zabaw 

142.741,50 zł 

13 
Modernizacja oddziałów  przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie 
Ochotnica Dolna – dostosowanie łazienek 

14.702,19 zł 

14 
Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach  
podstawowych w gminie Ochotnica Dolna – wyposażenie 

12.976,50 zł 
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15 
Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach  
podstawowych w gminie Ochotnica Dolna – wyposażenie sal zajęć wraz z montażem 

16.974,00 zł 

16 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na os. Gorcowe i os. Skrodne w m. Ochotnica Dolna  352.810,75 zł 
 
Prace zrealizowane w 2016 roku 
          Sołectwo Ochotnica Górna 
L.p Nazwa zadania  Kwota  

1 
Przygotowanie ekspertyz stoków narciarskich w Sołectwie Ochotnica Górna (na 
wszystkich obszarach zgłoszonych przez mieszkańców)  

20.910,00 zł 

2 

Koncepcja - opracowanie przebiegu oraz możliwości poszerzenia (zwiększenia 
przepustowości i bezpieczeństwa) istniejącego ciągu pieszo-jezdnego oraz infrastruktury 
turystycznej dot. kuligów (stacja startowa, stacja docelowa, stacja pośrednia) dla tzw. 
"Doliny Kuligowej Forendówki " w os. Forendówki Ochotnica Górna  

16.000,00 zł  

3 
Koncepcja - opracowanie zagospodarowania na potrzeby turystyczne polany 
Poniechaniec we współpracy z GPN 

4.250,00 zł 

4 
Przygotowanie map geodezyjnych w skali 1:500 na całej długości potoku Jamne, Jaszcze, 
Forendówki, Jurkowski Potok, Majdówka 

43.000,00 zł. 

5 

Koncepcja – opracowanie programowo-przestrzenne z programem funkcjonalno-
użytkowym modernizacji drogi w dolinach Jamne oraz Jaszcze w Ochotnicy Górnej 
z uwzględnieniem możliwości poszerzenia (zwiększenia przepustowości i bezpieczeństwa) 
istniejącej drogi z podniesieniem standardu drogi do kategorii D dróg gminnych wraz ze 
wskazaniem miejsc obsługi kuligów oraz wytyczeniem alternatywnego ciągu spacerowo-
rowerowego 

39.000,00 zł  

6 Wykonanie monitoringu na budynku OSP (WOK) Ochotnica Górna 8.600,00 zł 

7 
Remont drogi (spychaczówka) pod szlak pieszy z os. Błaszczaki przez Wierch Babieniec 
na Jaworzynę Gorzowską 

3.600,00 zł 

8 
Koncepcja – opracowanie parkingu dla turystów w os. Jamne na działce gminnej 
14484/4/1051  

1.000,00 zł 

9 
Remont dróg (spychaczówki) pod szlak turystyczny z os. Jurkowski Potok, os. Gabrysie, 
os. Gronie, os. Czuby do tras Enklawy  

      22.000,00 zł    

10 

Koncepcja – opracowanie przebiegu oraz możliwości poszerzenia 
(zwiększenia przepustowości i bezpieczeństwa) istniejącego ciągu pieszo-jezdnego wraz 
z infrastrukturą turystyczną z uwzględnieniem regulacji własności w os. Jurkowski Potok 
w Ochotnicy Górnej.  

9.500,00 zł  

11 

Rekonesans archeologicznych miejsc osadniczych, industrialnych i militarnych na terenie 
sołectwa Ochotnica Górna. W dniu 19.09.2016 wniosek został zmieniony na: 
"Rekonstrukcja zmian środowiska przyrodniczego doliny Ochotnicy w trakcie ostatnich 
7 tys. lat, na podstawie analizy osadów Jeziora Zawadowskiego"  

9.900,00 zł. 

12 
Inwentaryzacja starego ośrodka zdrowia w Ochotnicy Górnej i ekspertyza możliwości na 
dostosowanie budynku do wymogów wraz ze wstępnym kosztorysem 

5.500,00 zł. 

13 Remont mostu w os. Jamne   53.000,00 zł 

14 Remont Drogi w os. Holina   37.000,00 zł 

15 Wzmocnienie i zabezpieczenie brzegu rzeki w os. Jamne  8.500,00 zł 

16 Zabezpieczenie brzegu pobocza drogi gminnej w os. Jurkowski Potok 12.500,00 zł 

17 
Oświetlenie uliczne: os. Jaszcze, os. Jamne, os. Jamne, potok Pierdułowski, os. Gronie, 
os. Iwanki (stara droga) 

67.550,00 zł 

18 Odbudowa drogi gminnej w os Białówka  48.127,81 zł 

19 Cząstkowe remonty dróg w Sołectwie-(łatanie dziur) 33.825,00 zl 

20 Os. Mostkowe remont drogi gminnej 67.228,11 zł 

 

 
Sołectwo Ochotnica Dolna   

L.p Nazwa zadania  Kwota           

1 Montaż barier drogowych   35.448,60 zł 

2 Modernizacja Gimnazjum  50.000,00 zł 

3 Zagospodarowanie terenu wokół WOK-u i Remizy OSP 99.998,79 zł 

4 Zakup nieruchomości w os. Dłubacze  200.535,50 zł 

5 Os. Skrodne „Kotliny” - wykonanie drogi gminnej 25.712,22 zł 

6 Os. Hologówka – odbudowa drogi gminnej 12.569,87 zł 

7 Os. Lubańskie – zabezpieczenie drogi gminnej - kosze siatkowo - kamienne 17.000,00 zł 
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8 Montaż oświetlenia ulicznego w os. Gorcowe, os. Pitki, os. Rola Folwark 
W trakcie 
realizacji 

9 Os. Skalne – wykonanie podbudowy drogi gminnej 19.916,75 zł 

10 Os Osobie – zabezpieczenie drogi gminnej, mur oporowy  8.500,00 zł 

11 Os. Janczurowski Potok – zabezpieczenie drogi mur oporowy  13.500,00 zł 

12 Os. Janczurowski Potok – odbudowa drogi gminnej 18.361,86 zł 

13 Os. Polisiówka – odbudowa drogi gminnej 14.210,25 zł 

14 Os. Dłubacze – modernizacja drogi do WOK-u 79.950,00 zł 

15 Os. Janczury – wykonanie podbudowy drogi gminnej 5.769,29 zł 

16 Cząstkowe remonty dróg w Sołectwie-(łatanie dziur) 26.370,00 zł 

17 Renowacja przystanków autobusowych   4.200,00 zł 

18 Wykonanie boiska do piłki siatkowej w os. Zachry 13.072,34 zł 

19 Wykonanie ogrodzenia w os. Zachry 5.525,08 zł 

20 Wykonanie zadaszenia wschodniej trybuny boiska sportowego 12.300,00 zł 

21 Wykonanie ogrodzenia  wokół WOK-u i Remizy OSP 35.500,00 zł 

22 Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy 49.999,50 zł 

23 Zabezpieczenie Kanalizacji Sanitarnej w rejonie os. Młynne 20.000,00 zł 

24 Remont drogi gminnej w os. Lubańskie 51.952,74 zł 

25 Os. Rusnaki – remont drogi gminnej 69.685,65 zł 

26 Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania centrum wsi Ochotnica Dolna 4.500.00 zł 

 

 
Sołectwo Ochotnica Dolna  - Młynne  

L.p Nazwa zadania  Kwota           

1 Budowa kładki pieszo -  jezdnej w os. Homówka  154.980,00 zł 

2 Remont drogi gminnej w os. Barnasie - Folwark - Masa Asfaltowa 51.150,99 zł 

3 Odbudowa drogi gminnej w os.  Szlagówka  17.571,86 zł 

4 Wykonanie opaski wokół budynku szkoły podstawowej  8.403,99 zł 

5 Os. Wierch Młynne – odbudowa drogi gminnej 38.154,23 zł 

6 Wykonanie umocnień w formie koszy siatkowo-kamiennych przy kładce Homówka  23.800,00 zł 

7 Cząstkowe remonty dróg w Sołectwie-(łatanie dziur) 10.430,40 zł 

8 
Remont dachu Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Krwawej 
Wigilii 

54.135,51 zł 

9 Wykonanie nawierzchni na kładce pieszo - jezdnej w os. Homówka 4.195,53 zł 

 

 
Sołectwo Tylmanowa  

L.p Nazwa zadania  Kwota    

1 Budowa budynku przychodni wraz z apteką w miejscowości Tylmanowa 2.546.341,41 zł 

2 Renowacja przystanków autobusowych   8.700,00 zł 

3 Budowa zatoczki autobusowej Brzegi – Królowo  Realizowane 

4 Budowa chodnika w os.Obłaz Górny,  os Bliszcze (obok nowego Ośrodka Zdrowia) Realizowane 

5 Odbudowa drogi os. Królowo  30.000,00 zł 

6 Zakup działki przy szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego    74.000,00 zł 

7 
Odbudowa dróg gminnych do pól i lasów os. Brzegi, os. Brodki, os.Kozielce, os.Gabrysie, 
os.Maziarzówka, os. Górzany, os. Łęg Dolny, os. Mastalerze                                                    

Realizowane 

8 Odbudowa drogi gminnej w os. Maziarzówka  4.700,00 zł 

9 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów w  os. Połanki  59.974,80 zł 

10 Cząstkowe remonty dróg w Sołectwie-(łatanie dziur) 28.435,14 zł 

11 Wykonanie mijanek os. Grzebaki, os. Gąszcze, os. Wybrańce, os. Brzegi, os. Kozuby 8.500,00 zł 

12 Zabezpieczenie skarp potoku Klępowskiego wzdłuż drogi gminnej 22.000,00 zł 

13 Częściowe odwodnienie drogi w  os. Kozuby - os. Brzezie  23.800,00 zł  

14 Poprawa drogi w os. Łęg Górny  6.000,00 zł 

15 Zabezpieczenie drogi os. Obłaz Górny –  os. Lachówka    5.900,00 zł 

16 Poszerzanie drogi os. Księżaki (rozbiórka budynku gospodarczego)  3.936,00 zł 
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17 Wykonanie muru oporowego os. Księżaki  etap I 6.000,00 zł 

18 Wykonanie muru oporowego os. Księżaki  etap II 12.000,00 zł  

19 Wykonanie odwodnienia i utwardzenie drogi w os. Ligasy -  Masa Asfaltowa 27.000,00 zł 

20 Wykonanie odwodnienia w  oś. Padół - os. Miazgi  5.900,00 zł 

21 Odwodnienie drogi os. Piszczki  3.800,00 zł 

22 Wykonanie mijanki, zagęszczenie i remont drogi os. Zabaście  4.100,00 zł 

23 Odwodnienie drogi os. Rzeka (za przystankiem)  8.000,00 zł 

24 
Zabezpieczenie brzegów potoku os. Brzegi - os. Łęg Górny, os. Górzany, os. Makowica, 
os. Górki  

41.000,00 zł 

25 Wykonanie i montaż krat drogowych: os Kłodne, os. Padół, os. Rzeka  8.500,00 zł 

26 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na os. Łęg Dolny  8.000,00 zł 

27 Wykonanie parkingu przy moście os. Paluchy   8.200,00 zł 

28 Wykonanie- montaż progu zwalniającego w rejonie Altany  3.690,00 zł 

29 
Oświetlenie uliczne i  dodatkowe lampy: os. Króle, os. Łęg Dolny,  os. Zaziąbły, os. Klępy, 
os. Brzegi, os. Kłodne, os. Gąszcze, os. Potok, os. Miazgi, os. Makowica, os. Rzeka 
Górna.  

26.000,00 zł 

30 Montaż barier drogowych   22.607,40 zł 

31 Wykonanie ogrodzeń i tablicy informacyjnej w os. Zabaście, os. Zaziąbły 11.000,00 zł 

32 Odbudowa drogi w os. Łęg Dolny 6.000,00 zł 

33 Wykonanie przepustu drogowego w os. Górki 1.700,00 zł 

34 Remont oświetlenia ulicznego w os. Obłaz Wyżny 4.817,91 zł 

35 Remont Budynku OSP wraz z wymianą bram garażowych 36.900,00 zł 

36 
Remont Budynku OSP wraz z wymianą bram garażowych Czyszczenie i malowanie dachu 
Remizy 

7.400,00 zł 

37 Remont drogi gminnej w os. Kotelnica  Realizowane 

38 Budowa altany wypoczynkowej w miejscowości Tylmanowa - etap II 40.000,00 zł 

39 Remont drogi gminnej w os. Rzeka Górna   Realizowane 

40 
Opracowania ekspertyzy dotyczącej określenia zakresu i formy działań koniecznych dla 
zmodernizowania i rozbudowy rozbudowy ścieków w Tylmanowej 

4.000.00 zł 

41 Rozbiórka budynku komunalnego w miejscowości Tylmanowa 6.500.00 zł 
 
Prace ogólnogminne  

L.p. Nazwa zadania Kwota 

1 Wykonanie robót budowlanych na drogach gminnych w Gminie Ochotnica Dolna 181.586,49 zł 

2 
Wykonanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków na 
terenie gminy Ochotnica Dolna (projekt i wykonanie) 

67.840,00 zł 

3 
Opracowanie miniaudytów energetycznych dla celów realizacji programu budowy 
mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Ochotnica Dolna 

59.400,00 zł 

4 Audyty dot. głębokiej termomodernizacji budynków oświatowych i wielofunkcyjnych  - 5 szt 20.000,00 zł 
  

 
INFORMACJA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

              
 Zakład Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej informuje, że Uchwałą Rady Gminy Ochotnica Dolna 
Nr XXVIII/198/16 z dnia 21 listopada 2016 roku została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków 
na terenie Gminy Ochotnica Dolna na rok 2017. W stosunku do roku bieżącego, w 2017 roku stawki za odprowadzone 
do kanalizacji sanitarnej ścieki zostały podwyższone o kwotę 0,50zł/m3 (brutto), co oznacza, że za każdy 
m3 odprowadzonych do kanalizacji ścieków zapłacimy 4,50 zł brutto (4,17zł netto). Nie ulegną natomiast zmianie 
stawki opłat abonamentowych.  
Podwyższenie stawki za ścieki jest podyktowane koniecznością poniesienia podwyższonych wydatków na planowane 
roboty modernizacyjne i remontowe w obrębie oczyszczalni ścieków oraz na sieci kanalizacyjnej, a także na 
planowany zakup nowszego samochodu specjalistycznego (WUKO), koniecznego dla zapewnienia właściwego 
funkcjonowania sieci kanalizacyjnej. 
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że funkcjonujące w naszej gminie stawki za ścieki są i tak dużo niższe od stawek 
funkcjonujących w sąsiednich gminach: Krościenko nad Dunajcem, Czorsztyn, czy Nowy Targ. Podobne stawki 
funkcjonują natomiast w gminie Łącko. 

Należy również mieć na uwadze fakt, że ZGK jako jednostka budżetowa Gminy Ochotnica Dolna nie prowadzi 
inwestycji związanych z budową i odtworzeniem systemu kanalizacyjnego, w związku z powyższym taryfie nie 
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uwzględniono kosztów amortyzacji środków trwałych (przede wszystkim sieć kanalizacyjna i obiekt oczyszczalni 
ścieków) będących w użytkowaniu Zakładu, nie uwzględnia również marży zysku. W przypadku uwzględnienia 
powyższych kosztów, stawka jednostkowa za odprowadzanie każdego m3 ścieków musiałaby być okilka złotych 
wyższa.  
Poniżej przedstawiono wyciąg z taryfy ze stawkami które będą obowiązywać w 2017 roku. 
 
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków: 
 

L.p. 
Taryfowa 

grupa 
odbiorców 

Wyszczególnienie 

Cena / stawka 
opłaty 

Jednostka miary 
netto  z VAT 

1 Grupa I 

cena za odprowadzone 
ścieki 
 
stawka opłaty 
abonamentowej 

 
4,17 

 
5,69 

 
4,50 

 
6,15 

 
zł/m3 

zł/odbiorcę usług/miesiąc 

2 Grupa II 

cena za odprowadzone 
ścieki 
 
stawka opłaty 
abonamentowej 

 
4,17 

 
8,61 

 
4,50 

 
9,30 

 
zł/m3 

 
zł/odbiorcę usług/miesiąc 

3 Grupa III 

cena za odprowadzone 
ścieki 
 
stawka opłaty 
abonamentowej 

 
4,17 

 
4,36 

 
4,50 

 
4,71 

 
zł/m3 

 
zł/odbiorcę usług/miesiąc 

4 Grupa IV 

cena za odprowadzone 
ścieki 
 
stawka opłaty 
abonamentowej 

 
4,17 

 
5,69 

 
4,50 

 
6,15 

 
zł/m3 

 
zł/odbiorcę usług/miesiąc 

5 Grupa V 

cena za odprowadzone 
ścieki 
 
stawka opłaty 
abonamentowej 

 
4,17 

 
8,61 

 
4,50 

 
9,30 

 
zł/m3 

 
zł/odbiorcę usług/miesiąc 

6 Grupa VI 

cena za odprowadzone 
ścieki 
 
stawka opłaty 
abonamentowej 

 
4,17 

 
4,36 

 
4,50 

 
4,71 

 
zł/m3 

 
zł/odbiorcę usług/miesiąc 

 
Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe: 

Rozliczenia za zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie  z przepisami Ustawy z dnia 
7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z p. zm.) 
i Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku 
o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
(Dz. U. Nr 127, poz. 886 z p. zm.), zwanego dalej Rozporządzeniem. 

O ile umowa zawarta z usługobiorcą nie stanowi inaczej, łączna opłata za zbiorowe odprowadzanie ścieków 
pobierana jest za każde dwa miesiące, w których obowiązywała umowa, czyli były świadczone usługi (obowiązuje 
dwumiesięczny okres rozliczeniowy).  
Opłata abonamentowa podlega wpłacie także w przypadku braku odprowadzania ścieków od poszczególnych 
odbiorców usług, z którymi jest zawarta umowa o odprowadzanie ścieków. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za 
odprowadzone ścieki na warunkach  i w terminach określonych w zawartej umowie, w oparciu o przepisy 
Rozporządzenia. Opłaty abonamentowe dotyczą wszystkich odbiorców usług, bez względu  na wyposażenie 
w przyrządy pomiarowe, różna jest natomiast wysokość tych opłat - w zależności od przyjętego sposobu rozliczania 
i rodzaju posiadanego wodomierza. 

Ilość odprowadzonych ścieków ustala się zgodnie z Regulaminem Odprowadzania Ścieków obowiązującym na 
terenie Gminy Ochotnica Dolna, uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Ochotnica Dolna nr XLII/309/05 z dnia 16 grudnia 
2005 roku, na warunkach określonych w umowie:  

1. Na poziomie ilości zużytej wody, określonej na podstawie wskazań wodomierza głównego (wodomierz 
zainstalowany przed zaworem głównym do budynku), 
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2. Na podstawie odczytów z urządzenia pomiarowego zamontowanego przez odbiorcę usług na przyłączu 
kanalizacyjnym, 

3. Na podstawie odczytów z dodatkowego wodomierza zamontowanego przez odbiorcę usług do celów pomiaru 
bezpowrotnie zużytej wody, zgodnie z warunkami przedstawionymi przez ZGK, 

4. W razie braku możliwości montażu urządzenia pomiarowego lub wodomierza, ilość ścieków ustalana jest  
na podstawie ryczałtu określonego w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone odrębnymi 
przepisami prawa, a ilość ścieków w takim przypadku przyjmuje się jako równą ilości wody wynikającej z tychże 
norm. 

 
W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość odprowadzonych 

ścieków ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności 
wodomierza, a gdy nie jest to możliwe, z uwagi na brak poboru lub zmniejszony pobór wody w tym okresie – na 
podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia 
wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza. 

