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

Zdjęcia na okładce Lucyna Kozub

Jan Pietrzak

Żeby Polska 
Z głębi dziejów, z krain mrocznych
Puszcz odwiecznych, pól i stepów
Nasz rodowód, nasz początek
Hen, od Piasta, Kraka, Lecha
Długi łańcuch ludzkich istnień
Połączonych myślą prostą

Żeby Polska, żeby Polska
Żeby Polska była Polską!
Żeby Polska, żeby Polska
Żeby Polska była Polską!

Wtedy kiedy los nieznany
Rozsypywał nas po kątach
Kiedy obce wiatry gnały
Obce orły na proporcach
Przy ogniskach wybuchała
Niezmożona nuta swojska

Żeby Polska, żeby Polska
Żeby Polska była Polską!
Żeby Polska, żeby Polska
Żeby Polska była Polską!

Zrzucał uczeń portret cara
Ksiądz Ściegienny wznosił modły
Opatrywał wóz Drzymała
Dumne wiersze pisał Norwid
I kto szablę mógł utrzymać
Ten formował legion, wojsko

Żeby Polska, żeby Polska
Żeby Polska była Polską!
Żeby Polska, żeby Polska
Żeby Polska… 

Matki, żony w mrocznych izbach
Wyszywały na sztandarach
Hasło: „Honor i Ojczyzna”
I ruszała w pole wiara
I ruszała wiara w pole
Od Chicago do Tobolska

Żeby Polska, żeby Polska
Żeby Polska była Polską!
Żeby Polska, żeby Polska
Żeby Polska była Polską!
Żeby Polska, żeby Polska
Żeby Polska była Polską!
Żeby Polska, żeby 

30 lat samorządności w Polsce

30 lat temu, 27 maja 1990 r. odbyły się pierwsze, demokratyczne, wybory 
do rad gmin i rad miejskich. Na pamiątkę tego wydarzenia w 2000 roku 
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej dzień 27 maja ustanowił Dniem Samorządu 
Terytorialnego.

Z okazji 30 – lecia odrodzenia samorządów terytorialnych w Polsce dziękujemy 
wszystkim dotychczasowym Wójtom, Sołtysom, Radnym oraz Pracownikom 
Gminy Ochotnica Dolna za ich wkład w 30 lat rozwoju samorządności, 
wytrwałą pracę na rzecz dobra wspólnego naszej Małej Ojczyzny oraz troskę 
o jej przyszłość. To także święto wszystkich mieszkańców, którzy dzięki 
reformie samorządowej, od trzech dekad, mają wpływ na rozwój swojej Gminy. 
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- Chciałem bardzo podziękować wszystkim 
pracownikom Urzędu Gminy, którzy z wiel-
kim zaangażowaniem przygotowali przesyłki 
pracując nawet od 7:00 rano. Dziękuję 
również pracownikom ZGK, przed którymi 
była jeszcze trudniejsza misja rozwiezienia 
wszystkiego w szybkim czasie. Dziękuję rów-
nież radnym i wolontariuszom, bez pomocy 
których ta operacja trwałaby znacznie dłu-
żej – mówi Wójt Gminy Tadeusz Królczyk. 

Przesyłka, oprócz maseczek zawierała 
także list przewodni, instrukcję dotyczącą 
zakładania i zdejmowania maseczek oraz 

Dzięki wielu ludziom dobrej woli i deter-
minacji udało się zdobyć profesjonalną 
odzież ochronną stosowaną w przypadku 
skażeń chemicznych, która powiększyła 
zasoby odzieży ochronnej. Wyposażenie 
zostało przekazane do jednostek OSP 
w połowie kwietnia.

Remont drogi w os. Bliszcze – Płaśnie 
zostanie wykonany w tym roku (tj. 2020), 
natomiast prace na drodze w os. Potok 
– Miazgi będą przebiegać etapami i będą 

Takie przejście dla pieszych musi być za-
projektowane, uzgodnione i zatwierdzone 
przez kilka instytucji.

Na początku marca br. odbyła się wizja 
lokalna w terenie mająca na celu opraco-
wanie obejmujące zmianę stałej organi-
zacji ruchu, w wyniku której, w kwietniu, 
zostało zaprojektowane przejście dla 
pieszych w km 6+677 w rejonie zatoki 
autobusowej oraz przychodni i apteki. 

Lokalizację przejścia wybrano mając na 
względnie zapewnienie bezpieczeństwa 
ruchu i ograniczenia prawne - wyznaczo-
no odległość widoczności na zatrzyma-
nie 120 m. W wyniku analiz inżynierów 
stwierdzono, że przejście nie może 
być zlokalizowane idealnie na przeciw 
ośrodka zdrowia. Projektant wykonał je 
możliwie najbliżej, ale w projekcie musiał 

Wszyscy mieszkańcy Gminy 
Ochotnica Dolna otrzymali 
darmowe maseczki

Specjalistyczne wyposażenie 
dla strażaków OSP w Gminie 
Ochotnica Dolna

Środki z Funduszu Dróg 
Samorządowych dla Gminy 
Ochotnica Dolna 

Wkrótce będzie nowe 
przejście dla pieszych 
w Tylmanowej (obok 
nowego ośrodka zdrowia)  W związku z wprowadzeniem od 16 kwietnia obowiązkiem 

zakrywania ust i nosa, w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna przez 
kilka dni pakowano maseczki przeznaczone dla mieszkańców 
Ochotnicy i Tylmanowej. Zespół, składający się z pracowników 
urzędu, z Wójtem Gminy na czele, spakował 1769 zestawów 
maseczek. Spakowane w koperty maseczki zostały rozwiezione 
przez Zakład Gospodarki Komunalnej, radnych Gminy 
i wolontariuszy do domów w Ochotnicy i Tylmanowej.   

Z doświadczenia łatwo wywnioskować, że tak jak w przypadku 
pożarów, powodzi i wypadków, tak samo w przypadku epidemii 
koronawirusa podstawą naszego bezpieczeństwa są strażacy 
z Ochotniczych Straży Pożarnych.

Na podstawie złożonych wniosków Gmina Ochotnica Dolna 
otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 
na dwa zadania, w ramach których zostaną wyremontowane drogi 
w Tylmanowej w os. Bliszcze – Płaśnie oraz w os. Potok – Miazgi. 
Wysokość dofinansowania to 734 550,00 zł.  

Jeszcze w 2019 r., podjęto działania zmierzające do wykonanie 
przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969 
(odcinek 090 km około 6+680) w Tylmanowej w porozumieniu 
i przy współfinansowaniu ze środków Marszałka Województwa 
Małopolskiego i Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

instrukcję jak zapisać się do gminnego 
systemu powiadomień. 

Tydzień wcześniej maseczki dotarły już do 
seniorów. Te zostały w większości uszyte 
przez wolontariuszki z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Ochotnicy Górnej. Rozdawa-
ne obecnie maseczki są w części zakupio-
ne u lokalnych producentów, a w części 
przez nich przekazane bezpłatnie.

16 kwietnia, maseczki były dostępne 
także w Urzędzie Gminy, dla osób które 
mieszkają w Ochotnicy lub Tylmanowej, 

ale nie są zameldowane na pobyt stały. 
Dla tych osób nie przewidziano pakie-
tów. Mogły jednak odebrać bezpłatne 
maseczki. 

Dzięki temu Druhowie z Ochotniczej 
Straży Pożarnej będą dobrze zabezpiecze-
ni i będą nam mogli nieść wszelką pomoc 
w razie potrzeby.

Zakupione zostały również środki de-
zynfekcyjne do budynków i otwartych 
przestrzeni oraz sprzęt do ich rozpylania.

uwzględnić wszystkie ograniczenia 
prawne. Elementami ograniczającymi 
widoczność na odcinku drogi jest balu-
strada U-11a i U-12a po stronie prawej 
na przepuście i łuku poziomym w km 
6+550. Projektowana lokalizacja przejścia 
zapewnia widoczność na zatrzymanie dla 
prędkości 80km/h oraz wzajemną wi-
doczność pieszy – pojazd na odcinku min 
120 m w obu kierunkach. (Na załączonym 
rysunku można zobaczyć szczegóły).

W związku z wyznaczeniem przejścia 
zaprojektowano także zmiany w oznako-
waniu poziomym. Znaki D-6 zlokalizowa-
ne będą w bezpośredniej bliskości słupów 
oświetleniowych.

Nowe przejście dla pieszych 
będzie oświetlone w systemie tzw. 
„inteligentnych przejść dla pieszych”.

Aktualnie, projekt, który został zakończo-
ny i złożony znajduje się w opiniowaniu - 
w Komendzie Głównej Policji w Krakowie 
oraz w Zarządzie Dróg Wojewódzkich 
w Krakowie. Po uzyskaniu wszystkich 
zgód i uzgodnień projekt wykonania 
przejścia zostanie złożony do programu 
Inwestycje do wykonania w trybie Inicja-
tyw Samorządowych prowadzonych przez 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. 

Planowany termin wprowadzenia zmiany 
w organizacji ruchu to druga połowa 
2020 r.

realizowane stopniowo przez okres kolej-
nych trzech lat:  
• 2020  - os. Potok 0+000-0+080 - włą-
czenie do drogi wojewódzkiej (wartość 

kosztorysowa zadania około 90 000 zł)
• 2021 - os. Miazgi 1+530 – 1+640 - od 
mostu os. Miazgi do końca drogi gminnej 
(wartość kosztorysowa zadania około 
240 000 zł)
• 2022 - os. Padół – Miazgi 0+850 – 
1+515 - wymiana nawierzchni asfaltowej 
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oraz modernizacje odwodnień, nowa 
podbudowa itp. (wartość kosztorysowa 
zadania około 1 020 000 zł)

Na drodze w os. Potok – Miazgi zostanie 
położone 855 mb asfaltu. 

Wartość kosztorysowa zadania w os. Po-
tok – Miazgi to łącznie 1 366 405,54 zł. 

W os. Bliszcze – Płaśnie zostaną wy-
konane roboty rozbiórkowe, ziemne, 

nawierzchniowe i odwodnieniowe. Prace 
zostaną przeprowadzone na odcinku 
I w km 0+000 – 0+850 oraz odcinku II 
(sięgacz) w km 0+775 ( od km 0+000 
– do km 0+050). 

Wartość kosztorysowa zadania 
w os. Bliszcze – Płaśnie to łącznie 
1 004 522,28 zł. 

Uzyskane dofinansowanie stanowi nie 
więcej niż 50% kosztów kwalifikowa-

nych i jest ono wyliczone na podstawie 
kosztorysów inwestorskich stanowiących 
załącznik do wniosku o dofinansowanie 
inwestycji drogowych. 

Ostateczny poziom dofinansowania 
uzależniony jest od rzeczywistej wartości 
robót na obydwu drogach, która zostanie 
ustalona po rozstrzygnięciu postępowa-
nia przetargowego i po zawarciu umowy 
z wykonawcami.

Szanowni mieszkańcy!

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała dofinanso-
wanie z Ministerstwa Rozwoju w ramach ogło-
szonego Konkursu Azbest 2020 na realizację 
zadań wynikających z „Programu Oczyszczania 
Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” (POKA).

W ramach dofinansowania zostaną wykonane 
następujące działania:

- aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierają-
cych azbest wraz z oceną stanu technicznego na 
terenie Gminy Ochotnica Dolna,

- opracowanie Programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest,

- wprowadzenie danych pozyskanych w trakcie 
inwentaryzacji do Bazy Azbestowej Ministerstwa 
Rozwoju.

Inwentaryzacja 
wyrobów 
zawierających 
azbest na terenie 
Gminy Ochotnica 
Dolna

Mając powyższe na uwadze, informuję, że 
w terminie: maj - wrzesień 2020 r. prowadzone 
będą na terenie Gminy Ochotnica Dolna prace 
inwentaryzacyjne. 

Zadanie realizować będą pracownicy Instytutu 
Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią 
PAN w Krakowie.

Osoby wykonujące prace będą posiadały upo-
ważnienie do reprezentowania Gminy przy wyko-
nywaniu czynności podpisane przez Wójta Gminy 
Ochotnica Dolna.

Zwracam się z prośbą do mieszkańców o udostęp-
nianie informacji na temat wyrobów zawierają-
cych azbest zdemontowanych i zgromadzonych 
na posesjach osobom wykonującym inwentary-
zację. Prowadzona inwentaryzacja ma na celu 
ustalenie ilości i stanu technicznego użytkowa-
nych wyrobów zawierających azbest. Umożliwi 
to kontynuację usuwania wyrobów azbestowych 
z budynków znajdujących się na terenie Gminy 
Ochotnica Dolna do 2032 roku.

Więcej informacji można uzyskać 
pod nr tel. 18 262 09 19.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną 
w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, osoby 
wykonujące inwentaryzację będą przestrzegać 
wszelkich procedur obowiązujących w czasie 
epidemii.

Wójt Gminy 
Tadeusz Królczyk 

Oznacza to, że Gmina awansowała do 
finałowego głosowania, które rozpoczęło 
się od 29 czerwca i potrwa do 19 lipca.

Najpiękniejsza Gmina 
Małopolski w powiecie 
nowotarskim 
to Ochotnica Dolna
W 1 Plebiscycie na Najpiękniejszą Gminę Wiejską Małopolski 
2020 organizowanym przez portal mjakmalopolska.pl. Gmina 
Ochotnica Dolna zajęła 1 miejsce w kategorii powiat nowotarski.

W odbiorze wzięli udział: Bogusław 
Waksmundzki – Wicestarosta Powiatu 
Nowotarskiego, Tadeusz Królczyk – Wójt 
Gminy Ochotnica Dolna, Maria Łojas-Jur-
kowska – Radna Rady Powiatu Nowo-
tarskiego i Sekretarz Gminy Ochotnica 
Dolna, Paweł Cetera – pełnomocnik 
Wójta ds. inwestycji, Tomasz Moskalik 
– dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg 

Chodniki w Ochotnicy 
gotowe przed terminem 
Choć oficjalny termin zakończenia rozbudowy drogi powiatowej 
Harklowa - Tylmanowa mija dopiero we wrześniu, firma ZIBUD 
zakończyła już wszystkie związane z nią prace. W dniu 14 maja 
2020 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych.

w Nowym Targu wraz z pracownikami, 
inspektor nadzoru oraz przedstawiciele 
firmy ZIBUD, która była odpowiedzialna 
za realizację inwestycji. Komisja pozytyw-
nie oceniła zakres i jakość wykonanego 
zadania. 

Inwestycja prowadzona na terenie gminy 
Ochotnica Dolna polegała na rozbudowie 

drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – 
Tylmanowa na dwóch odcinkach o łącznej 
długości 1,11 km. Zakres wykonywanych 
prac w Ochotnicy Górnej oraz w Ochot-
nicy Dolnej był niemal identyczny. 
Na obu odcinkach objętych inwestycją 
powstały nowe chodniki. Jezdnia została 
poszerzona, a wzdłuż drogi wybudowa-
no odwodnienie. Powstała kanalizacja 
deszczowa, nowe przepusty i wyloty. 
Wszystkie zjazdy, a także część ogro-
dzeń zlokalizowanych przy drodze uległo 
przebudowie. Skarpy zostały umocnione 
płytami ażurowymi, a jezdnia zyskała 
nową nawierzchnię. 

Realizacja zadania była możliwa dzięki 
pozyskanemu dofinansowaniu w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych na rok 
2019. Wartość inwestycji wyniosła blisko 
3,3 mln złotych, z czego ponad 2,2 mln 
złotych stanowiło dofinansowanie. 
Pozostała kwota została sfinansowana 
po połowie przez Powiat Nowotarski 
oraz Gminę Ochotnica Dolna.