 
Taryfowe grupy odbiorców usług  
Taryfowe grupy odbiorców usług obejmują odbiorców wyodrębnionych na podstawie charakterystyki odprowadzanych 
ścieków, warunków zbiorowego odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone 
usługi. 
 
Taryfowe grupy odbiorców zostały przedstawione w poniższej tabeli: 
 

L.p. 
Taryfowa grupa 

odbiorców 
usług 

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług 

0 1 2 

1 Grupa I 
Odbiorcy usług  - gospodarstwa domowe - odprowadzający ścieki bytowe, rozliczani na 
podstawie wskazań wodomierzy lub innych urządzeń pomiarowych zainstalowanych 
kosztem własnym (usługobiorcy).  

2 Grupa II 
Odbiorcy usług  - gospodarstwa domowe - odprowadzający ścieki bytowe, rozliczani na 
podstawie wskazań wodomierzy lub innych urządzeń pomiarowych zainstalowanych przez 
ZGK lub U.G. w Ochotnicy Dolnej (koszt instalacji po stronie usługodawcy).  

3 Grupa III 
Odbiorcy usług – gospodarstwa domowe - odprowadzający ścieki bytowe rozliczani na 
podstawie norm zużycia wody.  

4 Grupa IV 

Odbiorcy usług – pensjonaty, hotele, zakłady pracy, podmioty świadczące usługi na rzecz 
ludności, placówki handlowe, placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, inne 
instytucje użyteczności publicznej oraz pozostali odbiorcy usług - odprowadzający ścieki 
bytowe rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy lub innych urządzeń pomiarowych 
zainstalowanych kosztem własnym (usługobiorcy).  

5 Grupa V 

Odbiorcy usług – pensjonaty, hotele, zakłady pracy, podmioty świadczące usługi na rzecz 
ludności, placówki handlowe, placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, inne 
instytucje użyteczności publicznej oraz pozostali odbiorcy usług - odprowadzający ścieki 
bytowe rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy lub innych urządzeń pomiarowych 
zainstalowanych przez ZGK lub U.G. w Ochotnicy Dolnej (koszt instalacji po stronie 
usługodawcy).  

6 Grupa VI 

Odbiorcy usług – pensjonaty, hotele, zakłady pracy, podmioty świadczące usługi na rzecz 
ludności, placówki handlowe, placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, inne 
instytucje użyteczności publicznej oraz pozostali odbiorcy usług - odprowadzający ścieki 
bytowe rozliczani na podstawie norm zużycia wody. 

 
ZGK w Ochotnicy Dolnej przypomina, że zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z dnia 13 lipca 2001 r.): „Kto 
uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach 
pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub 
funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, nie dopuszcza przedstawiciela 
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności kontrolnych podlega karze grzywny 
w wysokości do 5.000 zł”. 

Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z dnia 13 lipca 2001 r.) zabrania się 
wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z art. 28 ust. 4a w/w 
Ustawy: „Kto wprowadza ścieki opadowe i wody drenażowe do kanalizacji sanitarnej, podlega karze 
ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości do 10.000 zł”. 

Jak wynika z przytoczonych powyżej przepisów, celowe działania właścicieli budynków przyłączonych do sieci 
kanalizacyjnej - tzw. "omijanie wodomierza" , czy wprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji są nielegalne 
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i podlegają wysokim karom, dlatego apelujemy o rozsądek i rozwagę do tych właścicieli nieruchomości, którzy takich 
nieprawidłowości się dopuszczają. Warto pamiętać, że za tych którzy oszukują w rozliczeniach za ścieki płacą inni 
uczciwi użytkownicy naszej gminnej sieci kanalizacyjnej. 
               I na koniec jeszcze jeden bardzo ważny apel do mieszkańców gminy podłączonych do sieci kanalizacyjnej - 
nie wrzucajmy do kanalizacji resztek jedzenia, obierków, tłuszczy i innych odpadów czy śmieci.  
 
              W ostatnich latach zaobserwowaliśmy ogromne zwiększenie ilości tego typu substancji w ściekach,  
co spowodowało bardzo dużą ilość awarii na sieci kanalizacyjnej - przede wszystkim zatykanie przejść pod rzeką 
Dunajec (szczególnie w osiedlu Kłodne) i blokowanie pomp na przepompowniach ścieków, a także dużo problemów 
eksploatacyjnych na oczyszczalni ścieków. Wpływa to oczywiście na wzrost kosztów eksploatacyjnych, które 
ostatecznie pokrywamy wszyscy płacąc wyższe rachunki za ścieki. 
              Jestem przekonany, że funkcjonujący na terenie naszej gminy zbiorowy system zbiórki odpadów jest na tyle 
skuteczny i tani, że można w łatwy sposób pozbyć się tego typu odpadów wrzucając je z innymi śmieciami do koszy, 
a nie wrzucać je do kanalizacji. 
 
Ochotnica Dolna, dnia 28.11.2016 r.                                                                                 

Kierownik ZGK w Ochotnicy Dolnej 
Zbigniew Chlebek 

 
Informacja na temat działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej - za okres od marca do 
listopada 2016 r. 

Głównym przedmiotem działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej jest świadczenie na 
rzecz mieszkańców gminy Ochotnica Dolna usług w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków 
sanitarnych. Realizując te działania nasz zakład działa na majątku Gminy Ochotnica Dolna, składającego się głównie 
z oczyszczalni ścieków w Tylmanowej oraz sieci kanalizacyjnej o łącznej długości około 165 km, odprowadzającej 
ścieki od ponad 90% mieszkańców naszej gminy. 

Oprócz zwykłych czynności związanych z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej 
oraz rozliczaniem należności za świadczone usługi, pracownicy ZGK - w porozumieniu z Wójtem Gminy, Członkami 
Rady Gminy, pracownikami UG oraz Sołtysami realizują inne działania, związane m.in. z bieżącym utrzymaniem 
i drobnymi remontami dróg gminnych, bieżącym utrzymaniem i drobnymi remontami budynków komunalnych oraz 
inne zadania zlecone przez Wójta Gminy. 

 
Poniżej wymieniam najważniejsze zdania realizowane przez ZGK w okresie od marca do listopada 2016 roku. 
 
1. Koszenie poboczy, obcinanie gałęzi i zakrzaczeń w pasach drogowych dróg gminnych oraz udrażnianie elementów 
odwodnienia dróg gminnych (przepustów, krat, korytek ściekowych).  
2. Sprzątanie i czyszczenie mostków na drogach gminnych - m.in. na rzece Dunajec w Tylmanowej, na potoku 
Ochotnica (do os. Ligasy, Młynne, Gorcowe) i na innych potokach. 
3. Naprawa/ konserwacja barier mostowych na mostkach, m.in. w osiedlu Klępy i Rzeka w Tylmanowej, 
w os. Skrodne w Ochotnicy Dolnej. 
4. Koszenie trawy, wycinanie zarośli i sprzątanie w obrębie wydzielonych miejsc do odpoczynku i parkingów 
gminnych: Pod Bastą w Tylmanowej, w osiedlu Zachry i Kudowe w Ochotnicy Dolnej, przy Urzędzie Gminy 
w Ochotnicy Dolnej, przy budynkach komunalnych i obiektach Wiejskich Ośrodków Kultury w Tylmanowej, Ochotnicy 
Dolnej i Ochotnicy Górnej, przy Orliku w osiedlu Ustrzyk w Ochotnicy Górnej, na Przełęczy Knurowskiej w Ochotnicy 
Górnej. 
5. Zagospodarowanie i ogrodzenie terenu przeznaczonego do wypoczynku i rekreacji, w tym wykonanie boiska 
do siatkówki plażowej w osiedlu Zachry w Ochotnicy Dolnej. 
6. Sprzątanie wież widokowych na Koziarzu, Lubaniu i Gorcu oraz na szlakach pieszo-rowerowych prowadzących 
do tych wież. 
7. Uporządkowanie terenu przy budynku "Papieżówka" na Skałce w Ochotnicy Górnej wraz z usunięciem płyt 
azbestowo-cementowych ze starego pokrycia dachowego. 
8. Zebranie i odtransportowanie śmieci - podczas akcji sprzątania koryta Dunajca i Ochotnicy. 
9. Koszenie i porządkowanie terenu w obrębie farmy fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Tylmanowej. 
10. Demontaż radaru wraz z przyłączem energetycznym, instalacją fotowoltaiczną i konstrukcjami masztów przy 
drodze wojewódzkiej w os. Kłodne w Tylmanowej. 
11. Pomoc przy organizacji imprez kulturalnych i jubileuszowych organizowanych przez Ośrodki Kultury 
w Tylmanowej, Ochotnicy Dolnej i Ochotnicy Górnej oraz OSP w Ochotnicy Górnej (w tym związane z Jubileuszem 
600-lecia Ochotnicy i 680-lecia Tylmanowej) - montaż i demontaż bannerów, koszenie traw, sprzątanie, przewożenie 
ławek, krzeseł, namiotów, itp. 
12. Prace remontowe ( układanie płytek, roboty malarskie) w budynku Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej. 
13. Zamontowanie obelisku upamiętniającego 600-lecie Ochotnicy przy WOK-u w Ochotnicy Dolnej 
14. Prace remontowe (głównie malarskie  w budynkach Wiejskich Ośrodków Kultury w Tylmanowej, Ochotnicy Dolnej 
i Ochotnicy Górnej. 
15. Wykonaniem odwodnienia i izolacji ścian fundamentowych oraz opaski z kostki brukowej przy ścianach budynku 
Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Krwawej Wigilii w Ochotnicy Dolnej - Młynne.  



Str. 25                                                                                     Nr 55/16 

16. Wykonanie rozbiórki ścian i posadzek oraz wywiezienie gruzu z rozbiórki w ramach robót remontowych 
w Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej - Centrum. 
17.  Malowanie korytarzy i klatki schodowej oraz pomieszczeń szatni w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
im. mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej. 
18. Przewozy dzieci szkolnych na gminne konkursy i zawody sportowe. 

Pracownicy ZGK stale współpracują z Wójtem Gminy oraz pracownikami Urzędu Gminy oraz jednostek 
podległych Wójtowi w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków zewnętrznych 
(m.in. z Unii Europejskiej) oraz innych związanych z tym materiałów, zestawień i sprawozdań. 

Ponadto informuję, że w maju br. został przez ZGK zakupiony samochód dostawczy (używany) marki 
Mitsubishi CANTER. 

 Zbigniew Chlebek - Kierownik ZGK w Ochotnicy Dolnej 

 
DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OCHOTNICY DOLNEJ 

OD MARCA DO 30 LISTOPADA 2016 R. 
1. Bieżąca realizacja świadczeń pieniężnych z ustawy pomocy społecznej, z ustawy o świadczeniach rodzinnych 
i pomocy osobom uprawnionym do alimentów, z ustawy o ustanowieniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, z ustawy 
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, z ustawy o dodatkach mieszkaniowych i energetycznych, z ustawy 
o systemie oświaty.  
Skala przyznanej pomocy na dzień 30 listopada 2016 r.: 

• z ustawy o pomocy społecznej: pomoc przyznano 211 rodzinom na kwotę 492 067 zł 
• z ustawy o świadczeniach rodzinnych: świadczenia przyznano 1 529  osobom na kwotę  3 311 842 zł 
• z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów: świadczenia przyznano 25 osobom na kwotę  

109 535 zł 
• z ustawy o ustanowieniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów : świadczenie przyznano 34 osobom na kwotę 

168 669 zł 
• z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci: świadczenia przyznano 1410 osobom na kwotę 

5 412 143 zł ( świadczenie płacone od kwietnia 500+) 
• z ustawy o dodatkach mieszkaniowych: świadczenia przyznano 3  osobom na kwotę  4 462 zł 
• z ustawy o dodatku energetycznym: świadczenia przyznano 3 osobom na kwotę 423 zł 
• z ustawy o systemie oświaty: świadczenia przyznano 328 osobom na kwotę 80 013 zł 
     (świadczenia płacone w czerwcu, 269 wniosków  z września będzie realizowane  dopiero w  grudniu)   

 2.  Dożywianie uczniów w szkołach : skorzystało  190 uczniów, łączny koszt 141 143 zł 
 3.  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

• realizacja 8  Niebieskich Kart polegająca  na kompleksowym wsparciu rodzin z problemem   przemocowym  
zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

• działalność Gminnego Punktu Konsultacyjnego, gdzie można uzyskać podstawowe informacje  dotyczące 
przemocy w rodzinie oraz pierwsze wsparcie  doznającym  przemocy w rodzinie.. Mimo, iż punkt funkcjonuje 
już kilka lat, to zainteresowanie mieszkańców jego pomocą jest  nadal znikome, w 2016 roku z tej formy 
pomocy skorzystała 1 osoba, 

• rozpoczęcie realizacji gminnej kampanii przeciwdziałania przemocy w rodzinie. (Wybranie w drodze konkursu 
pracy plastycznej uczennicy Gimnazjum w Tylmanowe na ilustrację do plakatu i ulotki, wydrukowanie 
plakatów i ulotek, ich rozpropagowanie) 

4.  Praca socjalna nakierowana  na wyprowadzenie rodziny z kryzysu  poprzez  rozmowy, kontrakty,  pomoc 
w sporządzaniu pism urzędowych, w załatwianiu wizyt u lekarzy specjalistów 
itp.  
5.Bieżąca realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej: 

• praca asystenta rodziny z siedmioma rodzinami z terenu naszej Gminy 
celem przezwyciężenia przez nich trudności opiekuńczo 
wychowawczych, 

• rozpoczęcie od sierpnia 2016r opłacania 10% kosztów pobytu  jednego 
dziecka w rodzinie zastępczej 

 
Wszelkie bieżące informacje dotyczące działań naszego Ośrodka, jak 
również  warunków koniecznych do przyznania realizowanych świadczeń 
umieszczone  
są na naszej stronie internetowej  http://www.gops.ochotnica.pl 
 
Nie pozwól, aby twoja rodzina, sąsiedzi, znajomi  cierpieli  z  powodu 
stosowania przez bliskich  przemocy, są ludzie i instytucje, które mogą 
pomóc.  
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Możesz skontaktować się z: 
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej tel. 18 262 46 01 email: gopsochotnica@pro.onet.pl 
 
Gminnym Punktem  Konsultacyjnym  - tel. 501593653  
 
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu – Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej     
tel 512 492 114,  798 798 894 
 
Powiatową Komendą  Policji w Nowym Targu – telefon zaufania 18 264  88 14 
Komisariatem Policji w Krościenku n/Dunajcem tel. 18 26 230 07 
Niebieską  Linią  tel.  801 120 002 
 

Korzystając z okazji pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Ochotnicy Dolnej, 
pragną złożyć wszystkim mieszkancom gminy najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia,  aby 
przyjście na świat Chrystusa przyniosło w każdym domu radość, pokój, nadzieję i miłość. 

 

 
INFORMACJA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OCHOTNICY DOLNEJ 

 
27 kwietnia rozpoczęliśmy cykl Wiosennych Spotkań z Literaturą trzema spotkaniami autorskimi z Panią 

 Beatą Ostrowicką - absolwentką Wydziału Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, pisarką książek dla dzieci 
i młodzieży. Pani Beata Debiutowała w 1995 roku powieścią pt. "Niezwykłe wakacje". Od razu zdobyła uznanie krytyki 
i czytelników; otrzymała nagrodę sezonu wydawniczego IKAR '95 oraz wyróżnienie Polskiej Sekcji IBBY. Książka "Ale 
ja tak chcę!" zdobyła tytuł Książki Roku 2006 Polskiej Sekcji IBBY, oraz nagrodę 15. Wrocławskich Promocji Dobrej 
Książki za najlepszą książkę dla młodego czytelnika. Książka "Lulaki, pan Czekoladka i przedszkole" została wpisana 
na złotą listę Fundacji ABC, prowadzącej akcję Cała Polska czyta dzieciom. Spotkania miały miejsce w Szkole 
Podstawowej im. ks. Prof. J. Tischnera w Ochotnicy Dolnej – Skrodne, w Szkole Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w Ochotnicy Górnej oraz w Zespole Szkolno Przedszkolnym im. majora H. Sucharskiego 
w Tylmanowej. 

W dniu 5 maja w związku z kontynuacją Wiosennych Spotkań z Literaturą mieliśmy przyjemność gościć 
niezwykłą osobę – Andrzeja Grabowskiego – Kawalera Orderu Uśmiechu, poetę, prozaika, autora wielu książek dla 
dzieci i młodzieży. Pan Andrzej jest laureatem wielu konkursów literackich oraz wydawcą magazynu literacko - 
publicystycznego „ISKRA”, a także twórcą i organizatorem Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej. Spotkania 
autorskie miały miejsce w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Krwawej Wigilii w Ochotnicy 
Dolnej – Młynne, w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej – Centrum oraz w Szkole 
Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Tylmanowej. 

  

W dniu 13 maja odbył się I Gminny Konkurs Pięknego Czytania, zorganizowany przez  Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Ochotnicy Dolnej. W konkursie wzięli udział  uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z naszej gminy. 
Uczestnicy konkursu zaprezentowali fragmenty z wylosowanych książek. Ocenie podlegała: dykcja, interpretacja 
tekstu, płynność, intonacja, emocjonalne podejście do czytanego utworu, uzdolnienia aktorskie. Jury w składzie: 
Przewodniczący Rady Gminy Ochotnica Dolna Franciszek Ziemianek, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Nowym Targu Maria Bednarczyk, emerytowana nauczycielka języka polskiego Stanisława Gal oraz Renata 
Chryc z biblioteki w Waksmundzie, po przesłuchaniu uczestników wyłoniło laureatów: Kategoria I  -  klasy I-III 
(szkoły podstawowe): Mistrz czytania – Julia Jagieła kl. III. Wyróżnienia – Patrycja Orawiec kl. III, Magdalena 
Giemzik kl. III. Kategoria II – klasy IV –VI: Mistrz czytania – Marta Mikołajczyk kl. VI. Wyróżnienia – Natalia 
Borzęcka kl. VI, Iwona Majerczyk kl. IV. Kategoria III (gimnazja): Mistrz czytania – Julia Niewiadoma kl. II. 
Wyróżnienia – Wiktoria Jurek kl. III B, Monika Jagieła kl. III. Wszystkim uczestnikom gratulujemy zapraszamy  
do udziału w kolejnych konkursach. 
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W poniedziałek 6 czerwca gościliśmy w naszej gminie Arkadiusza Niemirskiego – dziennikarza, satyryka, 
autora powieści detektywistycznych dla młodzieży i dorosłych, kontynuatora popularnego cyklu powieści Zbigniewa 
Nienackiego „Pan Samochodzik_”. Prelekcje na temat historii powieści detektywistycznej na przykładzie własnej 
twórczości i innych autorów, z wykorzystaniem własnych materiałów multimedialnych i tekstowych miały miejsce 
w Gimnazjum nr 2 w Ochotnicy Dolnej, w Gimnazjum nr 3 w Ochotnicy Górnej oraz w Gimnazjum nr 3 
w Tylmanowej. 

W dniu 28 września w ramach JESIENNYCH SPOTKAŃ Z LITERATURĄ odbyły się dwa spotkania 
z autorką baśni pt." Tami z Krainy Pięknych Koni" – Renatą Klamerus. Najpierw autorka spotkała się z uczniami klas 
IV-VI w Szkole Podstawowej w Ochotnicy Górnej. Następnie Pani Klamerus odwiedziła młodzież ze Szkoły 
Podstawowej w Ochotnicy Dolnej - Centrum. Po ogólnym przybliżeniu książki, tj. po opowiedzeniu 
o Kapadoclandii, o bohaterach, autorka przeczytała kilka rozdziałów swoich fascynujących baśni (I i II tom). 
Po spotkaniach można było zakupić książkę z autografem pisarki. GBP bardzo dziękuje Pani mgr Lucynie Czubernat 
– instruktor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu, oraz Bibliotece Powiatowej w Nowym Targu  
za sfinansowanie spotkania z Panią Renatą Klamerus. 