Dziękujemy wszystkim za dotychczasowe 
wsparcie i głosy. Bez Was nie udałoby 
się wygrać. Prosimy także o Wasze głosy 

w finale! Do zdobycia jest prestiżowy 
tytuł dla Gminy, statuetka, dyplom oraz 
darmowa kampania reklamowa o wartości 
15 000 złotych. 

Głosować można na stronie 
https://mjakmalopolska.pl 
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Zmiany dotyczą m.in.:
1. Wysokości progu dofinansowania pole-
gającym na tym, iż beneficjenci uprawnie-
ni do podstawowego poziomu dofinanso-
wania, będą mogli liczyć na wsparcie do 
kwoty 20 tys. zł.

2. Jeżeli inwestycja obejmuje bardziej 
efektywne źródło ogrzewania, czyli pom-
pę ciepła – wtedy będzie można dostać 
do 25 tys. zł, a jeśli do tego instalowane 
są panele fotowoltaiczne, to łączne 
dofinansowanie może sięgnąć nawet 
30 tys. zł.

3. Będzie można również składać wnioski 
na zadania już zakończone jak i rozpoczę-
te do 6 miesięcy przed złożeniem wnio-

Z okazji pierwszej rocznicy urodzin 
składamy maluchom najserdeczniejsze 
życzenia. Kierujemy je w formie muzycz-
nej laurki, którą we współpracy z Wójtem 
Gminy Ochotnica Dolna Tadeuszem 
Królczykiem przygotowali członkowie 
Dziecięcego Teatru Muzycznego Hejo 
wraz ze swym opiekunem Michałem 
Buskiem. Do obejrzenia tutaj: 
www.youtube.com/watch?time_continu-
e=2&v=2RVtq64rJvA&feature=emb_title 

- K363944 Bliszcze – Płaśnie w kilo-
metrażu 0+000 – 0+850 z wykonawcą 
STRABAG Infrastruktura Południe sp. 
z o.o. z Wrocławia

- Potok - Miazgi w kilometrażu 0+000 – 
0+080, km 0+850 – 1+515
oraz km 1+530 – 1+640 z wykonawcą 
P.B.U. ZIBUD Sp. z o.o. z Kamienicy.

Zmiany w programie 
"Czyste powietrze”

To już rok! Pierwsze w Polsce 
sześcioraczki z Tylmanowej 
skończyły roczek! 

Umowy na remonty dróg 
w Tylmanowej zostały 
podpisaneWójt Gminy Ochotnica Dolna informuje iż od dnia 15 maja 2020r. 

wchodzą w życie nowe zasady dotyczące Programu Rządowego 
Czyste Powietrze, realizowanego przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Minął rok odkąd sześcioraczki pojawiły się na świecie. 20 maja 
2019 roku cała Polska była zdumiona niezwykłym cudem narodzin. 
Radosna informacja szybko obiegła świat i była powtarzana 
z niedowierzaniem wzdłuż i wszerz. Jesteśmy niezwykle dumni, 
że pierwsze w Polsce sześcioraczki są mieszkańcami Gminy 
Ochotnica Dolna. 

W dniach 25 oraz 28 maja Wójt Gminy Ochotnica Dolna 
Tadeusz Królczyk podpisał dwie umowy na wykonanie remontów 
dróg gminnych w Tylmanowej:

sku o dofinansowanie, przy czym data ich 
rozpoczęcia nie może być wcześniejsza 
niż 15 maja.

Dla kogo i od kiedy dofinansowanie?
W dniu 15.05.2020 r. został uruchomio-
ny nabór wniosków dla Beneficjentów 
kwalifikujących się do części 1 Programu 
(podstawowy poziom dofinansowania).

Nabór dla Beneficjentów kwalifikujących 
się do części 2 Programu (podwyższony 
poziom dofinansowania) będzie się odby-
wał na podstawie odrębnego ogłoszenia. 
Do uruchomienia Części 2 Programu 
niezbędne są zmiany legislacyjne umożli-
wiające gminom wydawanie zaświadczeń 
o dochodach.                                                                                   

Wnioski o dofinansowanie należy 
składać do:
• obejmującego swoim działaniem terenu 
województwa, w którym zlokalizowany
jest budynek/lokal mieszkalny, którego 
dotyczy przedsięwzięcie np. przez apli-
kację internetową, tj. Portal Beneficjenta 
dostępny na stronie internetowej właści-
wego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej

• Uprzejmie informujemy, że w Urzę-
dzie Gminy Ochotnica Dolna wszelkich 
informacji udziela ekodoradca, z którym 
można skontaktować się telefonicznie:  
+48 18 262 09 19 oraz drogą mailową: 
srodowisko@ochotnica.pl lub 
grzegorz.wojciak@ochotnica.pl  

Do muzycznej laurki dla sześcioraczków 
dołączony został tort urodzinowy od 
Wójta Gminy Ochotnica Dolna Tadeusza 
Królczyka wraz z najserdeczniejszymi 
życzeniami:

Kaju, Malwino, Nelo, Zosiu, Filipie 
i Tymonie rośnijcie zdrowo pod troskliwą 
opieką Waszych wspaniałych rodziców. 
Przysparzajcie im wiele radości i dumy! 
Wszystkiego Najlepszego!

Tort został przygotowany i ufundowany 
przez Cukiernię Rusnak w Ochotnicy 
Dolnej, która także dołącza się do życzeń 
dla sześcioraczków.

Zakres robót obejmuje wymianę starej 
nawierzchni bitumicznej na nową, montaż 
barier ochronnych i remont korpusu drogi 
gminnej z kruszyw naturalnych, pod-
budowy dolnej z kruszyw naturalnych, 
podbudowy górnej z kruszyw łamanych 
(tłucznia), nawierzchni z mieszanek mi-
neralno – bitumicznych oraz istniejącego 
odwodnienia.

Zadania te zostaną wykonane w trzech 
etapach, wszystkie prace powinny zostać 
zakończone do końca 2022 roku.

Remonty dróg otrzymały 50% dofinanso-
wania z Funduszu Dróg Samorządowych.

Szanowni mieszkańcy!

W ostatnim czasie na terenie województwa 
małopolskiego kilkakrotnie wystąpiły intensywne 
opady deszczu. W związku z tym, także w Gminy 
Ochotnica Dolna, za każdym razem znacząco 
podnosił się poziom wód w potokach i rzekach. 

Aby zapobiec zagrożeniu związanemu z pod-
topieniami, zwracam się z gorącą prośbą do 
Mieszkańców Ochotnicy i Tylmanowej, o nie 
wrzucanie gałęzi do potoków oraz nie składo-
wanie desek ani drzewa blisko wody, ponieważ 
stwarza to poważne zagrożenie powodziowe. 
Musimy być świadomi, że niesione przez wez-
brane potoki gałęzie, deski czy drzewa zatykają 
przepusty. 

Apel do 
mieszkańców 
dotyczący 
zapobiegania 
podtopieniom 

Nauczeni doświadczeniem wydarzeń powodzio-
wych z poprzednich lat, a także tego lipcowego 
sprzed zaledwie 3 lat, zdajemy sobie sprawę, że 
z żywiołem nie jesteśmy w stanie wygrać ani go 
zatrzymać. Intensywne opady deszczu, szcze-
gólnie w terenach górskich, powodują, że woda 
w mgnieniu oka wzbiera i płynąc z ogromną 
prędkością, niszczy wszystko co napotka na swej 
drodze. 

Dlatego starajmy się zapobiegać i minimalizować 
zagrożenia, bo tylko w ten sposób możemy uchro-
nić przed zniszczeniem nasze gospodarstwa oraz 
infrastrukturę drogową lub kanalizacyjną biegnące 
wzdłuż potoków. Nie igrajmy z naturą! Bądźmy 
odpowiedzialny, ponieważ chodzi o nasze zdro-
wie i życie! 

Wójt Gminy 
Tadeusz Królczyk 
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Zgodnie z obowiązującymi zasadami pro-
jektów w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa inwestycja realizowana 
jest do granicy działek gospodarstw do-
mowych z listy adresów kwalifikujących 
się do dofinansowania (tak zwanych „bia-
łych plam” na mapie dostępu do Interne-
tu), wskazanych przez Urząd Komunikacji 
Elektronicznej.

Bieżące prace przy 
światłowodach 
W maju br. pracownicy firmy IMPEL zajmującej się projektowaniem 
sieci światłowodowej odwiedzili osiedla: Gorcowe, Kudowe 
i Skrodne w Ochotnicy Dolnej oraz do os. Kłodne w Tylmanowej. 

Planowany termin realizacji zadania to 
31 sierpnia 2021 r.  

Opracowanie obejmuje m. in.:  
 1) budowę prawostronnego 
chodnika na całym projektowanym 
odcinku (z wyłączeniem mostu); 
 2) budowę lewostronnej 
ścieżki rowerowej na odcinku 
pomiędzy mostami: na Os. Czuby i przy 
skrzyżowaniu z os. Jurkowski Potok; 

Resort zapowiedział, że w każdym 
województwie gmina do 20 tysięcy 
mieszkańców z najwyższą frekwencją 
w pierwszej turze wyborów otrzyma wóz 
strażacki. 16 takich pojazdów, po jednym 
na każde województwo, sfinansuje 
w całości MSWiA. Wartość jednego 
samochodu to około 800 tys. zł.

W porozumieniu z druhami Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Gminie Ochotnica 

Rozstrzygnięty przetarg 
na projekt chodników 
w Ochotnicy Górnej – odcinek 
Czuby – Jurkowski Potok

"Bitwa o wozy” w Ochotnicy 
i Tylmanowej podczas 
wyborów prezydenckich  

Spotkanie informacyjne 
dotyczące programu 
"Czyste Powietrze”

29 maja br. została podpisana umowa z firmą Pracownia 
Projektowa Jadwiga Zbiegień z Balic na opracowanie dokumentacji 
na rozbudowę drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa 
(budowa chodnika i ścieżki rowerowej Czuby – Jurkowski Potok) 
w miejscowości Ochotnica Górna wraz z uzyskaniem zgody na 
wykonanie robót budowlanych. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło akcję 
„Bitwa o wozy”, która miała na celu zachęcenie Polaków do udziału 
w wyborach prezydenckich 28 czerwca. 

W związku z dużym zainteresowaniem i zapytaniami mieszkańców 
dotyczącymi programu ogólnopolskiego „Czyste Powietrze”, 
w dniu 19.06.2020 r. w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna  
odbyło się spotkanie z doradcą energetycznym WFOŚiGW 
- dr Pawłem Korczakiem.

 3) budowę kanalizacji 
deszczowej wraz z odwodnieniem 
powierzchniowym jezdni; 
 4) przebudowę sieci kolidują-
cych z projektowaną rozbudową drogi; 
 5) remont lub przebudowę zjaz-
dów do posesji i do dróg podrzędnych; 
 6) przebudowę zatok 
autobusowych;
 7) przebudowę przepustu 
rurowego fi 100 cm w poprzek drogi 

w km ok. 14+585; 
 8) odbudowę przepustu ramo-
wego w poprzek drogi na Potoku Groń-
skim w km 14+509 (szkoda powodziowa 
z roku 2018 wg protokołu szkód w infra-
strukturze komunalnej  Powiatu Nowotar-
skiego nr WR-III.6355.1.148.2018, w któ-
rym widnieje opis szkody: „Uszkodzone 
części przelotowe przepustu, zniszczone 
ścianki czołowe na wlocie, uszkodzone 
ścianki przepustu na wylocie, rozszczel-
nienie kręgów betonowych”; 
 9) odbudowę przepustu ra-
mowego w poprzek drogi w km 14+960 
(szkoda powodziowa z roku 2018 wg 
protokołu szkód w infrastrukturze 
komunalnej Powiatu Nowotarskiego 
nr WR-III.6355.1.148.2018, w którym 
widnieje opis szkody: „Zniszczone wlot 
i wylot przepustu”;
 10) odbudowę lewostronnego 
korpusu drogi i jezdni w km 14+400 – 
14+480 (szkoda powodziowa z roku 2018 
wg protokołu szkód w infrastrukturze 
komunalnej Powiatu  Nowotarskiego 
nr WR-III.6355.1.148.2018, w którym 
widnieje opis szkody: „Zniszczony  korpus 
drogi wraz z umocnieniami”.

Szanowni mieszkańcy!

Informujemy, że od 22 czerwca 2020 r. Urząd 
Gminy w Ochotnicy Dolnej przywraca bezpo-
średnią obsługę interesantów. 

Przywrócenie 
bezpośredniej 
obsługi 
interesantów  
w Urzędzie Gminy

Należy jednak pamiętać, że nadal w obiektach 
użyteczności publicznej obowiązują ograniczenia. 
Dlatego też na terenie budynku obowiązkowo nale-
ży zakrywać usta i nos przy pomocy odzieży lub jej 
części, maski, maseczki albo przyłbicy, a w jednym 
pomieszczeniu może przebywać tylko 1 interesant 
na jedno stanowisko obsługi.

Ponadto prosimy o przestrzeganie następujących 
zaleceń:
- korzystanie z urządzeń do dezynfekcji rąk przy 
wejściach do Urzędu Gminy,
- zakrywanie nosa oraz ust maseczką lub chustą, 
noszenie rękawiczek ochronnych,
- zachowanie dystansu 2m od innych osób 
oczekujących na obsługę.

Dolna Wójt Gminy zwrócił się do 
wszystkich mieszkańców Ochotnicy 
i Tylmanowej z prośbą o pójście na 
wybory. 

- Zmobilizujmy siebie i naszych najbliższych. 
Wysoka frekwencja w naszej Gminie 
to bowiem szansa na nowy samochód 
dla OSP, który województwo przekaże 
nam bezpłatnie! Strażacy są zawsze 
w gotowości, stawiają się na każde 

wezwanie, ratują nasze dobytki i życie. 
Od ich dyspozycyjności i sprzętu w jaki 
są wyposażeni zależy bezpieczeństwo 
naszej lokalnej społeczności. Tym razem 
my wykażmy się gotowością i solidarnością 
z druhami z OSP Ochotnica Dolna, 
Ochotnica Górna i Tylmanowa. Zawalczmy 
o nasze wspólne bezpieczeństwo! Idźmy 
28 czerwca do urn! – zaapelował Tadeusz 
Królczyk 

W spotkaniu uczestniczył Zastępca 
Wójta Gminy Ochotnica Dolna Krzysztof 
Jurkowski, oraz przedstawiciele referatu 
Planowania Przestrzennego i Ochrony 
Środowiska.

Spotkanie dotyczyło zagadnień zwią-
zanych z realizacją programu w Gminie 
Ochotnica Dolna. Omówiono przede 
wszystkim możliwości dotarcia do jak naj-
większej liczby mieszkańców, którzy będą 
mogli skorzystać z dotacji na wymianę 
starych pieców i kotłów na paliwo stałe 
oraz na termomodernizację budynków 
jednorodzinnych. Poruszono także inne 
zagadnienia zgłaszane przez mieszkańców 
gminy zainteresowanych programem.

Krajowy Program „Czyste Powietrze” 
skierowany jest do osób fizycznych będą-
cych właścicielami lub współwłaścicielami 
domów jednorodzinnych. Jego celem jest 
zmniejszenie lub wyeliminowanie emisji 
pyłów i innych zanieczyszczeń wprowa-
dzanych do atmosfery.

 Serdecznie zapraszamy do zapoznania 
się ze szczegółami programu „Czyste 
Powietrze” na oficjalnej stronie projektu, 
a w razie dodatkowych pytań wszelkie 
informacje można uzyskać w Urzędzie 
Gminy Ochotnica Dolna pod numerem  
telefonu: 18 262 09 19.
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Umowa na realizację tego zadania 
dla obrębu Ochotnica Górna została 
podpisana z firmą geodezyjną GEOMAP 
z Raby Wyżnej wyłoniona w procedu-
rze przetargu nieograniczonego. Termin 
zakończenia prac został ustalony na dzień 
31.03.2021r. 

Umowa na realizację tego zadania dla 
obrębu Tylmanowa została podpisana 
z firmą geodezyjną GEOART z Czarnego 
Dunajca wyłoniona w procedurze 
przetargu nieograniczonego. Termin 
zakończenia prac został ustalony na dzień 
30.06.2021r.

UWAGA: Tym razem ustalenia granic 
będą realizowane w terenie przy udziale 
wszystkich stron, które są formalnie 
zawiadamiane.

Bardzo ważnym jest, aby właściciele 
działek stawiali się na gruncie na we-
zwania geodetów oraz przynosili ze sobą 
wszelką dokumentację, którą posiadają.

Jeżeli ktoś nie może stawić się w umówio-
nym terminie, może ustanowić pełno-
mocnika – do takich czynności wystarczy 
zwykłe pełnomocnictwo na piśmie do 
wykonywania określonych czynności 
– nie jest wymagane pełnomocnictwo 
notarialne.

Wójt podpisał trzy umowy oraz odbył 
szereg rozmów o bardzo ważnych 
przyszłych projektach. Dwie podpisane 
umowy dotyczyły inwestycji z Fundu-
szu Dróg Samorządowych, które będą 
realizowane w Gminie Ochotnica Dolna 
w latach 2020-2021. 

Trzecia umowa dotyczyła wsparcia dla 
lokalnego transportu publicznego, który 
jest współfinansowany z Funduszu 
Rozwoju Przewozów Autobusowych 
o charakterze użyteczności publicznej. 
W przypadku funduszu autobusowego 
Gmina Ochotnica Dolna jest potrójnym 
beneficjentem, ponieważ otrzymała 
dofinansowanie jako Gmina na gminne 
linie, następnie na linie uruchomione we 
współpracy z Powiatem Nowotarskim 
(Szczawnica - Nowy Targ), ale także na li-
nię Nowy Targ - Nowy Sącz, która będzie 
uruchomiona we współpracy z Marszał-

- Dziękuję wszystkim mieszkańcom naszej 
Gminy, Radnym jak i wszystkim moim 
współpracownikom i ludziom dobrej woli, 
bez których ten sukces nie byłby możliwy 
– informuje Wójt Tadeusz Królczyk. 

BUDŻET:
W 2019 r. zrealizowany został największy 
budżet w historii Gminy Ochotnica Dolna, 
który osiągnął poziom prawie 54 mi-
lionów złotych i był większy o ponad 
10 milionów złotych od budżetu w roku 
2018. Budżet był tak wysoki, ponieważ 
Gmina pozyskała z różnych programów 
i funduszy dodatkowo ponad 10 milionów 
złotych na inwestycje, co jest rekordo-
wym wynikiem w Gminie. - Pozyskanie tak 
wysokich środków było możliwe dlatego, 
że złożyliśmy ponad 90 różnych wniosków 
o dofinansowanie. – wyjaśnia Wójt 

ZADŁUŻENIE:
Mimo ogromnych inwestycji udało się 
utrzymać zadłużenie Gminy na podobnym 
poziomie jak w poprzednich latach - za-

Ruszyła modernizacja 
ewidencji gruntów w Ochotnicy 
Górnej i Tylmanowej

Podpisanie umów 
z Wojewodą Małopolskim 

Wójt otrzymał 
absolutorium 

Szanowni Mieszkańcy,
Starostwo Nowotarskie rozpoczęło Modernizację Ewidencji 
Gruntów w Ochotnicy Górnej i Tylmanowej. Część z Państwa 
już otrzymała zawiadomienia od geodetów, a pozostali otrzymają 
je w najbliższym czasie.

26 czerwca br. Tadeusz Królczyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna, 
na zaproszenie Piotra Ćwika Wojewody Małopolskiego, 
uczestniczył w podpisaniu umów w Małopolskim Urzędzie 
Wojewódzkim w Krakowie. 

Na ostatniej sesji Gminy Ochotnica Dolna tj. 30 czerwca 2020 r. 
Rada Gminy podsumowała pierwszy rok pracy Wójta Tadeusza 
Królczyka udzielając mu jednogłośnie absolutorium za 2019 r. 

Jeżeli właścicielami są małżonkowie, to 
w protokole ustalenia granic wymagane 
są podpisy obydwojga małżonków.

Modernizacja pozwali na:
1. Wykrycie i poprawienie ewentualnych 
błędów i rozbieżności w danych ewi-
dencyjnych, o których właściciel może 
nawet nie wiedzieć i których usunięcie 
w innym trybie jest trudne, czasochłonne 
i kosztowne.

2. Doprowadzenie operatu ewidencyjne-
go do zgodności ze stanem faktycznym, 
bez konieczności ponoszenia przez wła-
ścicieli kosztów  pomiarów i dokumentacji 
geodezyjnej.

Granice mogą zostać ustalone w trojaki 
sposób: 
1. na zgodne oświadczenia stron: strony 
zgodnie określają, w którym miejscu 
przebiega granica
2. zgodnie ze spokojnym stanem 
posiadania 
3. W oparciu o dokumentację znajdującą 
się w zasobie geodezyjnym. 

W procesie modernizacji nie są wykony-
wane zamiany własności – Starosta nie 
ma umocowania prawnego do przyznania 
własności. Starosta również nie wykonuje 
procedury rozgraniczenia, jeżeli granica 

nie zostanie ustalona, w operacie ewi-
dencyjnym będzie oznaczona jako granica 
sporna.

Czym jest ewidencja gruntów?
Ewidencja gruntów i budynków to syste-
matycznie aktualizowany zbiór informacji 
o gruntach, budynkach i lokalach, ich 
właścicielach oraz o innych osobach fi-
zycznych lub prawnych władających tymi 
gruntami, budynkami i lokalami.

Dane zawarte w ewidencji gruntów 
i budynków stanowią podstawę m.in. 
planowania przestrzennego, wymia-
ru podatków i świadczeń, oznaczenia 
nieruchomości w księgach wieczystych, 
gospodarki nieruchomościami.

Poprawność danych ewidencyjnych 
wymagana jest też przez banki w trakcie 
udzielania przez nich kredytów oraz 
sprawdzania realizacji inwestycji objętych 
kredytowaniem. Brak, na przykład, wyka-
zania w ewidencji budynku na działce lub 
aktualnego użytku gruntowego doty-
czącego terenów mieszkaniowych może 
być przyczyną kwestionowania rozliczeń 
z bankiem.

W oparciu o zapisy w ewidencji gruntów 
rolnicy deklarują powierzchnie działek do 
ARiMR celem uzyskania dopłat obszaro-
wych.

Dane zawarte w ewidencji również są 
jednym z dokumentów branym pod uwa-
gę przy szacowaniu ewentualnych start 
powstałych w wyniku klęsk żywiołowych 
(np. osuwiska).

Całość prac modernizacyjnych finanso-
wana jest przez Starostwo Powiatowe 
w Nowym Targu, przy współudziale środ-
ków Unijnych i Budżetu Państwa.

kiem Województwa Małopolskiego.
- W tej dziedzinie byliśmy absolutnym 
prekursorem w Małopolsce składając 
wnioski jako Gmina i Powiat Nowotarski, 
za co jestem wdzięczny i Krzysztofowi 
Faberowi Staroście Nowotarskiemu i całej 
Radzie Powiatu Nowotarskiego, które na 
nasz wniosek zwołała specjalne posiedzenie 
podejmując uchwały umożliwiające nam 
aplikowanie o pomoc finansową. Szczególne 
podziękowania kieruję do Pani Mari Łojas 
- Jurkowskiej, naszej Sekretarz i Radnej 
Rady Powiaty Nowotarskiego za zaangażo-
wanie i pomoc – informuje Wójt Tadeusz 
Królczyk. 

Podczas spotkania z Wojewodą Wójt 
omówił także sprawy dotyczące wyko-
rzystania środków z Funduszu Inwestycji 
Samorządowych, z którego Gmina Ochot-
nica Dolna otrzymała jedno z najwięk-
szych dofinansowań wśród gmin wiejskich 

w kwocie: 1 987 301,00 zł. Otrzymanie 
tak dużego dofinansowania było moż-
liwe również ze względu na dużą skalę 
inwestycji realizowanych Gminie w latach 
2019-2020.

Spotkanie było też okazją do rozmowy 
o nowych projektach, które Wójt planuje 
zrealizować z Funduszu Dróg Samorządo-
wych w latach 2021 - 2022 oraz o wnio-
skach powodziowych w tym o potrzebie 
pilnego remontu drogi powiatowej, która 
poważnie ucierpiała w wyniku ostatnich 
opadów deszczu.

- Jeszcze raz chciałem podziękować Woje-
wodzie Małopolskiemu Piotrowi Ćwikowi 
za ogromne wsparcie jakie otrzymała nasza 
Gmina na odbudowę po powodzi, transport 
lokalny oraz inwestycje w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych i Funduszu Inwestycji 
Samorządowych. 

dłużenie wzrosło o 248 tys. zł w stosunku 
do 2018 r. do kwoty 4 784 689,88 zł, 
ale jest niższe niż zadłużenie z 2017 r. 
- Mimo zaciągnięcia nowych kredytów 
udało się utrzymać poziom zadłużenia, 
ponieważ jednocześnie spłaciliśmy w części 
jeden z kredytów – tłumaczy Wójt.  

INWESTYCJE:
Łącznie zrealizowano inwestycji za ponad 
12 milionów złotych. Samych inwestycji 
drogowych związanych z odbudową po 
powodzi w Ochotnicy Dolnej i Górnej 
oraz generalnymi remontami dróg w ra-
mach FDS w Tylmanowej zrealizowano 
za ponda 7,5 miliona. Oddano do użytku 
ponad 7 km dróg i ponad 1,5 km koszy 
siatkowo - kamiennych na które Gmina 
zużyła ponad 4600 m3 kamieni. 
- Wsparliśmy rekordową kwotą nasze kluby 
sportowe oraz organizacja pozarządowe. 
Zrealizowaliśmy również wiele projektów 
związanych z naszą kulturą i tradycją m. in. 
trzy festiwale, w tym OCHO! FESTIWAL, 
który był świętem młodych w naszej Gminie 

Wydaliśmy trzy książki o naszej kulturze 
i zorganizowaliśmy wiele uroczystości zwią-
zanych z naszą historią! – podkreśla Wójt. 

- W każdym zdaniu podkreślam słowo „MY”, 
bo ten sukces miał wiele matek i wielu ojców 
- jest owocem współpracy wielu środowisk. 
Przede wszystkim dziękuję mieszkańcom 
naszej Gminy, którzy znakomicie współ-
pracowali i pomagali w realizacji inwestycji 
i projektów, które nam służą. Dziękuję za 
wytężona pracę wszystkim moich współ-
pracownikom z Urzędu Gminy i Rady Gminy 
oraz WOKów i szkół, Sołtysom i Radnym 
Sołeckim. Nie byłoby również tego sukcesu, 
gdyby nie wielu ludzi dobrej woli, którzy bar-
dzo nam pomogli w pomyślnym zakończeniu 
tych projektów – w szczególności mam na 
myśli Piotra Ćwika Wojewodę Małopolskie-
go, Witolda Kozłowskiego Marszałka i Wi-
cemarszałków Województwa Małopolskiego 
jak również zespoły pracowników tychże 
szacownych instytucji. Osobne podziękowa-
nia kieruję dla Krzysztofa Fabera Starosty 
Nowotarskiego i całego Zarządu Powiatu jak 
również Tomasza Moskalika dyrektora PZD 
wraz z całym zespołem. Specjalne podzięko-
wania kieruję na ręce naszych Parlamenta-
rzystów - za wszelką pomoc dziękuję Posłom 
Annie Paluch i Edwardowi Siarce oraz 
Senatorowi Janowi Hamerskiemu. Dziękuję 
wszystkim tym ludziom dobrej woli, których 
tu nie wymieniałem, a którzy w jakikolwiek 
sposób pomogli mi w pierwszym roku spra-
wowania funkcji wójta! 
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Podwykonawcą firmy Lachor jest firma 
IMBUD Ignacy Śledź specjalizująca się 
w robotach drogowych. 

Przedmiotowe roboty drogowe zamykają 
inwestycję kanalizacyjną i stanowią 

Firma, zgodnie z umową zawartą 
28 maja br., wykona remont drogi 
gminnej nr K363944 Bliszcze – Płaśnie 
w Tylmanowej w km 0+000 – 0+850 
wraz z włączeniami: w km 0+775 

Nowa nawierzchnia asfaltowa 
w os. Gorcowe 

Przekazanie placu 
budowy Bliszcze – Płaśnie 
w Tylmanowej 

W os. Gorcowe w Ochotnicy Dolnej prowadzone są prace związane 
z położeniem nowej nawierzchni asfaltowej. Prace wykonuje 
firma Usługi Sprzętowe i Budowlane „ALKOP” Aleksander Lachor 
z Męciny i są to roboty drogowe odtworzeniowe po pracach 
związanych z powstaniem kanalizacji sanitarnej, która była 
budowana od ubiegłego roku m. in. w os. Gorcowe. 

18 czerwca nastąpiło przekazanie placu budowy w os. Bliszcze 
– Płaśnie w Tylmanowej wykonawcy tj. firmie STRABAG 
Infrastruktura Południe Sp. z o. o. z Wrocławia. 

Laptopy dla uczniów 
i nauczycieli - #zdalnaszkoła 

Wiejski Ośrodek Kultury 
w Ochotnicy Górnej zakupi 
nowe wyposażenie 

Laptopy przeznaczone są dla uczniów 
i nauczycieli z sześciu szkół działających 
na terenie Gminy Ochotnica Dolna:
·      Zespół Szkolno Przedszkolny im. mjra 
Henryka Sucharskiego w Tylmanowej
·      Szkoła Podstawowa im. ks. Jana 
Twardowskiego  w Tylmanowej
·      Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  
w Ochotnicy Dolnej
·      Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
im. Bohaterów Krwawej Wigilii 
w Ochotnicy Dolnej – Młynne 
·      Szkoła Podstawowa im. ks. prof. 
Józefa Tischnera w Ochotnicy Dolnej
·      Szkoła Podstawowa im. Marii 
Konopnickiej w Ochotnicy Górnej

Realizowany projekt Gminy Ochotni-
ca Dolna jest odpowiedzią na obecną 

Zadanie będzie polegało na zakupie 
wyposażenia niezbędnego do rzetel-
nego prowadzenia zajęć odbywających 
się systematycznie w Wiejskim Ośrod-
ku Kultury. Zakres zakupów obejmuje 
koszty systemu nagłośnieniowego, 
multimediów, instrumentów muzycznych 
i akcesoriów, mebli i wyposażenia wysta-

Gmina Ochotnica Dolna uzyskała dofinansowanie ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 
na zakup 59 laptopów do nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli. 

Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej otrzymał 
dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach programu „Infrastruktura Domów Kultury 2020” na 
zadanie „Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji 
kulturalnej przez Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej”. 

sytuację szkolnictwa, związaną z wpro-
wadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej stanu epidemii, spowodowaną 
zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie 
placówek oświatowych na wiele tygodni 
wymusiło nowe standardy prowadzenia 
zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast 
w szkolnych ławach zasiadali przed 
monitorami komputerów. Niestety wielu 
z nich nie posiada dostępu do internetu 
lub sprzętu, na którym może realizować 
podstawy programowe.