     

W piątek 7 października na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej  w Ochotnicy Dolnej, gościliśmy 
w naszej gminie autorów XXVI Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej, która w tym roku rozpoczęła się 
27 września w Pałacu Potockich we Lwowie, a zakończyła się 9 października w Kąśnej Dolnej w Dworku Ignacego 
Paderewskiego. Spotkania i koncerty literacko - muzyczne w ramach „jesieni” odbywały się każdego dnia 
w placówkach oświatowych, kulturalnych i w bibliotekach na terenie Podkarpacia i Małopolski. Organizatorem tego 
jesiennego festiwalu promującego literaturę, czytelnictwo i „Małe Ojczyzny” jest pan Andrzej Grabowski – wspaniały 
poeta, prozaik, animator kultury, Kawaler Orderu Uśmiechu, niezwykły człowiek, którego mieliśmy przyjemność gościć 
w maju tego roku w trzech szkołach podstawowych naszej gminy. Piątkowe spotkanie uświetnili: Jan Dydusiak  
z Australii – poeta i prozaik, dziennikarz, autor wielu opowiadań i setek felietonów i reportaży, Geza Cseby z Węgier – 
poeta, pisarz, tłumacz literatury pięknej, kulturoznawca, autor ponad 300 opracowań naukowych i artykułów, 
Wolodymyr Garmatiuk z Ukrainy – poeta, dziennikarz, tłumacz i znawca utworów Haliny Poświatowskiej, pasjonat 
fotografik oraz grą na gitarze i śpiewem Oksana Chukhlib z Ukrainy. Swoją obecnością na tym koncercie literackim 
zaszczycili nas Wójt Gminy, Zastępca Wójta, Przewodniczący Rady Gminy, uczniowie gimnazjów, nauczyciele, 
dyrektorzy szkół, kierownicy Wiejskich Ośrodków Kultury oraz współpracownicy GBP. 
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30 listopada ukończono remont Filii w Tylmanowej. Mamy nadzieję, że Czytelnikom będzie tam przyjemniej 
przebywać. Zapraszamy!        
 

Pełnych ciepła, spokoju i radości  Świąt Bożego Narodzenia, a nadchodzący Nowy Rok 2017 niech 
będzie czasem sukcesów, nowych wyzwań i spełniających się marzeń życzą  pracownicy GBP w Ochotnicy 
Dolnej. 

 
WIEJSKIE OŚRODKI KULTURY W GMINIE OCHOTNICA DOLNA 

 
Informacje Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Górnej 
 
20 V 2016 po sumie miało miejsce rozstrzygnięcie tradycyjnego konkursu 
palm wielkanocnych. Zorganizowano go przy współpracy Wiejskiego 
Ośrodka Kultury z Akcją Katolicką i Parafią. Ocenie komisji podlegały także 
prace biorące udział w konkursie regionalnych ozdób świątecznych. 
 
W dniu 30 kwietnia „majówkę” w roku 600-lecia lokacji Ochotnicy rozpoczęto 

od warsztatów ginących zawodów prowadzonych przez twórców ludowych 
Karpat.  Natomiast łównym punktem V Spotkania na Szlaku Łuku Karpat 
Artystów i Twórców Ludowych była Msza święta w intencji artystów, 
odprawiona w kaplicy na Studzionkach 1 maja.  3 maja, na zakończenie 
długiego weekendu,  w amfiteatrze na skwerku odbył się piknik rodzinny.  
W kaplicy w Jamnem, 7 maja w rozpoczął się sezon pasterski w Ochotnicy. 
Mszę świętą został odprawiona w podziękowaniu za 600 lat tradycji 
pasterskiej i w intencji szczęśliwego wypasu owiec. W jubileuszowym roku 
600-lecia lokacji Ochotnicy, stado owiec liczyło ok. 600 owiec. Natomiast  
24 czerwca 2016 na Skałce w "Wojtyłowej Gazdówce"  miała miejsce Msza 
św. w intencji ruchu pasterskiego w Ochotnicy. Zakończenie sezonu  
i jesienny redyk odbędą się 8 października. 

10 lipca 2016 r. odbył się XVI rodzinny piknik Spotkanie z Gorcami 
w Jamnem. W trakcie pikniku odbyły się konkursy z nagrodami: wiedzy 
o regionie i gminie Ochotnica, w tradycyjnych kośbach na polanie i składaniu 
siana, w śpiewie i przeprowadzony przez sołtysa konkurs kierowany do 
gazdów, którzy zaprezentują najparadniejszego konia i zaprzęg, na dzieci 
czekało mnóstwo atrakcji, a duże zainteresowanie wzbudziła rekonstrukcja 
obozu partyzanckiego przygotowana przez GRH „Błyskawica”. 

W ramach jubileuszu 600-lecia Ochotnicy, w amfiteatrze na skwerku co 
tydzień odbywały się mniejsze imprezy z cyklu „Lato w Ochotnicy” o różnej 
tematyce: zabawa dla dzieci, wakacyjna ballada z biesiadą i śpiewem, 
zabaw. taneczna, koncerty zespołów, które cieszyły się zainteresowaniem 
mieszkańców i turystów.  

Od uroczystej sumy sprawowanej 14.08.2016 o godz. 11.00 rozpoczęły się 
główne obchody XX Watry w Jubileuszowym roku 600-lecia lokacji 
Ochotnicy, zaś dzień wcześniej miały miejsce konferencje dotyczące 
wołoskich korzeni Ochotnicy. Po zakończeniu Mszy, w  amfiteatrze 
zaprezentowały się zespoły regionalne, przygotowując wspólny program 
wpisujący się w obchody jubileuszu Ochotnicy. Przez wieś przeszedł także 
redyk owiec i rozpalono watrę. Na scenie nastąpiło podsumowanie 
i dekoracja uczestników biegu przez najpiękniejsze zakątki Gorców - Gorce 
Ultra Trail.  

We wrześniu lokalni twórcy ludowi i goście z Ukrainy i Holandii uczestniczyli 
w warsztatach promujących wołoskie korzenie i  kulturę Ochotnicy.  

Więcej informacji na temat wydarzeń z życia Wiejskiego Ośrodka Kulturymoż
na znaleźć na naszej stronie www.wokgorna.ochotnica.pl i profilu na 
facebooku 
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Obchody 98. Rocznicy Odzyskania Niepodległości rozpoczęły się od Mszy świętej sprawowanej w intencji Ojczyzny 
w naszym kościele parafialnym. Obecni byli także Harcerze z naszej szkoły i druhowie OSP i członkowie ZP ze 
sztandarami. W ramach dziękczynienia po komunii, młodzież ze scholi poprowadziła nabożeństwo za Ojczyznę. 
Bezpośrednio po Mszy procesja z modlitwą udała się na Wzgórze Iwankowskie, a pod Krzyżem Jubileuszowym  odbył 
się apel ku czci poległych. 

W dniach 18-20 XI odbyły się w Ochotnicy Górnej VIII Rekolekcje Góralskie. 
Wzięli w nich udział członkowie Związku Podhalan, Kapelani, parafianie 
i zaproszeni goście. Szczegóły można znaleźć na stronie parafii 
www.ochotnicagorna.pl Przy okazji rekolekcji wyeksponowano także prace 
plastyczne wykonane przez dzieci i dorosłych w ramach konkursu Jan Paweł 
II – Patron rodziny i fotografie wyróżnione w konkursie Ochotnica 
w obiektywie.   

Pracownicy Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Górnej składają wszystkim serdeczne życzenia  
zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia i wszelkiego dobra w nadchodzącym Nowym Roku! 

 
Informacje Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Dolnej 
 
Najważniejsze wydarzenia i imprezy kulturalne w WOK w Ochotnicy Dolnej od marca 2016 r. 

• Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ”Młodzież zapobiega pożarom” 
• Dzień Kobiet 
• Finał Gminnego Konkursu Historycznego zorganizowanego w ramach obchodów 600-lecia lokacji Ochotnicy 
• Rodzinny Konkurs na Najpiękniejszą Pisankę Wielkanocną 
• Wystawienie Misterium Męki Pańskiej przez Grupę Teatralną działającą przy WOK  
• „Starscheer Ochotnica Dolna” 5 razy Mistrzami Polski Cheerleaders. Drużyna akrobatyczno-taneczna   

działająca przy WOK wystartowała w 6-ciu konkurencjach na Mistrzostwach Polski Cheerleaders, które 
zostały rozegrane w Gdyni i wróciła do Ochotnicy z 5 złotymi medalami 

• Orkiestra Dęta OSP Ochotnica Dolna zdobyła II miejsce w Podhalańskim Festiwalu Orkiestr Dętych  
• Dzień Dziecka 
• Koncert Orkiestry Symfonicznej Szkoły Muzycznej I st. w Łącku oraz jej „uczniów – Ochotniczan”  
• Zakończenie roku w Ognisku Muzycznym- koncert uczniów oraz wręczenie nagród i dyplomów 
• Kolejny sukces Orkiestry Dętej OSP Ochotnica Dolna – wyróżnienie na Przeglądzie Wojewódzkim 
• Powiatowa Parada Orkiestr Dętych zorganizowana w ramach obchodów 600-lecia lokacji Ochotnicy  
• 17.07.2016 r. - Główna Uroczystość obchodów 600-lecia lokacji Ochotnicy  
• Występ „Zespołu Regionalnego Spod Gorca” w Tarnowie podczas „Światowych Dni Młodzieży” 
• Wielkie wyróżnienie i zaszczyt dla Orkiestry Dętej OSP Ochotnica Dolna, której pięciu członków zostało 

wyłonionych spośród muzyków z Polski do Orkiestry Reprezentacyjnej witającej Papieża Franciszka  na  
Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie 

• Występ Zespołu Regionalnego Spod Gorca  na „Jarmarku Krościeńskim” 
• Muzyczna oprawa Mszy Świętej na Gorcu przez Orkiestrę Dętą OSP Ochotnica Dolna 
• Strefa kibica „Razem kibicujemy Kasi Niewiadomej” podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich w Rio 
• Występy Zespołu Regionalnego Spod Gorca na Festiwalu WRO, na Biegu Gorce Ultra Trail, na wyścigu 

rowerowym oraz wiele, wiele innych występów zespołu przez cały okres wakacji 
• Dożynki Ochotnickie 
• Udział Orkiestry Dętej OSP Ochotnica Dolna w 60-leciu OSP w Ochotnicy  Górnej 
• Zespół Regionalny Spod Gorca oraz Orkiestra Dęta OSP Ochotnica Dolna na zaproszenie organizatorów 

wytępowały w Wiedniu na uroczystościach 333 Rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej oraz 33 rocznicy pobytu Jana 
Pawła II na Kahlenbergu 

• Zabawy taneczne dla młodzieży i dorosłych przy zespole muzycznym działającym przy WOK 
• Młodzież z drużyny Starscheer Ohotnica Dolna wywalczyła złoto i brąz na Grand Prix Polski Cheerleaders 

w Łochowie k. Warszawy 
• Zaduszki muzyczno-poetyckie przygotowane przez Grupę muzyczno-teatralną działającą przy WOK 
• Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości 
• Drużyny Starscheer Ochotnica Dolna wzięły udział w Międzynarodowym Turnieju Cheerleaders w Krakowie 

i wywalczyły dwa złote medale oraz miejsce V w jednej z konkurencji 
• Zabawa Andrzejkowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
• Mikołajki 
• Grupa teatralna działająca przy WOK rozpoczęła przygotowania do wystawienia Jasełek 

Bożonarodzeniowych, na które serdecznie zapraszamy 



Str. 30                                                                                     Nr 55/16 

 
Zapraszamy również do wzięcia udziału w „Rodzinnym Konkursie na Najpiękniejszy Stroik 

Świąteczny”, na zabawę taneczną w Szczepana oraz na Bal Sylwestrowy. 

Od stycznia planujemy rozpocząć działalność: „Klubu Seniora”- czyli mówiąc najprościej miejsce spotkań 
osób starszych, „Dziecięcej Grupy Teatralnej” oraz „Klubu Przyjaciół Dawnej Piosenki”. Serdecznie zapraszamy 
wszystkich chętnych. Więcej informacji i zapisy w WOK-u.  

Życzę Wszystkim Mieszkańcom Ochotnicy, aby Święta Bożego Narodzenia wniosły do Waszych serc 
radość, pogodę ducha, spokój, ciepło i nadzieję. 

Kierownik Wiejskiego Ośrodka Kultury 
w Ochotnicy Dolnej 

         mgr inż. Monika Jagieła 
 

 
Informacje Wiejskiego Ośrodka Kultury w Tylmanowej – imprezy kulturalne w okresie od marca do grudnia 
2016 r. 
 

• Konkurs na najładniejszy koszyczek wielkanocny kat. I-III, 38 uczestników 
• Gminny konkurs kaligraficzny pt.: ”Złote pióro” kat. Szkoła Podstawowa, 12 uczestników 
• Konkurs stroików, kartek i pisanek świątecznych, 60 uczestników 
• Konkurs piosenki pt.: „Wygraj sukces” w Nowym Targu, zespół wokalny z Tylmanowej 
• Konkurs zespołów i kapel regionalnych pt.: „Na duchową nutę” w Czarnym Dunajcu, występ kapeli i zespołu 

„Tylmanowianie”, 3 grupy 
• Gminny konkurs ortograficzny pt.: „Mistrz Ortografii”, kat. Szkoła Podstawowa, 29 uczestników 
• Konkurs piosenki i zespołów tanecznych pt.: „Talenty Małopolski” w Nowym Targu, zespół wokalny izespół 

taneczny z Tylmanowej 
• Nauka gotowania dla młodzieży, 16 uczestników 
• Wiosenne zawody pływackie dla dzieci i młodzieży, basen Szlachtowa, 26 uczestników 
• Konkurs plastyczny pt.: „Tylmanowa Wiosną”, kat. Szkoła Podstawowa, 25 uczestników 
• Turniej tenisa stołowego, kat Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, 22 uczestników 
• Konkurs Małe Talenty, kat. Szkoła Podstawowa, 88 uczestników 
• Konkurs Piosenki o Mamie, kat. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, 18 uczestników 
• Konkurs fotograficzny pt.: „ Zabytkowa Architektura”, kat. Gimnazjum, 8 osób 
• Prelekcja pt.: „VII wieków Tylmanowej” dla młodzieży i dorosłych 
• Dzień Matki w Tylmanowej, wstępy dzieci 
• Występ zespołu i kapeli regionalnej „Tylmanowianie” na Festynie w Jodłowej  
• Konkurs folderów i makiet z okazji 680-lecia Tylmanowej, kat. Szkoła Podstawowa  

i Gimnazjum 
• Konkurs poezji ks. Jana Twardowskiego, kat. Szkoła Podstawowa, 26 uczestników 
• Festyn Rodzinny 680-lecia Tylmanowej, występy zespołów z Tylmanowej, konkursy dla dzieci i rodziców, inne 

atrakcje 
• Dzień Ojca, autorski program animacyjny  
• Festyn Misyjny- występ między innymi zespołu ABBA COVER 
• Festyn :”Tylmanowskie Lato 2016” 680-lecie Tylmanowej, występy zespołów wokalnych, tanecznych, 

regionalnych, konkursy dla dzieci i starszych, mecz oldbojów Tylmanowa – Ochotnica, zabawa na świeżym 
powietrzu 

• Festyn w Krempachach, występ zespołu tanecznego, 2 grupy 
• Masza na Błyszczu w oprawie góralskiej, piknik przy watrze, występ kapeli regionalnej 
• Dożynki Tylmanowskie - konkurs wieńcy żniwnych 
• Piknik Strażacki – pokazy strażackie, zabawa na świeżym powietrzu, Zawodzie 2016 
• Biesiada Pienińska Krościenko n/D – występ zespołu i kapeli regionalnej oraz zespołu tanecznego 

z Tylmanowej 
• Festyn z okazji 680-lecia Tylmanowej – główne obchody 15 października 2016 roku, występy zespołów 
• Koncert piosenki patriotycznej, pt.: „TylmanowianieŚpiewają Ojczyźnie” młodzież gimnazjalna oraz dorośli 
• Konkurs plastyczny pt.: „Pani Jesień” , kat. Przedszkole i Szkoła Podstawowa, 68 prac 
• Konkurs Piosenki Patriotycznej, kat. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, 15 uczestników 
• Konkurs kolęd, pastorałek i pieśni zimowych w Nowym Targu, zespół wokalny z Tylmanowej 
• Wystawa fotograficzna starych zdjęć pt.: „Tylmanowskie wspomnienia” – obecnie wystawa znajduje się 

w budynku WOK w Tylmanowej 
• Sylwester 2016 
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Zdrowych, szczęśliwych, pogodnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego 
Nowego Roku 2017 życzy Kierownik Wiejskiego Ośrodka Kultury w Tylmanowej   

Jan Ligas 
                

JUŻ UMIEM PŁYWAĆ 
 
17 listopada odbyły się ostatnie zajęcia nauki pływania, zorganizowane w ramach projektu "Już pływam" 

finansowane ze środków Gminy Ochotnica Dolna i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 
Wójt Gminy Ochotnica Dolna Pan Stanisław Jurkowski zorganizował zajęcia na terenie Pływalni Miejskiej 

w Nowym Targu - Plac Evry 4, trwały one przez 8 tygodni od 26 września br. Na realizację zajęć gmina otrzymała 
dotację celową w wysokości 7.200, co pokryło 42% kosztów całego zadania, pozostałe środki pochodzą z budżetu 
gminy i wpłat rodziców. Finansowanie obejmowało: wstęp na basen, instruktorów, transport, opiekę wychowawców 
oraz ubezpieczenie NW. Z nauki pływania skorzystało 60 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy, 
zajęcia prowadzili instruktorzy pływania zatrudnieni na pływalni miejskiej w Nowym Targu. Zadaniem programu było 
doprowadzenie do opanowania przez uczniów elementarnych sposobów pływania oraz zdobycie umiejętności 
pływania stylem grzbietowym a także uświadomienie dzieciom, rodzicom oraz nauczycielom, korzyści zdrowotnych 
oraz utylitarnych jakie pociąga za sobą umiejętność nauki pływania. 
 
Uczeń , który regularnie uczęszczał na zajęcia powinien opanować w stopniu dobrym: 

• wydech do wody 
• meduza i korek na wodzie 
• leżenie na wodzie z deską i bez deski na piersiach,   
• pływanie strzałką z deską, 
• skok do wody na nogi 
• leżenie na grzbiecie z deską, 
• pływanie stylem grzbietowym. 

 
Tegoroczne zajęcia cieszyły się dużym powodzeniem i Gmina Ochotnica Dolna ubiega się o dofinansowanie nauki 
pływania również w 2017 roku. 