Laptopy na początku maja br., trafiły do 
szkół. Komputery, po zinwentaryzowaniu 
i odpowiednim technicznym przygotowa-
niu do pracy zdalnej, otrzymali dyrektorzy 
szkół, którzy byli odpowiedzialni za dalszą 
dystrybucję komputerów i przekazanie 

ich najbardziej potrzebującym uczniom 
z Ochotnicy i Tylmanowej. 

Działanie jest finansowane ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Programu Operacyjne-
go Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

jednocześnie uzupełnienie robót 
wykonanych w roku 2019 związanych 
z zabezpieczeniem korpusów dróg 
gminnych uszkodzonych przez wody 
powodziowe w roku 2018.

OCHOTNICA DOLNA

TYLMANOWA

ciągu głównego (km włączenia 
0+000+0+050), polegający na wymianie 
starej nawierzchni bitumicznej na nową, 
montażu barier ochronnych, remoncie 
korpusu drogi gminnej z kruszyw 

naturalnych, wykonaniu podbudowy, 
nawierzchni z kruszyw naturalnych oraz 
odwodnień. 

W przekazaniu placu budowy wzięli 
udział kierownik budowy firmy STRABAG 
Marcin Kidoń, pracownicy Urzędu Gminy 
Ochotnica Dolna Jakub Osman i Sławomir 
Barnaś, Sołtys Sołectwa Tylmanowa Jan 
Ligas oraz inspektor nadzory budowlane-
go Janusz Liptak. 

Zadanie realizowane jest z Funduszu 
Dróg Samorządowych, w ramach którego 
Gmina Ochotnica Dolna pozyskała dofi-
nansowanie w wysokości 302. 303,00 zł. 

Całkowity koszt realizacji zadania 
to 624.427,24 zł.

Planowany termin zakończenia prac 
to 30 września 2020 r. 

wowego. Zakup powyższego asortymen-
tu jest w głównej mierze spowodowany 
koniecznością uzupełnienia wyposażenia 
w placówce WOK.

Wysokość dofinansowania z MKiDN 
to 82 000 zł. 

Dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji 
Kultury. 
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wyposażenia dla Wiejskiego 
Ośrodka Kultury 
w Ochotnicy Dolnej 

Nowe nasadzenia przed 
Urzędem Gminy w 100% 
finansowane z Funduszy 
Romskich

Ogród kieszonkowy - zielona 
przestrzeń odpoczynku 
w Ochotnicy Dolnej

Wiejski Ośrodek Kultury 
w Tylmanowej otrzymał 
środki na zakup wyposażenia 

Zadanie będzie polegało na zakupie 
wyposażenia niezbędnego do rzetelnego 
prowadzenia zajęć odbywających się 
systematycznie w Wiejskim Ośrodku 
Kultury. Zakres zakupów obejmuje koszty 
instrumentów muzycznych i akcesoriów, 
mebli oraz wyposażenia. Zakup powyż-
szego asortymentu jest w głównej mierze 
spowodowany koniecznością uzupełnie-
nia wyposażenia w placówce WOK. Dzię-

Decyzja zapadła po konsultacjach z inży-
nierami na temat możliwości utworzenia 
w tym miejscu parkingu. Projektanci 
orzekli, że jest zbyt mało miejsca na odpo-
wiedni parking, a bliskość drogi powia-
towej stanowiłaby zagrożenia dla osób 

Wśród beneficjentów jest Wiejski Ośro-
dek Kultury w Ochotnicy Dolnej, który 
otrzymał grant w wysokości 10 000 zł na 
realizację zadania pn. „Ogród kieszon-
kowy – zielona przestrzeń odpoczynku 
w Ochotnicy Dolnej”. 

Projekt polega na wykonaniu ogrodu 
kieszonkowego - miejsca spotkań i odpo-

Zadanie będzie polegało na zakupie 
wyposażenia niezbędnego do rzetelnego 
prowadzenia zajęć odbywających się 
systematycznie w Wiejskim Ośrodku 
Kultury. Są to m. in. zajęcia taneczne, 
aerobowe, muzyczne, teatralne i in. WOK 
jako instytucja kultury, aby mógł sprawnie 
działać i spełniać założenia statutowe, 
musi dysponować wyposażeniem, które 
zaspokoi oczekiwania uczestników zajęć 
i osób korzystających z placówki. 

Zakres zakupów obejmuje m. in. koszty 
instrumentów muzycznych i akcesoriów, 

Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej otrzymał 
dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach programu „Infrastruktura Domów Kultury 2020” na 
zadanie „Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności 
kulturalnej Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Dolnej”. 

Zostały pozyskane pieniądze ze źródeł zewnętrznych na poprawę 
estetyki placu przed Urzędem Gminy i nowe nasadzenia. 

Fundacja ORLEN przyznała granty na inicjatywy społeczne 
w ramach III edycji programu „Moje Miejsce na Ziemi”. Tegoroczne 
wsparcie w wysokości 3 milionów złotych trafi do 300 organizacji 
pozarządowych i instytucji samorządowych w Polsce, które rada 
ekspertów wybrała spośród prawie 3 tysięcy zgłoszeń! 

Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej otrzymał dofinansowanie 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
programu „Infrastruktura Domów Kultury 2020” na zadanie „Zakup 
wyposażenia do Wiejskiego Ośrodka Kultury w Tylmanowej”.  

ki realizacji zadania zwiększy się zakres 
działań WOK dotyczący oferty kulturalnej 
i zostanie podniesiona jej atrakcyjność. 
Celem realizacji zadania jest także wdra-
żanie nowoczesnych technologii i tym 
samym uczynienie oferty WOK bardziej 
interesującej dla mieszkańców.

Wysokość dofinansowania z MKiDN 
to 144 000 zł. 

Dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji 
Kultury. 

urządzeń biurowych, mebli, sprzę-
tu nagłośnieniowego i wyposażenia 
pracowni plastycznej. Dzięki realizacji 
zadania zwiększy się zakres działań WOK 
dotyczący oferty kulturalnej i zostanie 
podniesiona jej atrakcyjność. Celem 
realizacji zadania jest także wdrażanie 
nowoczesnych technologii i tym samym 
uczynienie oferty WOK bardziej interesu-
jącej dla mieszkańców.

Wysokość dofinansowania z MKiDN 
to 56 000 zł. 

Dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji 
Kultury. 

włączających się do ruchu. W związku 
z tym na parking w przyszłości zostanie 
przeznaczona inna część tego terenu.

Środki z Funduszy Romskich zostały 
pozyskane nie tylko na nowe nasadzania, 

ale również na utrzymanie tego terenu 
w ramach projektu „Praca drogą do in-
tegracji”. Projekt jest finansowany przez 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w ramach Programu Inte-
gracji Społeczności Romskiej w Polsce 
na lata 2014 – 2020.  

W ramach projektu uzyskano 100% dofi-
nansowania na nowe nasadzenia i utrzy-
manie terenu (koszenie i plewienie).

Dziękujemy Panu Wojewodzie za przy-
chylne ustosunkowanie się do naszego 
wniosku, dzięki któremu udało się 
uzyskać aż tak wysokie dofinansowanie 
na projekt poprawiający estetykę naszej 
Gminy.

czynku mieszkańców i uczestników zajęć 
WOK w Ochotnicy Dolnej. Obejmuje on 
zakup krzewów i kwiatów, które spra-
wią, że przestrzeń nabierze przyjaznego 
charakteru. Zostaną zakupione także 
pergole, zamontowane ławki służące do 
odpoczynku oraz stół. 
Beneficjenci III edycji programu po-
chodzą ze wszystkich 16 województw, 

jednak zdecydowanie najwięcej, bo aż 
37 projektów zostanie zrealizowanych 
w województwie małopolskim. Na drugim 
miejscu pod względem liczby organizacji 
z przyznanymi grantami znajdują się woje-
wództwa: mazowieckie i łódzkie. 

Projekt finansowany jest ze środków 
otrzymanych od Fundacji Orlen w ramach 
projektu „Moje miejsce na Ziemi”
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EGorce turystycznym 

światem 

Ochotnica i Tylmanowa 
w sercu Gorców 

Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza OSP w Tylmanowej 
w gotowości bojowej 

Gmina na organizację wyjazdu na targi 
otrzymała dofinansowanie z Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 
2020 w ramach projektu „Europejski Fun-
dusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich: Europa inwestycją w obszary 
wiejskie”.

Uczestnicy wyjazdu będą mieli możliwość 
przekazania informacji o regionie, zapre-
zentowania lokalnych produktów żywno-
ściowych, kultury, tradycji i form turysty-
ki. Nastąpi wymiany wiedzy, nawiązanie 
nowych kontaktów i przede wszystkim 
promocja gorczańskiego regionu Polski, 
który ma ogromny potencjał turystyczny. 
Realizacja zadania ma sprzyjać rozwojowi 
gospodarczemu w Gminie Ochotnica Dol-
na, wzrostowi zainteresowania rolników, 
rzemieślników, właścicieli agroturystyk 
i mieszkańców wsi nowymi formami 
aktywności na polu działalności rolniczej 
i w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

Głównym celem udziału w targach jest 
promocja walorów turystycznych i przy-
rodniczych Gorców poprzez zorganizowa-
nie stoiska wystawienniczego, na którym 
prezentowane będą tradycyjne produkty 
żywnościowe, wyroby rękodzielnicze 

Przedstawiciele społeczności lokalnych z Ochotnicy i Tylmanowej,  
w październiku br. (o ile sytuacja nie ulegnie pogorszeniu w związku 
z Covid 19), wezmą udział w targach World Travel Show 2020 
w Warszawie. Są to największe targi turystyczne w Polsce. 

W Chorzowie, jak co roku, odbędą się Targi Turystyki 
Weekendowej Atrakcje Regionów, tym razem wyjątkowo nie 
w maju, a we wrześniu (25- 27 września br.). Przesunięcie terminu 
spowodowane jest pandemią koronawirusa. 

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała dofinansowanie 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej  w Krakowie w ramach projektu „Mały strażak” 
na realizację zadania „Zapewnienie gotowości Młodzieżowej 
Drużynie Pożarniczej jednostki OSP w Tylmanowej”. 

i materiały promocyjne pokazujące m. in. 
walory gminy Ochotnica Dolna, jej kulturę 
i dziedzictwo.

W ramach zadania „Gorce turystycznym 
światem” wnioskodawca zorganizuje:
• stoisko Gminy Ochotnica Dolna 
na największych targach turystycznych 
w Polsce - World Travel Show 2020, 
na którym prezentowana będzie oferta 
turystyczna i przyrodnicza Gminy, a także 
lokalne tradycje i usługi kulinarne i kultu-
ralne. 
• Specjalnie na targi zostanie 
opracowana „karta produktów lokalnych” 
w formie ulotki zawierającej kontakty 
do osób i przedsiębiorstw oferujących 
do sprzedaży lokalną żywność i artykuły 
rolno-spożywcze, która ułatwi kontakt 
pomiędzy wytwórcami, a nabywcami. 
Wzór karty zostanie także nieodpłatnie 
udostępniony na stronie internetowej 
z możliwością wydrukowania, co ułatwi 
przekazanie jej wszystkim zaintereso-
wanym (mieszkańcom, odwiedzającym 
i turystom) i wykorzystywanie jej w przy-
szłości.
• Dodatkowo na targi opra-
cowana zostanie broszura zawierają-
ca informacje o lokalnych twórcach 

ludowych, artystach i rękodzielnikach 
wraz z ich danymi kontaktowymi, dzięki 
czemu osoby oglądające broszurę będą 
mogły zamawiać rękodzieło bezpośred-
nio u twórcy. Podobnie jak w przypadku 
karty produktów lokalnych wzór broszury 
zostanie nieodpłatnie udostępniony na 
stronie internetowej, co pozwoli na korzy-
stanie z niego po zakończeniu operacji.
• Zostaną także nagrane filmiki 
promujące wybrane atrakcje turystyczne 
Gminy zrealizowane w całości w tech-
nologii 360°. Filmy zostaną wykonane 
techniką umożliwiającą wyświetlanie 
ich na współczesnych okularach VR 
(wirtualna rzeczywistość), smartfonach 
i komputerach stacjonarnych. Zarówno 
obraz jak i dźwięk zostaną zarejestrowa-
ne w pełnym trybie sferycznym, dzięki 
czemu użytkownik będzie mógł płynnie 
rozglądać się dookoła i słyszeć towarzy-
szące temu doświadczeniu dźwięki. 

Koszt całego zadania to 59 606,30 zł. 
Wartość dofinansowania to 53 592 zł tj. 
90%. Wkład własny wynosi 6 014,30 zł. 

Operacja współfinansowana ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Schematu 
II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć 
Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 
inwestująca w obszary wiejskie” Insty-
tucja Zarządzająca Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Od kilku lat, w chorzowskich targach, 
udział bierze Gmina Ochotnica Dolna, 
której przedstawiciele, delegowani spo-
śród mieszkańców, organizacji i pracowni-
ków urzędu, prezentują ofertę turystycz-
ną Ochotnicy i Tylmanowej. W aktualnym 
wydaniu Magazynu Targowego Gastro- 
Hotel, który co roku przed targami wydają 
organizatorzy, została zamieszczona 
informacja o stoisku Gminy Ochotnica 

W ramach projektu zostanie zakupione 
10 kompletów ubrań koszarowych dla 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP 
w Tylmanowej, które znajduje zastoso-
wanie np. podczas zawodów strażackich, 
szkoleń, a także podczas zabezpieczania 
imprez, świąt oraz innych wydarzeń. 
Koszarowe stroje strażackie są zdecydo-
wanie wygodniejsze od specjalnych ubrań 
ochronnych, zapewniają większą swobo-
dę ruchu. Zakupione w ramach projektu 
ubrania koszarowe będą wykorzystywane 
podczas prac niezwiązanych z działa-
niami ratowniczymi, posiadają elementy 

Dolna, przy okazji relacji z ostatniej edycji 
targów Atrakcje Regionów w Chorzowie. 
Poniżej strona z magazynu. 

Na tegoroczne targi Gmina Ochotnica 
Dolna pozyskała dofinansowanie z Kra-
jowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 
2014 – 2020 w ramach projektu „Euro-
pejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich: Europa inwestycją 
w obszary wiejskie” na realizację zadania 
„Ochotnica i Tylmanowa w sercu Gor-
ców”. 

W ramach pozyskanych środków zostaną 
zorganizowane:
• stoisko Gminy Ochotnica 
Dolna na Targach Turystyki Weekendo-
wej „Atrakcje Regionów” odbywające 
się w największym Parku na Śląsku, 
w pobliżu Stadionu Śląskiego, na którym 
prezentowana będzie oferta turystyczna 
i przyrodnicza Gminy, a także lokalne 
tradycje i usługi kulinarne i kulturalne. 

• Specjalnie na targi zostaną 
opracowane gadżety: ołówki, długopisy, 
krówki reklamowe, puzzle, notesy, ma-
gnesy, kubki, które będą formą promocji 
regionu i elementem przypominającym 
uczestnikom targów o Gminie Ochotnica 
Dolna – zabrane ze stoiska przez zainte-
resowanych ofertą uczestników targów 
będą im służyć na co dzień i jednocześnie 
motywować do odwiedzenia Gminy lub 
wyszukiwania informacji o niej. 

• Dodatkowo na w/w targi 
opracowana zostanie mapa zawierająca 
informacje o Gminie: szlakach i atrak-
cjach - miejscach, które warto odwiedzić. 
Będzie to materiał praktyczny, pokazujący 
bogactwo przyrodnicze i kulturowe regio-
nu, a jednocześnie propozycja spędzenia 
urlopu, weekendu w Gorcach w Gminie 
Ochotnica Dolna, w sposób aktywny 
np. wędrując do górach lub odwiedzając 
ciekawe miejsca.  

Głównym celem udziału w targach jest 
promocja walorów turystycznych i przy-
rodniczych Gorców poprzez zorganizowa-
nie stoiska wystawienniczego, na którym 
prezentowane będą tradycyjne produkty 
żywnościowe, wyroby rękodzielnicze 
i materiały promocyjne pokazujące m. in. 
walory gminy Ochotnica Dolna, jej kulturę 
i dziedzictwo. 

Uczestnicy wyjazdu poprzez udział 
w targach i zapoznanie się z formami 
promocji regionu, sposobami informowa-
nia społeczeństwa o polityce rozwoju ob-
szarów wiejskich będą mogli wykorzystać 
zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną 
na swoim terenie. Udział w targach to 
bezcenna skarbnica wiedzy. Targi umożli-
wiają uczestnikom m.in. poznanie innych 
społeczności lokalnych, grup, wskazanie 
nowych ścieżek rozwoju, możliwości 
zastosowania innowacyjnych rozwiązań 
oraz nawiązanie współpracy z partnerami 
(współpraca branżowa).

Koszt całego zadania to 58 614,12 zł. 
Wartość dofinansowania to 52 556,99 zł 
tj. 90%. Wkład własny wynosi 
6 057,13 zł. 

Zgodnie z PROW 2007-2013 KSOW 
ma charakter otwarty. Struktura KSOW 
skupia struktury administracyjne (na po-
ziomie lokalnym, regionalnym i krajowym) 
oraz zainteresowane podmioty, które 
przyczyniają się do rozwoju obszarów 
wiejskich oraz mają w sposób bezpośred-
ni lub pośredni wpływ na lepsze wykorzy-
stanie instrumentów EFRROW. Dlatego 
istnieje możliwość zarejestrowania się 
jako partner KSOW. Dotyczy to podmio-
tów, które są aktywnie zaangażowane 
w rozwój obszarów wiejskich. Szczegó-
łowe informacje znajdują się na stronie 
http://ksow.pl 

Operacja współfinansowana ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Schematu 
II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć 
Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 
inwestująca w obszary wiejskie” Insty-
tucja Zarządzająca Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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odblaskowe oraz wysoką odporność na 
zabrudzenia i rozdarcia. Elementami kom-
pletnego ubrania strażackiego koszarowe-
go będą: bluza, spodnie oraz czapka.

Aby umożliwić młodym strażakom naby-
cie wiedzy w zakresie pierwszej pomocy 
zostaną zakupione modele szkoleniowe 
do nauki pierwszej pomocy:

1. Fantom Brayden PRO LED, z funkcją 
informacji zwrotnej o jakości wyko-
nywanej RKO - dostarcza ilościowych 
i jakościowych informacji zwrotnych 
na temat wykonywanej RKO. Dzięki 
zastosowanym rozwiązaniom młodzi 
strażacy otrzymują informacje zwrotne 
w czasie rzeczywistym, a po zakończeniu 
czynności ratowniczych przedstawiany 
jest dokładny raport, w którym zawarte są 
dane na temat kluczowych parametrów 
zgodnie z najnowszymi wytycznymi ERC 
2015: głębokość uciśnięć klatki pier-
siowej, tempo uciśnięć, ułożenie dłoni, 
zwolnienie ucisku klatki piersiowej.  

2. Manekin szkoleniowy dziecka z torbą 
transportową i zestawem 5 wymiennych 

dróg oddechowych -właściwości: natural-
na blokada dróg oddechowych, realistycz-
ne rysy twarzy oraz ruchoma żuchwa, 
klatka piersiowa unosząca się podczas 
sztucznego oddychania.

3. Zestaw podstawowy do symulacji 
obrażeń. Zestaw do symulacji obrażeń 
składa się z jednego złożonego złamania, 
wraz z zbiornikiem i pompką; jednej bu-
telki sztucznej krwi w postaci koagulantu; 
jednego opakowania proszku imitującego 
krew wystarczającego do wykonania 
1 gal. sztucznej krwi; 12 posortowanych 
ran i otwartych złamań; jedno opakowa-
nie wosku do symulacji wypadku; jedno 
opakowanie potłuczonego Plexiglas® (do 
symulacji zanieczyszczenia rany potłuczo-
nym szkłem); cztery słoiki farby w smarze 
(po jednym słoiku koloru białego, niebie-
skiego, brązowego oraz czerwonego); je-
den klej, jeden opryskiwacz, dwie łopatki 
i dwie drewniane szpatułki.

4. Defibrylator treningowy CU Medical 
SPT AED szkoleniowe: symuluje wszyst-
kie funkcje urządzenia iPAD CU-SP1. 
Posiada 8 scenariuszy, pozwalających na 

zapoznanie się z ogólnymi zasadami dzia-
łania AED oraz uczącymi jak postępować 
z AED w sytuacji Nagłego Zatrzymania 
Krążenia.

5. Wąż strażacki WV 75, wąż tłoczny 
do motopomp WV 52-20ŁA.

Wartość całego zadania wynosi 
13 338,50 zł. Dofinansowanie 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  
stanowi 50% tj. 6669 zł, zaś wkład 
własny to 6669,50 zł. 

Dofinansowano ze środków Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ra-
mach Programu „MAŁY STRAŻAK”.

Rusza realizacja 
projektów 

Na sportowo 
w Tylmanowej 

23.06.2020 r. w Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej odbyło 
się spotkanie z członkami Stowarzyszenia Klub Seniora „Wiecznie 
Młodzi”. W spotkaniu uczestniczyła Małgorzata Piątek - kierownik 
ds. zarządzania projektami. 

Projekt „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - 
sportowej w Os. Mastalerze w Tylmanowej”, przygotowany 
i złożony przez Gminę Ochotnica Dolna, otrzymał dofinansowanie 
z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach programu 
„Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS 2020”. 

Podczas spotkania omówiono aktualne 
projekty, które uzyskały dofinansowanie 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego tj. „My górale i nasza tożsa-
mość” oraz „Gorczańskie smaki, góralskie 
nuty”. Będą one bowiem realizowane przy 
współpracy z seniorami. 

Seniorzy zostaną zaangażowani m. in. 
jako aktorzy w realizację nagrań audio- 
wideo, wezmą udział w warsztatach 
oraz spotkaniach etno. 

Efekty będzie można obejrzeć już jesienią.  

W ramach zadania powstaną: strefa 
zabaw oraz strefa sportowa składająca 
się z siłowni zewnętrznej oraz skoczni 
do skoku w dal. Strefa aktywności będzie 
zlokalizowana przy Szkole Podstawowej 
im. ks. J. Twardowskiego w Tylmanowej. 
Przestrzeń przeznaczona jest do rekreacji 
uczniów oraz mieszkańców Tylmanowej: 
dzieci, młodzieży i dorosłych. Koncep-
cja uwzględnia także stworzenie „klasy 
na wolnym powietrzu” z ławkami oraz 
stołem do gier, a także sprawnościowego 
placu zabaw. „Klasa na wolnym powie-
trzu” została zlokalizowana w sąsiedz-
twie budynku szkoły, tak aby umożliwić 
prowadzenie zajęć edukacyjnych poza 
budynkiem szkoły. Jej położenie pozwala 
na wyświetlanie wykładów na ścianie 
szkoły. Poszczególne strefy funkcjonalne 
oddzielone zostały żywopłotami, które 
maskują także ogrodzenie terenu.

W projekcie uwzględniono adaptację 
istniejących urządzeń placu zabaw wraz 
z koniecznością przeniesienia trzech 

urządzeń. Uwzględniono także wymianę 
istniejącej zużytej, gumowej nawierzchni 
bezpiecznej amortyzującej upadki, na 
nową. Całość projektu została uzupełnio-
na zielenią, która spaja przestrzeń służącą 
do nauki i relaksu, siłownię oraz strefę 
placu zabaw.

Planowana jest instalacja pięciu urządzeń 
siłowni zewnętrznej takich jak:  1- Runner 
+ - biegacz, 2 - Pendulum Twist - wahadło 
+ twister, 3 - Power Row – wioślarz 4 - 
Power Loop – Orbitrek, 5- Stepladder  
- drabinka, a także  budowa bieżni do 
skoku w dal, dwóch sprawnościowych 
urządzeń placu zabaw: bierki i linarium 
oraz elementów małej architektury takich 
jak ławki oraz stoły. 

Zaprojektowane urządzenia sprawno-
ściowe placu zabaw przeznaczone są dla 
dzieci powyżej 3 roku życia. Są to urzą-
dzenia ruchowe, wpływające na poprawę 
koordynacji oraz sprawności fizycznej 
wśród dzieci. Wszystkie projektowane 

urządzenia oraz nawierzchnie posiadają 
atesty i zgodne są z normami polskimi 
i europejskimi.

Głównym celem operacji jest poprawa 
warunków spędzania czasu wolnego oraz 
stworzenie warunków do uprawiania 
sportu i rekreacji poprzez modernizację 
i rozbudowę strefy aktywności przy Szko-
le Podstawowej w osiedlu Mastalerze. 
Tylmanowa, położona jest wzdłuż drogi 
wojewódzkiej o bardzo dużym natężeniu 
ruch, na trasie Nowy Targ – Nowy Sącz. 
Mieszkańcy poszukują i potrzebują strefy 
aktywności oddalonej od ruchliwej trasy 
przelotowej. Dlatego bardzo istotna jest 
modernizacja i rozbudowa infrastruktury 
rekreacyjno - sportowej w miejscu odda-
lonym od zgiełku szumu samochodów, 
położonym po drugiej stronie Dunajca 
tj. w os. Mastalerze w Tylmanowej. 

Zrealizowanie projektu rozwiąże na pew-
no jeden z głównych problemów, z któ-
rym borykają się mieszkańcy Tylmanowej, 
a mianowicie brak odpowiedniego miej-
sca, gdzie mogą się integrować, uprawiać 
sport i rekreację. Przyczyni się również do 
poprawy jakości spędzania wolnego czasu 
przez mieszkańców. Stworzona specjalnie 
dla różnych grup wiekowych, bezpieczna 
oraz dostosowana do oczekiwań i po-
trzeb mieszkańców w różnym wieku, 
infrastruktura sportowo - rekreacyjna 
służy rozwojowi zarówno fizycznemu, 
jak i psychicznemu. 

Planowany termin zakończenia prac 
to grudzień 2020 r. 

Kwota dofinansowania z budżetu 
Województwa Małopolskiego 
to 148 020,00 zł.  
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W zeszłym roku, z okazji Dnia Ziemi 
i Tygodnia Ekologicznego organizowanego 
przez Gminę Ochotnica Dolna powstał 
ekologiczny hymn pt. „Pieśń o Ziemi” 
autorstwa Michała Buska. Hymn miał 
premierę 28 kwietnia 2019 r. podczas 
ekopikniku – został odśpiewany na scenie 
przez wykonawców z Dziecięcego Teatru 
Muzycznego Hejo. 

Do słów ekologicznej piosenki został 
nagrany teledysk. W nagraniu wzięli 
udział członkowie Teatru Muzycznego 
Hejo wraz z uczniami Szkoły Podsta-

Sezon Pasterski rozpoczął się od Mszy 
Świętej, którą w kaplicy w os. Jamne 
sprawował ks. dr Stanisław Kowalik 
– proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia 
NMP w Ochotnicy Górnej. Następnie 
na Bacówce u Jarka Buczka miały miejsce 
pozostałe tradycyjne obrzędy m. in. po-
święcenie i okadzenie owiec. 

Ochotnica, to kolebka tradycji pasterskich 
na Podhalu. Jako jedna z nielicznych 

Wystawa zabiera w podróż po przeło-
mowych momentach życia Jana Pawła 
II. Widz uczestniczy w narodzinach 
małego Lolka; poznaje dorosłego Karola 
z czasu studiów, okupacji i pracy fizycznej 
w zakładach Solvay; z bliska obserwu-
je powołanie kapłańskie, biskupstwoi 
obchody Milenium Chrztu Polski; wybiera 
się z biskupem Wojtyłą na wyprawy 
kajakowe z młodzieżą. Śledząc kolejne 
segmenty wystawy, wita nowego papieża 

W zdalne zajęcia angażują się nie tylko 
dzieci, ale i rodzice. Wszyscy aktorzy 
świetnie odnaleźli się w nowej sytuacji 
i chętnie rozwijają swój artystyczny talent 
na scenie, którą obecnie zastępują domo-
we pomieszczenia i ogród. 

Animatorem Teatru nieprzerwanie od kil-
ku lat jest Michał Busek. Uczestnicy zajęć, 
choć spędzają czas w domach, to jednak 
nie mają czasu na nudę. Ciągle pracują 
nad nowymi scenkami, bawiąc się przy 
tym doskonale.

Z okazji Świąt Wielkanocnych uczestnicy 
zdalnych zajęć, pod okiem swojego opie-
kuna przygotowali piękne życzenia. 

Scenki prezentujące efekty zdalnych zajęć 
warsztatowych można obejrzeć tutaj: 
http://www.ochotnica.pl/pl/211/4788/
dzieciecy-teatr-muzyczny-hejo-dziala-
zdalnie.html 

Światowy Dzień Ziemi 

W Ochotnicy rozpoczął się 
sezon pasterski

Wystawa "Karol Wojtyła. 
Narodziny” w Gminie 
Ochotnica Dolna 

Dziecięcy Teatr Muzyczny 
Hejo działa zdalnie 

22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi, który przypomina 
Nam o postawach proekologicznych i uświadamia Nam jak ważne 
jest dbanie o czyste środowisko, po to aby mógł w nim prawidłowo 
funkcjonować człowiek. 

W sobotę (16 maja) w Ochotnicy Górnej miał miejsce Redyk 
Wiosenny. W tym roku, ze względu na zaistniałą sytuację związaną 
z epidemią koronawirusa, redyk odbył się w kameralnym gronie. 
Uczestniczyli w nim m. in. Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz 
Królczyk oraz Prezes Związku Podhalan w Ochotnicy Górnej 
Krzysztof Dobrzyński. Nie zabrakło także właścicieli owiec 
z Ochotnicy Dolnej i Tylmanowej.

Z okazji setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły (18 maja 1920 
roku), warszawskie Centrum Myśli Jana Pawła II przygotowało 
wystawę poświęconą życiu papieża Polaka.  

Dziecięcy Teatr Muzyczny Hejo, mimo trudnej sytuacji związanej 
z epidemią, nie zaprzestał swojej działalności. Próby, zamiast 
w Wiejskich Ośrodkach Kultury, odbywają się regularnie on-line. 

wowej im. mjra Henryka Sucharskiego 
w Tylmanowej. Sceny zostały nagrane 
w Tylmanowej i w Ochotnicy - promują 
Dunajec i gorczański krajobraz. Część ujęć 
została nakręconych w budynku Szkoły 
Podstawowej im. mjra Henryka Suchar-
skiego z udziałem ówczesnego dyrektora 
Marka Żołędzia oraz w Przedsiębiorstwie 
Usług Komunalnych EMPOL. 

„Pieśń o ziemi” ma wymiar uniwersalny, 
a jej odbiorcami są wszyscy mieszkańcy 
Ziemi, którzy łączą swoje siły w dbaniu 
o środowisko naturalne. 