 
INFORMACJE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Z TERENU GMINY OCHOTNICA 

DOLNA 
 
Najważniejsze wydarzenia z życia  Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ochotnicy Górnej 
Cała szkoła czyta dzieciom – W naszej szkole od dnia 15.02.2016 r.  realizujemy akcję promującą czytelnictwo 
w której biorą udział wszyscy uczniowie naszej szkoły. Czytanie jednej powieści odbywa się codziennie na pierwszej 
długiej przerwie. Czytają kolejno wszyscy uczniowie z każdej klasy w każdy dzień po 10 min. Celem akcji jest 
postrzeganie i propagowanie czytania jako przyjemności. 
Eliminacje XXIX Małopolski Festiwal Form Muzycznych i Tanecznych - 25 kwietnia 2016 r. odbyły się Eliminacje 
Powiatu Nowotarskiego  XXIX konkursu Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych. Z naszej szkoły 
udział wzięły: Kasia i Sylwia Bulandy (solo), oraz zespół "Stokrotki".           
Eliminacje wojewódzkie w Konkursie „Wygraj Sukces” - 4 maja 2015 r. Sylwia Bulanda z klasy V z opiekunem 
muzycznym Stanisławem Urbaniakiem była (po kwalifikacjach w Nowym Targu) na konkursie "Wygraj sukces" 
w Krakowie. Konkurs odbył się na sali widowiskowej przy kościele św. Jadwigi w Krakowie. 
Wycieczka klasy III i IV do Energylandii - 12 maja 2016 r. klasy III i IV z wychowawcami: Anną Wójciak, 
Stanisławem Urbaniakiem, Anną Bukałą-Kobylarczyk i Małgorzatą Jagieła pojechały na wycieczkę do Energylandii. 
Wszyscy świetnie się bawili.     
Święto naszych mam - 25 maja 2016 r. w szkole była uroczysta akademia z okazji święta naszych mam. Dzieci 
z nauczania początkowego mówiły piękne wiersze o mamie, wręczaliśmy kwiaty i oczywiście śpiewaliśmy piosenki dla 
mam. Akademia była połączona z gimnazjum i wszystko odbywało się w sali gimnastycznej.  
Spotkanie dotyczące szkodliwości azbestu - 2 czerwca 2016 r. do dzieci z edukacji wczesnoszkolnej przemawiały 
osoby z projektu dotyczącego szkodliwości działania azbestu. Najpierw odbyła się pogadanka, później były konkursy 
i nagrody. 
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Egzamin na Kartę rowerową - 6 czerwca 2016 r. uczniowie klasy czwartej przystąpili do egzaminu na kartę 
rowerową. Egzamin przeprowadziła Policja z Krościenka n/D; w komisji byli też nasi nauczyciele - Stanisław Urbaniak 
i Andrzej Komorek. Do egzaminu przystąpiło 17 uczniów. Najpierw pisali test z przepisów o ruchu drogowym, później 
zdawali ze znajomości znaków drogowych, a na końcu jazdę na rowerze. Pomimo ogromnej tremy wszyscy zdali 
egzamin i otrzymali karty rowerowe  z  uprawnieniami do jazdy rowerem.  
Konkurs ,,Bezpiecznie na drodze'' - 6 czerwca 2016 r. zespół nauczycieli ds. bezpieczeństwa zorganizował konkurs 
"Bezpiecznie na drodze".  W konkursie, który polegał na rozwiązaniu testu dotyczącego przepisów o ruchu drogowym,   
wzięło udział 21 osób z klas IV - VI. Komisja w składzie ks. Paweł Kita, Andrzej Komorek, Stanisław Urbaniak  
po sprawdzeniu testów wyłoniła następujące osoby, które najlepiej rozwiązały test: Bulanda Sylwia – kl. V, Bulanda 
Katarzyna – kl. IV, Król Aleksandra kl. IV, Czajka Patrycja – kl. IV, Chlebek Piotr – kl. IV. Ww. osoby otrzymały 
nagrody rzeczowe ufundowane przez dyrektora szkoły. 
Ślubowanie klasy I - 19 października 2016 roku klasa pierwsza miała ślubowanie. Najpierw uczniowie pokazali 
przygotowane przez siebie wiersze i piosenki, a potem złożyli przyrzeczenie, po którym pani dyrektor Stanisława 
Urbaniak pasowała ich na uczniów naszej szkoły. 
Wieczornica z okazji rocznicy śmierci M. Konopnickiej – patronki naszej szkoły - 28 października 2016 roku 
odbyła się uroczysta Akademia z okazji Święta Zmarłych i Rocznicy Śmierci Patronki Naszej Szkoły. Uczniowie 
pięknie recytowali wiersze, a zespół zaśpiewał piosenki. 
 

              
 
Ogólnopolski Program „Ratujemy i uczymy ratować" powstał dzięki Fundacji WOŚP Jurka Owsiaka i jest 
adresowany do wszystkich uczniów klas I-III oraz klas IV- VI. Swym zakresem obejmuje tematy: bezpieczeństwo, 
sprawdzanie przytomności, wzywanie pomocy, sprawdzenie oddechu, ułożenie nieprzytomnego w pozycji bocznej, 
oddechy ratownicze i uciskanie klatki piersiowej (RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO – ODDECHOWA), łańcuch 
przeżycia.  
Od LISTOPADA 2016 roku koordynatorki Programu mgr M. Jagieła i mgr A. Wójciak, uczą dzieci naszej szkoły zasad 
udzielania pierwszej pomocy, zaczynając od prawidłowego wezwania pomocy przez telefon po najprostsze czynności 
przy osobie poszkodowanej. Dzieci ćwiczą na manekinach, które otrzymaliśmy od WOŚP. Zajęcia prowadzone są  
w formie zabawy, a odpowiednie pomoce pozwalają skutecznie przekazywać i przyswajać wiedzę. Taka forma zajęć 
cieszy się dużym zainteresowaniem. Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczą w spotkaniach, potrafią wykazać 
się zdobytą wiedzą i zastosować ją w praktyce.  

  
 

Konkurs Piosenki Patriotycznej - 5 listopada 2016 r. w naszej szkole odbył się Konkurs Piosenki Patriotycznej, 
zorganizowanej przez Podhalański Hufiec w który zaangażowani byli wszyscy harcerze ze szkoły podstawowej pod 
przewodnictwem dh Moniki Gierczyk oraz dh Teresy Sejud. Uczestniczyły związki harcerzy z Podhala. Wśród 
zespołów i solistów najlepsi okazali się reprezentanci 8 Drużyny z Szaflar, 10 Drużyny ze Skrzypnego oraz 9 Drużyny 
z Ochotnicy Górnej. 
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Najważniejsze wydarzenia z życia Szkoły Podstawowej im. ks. prof. J. Tischnera w Ochotnicy Dolnej 
Nasza szkoła obfituje w szereg licznych uroczystości, konkursów oraz zajęć dodatkowych. Pragniemy podzielić się 
z wami naszymi osiągnięciami. Oto najważniejsze z nich: 
XIV Memoriał ks. prof. Józefa Tischnera - 8 Marca 2016 roku na wyciągu narciarskim w Kluszkowcach odbył się 
XIV Memoriał ks. prof. Józefa Tischnera w Narciarstwie Alpejskim. Uczniami reprezentującymi naszą szkołę byli: 
Marek Mikołajczyk z klasy II, Konrad Urbaniak z klasy IV, Andrzej Sikora i Marcin Piszczek z klasy V oraz Stanisław 
Urbaniak i Kacper Tarchała z klasy VI. 
Wycieczka na ściankę wspinaczkową - Dla uczniów klas IV – VI zorganizowaliśmy wyjazdy  na ściankę 
wspinaczkową do Nowego Targu. Uczniowie oprócz dobrej zabawy, doskonalili swoje zdolności motoryczne 
i przełamywali własne lęki.  
W szkole realizowane są zajęcia teatralne, zajęcia kulinarne, zajęcia, zajęcia orgiami, zajęcia taneczne.  
Konkurs Kaligraficzny. W dniu 31.03.2016 r. odbył się w WOK-u w Tylmanowej Gminny Konkurs Kaligraficzny 
„O Złote Pióro”. Z naszej szkoły udział wzięła uczennica klasy II Amelia Luberda. 
Wycieczka do Krakowa. Klasa V wraz z wychowawczynią Panią Grażyną Barnaś oraz Panem Mariuszem 
Chrobakiem wzięła udział w wycieczce do Krakowa. Plan wycieczki obejmował zwiedzanie Wzgórza Wawelskiego, 
prywatnych apartamentów królewskich, kaplicy w Katedrze na Wawelu wraz z kryptami oraz Dzwonem Zygmunta, 
Sukiennic, kościoła Mariackiego oraz najstarszą część Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Gość odwiedzający naszą szkolę - pisarka Pani Beata Ostrowicka. Jednym z gości odwiedzających naszą szkolę 
była pisarka pani Beata Ostrowicka. Autorka wielu książek opowiadała nam o swojej pracy, o tym, skąd czerpie 
inspiracje do pisania swoich książek, ponadto wszyscy uczniowie zapoznali się z procesem powstawania książki. 
Można było otrzymać autograf oraz zakupić książki pisarki. 
Żywa lekcja historii. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w żywej lekcji historii.  Można było zapoznać się 
z wyposażeniem średniowiecznego rycerstwa polskiego oraz przymierzyć ubiór średniowiecznego rycerza. Inną żywą 
lekcją historii było spotkanie w WOK w Ochotnicy Górnej z Panią Zofią Wójciak - łączniczką kpt. Juliana Zapały 
pseudonim Lampart.  
Wycieczka do Sądeckiego Parku Etnograficznego. 20 maja 2016 roku uczniowie klasy III, IV i V wraz z swoimi 
wychowawcami   wzięli udział w całodniowej  wycieczce do Nowego Sącza. Plan wycieczki obejmował zwiedzanie 
Sądeckiego Parku Etnograficznego, który przypomina krajobraz dawnej wsi sądeckiej i prezentuje tradycyjną kulturę 
ludową, budownictwo oraz życie codzienne. 
Dzień Matki. 26 maja- to Dzień Matki. Z tej okazji dzieci zaprosiły swoje mamy do szkoły na uroczystą akademię , na 
którą przybył pan Wójt Gminy Stanisław Jurkowski. Podczas uroczystości dzieci śpiewały piosenki, tańczyły, 
recytowały wiersze. Mamy obejrzały również  przedstawienie w wykonaniu szkolnego koła teatralnego.  Atrakcją było 
wręczenie własnoręcznie wykonanych kolorowych kwiatów i  laurek. Dla mam przygotowano również słodki 
poczęstunek. 
Rajd Górski "Szlakami Partyzantów" organizowany przez PTTK w Krościenku. 15.09.2016r. uczniowie naszej 
szkoły wzięli udział w 46 Rajdzie Górskim Szlakami Partyzantów, organizowanym przez PTTK w Krościenku n/D. 
Wraz z opiekunami udali się na pieszą wycieczkę na Lubań. 
Zawody sportowe o Puchar Wójta Gminy. Ponad  120 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy 
Ochotnica Dolna rywalizowało o Puchar Wójta, 26 września br. w 12 kategoriach wiekowych. Miejsca na podium 
uzyskało 3 reprezentantów naszej Szkoły Łucja Sikora, Kamil Tarchała i Konrad Urbaniak. 
Akcje charytatywne. Nasza szkoła wzięła udział w akcjach charytatywnych: „Pomóż i ty” , „Góra Grosza”, „Mikołajki 
na kresach” oraz „Zbieraj plastikowe nakrętki”, które przeprowadził Samorząd Uczniowski. 
Uroczysta akademia z okazji Dnia Nauczyciela. W dniu 14.10.2016r. w szkole odbyła się uroczysta akademia 
z okazji Dnia Nauczyciela. Uczniowie słowami wierszy i piosenek wyrazili wdzięczność wszystkim nauczycielom oraz 
pracownikom szkoły za to, że czują się tu dobrze i bezpiecznie. Dzieci  wręczyły wszystkim nauczycielom 
własnoręcznie wykonane upominki. Do życzeń dołączyli się również rodzice oraz Wójt Gminy Ochotnica Dolna Pan 
Stanisław Jurkowski. 
Święto patrona szkoły ks. prof. J. Tischnera. Jak co roku, w październiku nasza społeczność szkolna obchodziła 
święto patrona szkoły ks. prof. J. Tischnera. Opiekę nad uroczystością objęli Pani Grażyna Barnaś oraz Pan Mariusz 
Chrobak. Świętowanie rozpoczęliśmy uroczystą Mszą Świętą w kościele parafialnym w Ocotnicy Dolnej. Po powrocie 
do  szkoły uczniowie recytowali teksty ks. prof. J. Tischnera. Kilku uczniów wcieliło się w rolę patrona, odczytując 
fragmenty pamiętnika napisane przez Józefa Tischnera w wieku dziecięcym. Akademia przeplatana była góralskim 
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śpiewem i tańcem. Na zakończenie obejrzeliśmy fragment filmu ukazujący dzieciństwo, młodość oraz dorastanie 
małego Józia. 

 
Konkursy plastyczne. XX Powiatowy Konkurs Plastyczny „Niepodległość” oraz „Tradycje bożonarodzeniowe 
w Karpatach”. Celem konkursów było propagowanie wiedzy  na temat tradycji, historii i kultury regionu Karpat. Prace 
naszych uczniów zostały wyróżnione w konkursie „Tradycje bożonarodzeniowe w Karpatach” i zostaną 
zaprezentowane m.in. w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie. 
Konkursy przedmiotowe. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Małopolskim Konkursie Humanistycznym 
oraz Biblijnym. Po etapie szkolnym Małopolskiego Konkursu Biblijnego, uczeń klasy IV - Bartłomiej Gabryś będzie 
reprezentował naszą szkołę w etapie rejonowym w Nowym Targu. 
Projekt na rzecz integracji społeczności romskiej. Nasza szkoła bierze udział w projekcie na rzecz integracji 
społeczności romskiej.  
 
Najważniejsze wydarzenia z życia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej 

W naszej szkole zawsze „coś” się dzieje, nie manudy,pracowicie płynie czas i nic nie mija bez echa.  
25 kwienia 2016 r. odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Ziemi. 27 kwietnia 2016 r. uroczystym apelem 
uczciliśmy II rocznicę Kanonizacji Patrona naszej szkoły Jana Pawła II. 5 maja 2016 r. odbył się w naszej szkole apel 
z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ten dzień był wspaniałą okazją, żeby uzmysłowić sobie rolę 
i znaczenie takich słów jak, Ojczyzna i Patriotyzm. Uczniowie  w wierszach i piosenkach przybliżyli fakty z historii 
Polski, często zapomniane i nie do końca rozumiane przez młodych ludzi. Przypomnieli tło historyczne wydarzeń 
z 3 maja 1791r. 5 maja gościliśmy w naszej szkole Andrzeja Grabowskiego - pisarza książek dla dzieci, poetę, 
dziennikarza. Najsłynniejszy bohater książek pana Grabowskiego - "Skrzat Wiercipiętek" znany jest dzieciom różnych 
krajów. Pisarz z ogromną pasją opowiadał o swoich bohaterach. 

 
6 maja wszyscy uczniowie i nauczyciele zaprezentowali się w strojach góralskich albo z góralskim elementem. O 9.30 
zebrali się w sali gimnastycznej, by świętować Dzień Regionalny. Zespół NUCICKI zaprezentował scenkę poświęconą 
historii i tradycji Ochotnicy, autorstwa pani Agaty Chlipały – z muzyką, śpiewami i tańcami regionu. Kolejnym punktem 
programu było wręczenie przez panią dyrektor Barbarę Konopkę nagród w 

konkursach plastycznych dla 
najmłodszych klas szkoły podstawowej. 
Następnie odbył się Międzyklasowy 
Quiz o Ochotnicy. Imprezie 
towarzyszyła wystawa starych 
sprzętów „W dawnej Ochotnicy” oraz 
wystawa przepięknych prac 
plastycznych przygotowanych w 
ramach konkursów. Dodatkowo 
mogliśmy obejrzeć wystawę starych 
fotografii „Dawniej w Ochotnicy”. 
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10 czerwca 2016 r. nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji Jak nie 
czytam jak czytam zorganizowanej przez czasopismo „Biblioteka w Szkole”. 
Najpierw posłuchaliśmy fragmentów ulubionych książek czytanych przez 
naszych kolegów, nauczycieli i panią dyrektor, a potem pogrążyliśmy się w 
lekturze. Do akcji przystąpili wszyscy uczniowie naszej szkoły! 
30.09.2016 r. gościliśmy w naszej szkole policjantów. Podczas spotkania 
dzieci z klas 0 - III poszerzyły i utrwaliły swoje wiadomości na temat 
bezpieczeństwa na drodze. 
4.10.2016 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w dyktandzie poświęconym 
treściom związanym 
z walką narodu polskiego o niepodległość. Małopolskie Dyktando 
Niepodległościowe „Po polsku o historii” to konkurs, który organizują dla 
uczniów Stowarzyszenie Polonistów i Fundacja „Zawsze Warto”. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem 
Małopolskiego Kuratora Oświaty. Rywalizacja w tradycyjnym dyktandzie to okazja do uczenia się historii i refleksji nad 
językiem ojczystym. Do konkursu przystąpiło 8 uczniów z klas V – VI. Każdy z nich musiał zmierzyć się z trudnymi 
zasadami ortograficznymi. 
6.10.2016 r. dzieci z oddziału przedszkolnego i klasy I uczestniczyły w prelekcji w ramach projektu: Demontaż 
i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest. Projekt miał na celu pokazać dzieciom w jaki sposób 
można poprawić stan środowiska naturalnego i z tym związane życie i zdrowie ludzi. 

 

 

 

 
 
 
18.10.2016 roku obchodziliśmy ważną dla naszej szkoły uroczystość - Święto Patrona Szkoły Jana Pawła II. Razem 
z uczniami gimnazjum udaliśmy się do kościoła parafialnego na uroczystą mszę św. Po mszy obejrzeliśmy piękną 
akademię. Uczniowie gimnazjum i klasy VI A szkoły podstawowej przypomnieli, kim był ten niezwykły człowiek i jak 
wyglądało Jego życie. 
Dnia 26.10. 2016r. odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania i pasowania dzieci na uczniów Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II. 
 
 
 
 

 

 

 

 
4 listopada 2016 r. kl. VIA i VIB wraz z opiekunami wzięły udział w festiwalu filmowych adaptacji prozy Henryka 
Sienkiewicza, który odbywał się w Dworku Gościnnym w Szczawnicy w dniach 4-6 listopada. Uczniowie wysłuchali 
ciekawej prelekcji p. Barbary Węglarz pt. „H. Sienkiewicz w Szczawnicy” oraz prelekcji p. J. Moskalik poświęconej 
ekranizacjom powieści „W pustyni i w puszczy”. Na koniec obejrzeli film pt. „W pustyni i w puszczy” w reż. 
W. Ślesickiego z 1973r. Udział w tym festiwalu dostarczył wszystkim niezapomnianych wrażeń. 
Uczniowie naszej szkoły odnoszą sukcesy w konkursach recytatorskich, ortograficznych, olimpiadach przedmiotowych 
oraz zawodach sportowych. Uczennica klasy VI a Dominika Królczyk zakwalifikowała się do etapu  rejonowego 
w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym z historii „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” zaś uczennica kl. IV 
Oliwia Nowogórska zdobyła najwyższą liczbę punktów w Małopolskim Konkursie Biblijnym i ma szansę uczestniczyć 
w etapie rejonowym. 

Nasza szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym i organizacjami charytatywnymi. Uczniowie z wielkim 
zaangażowaniem włączają się w różne akcje charytatywne. 
 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, Panu Wójtowi, Przewodniczącemu i Członkom 
Rady Gminy, wszystkim pracownikom urzędu oraz mieszkańcom Ochotnicy, składamy najlepsze życzenia  
radosnych, spokojnych świąt pełnych ciepła i rodzinnej atmosfery, odpoczynku od zawodowych zobowiązań 
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a także pomyślności w życiu prywatnym, wytrwałości w dążenia do celu i dalszej owocnej współpracy 
w nadchodzącym 2017 roku. 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne 
 
Wydarzenia z życia Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Tylmanowej 

Społeczność szkolna aktywnie uczestniczy nie tylko w życiu szkoły ale także miejscowości i gminy. Od kilku 
lat opiekujemy się KalwariąTylmanowską, porządkujemy i dekorujemy stacje, figury i krzyż, organizujemy także Drogę 
Krzyżową. Bardzo dobrze układa się współpraca z Rodzicami, którzy chętnie włączają się w różne inicjatywy takie jak  
Święto Pieczonego Ziemniaka czy Wieczorek Literacki. Na szczególna uwagę zasługuje tutaj dzień Zdrowej 
Żywności, podczas którego Grono Pedagogiczne wraz z Rodzicami przedstawiło uczniom wiersz Jana Brzechwy pt. 
„Na straganie”. 