Zapraszamy do odsłuchania teledysku, 
który można znaleźć tutaj: 
https://www.youtube.com/
watch?time_continue=2&v=
zzl5Hx4vzqk&feature=emb_logo 

na balkonie Bazyliki św. Piotra, przygląda 
się jego działalności w czasie pontyfika-
tu, w końcu towarzyszy mu w chorobie 
i ostatnich chwilach.

Wiejskie Ośrodki Kultury, w porozu-
mieniu z Centrum Myśli Jana Pawła II, 
zaprezentowały wystawę mieszkańcom 
Gminy Ochotnica Dolna. Można było ją 
oglądać od 17 maja w Ochotnicy Górnej, 
Ochotnicy Dolnej i Tylmanowej. Aktual-
nie wystawy znajdują się w WOK-ach. 

Wystawa skierowana jest do szerokiej pu-
bliczności – tych z nas, którzy pamiętają 
Jana Pawła II, oraz tych, którzy urodzili się 
już po jego śmierci. Ekspozycja prezentuje 
najważniejsze momenty z życia Karola 
Wojtyły, jego kolejne „narodziny” rozu-
miane nie tylko jako przyjście na świat, 
ale również przygotowanie do pełnienia 
coraz to nowych ról życiowych i społecz-
nych: studenta, robotnika, kapłana, dusz-
pasterza, naukowca, a w końcu papieża. 
Pontyfikat Jana Pawła II przedstawiony 
jest zarówno z osobistej perspektywy, jak 
i w kontekście jego wpływu na rzeczy-
wistość nie tylko Kościoła, ale również 
Polski i całego świata. Celem wystawy 
jest przypomnienie postaci, która wpły-

nęła na bieg historii, pokazanie korzeni 
Jana Pawła II oraz bogactwa jego życia, 
osobowości i myślenia.

Centrum Myśli Jana Pawła II, w ramach 
realizacji misji upowszechniania intelek-
tualnego i duchowego dziedzictwa Karola 
Wojtyły, udostępni portal JP2online.pl 
– największą internetową bazę papieską 
zawierającą m. in. zdjęcia, teksty, doku-
menty oraz nagrania video. Korzystanie 
z niej będzie nieodpłatne, a większość 
materiałów będzie udostępniona na 
wolnej licencji.

***
Centrum Myśli Jana Pawła II to warszaw-
ska instytucja kultury, która w intelektual-
nym i duchowym dorobku Karola Wojtyły 
poszukuje odpowiedzi na najważniejsze 
pytania i wyzwania współczesnego świa-
ta. Centrum działa w obszarze kultury, 
edukacji i budowania zaangażowanego 
i odpowiedzialnego społeczeństwa. 
Jako miejsce spotkań i dialogu tworzy 
przestrzeń współpracy ze środowiskiem 
naukowym i artystycznym ponad podzia-
łami kulturowymi i ideologicznymi. Jest 
operatorem Stypendiów m.st. Warszawy 
im. Jana Pawła II dla uczniów i studen-

tów, organizatorem dwóch warszaw-
skich festiwali: Nowe Epifanie i Muzyka 
Wiary – Muzyka Pokoju oraz inicjatorem 
i właścicielem multimedialnego portalu 
JP2online.pl stanowiącego pierwsze, 
kompleksowe źródło wiedzy o papieżu 
w Polsce i na świecie.

została założona na tzw. „Prawie Woło-
skim” w 1416 r. przez pasterzy wołoskich, 
którzy przywędrowali tutaj z Bałkanów 
przez Karpaty.

Dla upamiętnienia tej historii w Ochotnicy 
powstał Szlak Wołoski, który prowadzi 
wprost na Bacówkę „u Bucka”, a tam 
czekają na wszystkich odwiedzających 
wyśmienite oscypki i dojrzewają sery m. 
in. tzw. brusek ochotnicki. 
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Mieszkańcy popołudniem zbierali się 
nie tylko w kościołach parafialnych, ale 
także przy osiedlowych kapliczkach i tych 
położonych w górach. Niektórzy udali się 
w miejsca, gdzie bywał i modlił się Karol 
Wojtyła. Wiernych nie zabrakło zatem 
na Lubaniu, Gorcu, Skałce czy Błyszczu. 
Górale ochotniccy i tylmanowscy w tym 
szczególnym dniu prezentowali się w stro-
jach regionalnych oddającym hołd św. 
Janowi Pawłowi II. 

W majówce w „Wojtyłowej Gazdówce” 
w os. Skałka udział wziął Wójt Gminy 
Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk. 
Obecny był gospodarz parafii pw. Wnie-
bowzięcia NMP w Ochotnicy Górnej. 

W Gminie Ochotnica Dolna 
świętowano 100 – lecie 
narodzin Jana Pawła II 
18 maja mieszkańcy Gminy Ochotnica Dolna świętowali 
100. rocznicę urodzin Jana Pawła II. W wielu miejscach w Gminie 
odbyły się uroczyste majówki, w których dziękowano Maryi 
za Wielkiego Polaka i Jego pontyfikat. 

– proboszcz ks. dr Stanisław Kowalik. 
Oprawę muzyczną zapewniła kapela 
„Ochotni” z Ochotnicy Górnej. 

Z okazji 100. rocznicy urodzin Karola 
Wojtyły przy budynku „Wojtyłówki” 
została wzniesiona kamienna kapliczka 
z rzeźbą Chrystusa Frasobliwego. Rzeźbę 
wykonał Kazimierz Sikora, a konstrukcję 
kamienną przygotował Antoni Gębacz 
z Tylmanowej. W pracach budowlanych 
uczestniczył także kustosz Wojtyło-
wej Gazdówki Andrzej Foks. Kapliczka 
została poświęcona. Z kolei panie z KGW 
w Ochotnicy Górnej podarowały ręcznie 
wyszyty ornat z wizerunkiem papieża 
Polaka, który również poświęcono. 

W Tylmanowej mieszkańcy zgromadzili 
się na Błyszczu wokół kaplicy papieskiej. 
Została tam odśpiewana majówka oraz 
chwalebne te deum.  Następnie zabrzmia-
ły góralskie skrzypce i basy, a wokół, niósł 
się dźwięk regionalnej muzyki granej 
przez kapelę tylmanowską. Majówka 
zakończyła się wspólnym odśpiewaniem 
„Barki” i innych pieśni majowych. Majów-
kę poprowadził ks. Robert Duda – rodak 
z Tylmanowej pełniący posługę kapłańską 
w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Li-
manowej. Ks. Robert wspomniał postać 
Ojca Świętego, nawiązał do Jego pobytu 
na Błyszczu oraz podkreślił, aby nie 
zapominać w życiu codziennym o nauce 
Jana Pawła II. Na koniec udzielił zgro-
madzonym pasterskiego błogosławień-
stwa. Symboliczne obchody 100 – lecia 
narodzin Karola Wojtyły zorganizował 
Związek Podhalan w Tylmanowej. Ze 
względu na wprowadzony w Polsce stan 
epidemiczny nie mogły one odbyć się 
w dostojniejszy sposób, tak jak pierwot-
nie planowano.  

Zbiórka dla Wojtusia zaczęła się jeszcze 
przed pandemią, ale wpłat było bardzo 
mało. Rodzice Wojtusia powoli tracili na-
dzieję. Jednak pewien strażak z Gaszyna 
stwierdził, że sam zrobi własny challenge 
i nominuje kilku znajomych, aby pomóc 
w zebraniu pieniędzy. Wkrótce do akcji 
zaczęły przyłączać się kolejne osoby oraz 
organizacje, przyjęło to wymiar ogólno-
polski. 

Zasady „Gaszynchallange są bardzo pro-
ste. Osoby nominowane muszą wykonać 
10 pompek. Jeżeli wykonają ćwiczenie, 
wpłacają minimum 5 zł, jeżeli nie, wpła-
cają minimum 10 zł na konto Wojtusia. 
Osoby nominowane mają 48 godzin na 

Przedmiotem pracy są gorsety - tylma-
nowskie i ochotnickie oraz akcesoria gó-
ralskie: makatki, serwety, papucie, torebki, 
poszewki i in. 

Spotkania odbywają się w Wiejskich 
Ośrodkach Kultury w Tylmanowej, 
Ochotnicy Dolnej i Ochotnicy Górnej 
w ramach projektu „Kultura ludowa 
i tradycja 2020”. 

Warsztaty potrwają do końca roku. 
Z ich przebiegu zostanie nagrany materiał 
filmowy podsumowujący 9-miesięczną 
pracę rękodzielniczą. 

#Gaszynchallange 
w Gminie Ochotnica Dolna 

Wyszywają i haftują dawne 
ochotnickie i tylmanowskie 
wzory 

Mieszkańcy Gminy Ochotnica Dolna wraz z Wójtem włączyli się 
w ogólnopolską akcję #Gaszynchallange, która ma na celu zebranie 
środków finansowych dla półtorarocznego Wojtusia Howisa, który 
cierpi na SMA czyli rdzeniowy zanik mięśni. SMA można leczyć, ale 
potrzeba do tego leku za około 9 mln zł.

W Gminie Ochotnica Dolna, od kwietnia br., trwają warsztaty 
z wyszywania i haftowania. Uczniowie pod okiem mistrzów 
(Joanna Dłubacz, Janina Król, Małgorzata Wąchała) uczą się 
dawnych technik szycia i poznają ich tajniki. 

wykonanie zadania i mogą nominować 
minimum 3 osoby.

#Gaszynchallange dotarło także do Gminy 
Ochotnica Dolna. Wyzwanie przyjął Wójt 
Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz Król-
czyk, którego nominował podinsp. Robert 
Siemek – Komendant Komisariatu Policji 
w Krościenku nad Dunajcem.

Zadanie wykonali także druhowie z Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Tylmanowej, 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ochotni-
cy Dolnej, Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Ochotnicy Górnej oraz członkowie 
Związku Podhalan w Ochotnicy Górnej 
i Związku Podhalan w Ochotnicy Dolnej.  

Poniżej linki do zrealizowanych zadań: 
https://www.facebook.com/tadeusz.
krolczyk/posts/10224409825780145

https://www.facebook.com/permalink.
php?story_fbid=3048036311929656&
id=1031995573533750

https://www.facebook.
com/OSPOchotnicad/
posts/2942371612537354

https://www.facebook.com/permalink.
php?story_fbid=3182647245156971&
id=100002351812618

https://www.facebook.com/
ZPOchotnicaDolna2016/
videos/573276443373065

Działania realizowane w ramach projektu 
ukierunkowane są na pielęgnowaniu tra-
dycji ludowej i dziedzictwa kulturowego. 
Celem jest zapewnienie ciągłości tradycji 
i przekazanie wiedzy młodemu pokoleniu, 
aby mogło kontynuować pozostawione 
przez przodków dziedzictwo. Uczniowie 
nabędą wiedzę oraz praktyczne umiejęt-
ności z wyszywania i haftowania góral-
skich gorsetów i akcesoriów. To przy-
czyni się do ocalenia ginącego zawodu, 
a także do kultywowania i promowania 
lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz 
kształtowania poczucia przynależności do 
regionu.

Dofinansowano ze środków Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego pocho-
dzących z Funduszu Promocji Kultury.
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Podczas wystawy, warszawiacy oraz tury-
ści przebywający zawsze licznie w stolicy, 
mają możliwość w tak atrakcyjnej i przy-
stępnej formie zapoznać się z ciekawymi 
miejscami, lokalnymi tradycjami, perełka-
mi turystycznymi i kulturowymi zlokalizo-
wanymi w Polsce. 

Obecny sezon turystyczny – 2020 - jest 
inny od poprzednich ze względu na 
fakt, że Polacy, w związku z pandemią 
koronawirusa, deklarują w dużej mierze 
pozostanie w Polsce i podróże po kraju. 
Dlatego właśnie teraz, w tym czasie kiedy 

Uczestnicy warsztatów poznają tra-
dycyjną kuchnię górali gorczańskich, 
nabędą wiedzę i umiejętności związanie 
z gotowaniem i przygotowywaniem daw-
nych potraw, które królowały na stołach 
w ochotnickich i tylmanowskich domach. 
Szczególnie zachęcamy do udziału dzieci 
i młodzież, którzy z pewnością nie znają 
tradycyjnej kuchni, ponieważ ta bardzo 
się zmieniła na przestrzeni lat i zdecydo-
wanie różni się od współczesnej. 

Podczas warsztatów będzie można po-
słuchać opowieści gospodyń o dawnych 

Tomasz Kowalik    
Dla gości i amatorów wędrówek
Podręcznik gorczańskiego turysty 

Właśnie wróciłem (30 maja) z Tylmanowej 
(sołectwo w gminie Ochotnica Dolna) 
gdzie przyglądałem się rozwojowi lokalnej 
wiosny przez prawie trzy miesiące sani-
tarnej izolacji. Ale w tym czasie zostałem 
obdarowany cennym wydawnictwem, 
bowiem przez tę gminę poprowadzono 
kilka atrakcyjnych szlaków turystycznych 
w Gorce i Beskid sądecki (masywy Luba-
nia i Prehyby). To „Informator Turystyczny 
Gminy Ochotnica Dolna” po polsku (jest 
też wersja angielska).* 

Poznawanie jego atrakcyjnej i przejrzy-
stej treści ułatwia: ponad 70 barwnych 
ilustracji, 4 barwne niewielkie mapy 
szlaków, 4 panoramy widokowe (z wież 
widokowych 20,7 m) oraz jako wkładka 
przejrzysta mapa turystyczne w skali 
1:40 000. A zatem bogactwo informa-
cji dla amatorów wędrówek pieszych, 
rowerowych, narciarskich i konnych po 
Gorcach. A w istocie podręcznik turysty 
i krajoznawcy.

Treść Informatora... zawarta jest w kilku 
rozdziałach - Opis miejscowości w gminie, 
grupy etnograficzne i folklor,  Zabytki 
gminy, Walory turystyczne i rekreacyjne, 
Szlak Kultury Wołoskiej (opis objaśnia-
jący), oraz projekt Enklawa aktywnego 
wypoczynku  w sercu Górców. Innymi sło-
wy jest to opis szlaków o różnym stopniu 
trudności (co zaznaczono w tekście) dla 
turystyki pieszej, rowerowej i narciarskiej 
wytyczonych na obszarze Gminy Ochot-

Ochotnica i Tylmanowa 
uczestnikami wystawy 
Polska Naj 2020 

Zapraszamy 
na warsztaty kulinarne 

Wiejskie Ośrodki Kultury 
w Gminie Ochotnica Dolna 
gotowe do ponownego 
otwarcia

Podręcznik 
gorczańskiego turysty 

Miło nam poinformować, że Ochotnica i Tylmanowa w dniach od 
19 czerwca do 13 lipca br. były promowane w ramach wystawy 
POLSKA NAJ - „NAJCIEKAWSZE MIEJSCA, Wydarzenia 
w POLSCE 2020”. Jest to jedyna tego rodzaju plenerowa wystawa 
prezentowana w Warszawie, będąca swoistego rodzaju barwnym 
przewodnikiem turystyczno - kulturalnym po Polsce. 

Koło Gospodyń Wiejskich w Ochotnicy Górnej zaprasza 
mieszkańców Gminy Ochotnica Dolna na warsztaty kulinarne. 
Będą się one odbywać raz w tygodniu w Wiejskim Ośrodku Kultury 
w Ochotnicy Górnej. Poprowadzą je nasze gospodynie - Panie 
z KGW.