Współpracujemy także z różnymi instytucjami, takimi jak: 
Parafialny Klub Sportowy „Mikołaj” (udostępnianie sali gimnastycznej), 
Schola Parafialna, OREW w Ochotnicy Dolnej, Straż Pożarna (próbna 
ewakuacja)  oraz WOK w Tylmanowej (udział uczniów w konkursach). 
W naszej szkole często pojawiają się ciekawi goście. Wśród nich byli: 
pisarz Andrzej Grabowski, historyk dr Przemysław Stanko, misjonarz – 
Tylmanowianin ks. Paweł Kaim, iluzjonista oraz przedstawicieli policji. 

 
Organizujemy także „Żywe lekcje historii”, odwiedzają nas 

również teatrzyki lakowe. Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowują 
akademie z okazji ważnych wydarzeń, rocznic czy świąt. Dużo pracy włożyli przede wszystkim w organizację Dnia 
Rodziców, na który od kilku lat zapraszają zarówno mamy jak i ojców.  Uczniowie aktywnie biorą udział w różnych 
konkursach i zawodach, zdobywając wysokie miejsca i wyróżnienia, zarówno na etapie szkolnym jak i gminnym  
i rejonowym.  

Tak było w przypadku Gminnego Konkursu Historycznego, Gminnego Konkursu Ortograficznego (II i III 
miejsce), Międzyszkolnego konkursu „Sing Song Festival” (III miejsce), Ogólnopolskiego Konkursu Albus 
(wyróżnienie). Włączyliśmy się także w obchody jubileuszu 680-lecia lokacji Tylmanowej, biorąc udział 
w konkursie na folder promujący naszą miejscowość (klasa III zdobyła II miejsca, uczniowie z klasy II osiągnęli także 
wysokie miejsca).  

Na szczególną uwagę zasługują osiągnięcia sportowe. Nasi 
uczniowie zdobyli I miejsca m.in. w Zawodach o Puchar Wójta Gminy 
Krościenko n.D., Gminnym Turnieju Piłki Nożnej, Gminnych Mistrzostwa 
w Mini Piłce Koszykowej Chłopców oraz Igrzyskach Ośrodka 
Szczawnica w piłce nożnej, II miejsce w Czwórboju Lekkoatletycznym 
oraz III miejsce w Powiatowych Igrzyskach w piłce nożnej.  

Uczniowie będą mogli rozwijać swoje pasje sportowe, dzięki 
nowemu boisku szkolnemu, pod którego budowę szkoła przy ogromnej 
pomocy Wójta Gminy pana Stanisława Jurkowskiego oraz Radnych 
zakupiła w tym roku działkę. Uczestniczymy w wielu projektach: „Już 
pływam”, Internetowy Teatr TVP, „Owoce w szkole”, „Mleko w szkole”, 
„Akademia Bezpiecznego Puchatka” czy „Mały Mistrz”.Braliśmy także 
udział w plebiscycie organizowanym przez Gazetę Krakowska pod nazwą.„Najsympatyczniejsza Klasa I”. 

 
Ciekawą inicjatywą jest także akcja „Cała szkoła czyta dzieciom”. Na przerwach swoje ulubione książki 

czytają swoim kolegom i koleżankom uczniowie poszczególnych klas, a w oddziale przedszkolnym bajki czytają 
rodzice, a nawet babcie. 

W naszej szkole organizowany jest także wolontariat. Bierzemy udział w akcji „Góra grosza”, „Szlachetna 
Paczka”, „Serce dla serca”,  wspieramy także misje (Skarbonka misyjna). Jesteśmy aktywni w Internecie. Nasza 
strona internetowa aktualizowana jest na bieżąco (zapraszamy pod adres: www.sptylmanowa.ochotnica.pl), aktywnie 
działamy także na portalach społecznościowych (funpage na www.facebook.com). 

 
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkiego co najlepsze 

i najprzyjemniejsze, rodzinnej atmosfery, szczęścia, pogody ducha i pomyślności w nadchodzącym Nowym 
Roku. 

Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Pracownicy i Uczniowie  
Szkoły Podstawowej 

 im. ks. Jana Twardowskiego w Tymanowej 
 
Zespół Szkolno –Przedszkolny im. mjra H. Sucharskiego w Tylmanowej – przedszkole i szkoła podstawowa 
Konkursy przedmiotowe – etap gminny, wojewódzki, ogólnopolski: Małopolski Konkurs Humanistyczny –
laureat: /Marta Mikołajczyk kl. VI/, Konkursy ogólnopolskie: EKO – TEST – wyróżnienie: /Bartłomiej Matyszok  kl. IV/,  
historyczny: Albus – wyróżnienia: /Marta Mikołajczyk kl. VI, Mikołaj Piszczek kl. IV/, historyczno-plastyczny: „Chrzest, 
czyli początek” - udział, „Synapsik MEN” – /laureat Justyna Adamczyk kl. II/, ortograficzny „Słowik”  - /laureaci  
Justyna Adamczyk II b/,  Martyna Wąchała /kl. II b/, matematyczny „Kangur” : wyróżnienie: /Urszula Mikołajczyk kl. III/,  
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Małopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”–/udział/. 
Konkursy gminne:  „Mały Mistrz Ortografii” – /Urszula Mikołajczyk kl. III/, „Mistrz Pięknego Czytania” -  /Marta 
Mikołajczyk kl. VI/, kaligraficzny „O Złote Pióro” – /I miejsce: Urszula Mikołajczyk kl. III, wyróżnienie: Wiktoria 
Adamczyk kl. II a/. Organizacja gminnych konkursów: kaligraficznego i ortograficznego. 
Konkursy szkolne i pozaszkolne: Konkurs literacki: „Magia lasu”  - organizowany przez Nadleśnictwo Krościenko – 
udział, Międzyszkolny Przegląd Talentów w Krościenku – występ rodzinny, gwara, taniec zespołowy, gra na 
instrumentach, śpiew solowy, „Kuźnia talentów”, recytatorski – organizowany przez Komisję oświaty, „Wesoły plakat”- 
popularyzujący czytanie, „Urodziny Juliana Tuwima”, „Internet lepszy od Ciebie”, plastyczny: „Bezpieczeństwo na 
drodze”, wiedzy o tematyce ekologicznej dla uczniów w trzech kategoriach wiekowych. 
W ramach obchodów 680-lecia lokacji Tylmanowej – zorganizowano wiele imprez i konkursów: 
Majówka” przedstawienie dawnego zwyczaju strojenia przydrożnych kapliczek i odprawiania majówki, 
- wystawa prac międzyszkolnego konkursu na najciekawszy folder promujący Tylmanową, warsztaty zorganizowane 
w ramach realizacji Szkolnego Programu Regionalnego dla uczniów klas II wraz z rodzicami  - nauka wykonywania 
kwiatów  oraz  strojenia palmy wielkanocnej, plastyczne: „Tylmanowa moich marzeń, „Jak bawili się nasi dziadkowie”, 
„Ocalić od zapomnienia”, „Kochajmy Polskę”, fotograficzny „Tylmanowa w obiektywie”, prezentacja multimedialna: 
„Tylmanowa dawniej i dziś”, recytatorski: „Twórczość poetów tylmanowskich”, uroczystości o charakterze 
patriotycznym obejmowały również treści związane z historią Tylmanowej: Rocznica wybuchu II wojny światowej: 
„Tylmanowa we wrześniu 39” inscenizacja, projekt edukacyjny: „Moja mała Ojczyzna” - Święto Niepodległości 
i  Święto Patrona Szkoły – program poetycko –muzyczny, prezentacja multimedialna – „Tylmanowa dawniej i dziś”. Na 
zakończenie obchodów 680-lecia lokacji  Tylmanowej  zorganizowano  Quiz Wiedzy o Tylmanowej w kategoriach 
klasy: II-III i IV-VI obejmujący wszystkich uczniów. 
 Przedsięwzięcia i uroczystości: 
- udział w Europejskim projekcie „Etwinning” realizowanym we współpracy ze szkołami podstawowymi  
z Węgier i Grecji dotyczący życia i kultury społeczności żydowskiej, ogólnopolskich programach: „Ratujemy i uczymy 
ratować” „PoczytajMy”, „Już Pływam”, „Mały Mistrz”, „Książki moich marzeń”, Śniadanie daje moc”,  
- Dzień Bezpieczeństwa” – spotkanie z policjantem, Dzień chleba – warsztaty (dla przedszkolaków) w piekarni 
„Rusnak”,  Dzień Szkolnego Czytania, Dzień Ziemi - akademia poświęcona ochronie środowiska, apel z okazji 
rocznicy Katastrofy smoleńskiej, akcja „Sadzenie drzewek” na terenie Tylmanowej w ramach współpracy 
z Nadleśnictwem w Krościenku, Dzień Dziecka – piknik zorganizowany przez rodziców dla przedszkolaków, Dzień 
Zdrowej Żywności”, Dzień Życzliwości”, „Mikołajki”, Świąteczny upominek z Życzeniami” dla osób z Ośrodka 
w Grywałdzie – akcja sponsorowana przez właścicieli piekarni „Rusnak”,  Przedsięwzięcie integrująco-terapeutyczno-
relaksacyjne w schronisku Ustrzyk,  akcja „Znicz", akcje charytatywne: Góra grosza, Pola Nadziei, Sursum corda - 
kartka świąteczna, zbieranie nakrętek, „Szlachetna paczka”.       
Zawody sportowe: szkolne, międzyszkolne, gminne, powiatowe: 
-  koszykówka, piłka ręczna, I  Biegi Przełajowe o Puchar Wójta Gminy: miejsca I w kategoriach klas IV, V i VI - 
Aleksandra Ligas kl. IV, Weronika Adamczyk kl. V, Mateusz Chlebek kl. VI, halowa piłka nożna - I miejsce dziewcząt 
i chłopców,  XVII Turniej Piłki Nożnej: „ Z podwórka na stadion”  - eliminacje gminne I miejsce uczniów z klas V i VI. 
Reprezentowanie gminy  Ochotnica Dolna  przez uczniów klas: III, IV, V w Nowym Targu. 
 
Gimnazjum nr 1 w Tylmanowej  
KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO „ENGLISHFREUND”. 18 marca 2016r. w naszej szkole 
odbył się II Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego i Niemieckiego „Englishfreund” z udziałem uczniów ze 
Szczawnicy, Krościenka n/D, Ochotnicy Dolnej i Ochotnicy Górnej. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:  
I miejsce: Gimnazjum Nr 1 w Tylmanowej, II miejsce: Publiczne Gimnazjum im. ks. prof. J. Tischnera 
w Szczawnicy, III miejsce: Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej. 
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS NA NAJCIEKAWSZY FOLDER PROMUJĄCY TYLMANOWĄ. 5 kwietnia 2016r. 
rozstrzygnięto Międzyszkolny Konkurs na Najciekawszy Folder Promujący Tylmanową. Najlepsze foldery 
komputerowo wykonały: Barbara Tworek (IIIa), Wiktoria Wąchała (Ib), Aneta Ziemianek (IIIb). Za foldery wykonane 
ręcznie nagrodzeni zostali: Wiktoria Piszczek (IIb), Maria Bodziona (IIIb), Jakub Bodziony (Ib), Maria Zabrzeska (IIIa).  
WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O PAPIEŻU JANIE PAWLE II. 7 kwietnia w Publicznym Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Krościenku odbył się XI Międzygimnazjalny Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Papieżu Janie Pawle II. Nasze 
gimnazjum reprezentowały: Anna Majerczyk (VIII miejsce) i Maria Janczura (XI miejsce). 
SUKCES W KONKURSIE RECYTATORSKIM W KROŚCIENKU. 26 kwietnia w Publicznym Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Krościenku n/D odbył się XIII Międzygimnazjalny Powiatowy Konkurs Recytatorski Utworów Jana Pawła II. 
Wiktoria Jurek (IIIb) zajęła III miejsce, a Alicja Tworek (IIb) – V. 
IV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY W STARYM SĄCZU. 27 kwietnia 2016 r. w LO im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu odbył się IV Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy z lektury „Mały 
Książę”.Wyróżnienie w tym konkursie zdobyły Kinga Ziemianek i Oliwia Matyszok. 
KONKURS CZYTELNICZY „NAKRĘCENI NA BIBLIOTEKĘ”. W kwietniu odbył się konkurs czytelniczy „Nakręceni 
na bibliotekę”, organizowany przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Nowym Targu. Praca Kto książki czyta 
o drogę nie pyta! Warto czytać książki!, której autorkami są: Renata Hebda, Honorata Adamczyk, Wiktoria Piszczek 
i Karina Rusnak z kl. IIb zdobyła III miejsce. 
GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY. 12 maja w naszej szkole odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny. Joanna 
Jagieła (Ia) zajęła II miejsce. Będzie reprezentowała naszą gminę w Podhalańskim Konkursie Ortograficznym, który 
odbędzie się 31 maja. 
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„VII WIEKÓW TYLMANOWEJ”. 12 maja w WOK-u odbyło się spotkanie „VII Wieków Tylmanowej” 
z dr Przemysławem Stanko, w którym uczestniczyli uczniowie naszej szkoły. Z tej okazji gimnazjaliści zaprezentowali 
spektakl, poświęcony historii naszej miejscowości. 
KONKURS FOTOGRAFICZNY „CZŁOWIEK, ŚWIAT, PRZYRODA”. Joanna Jagieła (Ia) i Alicja Tworek (Ib)  wzięły 
udział w  XV Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Dzieci i Młodzieży „Człowiek, Świat, Przyroda” organizowanym przez 
Pałac Młodzieży w Koszalinie.  
I GMINNY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA W OCHOTNICY DOLNEJ. 13.05.2016r. odbył 
się w Ochotnicy Dolnej I Gminny Konkurs Pięknego Czytania, podczas którego wyróżnienie zdobyła Wiktoria Jurek. 
XI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI JANA PAWŁA II I O JANIE PAWLE II. 19 maja 2016r. w Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlachtowej odbył się XI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski im. Jana Pawła II 
i o Janie Pawle II. W kategorii literackiej I miejsce zajęła Anna Majerczyk, a w gronie recytatorów nagrodzonoAlicję 
Tworek, która zdobyła wyróżnienie. 
WOJEWÓDZKI KONKURS „JAN PAWEŁ II – PATRON NAJGODNIEJSZY”. 21 maja 2016r. w Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Zębie odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień w XV Wojewódzkim Konkursie Literacko – 
Plastycznym „Jan Paweł II – Patron Najgodniejszy”. Martyna Zacher (IIIb) zajęła I miejsce, a Anna Majerczyk (IIa) 
zajęła II miejsce. 
„TYLMANOWA 3D - WSPÓŁCZESNE SPOJRZENIE”. W Szkolnym Konkursie Plastycznym na 680-lecie 
Tylmanowej pod patronatem Wiejskiego Ośrodka Kultury „Tylmanowa 3D - współczesne spojrzenie” wzięło udział 20 
prac. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco: I miejsce: Jakub Konopka, Maciej Konopka, Patryk Kulasik – 
kl. IIb, II miejsce: Patryk Adamczyk, Łukasz Zabrzeski – kl. IIIa, III miejsce: Krzysztof Rompalski, Daniel 
Wójcik,Szczepan Kozielec – kl. II b. Wyróżnienia:Sabina Podgórska – kl. I a, Jan Hebda, Adam Michałczak – kl. III a, 
Maria Zabrzeska, Karolina Ziemianek – kl. III a. 
FESTYN ZDROWIA W KROŚCIENKU. 1 czerwca 23 uczniów naszej szkoły uczestniczyło w Festynie Zdrowia, 
zorganizowanym przez Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku.W rywalizacji sportowej gimnazjaliści 
z Tylmanowej zdobyli I miejsce. 
ARCHITEKCI EDUKACJI - OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY. W eliminacjach szkolnych, do tego 
konkursu w których mogli brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, jury wybrało 5 prac, które zostały wysłane na 
adres organizatora i zakwalifikowały się do drugiego etapu. 
MIĘDZYNARODOWA GALICYJSKA JESIEŃ LITERACKA 7 października 2016r. 40 uczniów naszej szkoły wzięło 
udział w autorskim spotkaniu, organizowanym w ramach Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej, podczas 
której swoją twórczość promowali: Jan Dydusiak - Polak mieszkający w Australii, Geza Cseby z Węgier, Wołodymir 
Garmatiuk z Ukrainy oraz Oksana Chukhlib z Ukrainy. 
MISTRZOSTWA OŚRODKA SPORTOWEGO SZCZAWNICA. 12 października 2016r. w Maniowach rozegrane 
zostały Mistrzostwa Ośrodka Sportowego Szczawnica w halowej piłce nożnej dziewcząt. Uczennice naszej szkoły 
zajęły drugie miejsce i zakwalifikowały się do zawodów szczebla powiatowego. Najlepszą zawodniczką turnieju 
została Laura Wojdyło. Natomiast 25.10.2016r. w Maniowach rozegrane zostały MISTRZOSTWA POWIATU 
W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ DZIEWCZĄT. Drużyna z naszej szkoły zajęła drugie miejsce. Sędziowie jednogłośnie 
wybrali Laurę Wojdyło najlepszą zawodniczką turnieju.  
SZKOLNY KONKURS WIEDZY O PAPIEŻU JANIE PAWLE II. 24 października 2016r. odbył się drugi etap 
Szkolnego Konkursu Wiedzy o Papieżu Janie Pawle II. Wyniki konkursu: I miejsce – Maria Janczura, II miejsce – 
Maria Tworek, III miejsce – Marta Mikołajczyk, wyróżnienie – Eliza Szymańska.  
O ZASADACH SAVOIR VIVRE’U. Dziękuję, przepraszam i proszę, czyli zasady dobrego zachowania – taki tytuł 
nosiło przedstawienie teatralne, które 20 października 2016r. w naszej szkole zaprezentowali krakowscy aktorzy: 
Wojciech Habela i Jacek Lecznar.  
„BĄDŹCIE ŚWIADKAMI MIŁOSIERDZIA”. W ramach XVI Dnia Papieskiego uczniowie klas pierwszych naszego 
gimnazjum 27 października 2016r. zaprezentowali inscenizację pt. „Róża”.  
„TYLMANOWIANIE ŚPIEWAJĄ OJCZYŹNIE”. W Wiejskim Ośrodku Kultury 9 listopada 2016r. odbył się koncert 
pieśni patriotycznych, podczas którego wystąpili uczniowie naszego gimnazjum. Młodzież wraz z przybyłymi gośćmi 
śpiewała, wspólnie świętując rocznicę odzyskania niepodległości.  
SPOTKANIE Z KULTURĄ. 25 listopada 2016r. uczniowie klas II naszej szkoły obejrzeli spektakl teatralny 
pt. „Balladyna”, który zespół Artenes zaprezentował w Sali Zygmuntowskiej w Nowym Sączu.  
 
Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej 

W szkole jak zwykle wiele się działo. Wiosna 2016 obfitowała w ważne wydarzenia. Obchody 600-lecia 
lokacji Ochotnicy.  

17 marca odbył się finał Gminnego Konkursu Historycznego w 600-lecie lokacji Ochotnicy i 680-lecie 
lokacji Tylmanowej, który współorganizowaliśmy.  Nasi uczniowie okazali się najlepsi. Katarzyna Chlebek zdobyła 
I miejsce, wyprzedając o włos Karola Litwę. 15 maja odbyła się uroczystość wręczenia nagród, na którą zaproszono 
uczestników konkursu, ich rodziców i nauczycieli. Zespół NUCICKI przygotował specjalnie na tę okazję scenkę 
o historii i tradycji Ochotnicy. Tę samą scenkę zaprezentowaliśmy na Uroczystej Sesji Rady Gminy 16 lipca. 

W ramach obchodów zorganizowaliśmy w szkole I Dzień Regionalny. 6 maja wszyscy uczniowie 
i nauczyciele zaprezentowali się w strojach góralskich albo z góralskim elementem. 
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Były tańce i śpiewy góralskie, wystawa starych sprzętów i prac plastycznych związanych  Ochotnicą 
oraz Międzyklasowy Quiz Wiedzy o Ochotnicy. 
 

 
NUCICKI dopingowały także zawodników startujących w Gorce Ultra Trail.  
 
REMONT SZKOŁY 

Zmieniło się całkowicie oblicze naszej szkoły. Wyremontowano łazienki i korytarze, szkoła wzbogaciła się 
o nowy sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć oraz o nową, piękną bibliotekę szkolną. Dzięki temu przyjemniej się tu 
spędza czas, a zajęcia są ciekawsze i bardziej urozmaicone.  

Wszystkie wymienione działania byłyby niemożliwe do zrealizowania bez wsparcia i zaangażowania Wójta 
Gminy Pana Stanisława Jurkowskiego. Serdecznie dziękujemy. 
 
 
WYDARZENIA KULTURALNE 
Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania z wielu dziedzin. Nauczyciele proponują udział w różnorodnych 
zajęciach, konkursach i wyjazdach.  Oto niektóre: 

• spotkanie z trenerem kolarskim i jego podopiecznymi, 
• spotkanie z autorem wielu książek kryminalnych/detektywistycznych panem Arkadiuszem Niemirskim, 
• spotkanie z policjantem i psychologiem, 
• warsztaty na temat swoich predyspozycji i wyboru zawodu, 
• wycieczki w góry, 
• wyjazdy do kina i teatru 
10 czerwca nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji Jak nie czytam jak czytam zorganizowanej przez 

czasopismo „Biblioteka w Szkole” . O 10.00 uczniowie z całej Polski zebrali się w swoich szkołach i wspólnie czytali -
każdy to, na co miał ochotę. My najpierw posłuchaliśmy fragmentów ulubionych książek czytanych przez naszych 
kolegów i nauczycieli, a potem pogrążyliśmy się w lekturze . 
 
NASZE SUKCESY 
Nie sposób wymienić wszystkich osiągnięć uczniów, ale należy zaznaczyć, że nasi uczniowie bardzo chętnie biorą 
udział w różnych konkursach i zawodach sportowych godnie reprezentując  szkołę i gminę. Sukcesy wykraczające 
poza etap gminny to: 
 

• I miejsce w XI  Między gimnazjalnym Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Janie Pawle II. - Karol Litwa 
• I i II miejsce w XIII Między gimnazjalnym Powiatowym  Konkursie Recytatorskim Utworów Jana Pawła II - 

odpowiednio Katarzyna Chlebek i Wiktoria Ostowska, 
• II miejsce i tytuł laureata w konkursie tematycznym  „ Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim” – Alicja 

Bandyk – nagroda: Wyjazd Studyjny do Parlamentu Europejskiego w dniach 10-14.10.2016 r.  
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Serdecznie dziękujemy WSZYSTKIM za wsparcie i okazaną życzliwość, dzięki której nasza młodzież może 
realizować swoje pasje i wszechstronnie się rozwijać.  
 

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia przyniosą Państwu wiele szczęścia, wiary i nadziei, 
a pomyślność nie opuszcza Was przez każdy dzień Nowego Roku.  
 

 
Społeczność Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II  

w Ochotnicy Dolnej 
Gimnazjum nr 3 w Ochotnicy Górnej 
Innowacja pedagogiczna w Gimnazjum nr 3 w Ochotnicy Górnej  „Nie muszę, ale chcę”    

W ubiegłym roku szkolnym Gimnazjum nr 3 w Ochotnicy Górnej zgłosiło do Kuratorium Oświaty w Krakowie 
innowację pedagogiczną. W ramach innowacji prowadziliśmy wiele ciekawych działań dla uczniów gimnazjum, 
rodziców i środowiska lokalnego. Celem naszej innowacji było wzbudzenie motywacji dobrowolnego, 
nieprzymuszonego czytania, promocja idei czytelnictwa wśród uczniów gimnazjum, rozwijanie ich pasji i potrzeb 
czytelniczych, większe zainteresowanie uczniów literaturą, poezją, kulturą i językiem polskim oraz gwarą. Opowiemy 
Państwu o najciekawszych działaniach, które zachęcały do czytelnictwa: W szkole został zorganizowany „Dzień 
Książki” - uczniowie gimnazjum przygotowali inscenizację pt. „Książka przed sądem” i gazetkę tematyczną na 
korytarzu „Jak zachęcić ucznia gimnazjum do czytania książek”. Uczniowie gimnazjum czytali bajki, baśnie, wiersze  
dzieciom ze szkoły podstawowej w ramach Głośne czytanie dzieciom klas 0 – III przez uczniów gimnazjum.  

Inną ciekawą metodą pracy aktywnej na lekcji było przygotowanie przez uczniów pytań z lektur dla nauczycieli 
- nauczyciele odpowiadali na nie w ramach działania Uczeń, uczniowie w roli nauczyciela. Drama. W czasie 
omawiania lektur na lekcjach języka polskiego uczniowie wchodzili w role i identyfikowali się z wybranymi przez siebie 
bohaterami lektur. Na godzinach wychowawczych uczniowie opowiadali o własnych pasjach, hobby i prezentowali 
swoje kolekcje, zbiory i okazy. 

W ramach działań koła teatralnego chętni uczniowie przygotowali inscenizację w języku angielskim na Dzień 
Matki w szkole. Zorganizowaliśmy Konkurs Czytelniczy dla uczniów gimnazjum, którzy w czasie ferii przeczytali 
lektury obowiązujące uczestników. Natomiast na  zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych dla uczniów romskich 
nauczyciele prowadzący czytali uczniom romskim baśnie, legendy, rozwiązywali zagadki, rebusy, krzyżówki 
dotyczące czytanych tekstów. Na godzinach wychowawczych nauczyciele czytali uczniom w klasach literaturę 
dotyczącą kultury Romów (tradycje rodzinne, świąteczne, tańce, śpiewy itp.). Oglądaliśmy też zdjęcia, filmy dotyczące 
szeroko pojętej kultury romskiej, a także zaprezentowaliśmy wykonany przez uczniów projekt o kulturze Romów. 

Dzień gwarowy w szkole. Zorganizowano 5 dni gwarowych w szkole. W drugi czwartek miesiąca chętni 
uczniowie gimnazjum uczestniczyli w zajęciach prowadzonych w języku gwarowym (na języku polskim, na godzinach 
wychowawczych). W dniu tym uczniowie mogli przyjść do szkoły w stroju regionalnym. Na przerwach 
międzylekcyjnych młodzież rozmawiała w języku gwarowym, czytała krótkie, humorystyczne teksty gwarowe wybrane 
przez siebie oraz zadawała zagadki o regionie i tradycji, prezentowała ciekawe powiedzonka ludowe i przysłowia. 
W maju z okazji Dnia Matki zostało zorganizowane spotkanie uczniów z mamami, na którym zaprezentowano 
recytację utworów gwarowych.  

Wolontariusze czytali opowieści, baśnie, bajki, legendy, a także humorystyczne teksty gwarowe 
podopiecznym przebywającym w przytulisku Przytuliska Św. Alberta w Grywałdzie. Często uczniowie 
przygotowywali inscenizacje ciekawych fragmentów lub czytali z podziałem na role. Uczniowie zadbali też 
o odpowiednią oprawę kostiumową dla aktorów i rekwizyty teatralne. (Maria Ostowska) 
 
Wydarzenia w Gimnazjum nr 3 w Ochotnicy Górnej od marca 2016 roku 

W działalności naszego gimnazjum od marca roku 2016 możemy wyróżnić  wiele osiągnięć naszych uczniów 
a także różnego rodzaju spotkania oraz wydarzenia. W marcu tego roku  nasz uczeń Jan Jagieła  zajął III miejsce 
w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. 2.03. 
chłopcy z naszego gimnazjum zdobyli II miejsce w Gimnazjadzie Powiatu Nowotarskiego w Piłce Siatkowej. 
Natomiast  16.03. w naszej szkole odbył się „Dzień prezentacji szkół ponadgimnazjalnych”. Przyjechali 
przedstawiciele 9 szkół średnich, by prezentować walory i możliwości uzyskania wiedzy w ich szkołach.       

Również kwiecień obfitował w interesujące wydarzenia. Pierwszym z nich był wyjazd wszystkich uczniów 
6 kwietnia do Nowego Targu na spektakl „Skąpiec” Moliera. Natomiast już 7 kwietnia, również  w Nowym Targu, odbył 
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się konkurs „Wygraj Sukces” gdzie  wyróżnienia zdobyły Karolina Bielska oraz Julia Niewiadoma. Tego samego dnia 
w Łącku miał miejsce V Międzygimnazjalny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół im. św. 
Kingi. Nasze gimnazjum zdobyło I miejsce. Również 7.04. uczennica naszego gimnazjum Julia Batko pojechała do 
siedziby Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanem na rozdanie nagród i wyróżnień w Konkursie Literackim 
„Na tatrzańskim szlaku”. Julia w kategorii „opis przeżyć  wewnętrznych” zajęła II miejsce. 28 kwietnia odbył się 
Dzień Gwarowy w naszym gimnazjum, który uświetnił swoją obecnością  kapelan Związku Podhalan ks. Stanisław  
Kowalik.  
 

                             
   

12 maja w Gimnazjum Nr. 1 w Tylmanowej przeprowadzono Gminny Konkurs Ortograficzny. Naszą szkołę 
reprezentowali: Julia Batko, która zajęła I miejsce oraz Jakub Żółtek, który zajął III miejsce. Dwa pierwsze miejsca 
reprezentowały gminę w VIII Podhalańskim Konkursie Ortograficznym o Nagrodę Rektora. Julia Batko 
w NowymTargu zajęła V miejsce. 15 maja odbył się „Pierwszy Gminny Konkurs Pięknego Czytania” w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Ochotnicy Dolnej. Naszą szkołę reprezentowały Monika Jagieła, która otrzymała wyróżnienie 
oraz Julia Niewiadoma, która otrzymała Tytuł Mistrza Pięknego czytania (I miejsce w gminie). 25 maja  w naszej 
szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji święta naszych mam. Przedstawiliśmy m.in.„Kopciuszka” po angielsku.   

W dniach 25.05.- 5.06. uczniowie naszego gimnazjum wraz ze swymi kolegami z gimnazjum z Ochotnicy 
Dolnej oraz Tylmanowej wyjechali do Włoch. Zamieszkali w miejscowości Bellaria-Igea-Marina. Nasi uczniowie  
wybrali się na wycieczki do San Marino, Rzymu, Wenecji, Mirabilandii. Cała wycieczka wzbogacona była wyjazdami 
nad piękne morze. 6 czerwca 2016 r. naszą szkołę odwiedził pisarz Arkadiusz Niemirski. W czasie spotkania 
promował swoje niesamowite książki.  Natomiast  14 czerwca  - kl. II i III wyjechały na jednodniową wycieczkę na 
Słowację, gdzie zwiedzali m.in. słowackie jaskinie.15 czerwca Patrycja Królczyk (pod opieką Pani Marii Ostowskiej) 
pojechała do Krakowa na zakończenie Konkursu „Lekcji historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim”. Patrycja dzięki 
ogromnej pracy otrzymała tytuł finalisty tegorocznego konkursu. 

26.09. w Pucharze Wójta Gminy w biegach przełajowych I miejsce zdobyły Julia Niewiadoma i Julia 
Rusnarczyk, II miejsce Jan Jagieła oraz Weronika Sikora i III miejsce Kinga Jandura. W dniach 27-28 września miała 
miejsce wycieczka uczniów naszego gimnazjum do Krakowa, gdzie zwiedzili m.in. Kopiec Kościuszki, Podziemia 
Rynku, Wawel oraz obejrzeli sztukę „Chory z urojenia” w Teatrze Juliusza Słowackiego. 

5.11. nasi uczniowie zdobyli I miejsce w piłce siatkowej w  7 Memoriale Grzegorza Wesołowskiego o Puchar 
ks.kard. Stanisława Dziwisza. Natomiast 23.11. oglądaliśmy w naszej szkole występ romskiego zespołu 
z Maruszyny. (Teresa Czajka) 
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SPRAWY SOŁECKIE 
 
Sołectwo Tylmanowa 

W 2016 roku odbyły się cztery posiedzenia Rady Sołeckiej (29 stycznia, 20 lutego, 3 czerwca, 12 września), 
oraz dwa Zebrania Wiejskie (28 lutego, 25 września). Na terenie Sołectwa Tylmanowa w 2016 roku wykonano 
następujące zadania: 
1. Budowa przychodni wraz z apteką (stan surowy - w trakcie realizacji). 

  
2. Budowa chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej: os. Bliszcze, os. Obłaz Górny, os. Kłodne/os. Królowo (w trakcie 

realizacji) 
3. Dofinansowanie zakupu urządzenia do utrzymania boiska WOK w Tylmanowej i LKS Lubań Tylmanowa 
4. Dofinansowanie zakupu bram do remizy OSP Tylmanowa. 
5. Dofinansowanie zakup działki przy szkole Podstawowej im. Ks. Twardowskiego w Tylmanowej 
6. Odbudowa i remonty dróg, w tym: 

• wykonanie drogi betonowej oś. Połanki – os. Makowica (dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego) 
• asfaltowanie drogi os. Kotelnica (dofinansowanie Wojewody Małopolskiego) 
• asfaltowanie drogi os. Rzeka (dofinansowanie Wojewody Małopolskiego) 
• asfaltowanie drogi w os. Ligasy 
• cząstkowe remonty dróg: os. Lęg Dolny, os. Króle, os. Paluchy, os. Czeczugi, os. Klępy, os. Zaziąbły, 

os. Wybrance, os. Górzany, os. Brzegi, os. Kłodne, os. Plaśnie, os. Ziemianki, os. Chlebki, os. Kozielce, 
os. Górki, os. Rzeka 

• utwardzenie drogi w os. Królowo 
• utwardzenie drogi w os. Kłodne 
• wykonanie mijanek drogowych: os. Kozuby, os. Grzebaki, os. Wybrance, os. Brzegi, os. Gąszcze, 
• utwardzenie drogi os. Klępy, wykonanie narzutu kamiennego (wzdłuż potoku) 
• częściowa regulacja potoku oś. Kozuby, os. Grzebaki (w trakcie realizacji) 
• poprawa drogi os. Łęg Górny 
• mur oporowy przy drodze na os. Lachówka 
• poszerzanie drogi os. Księżaki (rozbiórka budynku gospodarczego) 
• mur oporowy przy drodze na os. Księżaki 
• częściowe utwardzenie drogi os. Kotelnica 
• odwodnienie drogi oś. Padół  
• częściowe ułożenie pół kanałów oś. Górki  
• modernizacja przepustu os. Górki 
• odwodnienie drogi oś. Piszczki oraz częściowe odwodnienie i utwardzenie drogi os. Zabaście  
• odbudowa drogi os. Łęg Dolny 
• odwodnienie drogi os. Rzeka (za przystankiem)  
• bariery drogowe os. Obłaz Górny, os. Księżaki, os. Padół, os. Miazgi 
• zabezpieczenie brzegów potoku i drogi os. Brzegi - os. Łęg Górny  
• zabezpieczenie potoku os. Górzany  
• częściowa regulacja potoku os. Makowica  
• kraty drogowe: os Kłodne, os. Stachówka, os. Padół , os. Rzeka, os. Obłaz Wyżny  
• zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na os. Łęg Dolny   
• parking przy moście os. Paluchy i na os. Zabaście 
• lustra drogowe: os. Hardopadły, os. Kłodne, os. Kozuby, os. Gabrysie 
• wykonanie tablic informacyjnych os. Obłaz Górny, os. Zabaście 
• montaż tablic informacyjnych (nazwy osiedli) os. Kłodne, os. Buciorówka, os. Płaśnie, os. Miazgi, os. Obłaz 

Wyżny, os. Hardopadły 
• odnowienie przystanków autobusowych wzdłuż drogi wojewódzkiej (969) 

7. Fundusz Sołecki: 
• wykonanie dokumentacji technicznej w os. Zaziąbły, os. Brzegi, os. Kłodne, os. Gąszcze (w trakcie realizacji) 
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• dodatkowego oświetlenia ulicznego os. Łęg Dolny, os. Króle, os. Zaziąbły, os. Klępy, os. Brzegi, os. Potok, 
os. Mizagi, os. Makowica, os. Zabaście, os. Rzeka Górna (w trakcie realizacji) 

8. Wykup gruntów i regulacja praw własności: os. Łęg Dolny, os. Paluchy, os. Łęg Górny, os. Kłodne, os. Potok, os. 
Gabrysie os. Hardopadły, os. Talafusy os. Rzeka. 

9. Odbudowa dróg do pól i lasów os. Brzegi, os. Łapiakówka, os. Górzany, os. Wybrance, os. Grzebaki, os. Kozuby, 
os. Zaziąbły, os. Łęg Dolny (w trakcie realizacji). 

Ponadto w os. Klępy zastała wykonana betonowa zapora przeciwrumowiskowa, sfinansowana przez Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

 
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy wszystkim mieszkańcom najlepsze życzenia. Niech ten 

szczególny okres będzie dla wszystkich czasem zadumy, wyciszenia, wypoczynku i prawdziwej radości, 
w rodzinnym gronie. Dziękujemy za wszelką okazaną pomoc i życzymy, aby Nowy Rok był pełen optymizmu, 
wiary, szczęścia i powodzenia. 

 
Życzy Sołtys Stanisław Michałczak 

wraz z 
Radą Sołecką Sołectwa Tylmanowa 

 
 
Sołectwo Ochotnica Dolna – Młynne 
W okresie marzec-listopad 2016r. w Sołectwie wykonano następujące inwestycje: 

• wykonano nowy dywanik asfaltowy na  drogach gminnych: w os. Barnasie – Folwark, na końcowym odcinku 
do os. Wierch Młynne,  w os. Szlagówka, 

• zakończono budowę mostu w os. Homówka,  
• wykonano kosze siatkowo - kamienne przy kładce w os. Homówka,    
• opaska odwodnieniowa wokół Szkoły Podstawowej,  
• bieżące remonty na drogach gminnych. 

W miesiącu wrześniu odbyło się zebranie wiejskie, na którym uchwalono fundusz sołecki na 2017 rok. Fundusz 
będzie przeznaczony na remont Szkoły Podstawowej oraz regulację i roboty budowlane w os. Jagieły.  

 
W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia życzę Państwu dużo zdrowia, szczęścia 

oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku! 
 