Od 1 lipca br., wznawiają swoją działalność Wiejskie Ośrodki 
Kultury na terenie Gminy Ochotnica Dolna. Instytucje kultury będą 
stosować się do aktualnych wytycznych ogłaszanych przez Główny 
Inspektorat Sanitarny. Nowe zasady działania będą zatem zgodnego 
z obowiązującymi przepisami i normami sanitarnymi. 

turystyka krajowa będzie miała najwięk-
sze znaczenie podczas wakacji i wyjaz-
dów weekendowych, w formie fotogra-
mu chcieliśmy zaprezentować atrakcje 
turystyczne Gminy Ochotnica Dolna. 
Wystawa zlokalizowany jest w samym 
centrum Warszawy – na Krakowskim 
Przedmieściu, które odwiedzają rzesze 
turystów. Jest to forma podpowiedzi 
gdzie pojechać, gdzie spędzić wolny czas. 

Zasięg wystawy to ponad 500.000 
osób. Dodatkowo wystawa promo-
wana będzie przez min 2 lata na stro-

nach Facebook dotyczących wystawy 
https://www.facebook.com/Polska
-Naj-1591547777821122/ oraz na 
stronie www.polskanaj.pl

Zapraszamy zatem do Ochotnicy i Tylma-
nowej – w Gorce i Beskid Sądecki! 

nica Dolna.
Integralną częścią Informatora... są dane 
niezbędne każdemu, kto chce poznać 
i bezpiecznie przewędrować ten fragment 
Gorców. So to wykazy; telefonów alarmo-
wych, informacje praktyczne o urzędach 
w gminie,  punktach ratunkowych Podha-
lańskiej Grupy GOPR, ośrodkach zdrowia, 
aptekach, urzędach pocztowych, biblio-
tekach, szkołach, klubach sportowych, 
parafiach, gastronomii oraz o bazie noc-
legowej (51 kwater, pensjonatów, pokoi 
gościnnych, a wśród nich dwie Studenckie 
Bazy Namiotowe - pod szczytami Lubania 
i Gorca i jedyne Szkolne Schronisko 
Młodzieżowe w osiedlu Ustrzyk). Użyt-
kowe informacje krajoznawcze uzupełnia 
w końcowej części Informatora... wykaz 
20 miejsc, które warto zobaczyć w tej 
gminie i 5 obiektów w sąsiednich (Rabka, 
Krościenko nad Dunajcem, Szczawnica, 
Czorsztyn i Łapsze Niżne).

Na szczególną uwagę użytkowników In-
formatora... zasługuje wspomniana mapa 
turystyczna obejmująca m.in. teren Gor-
czańskiego Parku Narodowego i Popradz-
kiego Parku Krajobrazowego, (znaczna ich 
części leżą w granicach gminy Ochotnica 
Dolna), Jeziora Czorsztyńskiego, a ponad-
to fragment Pienińskiego Parku Naro-
dowego. Kwadrat tej mapy ograniczają 
Turbacz, Łopuszna. Niedzica, Szczawnica, 
Łącko, Kamienica. Stronę informacyj-
na uzupełniają 4 panoramy widokowe 
oglądane z wież obserwacyjnych wspo-
mnianej Enklawy... usytuowane w latach 
2014-2015 na szczytach Gorca (1228 m 
n.p.m.), Lubania (1211 m n.p.m.), Magurek
-Marszałka (828 m n.p.m.) i Koziarza (943 

m n.p.m wyposażone w obrazy panoram 
i kamery, umożliwiające przekazywanie 
obrazu na stronę internetową gminy 
Ochotnica Dolna.
 
Według tej mapy łatwiej będzie wędru-
jącym trafić także do licznych zabytków 
starego Sącza do  Ośrodka Kultury Tury-
styki Gorskiej obok schroniska na Turba-
czu (1310 m n.p.m.), na przystań spływu 
Przelomerm Dunajca ze Sromowiec 
Niżnych do Szczawnicy, do zespołu par-
kowo-pałacowego z XIX w .w Kamienicy 
oraz do unikatowego prywatnego gor-
czańskiego górskiego skansenu Barbary 
i Jerzego Muletów na Polanie Studzionki 
nad Ochotnicą. Wędrujący samochodem 
powinni zwrócić uwag na drogę łączącą 
Ochotnicę dolną przez Przełęcz Knurow-
ska z Knurowem. Droga jest zabytkiem 
wojskowej sztuki inżynierskiej i budow-
nictwa drogowego z początków XIX w. 
zaś dla kierowców może być trudna próbą 
umiejętności jazdy w górskim terenie 
a dla krajoznawców trasą o wybitnych 
walorach widokowych.

zwyczajach i obyczajach związanych 
z góralską kuchnią. Zostaną również na-
grane filmiki promujące kulturę kulinarną 
regionu. 

Warsztaty kulinarne odbędą się w ramach 
projektu „Gorczańskie smaki, góralskie 
nuty” dofinansowanego z programu 
EtnoPolska 2020 realizowanego przez 
Koło Gospodyń Wiejskich w Ochotnicy 
Górnej.  

Zapewniamy, że będzie smacznie, zdrowo 
i tradycyjnie! Zapraszamy! 

Dofinansowano ze środków Narodowego 
Centrum Kultury w ramach programu 
„EtnoPolska 2020”

Szczegółowe zestawy procedur i zasad, 
niezbędnych do ponownego, bezpiecz-
nego otwarcia są dostępne w budynkach 
Wiejskich Ośrodków Kultury w Ochotnicy 
Dolnej, Ochotnicy Górnej i Tylmanowej.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców 
Ochotnicy i Tylmanowej: dzieci, młodzież, 
dorosłych, seniorów, do korzystania 
z oferty edukacyjnej i kulturalnej WOK 
– ów. Szczegółowe informacje dotyczące 
oferty i działalności poszczególnych in-
stytucji zostaną umieszczone na stronach 
internetowych i w mediach społeczno-
ściowych Wiejskich Ośrodków Kultury. 
Zapraszamy!
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OCHOTNICY DOLNEJ

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Ochotnicy Dolnej znów 
otwarta!

"Ej Lubaniu, Lubaniu” 
– najnowszy wideoklip 
prosto z Gorców

Gminna Biblioteka Publiczna w Ochotnicy Dolnej wznowiła 
działalność od 13 maja 2020 r.
W celu zachowania bezpieczeństwa została wprowadzona 
Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania 
GBP dla użytkowników Biblioteki.

Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej, Orkiestra Dęta OSP 
pod dyrekcją Piotra Matusiewicza oraz kapela góralska Wstonzecki 
wraz z instruktorem Leszkiem Szewczykiem przygotowali 
muzyczną niespodziankę dla wszystkich mieszkańców Gminy - 
również tych, których los rzucił daleko od rodzinnych stron, ale 
sercem i duszą są wciąż w naszych pięknych Gorcach. 

Nowe zasady korzystania z biblioteki:
- Zmieniono godziny otwarcia: 

1. W ramach otwarcia GBP czynna będzie 
Biblioteka główna w Ochotnicy Dolnej 
oraz Filie w Ochotnicy Górnej i w Tylma-
nowej.
2. Do odwołania zmieniają się godziny 
otwarcia Bibliotek:

GBP w Ochotnicy Dolnej 
gbp.ochotnicadolna@op.pl
 Poniedziałek  12:00 -17:00
 Wtorek   12:00 - 17:00
 Środa   8:00 - 14:00
 Czwartek  8:00 - 14:00
 Piątek   12:00 - 18:00

Nagranie piosenki w opracowaniu 
i instrumentacji Piotra Matusiewicza „Ej! 
Lubaniu, Lubaniu”, do której tekst napisali 
Państwo Aniela i Kazimierz Konopka to 
owoc wspólnej pracy Orkiestry Dętej 
OSP Ochotnica Dolna, kapeli Wstonzec-
ki oraz pierwszego dyrygenta orkiestry 
dr hab. Stanisława Strączka. Każdy 
z członków orkiestry oraz kapeli nagrał 
w swoim domu oraz w plenerze swoją 
partię materiału dźwiękowego, który 
został zmontowany w jedną całość przez 
Pana Stanisława. Efekt tej pracy oceńcie 
sami drodzy odbiorcy naszego wideoklipu 
muzycznego. 
  
Dziękujemy serdecznie dr hab. Stanisła-
wowi Strączkowi za montaż Audio Video, 
kapelmistrzowi Orkiestry Dętej Piotrowi 
Matusiewiczowi, instruktorowi kapeli 
góralskiej Leszkowi Szewczykowi oraz 
wszystkim muzykantom. Słowa podzię-
kowania kierujemy również „operatorom 
telefonów komórkowych”, którzy wykazali 
się ogromną cierpliwością. Serdeczne 
podziękowania składamy również bacy 
Jarkowi Buczkowi za możliwość wykona-
nia zdjęć i filmików w jego  przepięknej 
„Bacówce u Bucka”.

Życzymy przyjemnego słuchania i zapra-
szamy na Lubań. Nagranie dostępne na 
stronie ochotnica.pl oraz na stronie WOK 
Ochotnica Dolna.  

                                                     
Kierownik WOK w Ochotnicy Dolnej

Monika Jagieła

 „Ej Lubaniu, Lubaniu” – 

 Ej Lubaniu, Lubaniu, ty wysoki groniu

 Ej zagonioj dziewcyno łowiecki ku niomu

             Lubań ten nas Lubań połozony w Gorcach

             Skąd przepiyknie widać wschód i zachód słońca

 Piyknie na Luboniu w pełni zimy, lata

 Uwidzicie z wieży piykno tego świata

             Z Lubonia uwidzis tom naskom dziedzine

            Tatry i Pieniny i kozdom doline

 Lubaniu, Lubaniu ty góro wysoko

 A jak spojrzys z wieży widzis Morskie Oko

             Podyjście jest strome, ale kozdy śpiesy

             Wyskocy na wieżo i serce uciesy

 Zaroz za Luboniom jest wielko dolina

 Tom na Ciebie ceko góralsko dziewcyna

             Downo na Luboniu łowiecki się pasły

             Juhas był z dziewcynom, łowce posły w lasy

 Wychodźcie na Luboń ludzie starzy, młodzi

 Bo cyste powietrze nikomu nie skodzi

             Z te strony Lubonia jest wielko polona

             Ze wsi przychodzili kosiorze do siona

 Kosiorze kosili, grobacki grobały

 Downo na Luboniu te casy bywały…

Filia w Ochotnicy Górnej 
gbp.filiaochgorna@op.pl
 Poniedziałek 10:00 -15:00
 Wtorek  13:00 - 16:00
 Środa  13:00 - 16:00
 Czwartek  13:00 - 17:00
 Piątek  14:00 - 18:00
Filia w Tylmanowej 
gbp.filiatylmanowa@op.pl
 Poniedziałek  -----------------
 Wtorek  13:00 - 18:00
 Środa  13:00 - 18:00
 Czwartek  9:00 - 14:00
 Piątek  9:00 - 13:00

3. Wypożyczanie zbiorów Biblioteki 
odbywa się tylko na zewnątrz do domu. 

Zawieszone jest korzystanie ze zbiorów 
bibliotecznych na miejscu.
- Możliwe jest rezerwowanie książek 
poprzez wiadomość e-mail: biblioteka 
w Ochotnicy Dolnej: gbp.ochotnicadol-
na@op.pl  biblioteka w Ochotnicy Górnej: 
gbp.filiaochgórna@op.pl biblioteka w Tyl-
manowej: gbp.filiatylmanowa@op.pl
- Przed wejściem należy 
zdezynfekować ręce;
- Obowiązuje nakaz zasłonięcia 
nosa i ust;
- W bibliotece może przebywać tylko 
jedna osoba. Rodzic/opiekun prawny 
może wejść do biblioteki z dwójką dzieci 
do lat 13. Dzieci powyżej 13 r.ż są trakto-
wane jako samodzielne osoby. Pozostali 
powinni czekać na korytarzu w odległości 
przynajmniej 2 m od siebie;
- Zakaz korzystania z przestrzeni dla dzie-
ci oraz z komputerów;

Cała procedura na stronie internetowej 
biblioteki.

WOK OCHOTNICA DOLNA

Autorka bloga tłumaczy: Wiem, że miały 
być kulturalne miejscóweczki w pobliżu Pie-
nin, ale Tylmanowa i Ochotnica są tak blisko 
Pienińskiego Parku Narodowego, że nadal 
podpadają pod okolicę. Serio! 

W artykule opublikowanym na blogu 
możemy przeczytać o muzeum w WOK 
w Ochotnicy Górnej oraz o zabudowie na 
osiedlu Klępy. Artykuł jest efektem wizyty 
studyjnej, która odbyła się w ubiegłym 
roku. Dziennikarze i blogerzy zwiedzali 

O Tylmanowej i Ochotnicy 
w blogu "Podróże po kulturze” 
Ochotnica i Tylmanowa znalazły się na liście 11 kulturalnych 
przyjemności w Pieninach i okolicach. Na blogu podrozepokulturze.
pl zostały wskazane wśród wielu innych okolicznych atrakcji jako 
unikatowe i nie do pominięcia (chociaż nie znajdują się w Pieninach 
a w Gorcach). 

Gminę Ochotnica Dolna. Poniżej kilka 
fragmentów zamieszczonych na blogu. 

W Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotni-
cy Górnej znajduje się muzeum. Nieduże, 
ale interesujące, z wystawą poświęconą 
lotnictwu. A konkretnie katastrofie lotniczej 
bombowca Liberatora, który w grudniu 
1944 r. rozbił się nieopodal przełęczy Pań-
ska Przehybaka w dolinie potoku Jaszcze. 
W muzeum zobaczycie m. in. jego szczątki 
(…). Prócz tego w muzeum zwiedza się 

replikę gorczańskiej chałupy (…). Pełnowy-
miarowa!  

Osiedle Klępy to lokalna osobliwość i gratka 
dla fanów architektury drewnianej. To zespół 
zabytkowych domów i budynków gospo-
darczych. Znak rozpoznawczy – błękitna 
zaprawa w spoinie między belkami. 

Cały artykuł dostępny na blogu 
www.podrozepokulturze.pl w artykule: 
„Pieniny bez zadyszki. 11 kulturalnych 
przyjemności w Pienińskim Parku Naro-
dowym i okolicy”. 
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Pierwszomajowe spotkanie 
w os. Studzionki w Ochotnicy 
Górnej 

Zajęcia zdalne z tańca

Spotkania etno "Z góralami” 
i warsztaty teatralne 
"Po góralsku” 

XVIII Ogólnopolski Konkurs 
Piosenki Angielskiej 

"Przodków zwyczaje” 
- konkurs dla uczniów 
z Gminy Ochotnica Dolna

W tym roku maj w Gminie Ochotnica Dolna nie rozpoczął się 
tak jak zawsze tj. od spotkania artystów i twórców ludowych na 
Studzionkach w Ochotnicy Górnej. Nie było wystawy prac twórców 
ludowych, nie gościli artyści z Ukrainy i innych państw znajdujących 
się na szlaku kultury wołoskiej, nie odbyły się wspólne posiady przy 
muzyce góralskiej i nie było tradycyjnego poczęstunku. Wszystko 
z powodu epidemii koronawirusa w Polsce i na świecie.  

Od kwietnia, w Wiejskim 

Ośrodku Kultury w Tylmanowej 

odbywały się zajęcia zdalne 

z tańca regionalnego, 

nowoczesnego i baletu.

Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej serdecznie zaprasza 
wszystkich mieszkańców Gminy Ochotnica Dolna, bez względu 
na wiek, do wzięcia udziału w spotkaniach etno „Z góralami” 
i warsztatach teatralnych „Po góralsku”. Będą się one odbywać 
od lipca do września - raz w tygodniu w WOK Tylmanowa. 
Poprowadzi je Michał Busek – animator kultury. 