Krzysztof Jagieła 
Sołtys Sołectwa Ochotnica Dolna – Młynne 

Wraz z radnymi  Rady Sołeckiej 
 

 
Sołectwo Ochotnica Dolna  
W okresie marzec-grudzień 2016 r. zrealizowano następujące inwestycje: 

• montaż barier drogowych w sołectwie 
• remont dróg w sołectwie (łatanie dziur) 
• zabezpieczenie drogi gminnej w os. Lubańskie, siatki kamienno-koszowe 
• zagospodarowanie terenu wokół WOK-u i remizy OSP (wykonanie ogrodzenia, wykonanie parkingu, 

chodnika, drogi asfaltowej, regulacja rzeki, wykonanie ścieżek spacerowych, wykonanie zadaszenia trybun na 
boisku sportowym) 

• wykonano boisko do piłki siatkowej oraz parking i ogrodzenie w os. Zachry 
• odbudowa drogi gminnej w os. Rusnaki, środki powodziowe – masa asfaltowa 
• odbudowa drogi gminnej w os. Lubańskie środki powodziowe – masa asfaltowa 
• odbudowa drogi gminnej w os. Skrodne kotliny – masa asfaltowa 
• odbudowa drogi gminnej w os. Hologówka – masa asfaltowa 
• utwardzenie drogi gminnej w os. Skalne – żwirowanie 
• zabezpieczenie drogi gminnej w os. Osobie – mur oporowy 
• zabezpieczenie drogi gminnej w os. J. Potok – mur oporowy 
• odbudowa drogi gminnej w os. J.Potok – masa asfaltowa 
• odbudowa drogi gminnej w os. Polisiówka – masa asfaltowa 
• utwardzenie drogi gminnej w os. Janczury 
• wykonanie oświetlenia ulicznego w os. Gorcowe (fundusz sołecki) 
• wykonanie oświetlenia ulicznego w os. Rola Folwark 
• wykonanie oświetlenia ulicznego w os. Pitki 

 
W miesiącu wrześniu odbyło się zebranie wiejskie, na którym uchwalono fundusz sołecki na 2017 rok. 

Fundusz będzie przeznaczony na budowę oświetlenia ulicznego w os. Kudowe, Lubańskie, Rola, Osobie. 
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Z okazji nadchodzących Świąt życzę wszystkim mieszkańcom Sołectwa zdrowych, wesołych Świąt 

Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku!  
 

Wojciech Chlipała 
Sołtys Sołectwa Ochotnica Dolna 

 
 
Sołectwo Ochotnica Górna 

W dniu 13 kwietnia i 26 sierpnia 2016 r. odbyły się posiedzenia Rady Soleckiej. Następnie, w dniu 
18 września br. w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa Ochotnica 
Górna. Na Zebraniu Wiejskim został przegłosowany następujący porządek Zebrania Wiejskiego: 

1) Otwarcie oraz stwierdzenie ważności Zebrania Wiejskiego w dniu 18 września 2016 r.  
2) Przyjęcie porządku Zebrania Wiejskiego. 
3) Odczytanie korespondencji o rezygnacji z funkcji Radnego Rady Sołeckiej z okręgu trzeciego 

P. Zbigniewa Wierciocha. 
4) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia i przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2017 rok w kwocie 

33.575,60 zł. 
5) Dyskusja i wolne wnioski. 
6) Zakończenie Zebrania Wiejskiego. 

Na terenie Sołectwa Ochotnica Górna wyremontowano: 
1) drogi gminne w os. Jurkowski Potok, os. Gronie, os. Jamne, os. Jaszcze, os. Studzionki, 

os. Forendówki i os. Bartoszówka. 
2) Położono siatki zabezpieczające pobocze i drogę gminną w os. Jurkowski Potok. 
3) Poprawa i remont drogi w os.  Jurkowski Potok (spychaczówki). 
4) Poprawa i remont drogi – spychaczówki w os. Błaszczaki i Polaki. 
5) Poprawa i remont drogi – spychaczówki w os. Czuby i Gabrysie. 
6) Zabezpieczenie osuwiska wzdłuż drogi gminnej w os. Jamne (siatki). 
7) Zamontowano kratę zabezpieczającą napływ wody i piasku na drogę gminną w os. Jamne. 
8) Zamontowano monitoring na os. Romów i na budynku WOK w Ochotnicy Górnej. 
9) Położono asfalt na drodze gminnej w os. Białówka o długości 200 mb i zamontowano bariery  

ochronne. 
10) Położono asfalt na odcinku 280 mb w os. Mostkowe oraz zamontowano bariery ochronne.  
11) Wyremontowano drogę gminną w os. Potok „Pierdułowski”. 
12) Zamontowano dalszy ciąg oświetlenia ulicznego w os. Gronie, os. Stara Droga, os. Jamne, 

os. Jaszcze. 
13) Fundusz Sołecki na rok 2017 w kwocie 33. 575,60 Zebranie Wiejskie przegłosowało i przekazało na 

zabezpieczenie drogi, poboczy, bariery ochronne, siatki w os. „Jaszcze”.   
14) W dniu 10 grudnia 2016 r. odbędzie się „Świąteczne posiedzenie Rady Sołeckiej. Tematem 

posiedzenia będzie podsumowanie całego 2016 roku. 
 

Ciepłych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia, Szczęśliwego Nowego 2017 roku oraz wszelkiej 
pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym dla Wszystkich mieszkańców życzy 
 

Sołtys Wiesław Maciąga wraz z Radą Sołecką 
 

Spotkanie z Zofią Wójciak z Ochotnicy Górnej - łączniczką kpt. Juliana Zapały pseudonim Lampart – 
21.04.2016 
  W czasie okupacji Pani Zofia wykazała się niezwykłą inteligencją, odwagą i wielkim oddaniem sprawom 
słynnego oddziału AK na terenie Ochotnicy Górnej i Dolnej – takie słowa usłyszeć można było w czwartek 21. kwietnia 
podczas spotkania poświęconego działalności opozycyjnej Pani Zofii. 

Spotkanie przygotowane zostało przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Małopolska Koło 
Nowy Targ wraz z Wiejskim Ośrodkiem Kultury w Ochotnicy Górnej i mimo, że główna bohaterka nie mogła przybyć 
o jej zasługach i działalności konspiracyjnej podczas II wojny światowej mówili Pan Marek Zapała bratanek Juliana 
Zapały dowódcy IV batalionu AK ps. "Lampart", Pan Tadeusz Morawa syn majora Tadeusza Morawy ps. „44”, 
podczas wojny żołnierza ochrony dowództwa 1. Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej a także Pan Adam 
Faix-Dąbrowski syn Zbigniewa Faix-Dąbrowskiego ps.”Bohun”, żołnierza 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK  IV 
batalionu. 

Zebranych w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej przywitał Pan Stanisław Jurkowski wójt Gminy 
Ochotnica Dolna. – Organizatorom dzisiejszego spotkania gratuluję inicjatywy i pomysłu. W imieniu własnym 
i wszystkich mieszkańców wyrażam słowa uznania dla działalności Pani Zofii. Cieszy fakt, że dzisiaj możemy 
uhonorować mieszkankę naszej gminy, która jest wzorem dla młodego pokolenia – mówił Pan Stanisław Jurkowski. 

Jak podkreślił Pan Marek Zapała spotkanie miało na celu  pamięć ludzi z Ochotnicy, między innymi Pani Zofii 
Wójciak. 
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W wygłoszonej do zaproszonych gości, w tym uczniów szkół z terenu Gminy Ochotnica Dolna, prelekcji Adam 
Faix-Dąbrowski  podkreślał zasługi dla Polski Pani Zofii, krótko przybliżył historię działającej na terenie Gorców 
Wojskowej Służby Kobiet. 

Po wojnie Pani Zofia założyła rodzinę z Panem Franciszkiem Wójciakiem i doczekali się razem ósemki dzieci. 
Wspominając postać swojego ojca Zbigniewa zaznaczył, że ojciec był związany z Ochotnicą nie tylko czasami 
okupacji, ale często bywał także tutaj jako młody chłopak najczęściej w okresie wakacyjnym. Później był pisarzem 
w oddziale kpt. Lamparta, co nie znaczyło, że nie brał udziału w działaniach partyzanckich. 

Z kolei Tadeusz Morawa junior opowiedział o najważniejszych wydarzeniach historycznych podczas II wojny 
światowej na terenie Ochotnicy. Następnie delegacja zaproszonych osób udała się do domu rodzinnego Pani Zofii. 
Tam w imieniu wszystkich zebranych na ręce Pani Zofii Stanisław Jurkowski wójt Gminy Ochotnica Dolna złożył 
wygrawerowane podziękowania. 
 

                                   
 
Wicewojewoda Ćwik wizytował Gminę Ochotnica Dolna – 26.04.2016 r. 

Na zaproszenie Wójta Pana Stanisława Jurkowskiego wicewojewoda małopolski Piotr Ćwik odwiedził Gminę 
Ochotnica Dolna. Samorząd Ochotnicy zabiega o wsparcie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, dlatego  w trakcie 
wtorkowej wizyty wicewojewoda spotkał się z przedstawicielami władz gminy, gdzie na spotkaniu poruszone zostały 
najważniejsze kwestie dotyczące problemów z jakimi boryka się gmina oraz przedstawione zostały informacje 
o prowadzonych działaniach w sołectwach gminy. W sołectwie Tylmanowa Piotr Ćwik wizytował osiedle Klępy. Tam 
omówiona została sprawa regulacji Potoku Klępowskiego. Następnie wojewoda obejrzał zabytkowy Dworek Bajka 
wraz z zespołem parkowym. 

- W Ochotnicy Dolnej obecnie trwają prace przygotowawcze do bardzo ważnej uroczystości jaką będą główne 
obchody 600-lecia lokacji Ochotnicy, w których planowany jest udział Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy. 
Przedstawiłem Panu wicewojewodzie problem zabezpieczenia przeciwpowodziowego całego terenu wokół Wiejskiego 
Ośrodka Kultury aż do mostu, czyli miejsca lipcowych obchodów jubileuszowych – tłumaczy wójt Stanisław Jurkowski. 

Następnie wicewojewoda odwiedził sołectwo Ochotnica Górna ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
potrzeby i wykonane inwestycje wokół osiedla romskiego. 

   
 
Enklawa aktywnego wypoczynku w sercu Gorców uroczyście otwarta na szczycie Lubania – 24.05.2016 

Piękna słoneczna pogoda i niepowtarzalne widoki rozpościerające się ze szczytu Lubania w Gorcach 
przywitały gości uczestniczących w uroczystym otwarciu projektu pn. „Enklawa aktywnego wypoczynku w sercu 
Gorców”. 
- Dziękuję mieszkańcom, właścicielom działek, którzy pozwolili zorganizować prawie 140 km dróg dla turystyki 
pieszej, rowerowej i narciarskiej. Dziękuję Nadleśnictwu w Krościenku n.D, którzy oddali część ziemi pod realizację 
projektu, ościennym gminom i instytucjom – podkreślał u stóp wieży widokowej na Lubaniu, Pan Stanisław Jurkowski 
Wójt Gminy Ochotnica Dolna. 

Wójt zaznaczył, że projekt, który dzisiaj uroczyście otwarto, to projekt historyczny i na miarę oczekiwań 
dzisiejszej społeczności ochotnickiej i nie tylko. W swoim wystąpieniu oprócz podziękowań wspomniał o ogromie 
wkładu pracy wielu ludzi i instytucji, które przed ponad dziesięciu laty podjęły próbę pozyskania środków na ten cel. 
Ponad 2,4 mln złotych gmina pozyskała ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
a realizację projektu „Enklawa” rozpoczął poprzednik obecnego wójta Pan Kazimierz Konopka wraz z ówczesną Radą 
Gminy. Całość pochłonęła 3,6 mln złotych. 

Kulminacyjnym punktem uroczystości było przecięcie wstęgi u stóp wieży widokowej na Lubaniu, jednej 
z czterech które wchodzą w skład projektu wraz z altanami widokowymi i ścieżkami pieszo-rowerowymi i narciarskimi, 
przez przedstawicieli samorządów lokalnych gmin, posłów i radnych. Następnie poświęcenia dokonali proboszczowie 
parafii w Ochotnicy Dolnej ks. Paweł Legutko oraz proboszcz parafii w Ochotnicy Górnej ks. Stanisław Kowalik. 
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Słowa uznania, aprobaty i gratulacje wyrazili w swoim wystąpieniu m.in. Poseł na Sejm Pani Anna Paluch, 
Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Stanisław Barnaś, Wójt Gminy Krościenko n.D Jan Dyda. Na ręce Wójta 
Stanisława Jurkowskiego wysłane zostały listy gratulacyjne od Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Jacka 
Krupy oraz Posła na Sejm RP Pana Jana Dudy. 

W liście Marszałek Jacek Krupa wyraża nadzieję, że przedsięwzięcie służące rozwojowi turystyki na terenie 
Gorców, a zarazem promujące jeden z najpiękniejszych zakątków Małopolski, spełni wszelkie nadzieje z nim wiązane. 
-„Dzisiaj ważne są wszystkie działania służące rozwojowi potencjału turystycznego naszego regionu, który znakomite 
warunki do aktywności rekreacyjnej sportowej łączy z niezwykle cennymi walorami przyrodniczymi” – czytamy w liście. 

Dalsza część uroczystości miała miejsce w Amfiteatrze przy Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej. 
Tam włodarz Ochotnicy wręczy podziękowania za pomoc i wsparcie w realizację projektu osobom i instytucjom 
szczególnie zaangażowanych w jego powodzenie. Otwarcie „Enklawy” jako projektu mającego promować turystykę 
pieszą, rowerową i narciarską było okazją, by nagrodzić sportowców wyróżniających się szczególnie na szczeblu 
krajowym i zagranicznym i promujących Gminę Ochotnica Dolna. Czeki pieniężne wraz z listem gratulacyjnym od 
Rady Gminy otrzymały kolarki szosowe Katarzyna Niewiadoma, Ewelina Sikora oraz Tomasz Jagieła odnoszący 
sukcesy w kulturystyce. 

Partnerami wspierającymi projekt „Enklawa” byli: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo Krościenko, Gorczański Park Narodowy oraz Gminy Czorsztyn, Krościenko n.D, Nowy Targ, Łącko, 
Kamienica. 

W uroczystościach udział wzięli Poseł na Sejm Pani Anna Paluch, Radny Sejmiku Województwa 
Małopolskiego Stanisław Barnaś, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, m.in. Bogusław 
Waksmundzki, Maria Łojas-Jurkowska Radna Rady Powiatu Nowotarskiego a zarazem Sekretarz Gminy, Jan 
Komorek Radny Powiatu Nowotarskiego, przedstawiciele służb mundurowych Rafał Leśniak Komendant Powiatowy 
Policji w Nowym Targu, Mariusz Łaciak Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu, Mariusz 
Zaród Naczelnik Podhalańskiej Grupy GOPR, Olaf Dobrowolski Nadleśniczy Nadleśnictwa Krościenko n.D, 
Małgorzata Mordarska-Duda Kierownik Delegatury w Nowym Sączu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Krakowie, Wójtowie i przedstawiciele sąsiadujących gmin a jednocześnie Partnerzy Projektu, przedstawiciele 
duchowieństwa, radni, sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, dyrektorzy szkół, prezesi gminnych 
oddziałów Związku Podhalan, prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy. 

Pan Stanisław Jurkowski Wójt Gminy Ochotnica Dolna składa najserdeczniejsze podziękowania osobom 
i instytucjom, które wsparły i pomogły w organizacji i zabezpieczeniu uroczystości, szczególnie ratownikom 
Podhalańskiej Grupy GOPR, strażakom ochotnikom z jednostek OSP w Tylmanowej, Ochotnicy Dolnej i Ochotnicy 
Górnej, Ochotniczej Straży Pożarnej Grupy Ratownictwa Specjalnego w Nowym Sączu. 

Oprawę muzyczną przygotowały dziewczęta z kapeli Zespołu Regionalnego Spod Gorca, a o smakołyki 
regionalne zadbał Związek Podhalan Oddział w Ochotnicy Dolnej. 

   
 
 
„Estetyczna Zagroda 2016” – konkurs rozstrzygnięty 

Wójt Gminy Ochotnica Dolna oraz Komisja Infrastruktury, Turystyki, Sportu, Zdrowia, Pomocy Społecznej 
i Promocji Gminy informuje, że w dniu 25 lipca 2016 r. został rozstrzygnięty konkurs „Estetyczna Zagroda 2016”. 
Komisja spośród zgłoszonych do oceny zagród wyłoniła trzech Laureatów przyznając: 
I   miejsce – Pani  Lucyna Rozmus – nagroda 1000 zł 
II  miejsce –  Pani Józefa Syjud –  nagroda 600 zł 
III miejsce – Pani Maria Chryczyk – nagroda 400 zł 

Dla Właścicieli sześciu niżej wymienionych zagród uczestniczących w konkursie przewidziano nagrody 
pocieszenia w postaci gadżetów/upominków: 

1. Pani Karolina Kurnyta 
2. Pani Beata Nogawka 
3. Pani Iwona Nogawka  
4. Pani Irena Pawlik 
5. Pani Maria Walczak 
6. Pan Jan Jurkowski  

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają również  pamiątkowe dyplomy. 
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Strefa Kibica i wielkie kibicowanie Katarzynie Niewiadomej z Ochotnicy Górnej - 07.08.2016 r. 

W niedzielne popołudnie i wieczór 7 sierpnia we wspólnym kibicowaniu Kasi Niewiadomej - kolarce szosowej 
uczestniczyło kilkaset osób. Było sporo sportowych emocji, a na koniec gromkie Sto Lat. 

W specjalnie przygotowanym miejscu – Strefie Kibica, przy Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej, 
gdzie można było oglądać kobiecy wyścig kolarski ze startu wspólnego, zgromadziły się tłumy widzów. 
Sportowa impreza rozpoczęła się kolarskim akcentem. Po godzinie 15.00 ponad 30-osobowa grupa wzięła udział we 
wspólnej przejażdżce po terenie gminy Ochotnica w celu rozgrzewki przed mocnym kibicowaniem. Pośród cyklistów 
byli rodzice Kasi Niewiadomej – Pani Lucyna i Staszek. 

Transmisję można było oglądać na specjalnie przygotowanym telebimie, a atmosfera i emocje wspólnego 
kibicowania rosły do samego końca wyścigu. Podczas trwania wyścigu chętni spróbowali swoich sił w próbie 
wysiłkowej na trenażerze rowerowym Tacx. Próba polegała na uzyskaniu najwyższej mocy średniej z 3 minutowego 
przejazdu. Najlepszy wynik osiągnął nowosądeczanin – Marcin Ziemianek, który wraz z gadżetami promocyjnymi 
gminy wygrał kolację dla dwóch osób w towarzystwie Katarzyny Niewiadomej w Restauracji Kotońka w Szczawnicy. 
Drugi i trzeci wynik uzyskali ochotniczanie  - Janusz Buczek oraz Marek Smreczek. Za przygotowanie 
i przeprowadzenie konkursu dziękujemy Panu Cezaremu Szafrańcowi. 

Pośród kibiców byli rodzice i babcia Kasi Niewiadomej, pierwszy trener – Zbigniew Klęk, kibice m.in. 
z Wejherowa, Krakowa, Nowego Targu, Nowego Sącza, Krościenka n.D i rodzinnej miejscowości Ochotnicy 
oraz Tylmanowej. Na koniec podziękowania za udział i wspólne kibicowanie złożył zebranym Wójt Gminy Ochotnica 
Dolna Pan Stanisław Jurkowski, a kibice zaśpiewali Sto Lat i złożyli gratulacje na ręce rodziców Kasi. 

Katarzyna Niewiadoma, mieszkanka Ochotnicy Górnej, ukończyła niedzielny wyścig ze startu wspólnego na 
6 miejscu – najlepszym w historii kobiecego kolarstwa szosowego w Polsce. Złoto trafiło do Anny Van der Breggen, 
koleżanka Niewiadomej z grupy Rabobank-Liv, srebro do Szwedki Emmy Johansson, brąz do Włoszki  Elisy Longo 
Borghini. 

– Na pewno nie jestem zadowolona. Wierzyłam w siebie, bo zawodnik musi być pewny siebie, zwłaszcza gdy 
jest mocny, a mnie wychodziły wszystkie treningi. Chciałam wywalczyć medal dla Polski – mówiła po wyścigu Kasia. 
A my już dzisiaj czekamy na kolejne sportowe emocje z Kasią w roli głównej. 

Wspólnie oglądanie wyścigu kolarskiego w Rio de Janeiro zorganizowane zostało przez Wójta Gminy 
Ochotnica Dolna. 

                          
 
Zaproszenie na spotkanie dotyczące budowy wyciągów narciarskich w Gminie Ochotnica Dolna 

 
Wójt Gminy Ochotnica Dolna Pan Stanisław Jurkowski wraz z Przewodniczącym Komisji 

Infrastruktury, Turystyki, Sportu, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy Panem Andrzejem Sikorą 
zapraszają potencjalnych inwestorów, mieszkańców, firmy, osoby prywatne, wszystkich tych, którzy chcą 
zawiązać spółkę, zgromadzić kapitał i wybudować wyciąg w Ochotnicy na spotkanie, które odbędzie się 
8 stycznia 2017 roku o godzinie 10.15 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej. Na spotkaniu obecny 
będzie także ekspert do spraw budowy wyciągów. 

Ochotnica to tereny atrakcyjne pod budowę sieci wyciągów narciarskich, poparte ocenami 
przydatności na stoki narciarsko –rekreacyjne, doskonale ukształtowane z częściowym już planem 
zagospodarowania przestrzennego. Gmina deklaruje zainteresowanym wszelką pomoc urbanistyczno-
planistyczną w niektóre elementy uzbrojenia technicznego terenu. Oceny przydatności terenów na stoki 
narciarsko-rekreacyjne w Ochotnicy Górnej dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Ochotnica 
Dolna. 
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I Bieg Przełajowy o Puchar Wójta Gminy Ochotnica Dolna 2016 – 26.09.2016 r. 
Ponad  120 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Ochotnica Dolna rywalizowało 

o Puchar Wójta w poniedziałek 26 września br. w 12 kategoriach wiekowych. 
Najkrótszy dystans obejmował odcinek 800 metrów, najdłuższy 1,5 kilometra. Impreza odbyła się na boisku przy 
Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej. Po zmaganiach sportowych na zawodników czekał ciepły poczęstunek 
oraz napoje. Nagrody wręczyła Zastępca Wójta Gminy Ochotnica Dolna Pani Elżbieta Polczyk. 

Za pierwsze trzy miejsca zawodnicy otrzymywali medale i koszulki okolicznościowe, za pierwsze pięć miejsc 
dyplomy, a wygrani w swojej kategorii otrzymywali statuetkę zwycięzcy. Nagrody ufundowane były przez Wójta Gminy 
Pana Stanisława Jurkowskiego. 

   
 
Uroczyste przekazanie umowy na budowę 600 mikroinstalacji fotowoltaicznych – 03.10.2016 r. 

W poniedziałek 3 października br. w Urzędzie Gminy Pan Stanisław Jurkowski Wójt Gminy Ochotnica Dolna 
spotkał się z Panem Arturem Michalskim Zastępcą Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, w obecności Pani Poseł na Sejm Anny Paluch, dokonał uroczystego przekazania umowy  
na zadanie pn. „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych do grzania wody (z możliwością oddawania nadwyżki 
wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci) dla domów jednorodzinnych w Gminie Ochotnica Dolna”. 

W spotkaniu uczestniczyli także Pan Franciszek Ziemianek Przewodniczący Rady Gminy, Pani Elżbieta 
Polczyk Zastępca Wójta Gminy, Pani Maria Łojas-Jurkowska Sekretarz Gminy oraz Pan Leszek Wiatr Radny Gminy. 
Gmina zrealizuje projekt, którego całkowity koszt wyniesie ponad 6,7 mln złotych, z czego kwota dotacji uzyskanej 
ze środków NFOŚiGW  to ponad 2,7 mln złotych. 

- Wyrażam wielką radość z tego, że będziemy mogli realizować projekt budowy mikroinstalacji 
fotowoltaicznych w naszej Gminie. To bardzo ważne zadanie dla nas jako Gminy, a przede wszystkim dla jej 
mieszkańców, szczególnie że wcześniej realizowany projekt budowy 120 mikroinstalacji fotowoltaicznych 
prosumenckich z programu PROW na lata 2007-2013 zebrał same pozytywne głosy wśród mieszkańców. Podjąłem 
dlatego zdecydowane działania, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom i zapewnić mikroinstalacje dla wszystkich 
chętnych mieszkańców mojej Gminy – podkreśla Pan Stanisław Jurkowski Wójt Ochotnicy. 

Zarówno Pani Poseł Anna Paluch jak i Pan Artur Michalski Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW wyrazili 
swoje uznanie wobec działań Gminy Ochotnica Dolna, która priorytetowo traktuje sprawę czystości powietrza 
i środowiska naturalnego. Ochotnica Dolna znajduje się bowiem w czołówce gmin w Polsce, które mają 
skanalizowane ponad 90 % swojej powierzchni. 

 

  
 
Wyróżnienie w konkursie ”Gmina Przyjazna Rowerzystom” odebrane w Kielcach – 29.09.2016 r. 

Końcem września, podczas uroczystej gali Międzynarodowych Targów Rowerowych Bike-EXPO w Kielcach, 
Pan Stanisław Jurkowski Wójt Gminy Ochotnica Dolna wraz z Panem Franciszkiem Ziemiankiem Przewodniczącym 
Rady Gminy odebrali wyróżnienie dla Ochotnicy za podjęte inicjatywy i działania na terenie gminy. 

Nagrody licznym delegacjom gmin wręczali Prezes PTTK oraz Prezes Targi Kielce S.A. Po raz pierwszy 
przyznane zostało Grand Prix konkursu, które trafiło do Gminy Murowana Goślina – notabene Partnerskiej Gminy 
Ochotnicy Dolnej, której serdecznie gratulujemy sukcesu. Pełna sala branży rowerowej długo oklaskiwała laureatów. 

W 5. edycji konkursu „Gmina Przyjazna Rowerzystom” należało przedstawić szczegółowy opis 
zrealizowanych inwestycji, w tym m.in. długość dróg, ścieżek rowerowych i oznakowanych szlaków, ilość urządzeń, 
miejsc postojowych powstałych w latach 2015 2016, z mapami i planami oraz dokumentacją fotograficzną, kopie 
publikacji prasowych, wydawnictwa własne, adresy portali, wykaz zorganizowanych imprez oraz informacje o innych 
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działaniach uzasadniających starania o certyfikat, w tym o planowanych na przyszły rok, a także o długofalowym 
planie utrzymania i konserwacji istniejącej infrastruktury rowerowej.  

W tym samym dniu delegacja gminna na stoisku podczas targów rowerowych Kielce Bike Expo 2016 
rozdawała materiały promujące turystykę rowerową w gminie, trasy rowerowe i infrastrukturę powstałą dzięki realizacji 
projektu „Enklawa aktywnego wypoczynku w sercu Gorców”. Organizatorem konkursu było Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze, w ramach promocji turystyki rowerowej. Konkursowi patronowali: Ministerstwo Sportu 
i Turystyki, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Związek Powiatów Polskich, Polska Organizacja Turystyczna, 
Miesięcznik "Poznaj swój kraj", TrybEco, Gazeta Samorządu terytorialnego Wspólnota, Monitor Urzędowy, TTG 
Polska, Targi Kielce S.A. - Strefa Handmade. 

   
 
Gmina Ochotnica Dolna liderem w działaniach proekologicznych w Polsce 

Gmina Ochotnica Dolna zrobiła kolejny udany krok w stronę proekologicznego, nowoczesnego rozwiązania 
którym będzie montaż ogniw fotowoltaicznych na około 600 prywatnych obiektach mieszkalnych. Prace nad 
montażem paneli u mieszkańców rozpoczną się jeszcze w tym roku. 

We wtorek 8 listopada Pan Stanisław Jurkowski Wójt Gminy Ochotnica Dolna oraz Pani Agnieszka 
Zabrzewska Skarbnik Gminy podpisali umowę wykonawczą z przedstawicielami firmy FlexiPower Group Sp. z o.o. 
SP.K na czele z prezesem zarządu firmy Panem Michałem Post. W spotkaniu udział wzięli także pracownicy Gminy 
wydziału inwestycji oraz Pan Marek Falta inspektor nadzoru. 

- To największa w Polsce inwestycja przeznaczona dla mieszkańców, którą udało się nam jako samorządowi 
przygotować. Mieszkańcy skorzystają poprzez obniżenie rachunków na zakup opału służącego do grzania wody, ale 
przede wszystkim jest to kolejne działanie chroniące środowisko naturalne w naszej Gminie i kontynuacja polityki 
czystego powietrza – podkreśla Wójt Ochotnicy. 

Zadanie pn.„Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych do grzania wody (z możliwością oddawania nadwyżki 
wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci) dla domów jednorodzinnych w Gminie Ochotnica Dolna” to inwestycja 
na łączną kwotę 5.266.901,84 zł. Środki na ten cel pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej przy udziale finansowym mieszkańców. W tym roku Gmina planuje montaż 117 mikroinstalacji, 
a pozostałe do końca września 2017 roku. 

- To nie koniec naszych inicjatyw idących w kierunku odnawialnych źródeł energii. W kolejnych latach 
planujemy pozyskać środki na dodatkowe montaże ogniw, ponieważ projekt cieszy się ogromnym zainteresowaniem 
mieszkańców – zapowiada Pan Stanisław Jurkowski. 

Montaż paneli fotowoltaicznych to obecnie największa inwestycja proekologiczna w Gminie. Wyjątkowa 
lokalizacja Gminy - w Gorcach, zobowiązuje samorząd lokalny do skutecznych i harmonijnych działań, które służą 
środowisku i rozwojowi turystyki. A Gmina ma się czym pochwalić. Oddany w tym roku do użytku projekt budowy 
czterech wież widokowych na szczytach Gorców i Beskidu Sądeckiego, altan widokowych i 140 kilometrów ścieżek 
pieszo-rowerowo-narciarskich sprawia, że do Ochotnicy przyjeżdża coraz więcej turystów. Czyste powietrze jest 
zatem priorytetem lokalnego samorządu i zachętą dla turystów. 

Warto podkreślić, że Gmina Ochotnica Dolna jest w czołówce gmin w Polsce, które realizują ideę ochrony 
środowiska naturalnego i dbania o czyste powietrze. Obecnie w Gminie trwa demontaż i odbiór eternitu 
od mieszkańców, niebawem rozpocznie się wspomniane wcześniej zadanie montażu około 600 mikroinstalacji, trwa 
także nabór wniosków wśród mieszkańców, o dofinansowanie na wymianę starych i zakup nowych urządzeń 
grzewczych - kotły 5 generacji: 350 zł/kW mocy urządzenia wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku - 
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania w indywidualnych gospodarstwach 
domowych (paliwa stałe). 

Pośród działań już zrealizowanych w Gminie wskazać należy na: 
• poprawę gospodarki ściekowej,  w wyniku czego około 90% gospodarstw domowych zostało 

skanalizowanych, 
• realizację projektu pn. ,,Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru 

województwa małopolskiego” realizowanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. 
• Wykonanie na 120 domach mieszkalnych systemów fotowoltaicznych do ogrzewania wody użytkowej 

w ramach projektu pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Ochotnica Dolna”, 
• W gminie Ochotnica Dolna, w miejscowości Tylmanowa, została zbudowana największa w regionie 

elektrownia fotowoltaiczna o mocy 200 kWp wraz z innowacyjnym i największym w Polsce systemem 
magazynowania energii w technologii litowo-jonowej. Gmina otrzymała na zakup i montaż paneli 1,6 mln 
zł z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii 
szansą poprawy stanu środowiska naturalnego w gminie Ochotnica Dolna”. 
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Kolejny krok w kierunku ronda w Tylmanowej 
15 listopada br. w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, odbyło sie spotkanie dotyczącej 

przebudowy mostu w miejscowości Tylmanowa na Potoku Ochotnickim w ciągu drogi wojewódzkiej 969 odc. 090 KM 
10+557, wraz  z odcinkami dojazdowymi, a także przebudowa sąsiadujących z mostem skrzyżowań drogi 
wojewódzkiej 969 z drogą powiatową 1637K oraz z drogą gminną 363950K. 

Na zaproszenie Pana Roberta Góreckiego dyrektora ds. inwestycji w  roboczym spotkaniu udział wzięli Pan 
Stanisław Jurkowski Wójt Gminy Ochotnica Dolna, Pan Tadeusz Kudłacz kierownik wydziału inwestycji, Pan 
Franciszek Ziemianek Przewodniczący Rady Gminy, Pan Robert Waniczek Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg 
w Nowym Targu oraz przedstawiciele biura projektowego. 

Podczas spotkania projektanci przedstawili trzy warianty rozwiązań projektowych przedsięwzięcia wraz 
z analizami użytkowymi i finansowymi. Priorytetem inwestycji jest wypracowanie rozwiązania w wyniku którego 
powstanie skrzyżowanie usprawniajace w tym rejonie ruch drogowy, z uwzględnieniem uwag wniesionych przez 
przedstawicieli Gminy Ochotnica Dolna z naciskiem na powstanie ronda. 

Z inicjatywy Wójta Gminy zadanie dodatkowo obejmować będzie budowę ciągu pieszo-rowerowego od mostu 
na Dunajcu wzdłuż drogi wojewódzkiej, a następnie wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Ochotnicy. Rozwiązanie takie 
pozwoli w najbliższej perspektywie połączyć rozpoczęte przez Wójta Gminy działania zmierzające do powstanie sieci 
ścieżek rowerowych w obrębie Gminy Ochotnica Dolna i w efekcie połączenie ich z Zintegrowaną Siecią Tras 
Rowerowych w Województwie Małopolskim VeloDunajec, która przebiegać będzie przez Tylmanową. 
 

Zapora na Potoku Klępowskim oddana do użytku  
28 listopada na Potoku Klępowskim w Tylmanowej odbyło się spotkanie odbiorowe pierwszego etapu regulacji 

Potoku Klępowskiego, którego efektem jest budowa zapory przeciwrumoszowej w górnym biegu Potoku. 
W spotkaniu uczestniczyli Zastępca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Pan 

Tomasz Sądag, Kierownik Zarządu Zlewni Górnego Dunajca z/s w Nowym Targu Pan Tadeusz Kois, Zastępca 
Kierownika Zlewni Górnego Dunajca Pan Jan Sikora,  wykonawca Pan Marian Sułkowski oraz przedstawiciele Gminy 
Ochotnica Dolna Pan Stanisław Jurkowski Wójt Gminy, Kierownik Referatu Inwestycji Pan Tadeusz Kudłacz 
oraz Radny Gminy Pan Czesław Ligas. 

Komisja stwierdziła, że zadanie zostało wykonane zgodnie z projektem i sztuką budowlaną, tym samym nie 
wniosła żadnych uwag, a stan wykonania wstępnie oceniła na bardzo dobrze. 

Potok Klępowski wielokrotnie stanowił zagrożenie i powodował szkody powodziowe, dlatego nowo powstała 
zapora w dużym stopniu poprawi bezpieczeństwo mieszkańców Osiedla. 

Podczas spotkania Wójt Gminy uzgodnił wstępnie z dyrektorami RZGW sposób planowanej przebudowy 
mostków, za pomocą których mieszkańcy będą mieli dostęp do posesji i nadania im statusu prawnego, przy docelowej 
regulacji tego Potoku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w ramach projektu zostaną wykonane przyczółki, natomiast 
gotowe płyty wraz z barierami będą musiały zostać zakupione przez zainteresowanych mieszkańców. 

   
 
Podpisanie umowy  na wykonanie   Wstępna koncepcja ronda w Tylmanowej Oddanie zapory na Potoku Klępowskim 
600 mikroinstalacji  na 600-lecie Ochotnicy  

 
Uchwałą Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty przyjęto następujące 
stawki, które obowiązywać będą na terenie Gminy Ochotnica dolna od 1 stycznia 2017 roku. 
 

• Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości jeżeli 
odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości: 6,50 złotych miesięcznie 
od osoby. 

• Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości jeżeli 
odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości: 13 złotych 
miesięcznie od osoby.  

• Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości 
na których znajdują się domki letniskowe, lub wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny, w wysokości 100,00 zł za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.  
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• Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości 
na których znajdują się domki letniskowe, lub wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny, w wysokości 150,00 zł za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

• Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na 
których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się miesięczną stawkę za 
pojemnik/kontener: 
1) 0,06 m3 – 7,80 zł, 
2) 0,08 m3 – 10,40 zł, 
3) 0,12 m3 – 15,60 zł, 
4) 0,24 m3 – 33,60 zł, 
5) 1,1 m3 – 88,00 zł, 
6) 2,2 m3 – 176, 00zł, 
7) 5 m3 – 400,00 zł, 
8) 7 m3 – 560,00 zł, 
9) 10 m3 – 800,00 zł. 

• Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na 
których odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się wyższą miesięczną stawkę za 
pojemnik/kontener: 
1) 0,06 m3 – 11,70 zł, 
2) 0,08 m3 – 15,60 zł, 
3) 0,12 m3 – 23,40 zł, 
4) 0,24 m3 – 50,40 zł, 
5) 1,1 m3 – 132,00 zł, 
6) 2,2 m3 – 264,00 zł, 
7) 5 m3 – 600,00 zł, 
8) 7 m3 – 728,00 zł, 
9) 10 m3 – 1040,00 zł. 
W przypadku wykorzystania kontenera o pojemności powyżej 10 m3, wyliczenie opłaty dla niego obliczane 

będzie proporcjonalnie w stosunku do stawki określonej w niniejszej uchwale. 

Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że jeszcze tylko do połowy marca 2017 r. mieszkańcy gminy 
mają możliwość bezpłatnego demontażu i przekazania materiałów azbestowych wyspecjalizowanej firmie 
w ramach projektu „DEMONTAŻ I BEZPIECZNE SKŁADOWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 
Z OBSZARU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO" realizowanego przez Gminę Ochotnica Dolna przy 
współpracy z Gminą Szczucin. 
 
Dodatkowych informacji pracownicy UG, pok. 101, 102 tel. 18 26-209-32, 18 26-209-48,  

 
Zasady odśnieżania dróg gminnych  
 

Gmina Ochotnica Dolan wymaga, by drogi gminne utrzymywane były w IV standardzie zimowego utrzymania 
dróg (zgodnie z wytycznymi zawartymi w zarządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 października 1994 r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych). 

Wykonawcy zobowiązani są do zapewnienia przejezdności dróg, a w szczególności do wykonywania n/w 
czynności w razie każdego opadu śniegu, marznącego deszczu lub występowania gołoledzi na drodze. 

Wykonawcy podejmować będą czynności po wystąpieniu przyczyn o których mowa powyżej zgodnie 
z zapisami zawartymi w siwz tj.  
a) jezdnia odśnieżona na całej szerokości, 
b) do posypania wykonawca używa materiałów zapewnionych przez Gminę, 
c) usuwanie i zwalczanie śliskości na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb (opady śniegu, mżawki), 
d) rozpoczęcie prac nie później niż po 3 godzinach opadu, a zakończenie nie później niż 8 godzin po zakończeniu 
opadu, 
e) wykonawca ma obowiązek posprzątać po zimie pozostały na drogach materiał pozostały po posypywaniu. 
 

DODATKOWE INFORMACJE 
 

Czas pracy Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej: 
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 

tel. 18 262 09 10, fax. 18 262 09 36 
e-mail: gmina@ochotnica.pl 

www.ochotnica.pl, www.bip.ochotnica.pl 
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Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian w nadesłanych tekstach oraz nadawania im tytułów. W materiale 
wykorzystano teksty i zdjęcia Lucyny Kozub, Magdaleny Wojtarowicz, Roberta Zielińskiego, Franciszka Ziemianka, 
Krzysztofa Ligęzy oraz materiały pochodzące z zasobów jednostek organizacyjnych Gminy Ochotnica Dolna. 

 