Do konkursu zgłosiło się 85 solistów z całego kraju. Poziom 
wykonań konkursowych był bardzo wysoki, a repertuar 
zróżnicowany. 

Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej zorganizował dla uczniów 
klas od IV do VIII z wszystkich szkół podstawowych z Gminy 
Ochotnica Dolna Konkurs „Przodków zwyczaje”. Konkurs został 
ogłoszony 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka.

Mimo to mieszkańcy pamiętali o corocz-
nym wydarzeniu. W kaplicy pw. św. Jó-
zefa Robotnika w os. Studzionki, zamiast 
zwyczajowej mszy św., została odmó-
wiona litania do św. Józefa. Modlitwie 
przewodniczył ks. dr Stanisław Kowalik 

 Zostały one uruchomione w takim trybie  
po wprowadzeniu epidemii koronawirusa. 
Rodzice dzieci i uczestniczy zajęć otrzy-
mywali co tydzień linki do zajęć z instruk-
tażem i komentarzem prowadzących. 

Taka forma umożliwiła kontynuację zajęć 
po zamknięci WOK-ów.   

Spotkania i warsztaty dotyczą dziedzic-
twa kulturowego Tylmanowej i Ochotni-
cy. Będą się koncentrować na zwyczajach, 
obrzędach, tradycjach i innych elemen-
tach lokalnej kultury. W ramach warsz-
tatów powstaną filmiki promujące region 
i jego obrzędowość. 
Zajęcia organizowane są w ramach zada-
nia „My górale i nasza tożsamość” reali-

Solistów oceniała komisja w składzie: 
Agnieszka Burkat – Liszka nauczyciel 
języka angielskiego w SP nr 1 w Nowym 
Targu, Agnieszka Bester nauczyciel języka 
angielskiego Manchester, Weronika Jahn 
nauczyciel fortepianu Szkoła Muzyczna 
I stopnia w Brzesku. 

Dzieci urozmaiciły sobie czas pandemii 
przygotowując się do konkursu. Dzięki 

Konkurs składał się z dwóch kategorii: 
literackiej i malarskiej oraz był rozstrzyga-
ny z podziałem na klasy IV – VI i VII – VIII. 
Jego tematem przewodnim były przodków 
zwyczaje, czyli dawna kultura, obrzędy 
i tradycje kultywowane przez mieszkańców 
Ochotnicy i Tylmanowej. Celem Konkursu 
było przypomnienie, przedstawienie i pro-
mocja dawnych tradycji widzianych oczami 
młodych artystów.

Prace literackie i malarskie, ze względu 
na stan epidemii, były przesyłane przez 
uczestników pocztą tradycyjną na adres: 
Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej, 
os. Kozielce 297, 34-451 Tylmanowa.
Warunkiem przystąpienia do Konkursu 

WOK OCHOTNICA GÓRNA 

proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia 
NMP w Ochotnicy Górnej. W spotkaniu 
modlitewnym uczestniczyli tylko miesz-
kańcy os. Studzionki.

Zdjęcie: Andrzej Błachut 

WOK TYLMANOWA

było dostarczenie pracy literackiej wraz 
z podpisem: imię, nazwisko, klasa, nazwa 
szkoły, do której uczęszcza autor, numer 
telefonu, pisemne oświadczenie - zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych 
w celach związanych z rozstrzygnięciem 
konkursu literackiego i wystawą pokon-
kursową (podpisane przez rodzica lub 
opiekuna). Prace bez powyższych infor-
macji nie brały udziału w Konkursie.

Na zwycięzców Konkursu czekają atrak-
cyjne nagrody rzeczowe (m. in. tablety, 
czytniki e-booków, smartwatche). Do-
datkowo prace laureatów I miejsc w obu 
kategoriach zostaną opublikowane w ka-
lendarzu książkowym na 2021 r. Wszyst-

kie zaś zgłoszone do Konkursu prace 
zostaną zaprezentowane na wystawie 
podczas Jesiennego Etno Festiwalu „My 
górale”. Wtedy również zostaną wręczone 
nagrody. 

Szczegółowe informacje zawarte są w re-
gulaminie dostępnym w siedzibie WOK 
Tylmanowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
programu EtnoPolska 2020.  

zowanego przez WOK w Tylmanowej. 

Zapraszamy wszystkich: dzieci, młodzież, 
dorosłych i seniorów do uczestnictwa 
w warsztatach i spotkaniach. Starszych 
prosimy o dzielenie się swoją wiedzą, 
młodszych zachęcamy do poszukiwań 
i pogłębiania informacji o przeszłości swo-
jej małej ojczyzny. Szczegóły na plakacie.  

Dofinansowano ze środków Narodowego 
Centrum Kultury w ramach programu 
„EtnoPolska 2020”

muzyce, choć na chwilę zapominały 
o trudnej sytuacji na świecie. 

Konkurs organizowany był przez Miejski 
Ośrodek Kultury w Nowym Targu, SP nr 
1 oraz SP nr 11 w Nowym Targu. Płyty, 
nagrody książkowe dla dzieci ufundowa-
ła Dyrektor SP nr 1 oraz Pan Dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym 
Targu. Nad całością konkursu nadzorowali 

Dorota Kret oraz Tomasz Szlaga.
Gratulacje dla naszej podopiecznej Ka-
roliny Franczyk, która zdobyła III miejsce 
w kategorii kl. I – IV oraz koleżanki 
z Ochotnicy Górnej Martyny Kukuczki, 
która została wyróżniona w kategorii kl. 
V – VII. Brawo dziewczyny!
Tekst: MOK Nowy Targ 
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Jego narodziny były cudem. Gdy scho-
rowana Emilia Wojtyłowa dowiedziała się 
w 1919 r., że jest w ciąży, lekarz namawiał 
ją, by ratowała własne życie. Jego kalkulacja 
wydawała się prosta: ryzyko śmierci przy 
porodzie ‒ jeżeli kobieta w ogóle donosi 
ciążę ‒ było ekstremalnie wysokie, w domu 
potrzebował jej 13-letni syn, a trzy lata 
wcześniej pani Emilia straciła córkę ‒ 
dziewczynka żyła zaledwie 16 godzin.

Do serca matki przyszłego papieża racjonal-
ne rachuby nie trafiały. Miała swoje własne. 
Zgodne z wiarą w świętość każdego życia. 
Nie chciała zabić dziecka. Wsparł ją mąż, 
zapewniając opiekę wojskowego lekarza 
(źródło: www.krakow.ipn.gov.pl artykuł: 
Szkoła zawierzenia. Rodzice i brat Karola 
Wojtyły). 

Karol Wojtyła kilkakrotnie gościł 
w Ochotnicy i Tylmanowej, m. in. 
w 1955 r. jako ksiądz przebywał wraz 
z młodzieżą w Ochotnicy Górnej - os. 
Skałka czy w 1972 r. jako kardynał od-
prawiał mszę św. dla grup oazowych na 
Błyszczu w Tylmanowej, dlatego w naszej 
Gminie nie zapomniano o Jego urodzi-
nach. 

Z okazji 100. urodzin Jana Pawła II 
Wiejskie Ośrodki Kultury, w porozu-
mieniu z Centrum Myśli Jana Pawła II, 
od 17 maja prezentowały mieszkańcom 
Gminy Ochotnica Dolna wystawę „Karol 
Wojtyła. Narodziny.”. Również uczniowie 
szkół, mimo stanu epidemii, pamiętali 

W ubiegłym roku, w Gminie Ochotnica 
Dolna obchodzono 75. rocznicę Jego 
śmierci. Aby uczcić pamięć o zasłużonym 
dla historii Polski i Ochotnicy rodaku, 
wieża widokowa na Lubaniu została 
nazwana imieniem mjra Józefa Chlipały 
Lubańskiego. Wydarzenie miało miejsce 
1 września i zbiegło się z 80. rocznicą wy-
buchu II wojny światowej. Po uroczystej 
mszy św., podczas której modlono się za 
poległych na frontach I i II wojny świato-
wej, nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie 
tablicy pamiątkowej zamontowanej na 
wieży. 

18 maja 1920 r., w Wadowicach, przyszedł na świat Karol 
Wojtyła – Wielki Polak – późniejszy papież Jan Paweł II 
(1978 – 2005). 

22 maja 1944 r. zmarł major Józef Chlipała „Lubański”- 
ochotniczanin, syn Jana Kantego Chlipały i Katarzyny Runger. 

100. rocznica urodzin 
Jana Pawła II 

76. rocznica śmierci 
"Lubańskiego” 

o urodzinach Jana Pawła II i wraz z opie-
kunami przygotowali wyjątkowe materia-
ły online. 

Uczennice Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej Lena 
Gołdyn (klasa V) i Kinga Rapciak (klasa 
VI A) zaprezentowały swoje wykonanie 
utworu „Nie zastąpi Ciebie nikt”, który 
stał się hymnem obchodów urodzin 
Papieża Polaka. Dzieło zainicjowane przez 
Instytut Dialogu Międzykulturowego, do 
którego muzykę skomponował Romuald 
Lipko, a słowa Marek Dutkiewicz do tej 
pory doczekało się wielu odsłon – wśród 
nich nasza z Ochotnicy: https://www.
facebook.com/109422580470007/vide-
os/2738426109815651/

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Ochotnicy Dolnej przygotowała także 
okolicznościowy baner, informujący 
o 100. rocznicy urodzin, który zawisł na 
budynku szkoły. Zostały także opraco-
wane krótkie nagrania. https://www.
facebook.com/109422580470007/vide-
os/247028789870185/   

Z kolei Zespół Szkolno – Przedszkolny im. 
mjra H. Sucharskiego w Tylmanowej na 
swoim profilu facebookowym rozpo-
czął od 18 maja publikuję materiałów 
związanych z życiem i działalnością Jana 
Pawła II:
Bardzo mi to odpowiadało, żeby jeszcze 
jedną Mszę Świętą w tym roku odprawić na 
łonie natury. I w takich szczególnych oko-

licznościach. Przyznam się, że jeszcze w tak 
licznym gronie nie koncelebrowałem pod 
gołym niebem i na górach. Pod gołym nie-
bem to już, na Monte Cassino, ale na górach 
to jeszcze nie, zwłaszcza na Soblach ( bo ja 
przynajmniej tak te góry nazywam, tam za 
Dunajcem: Soble) I mam z nimi osobiście 
związane takie dość surowe wspomnienia. 
Więc bardzo się z tego cieszę. I cieszę się 
z tego, żeśmy tam zostali zlani przez deszcz, 
ale nie tak ostatecznie. Gorzej by było, 
gdybyśmy byli zlani ostatecznie. To wszystko 
było tak brzegiem światła, brzegiem cienia, 
brzegiem burzy, brzegiem słońca, brzegiem 
deszczu, brzegiem Suszy. W każdym razie 
ostatecznie nie byliśmy zlani, przynajmniej 
ja nie. A jeżeli ktoś ma inne doświadczenia, 
niech wystąpi. Ale wszystko dobrze się 
skończyło i wróciliśmy do Tylmanowej. Cytat 
z przemówienia ks. kardynała Karola 
Wojtyły na międzyoazowym dniu wspól-
noty w Tylmanowej w 1972 r. Szczegóły 
na Facebooku ZSP im. H. Sucharskiego 
w Tylmanowej. 

Z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła 
II Telewizja Polska uruchomiła specjalną 
stronę internetową www.jp2.tvp.pl na 
której można znaleźć m.in. programy, 
filmy dokumentalne poświęcone Ojcu 
Świętemu i wszystkie pielgrzymki, które 
zarejestrowały kamery TVP.

Obchody jubileuszu w różnych formach 
potrwają cały rok. Sejm RP ustanowił rok 
2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II.

Szczegóły wydarzenia znajdują się 
w linku: http://www.ochotnica.pl/
pl/211/4130/obchody-8-rocznicy-
wybuchu-ii-wojny-swiatowej.html

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

z automatu. Nie dał się wziąć żywcem, 
wolał bohaterską śmierć, od kuli.

Kapitan Józef Chlipała ps. „Lubański” 
został pośmiertnie awansowany do 
stopnia majora i pochowany na starym 
Cmentarzu Powązkowskim w Warsza-
wie. Pozostał na trwale w pamięci tych, 
którzy Go znali, jako szlachetny człowiek 
i wspaniały kolega, świetny oficer, dzielny 
żołnierz i gorący patriota. Dokładana 
biografia „Lubańskiego” tutaj: http://
www.ochotnica.pl/pl/211/3866/dzis-
75-rocznica-smierci-majora-jozefa-chli-
paly-lubanskiego-.html 
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18 maja obchodzona była 100. rocznica 
urodzin Karola Wojtyły. Z tej okazji plano-
waliśmy wielkie uroczystości, niestety ze 
względu na sytuację zagrożenia epide-
micznego nie mogliśmy się spotkać, żeby 
wspólnie uczcić to wielkie święto.

Nie znaczy to jednak, że zapomnieliśmy. 
Dzięki zaangażowaniu uczniów, rodziców, 
dyrekcji i nauczycieli udało się zrealizo-
wać kilka projektów.

Lena Gołdyn i Kinga Rapciak zaśpiewały 
piosenkę „Nie zastąpi ciebie nikt”. Piosen-
ka powstała specjalnie na rok św. Jana 
Pawła II, muzykę napisał Romuald Lipko, 
słowa Marek Dutkiewicz.Piosenka została 
nagrana w domu, przesyłana kilkakrotnie 

W dniach 16-18 czerwca 2020 r. 
21 uczniów naszej szkoły przystąpiło do 
egzaminu ósmoklasisty. Był to pierw-
szy w historii egzamin, który z powodu 
pandemii korona wirusa odbywał się 
w ścisłym rygorze sanitarnym. Uczniowie 
obowiązkowo musieli mieć maseczki, 
dezynfekowali ręce,  mieli mierzoną  tem-
peraturę. Każdy uczeń posiadał własne 
przybory do pisania oraz butelkę wody. 
W ciągu trzech dni ósmoklasiści zmagali 
się z zadaniami z języka polskiego, mate-
matyki i języka angielskiego.

Rozstrzygnięcie konkursu 
na NAJLEPSZEGO CZYTELNIKA 
w roku szkolnym  2019/2020
Wśród uczniów klasy I ,II i III najlepszy był 
Bartłomiej Konopka  z kl. I, który przeczy-
tał 51 książek.
Natomiast spośród uczniów klasy V – 
VIII  Klaudia Gołdyn z kl. V, przeczytała 
30 książek.

Gratulacje dla Bartłomieja i Klaudii.

W kategorii  klas młodszych najwięcej 
książek  przeczytała klasa III- 422 książki 
a w kategorii klas starszych klasa VI- 
126 książek.

Marek Mikołajczyk
- FINALISTĄ MAŁOPOLSKIEGO 
TEMATYCZNEGO KONKURSU 
BIBLIJNEGO 
Uczniowie naszej szkoły każdego roku 
brali udział w Małopolskim Tematycz-
nym Konkursie Biblijnym. W tym roku 
szkolnym Marek Mikołajczyk z klasy VI 
zakwalifikował się do etapu wojewódz-
kiego (pomyślnie zdał etap szkolny i 
rejonowy), ale w związku z zaistniałą  
sytuacją epidemii koronawirusa Konkurs 
Wojewódzki nie  został przeprowadzony.  

100. rocznica urodzin 
Patrona naszej szkoły 
– św. Jana Pawła II 
"Nie zastąpi ciebie nikt” 
– śpiewamy razem!
Ze względu na wyjątkową sytuację związaną z pandemią 
koronawirusa i zawieszeniem działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej szkoły zaplanowane na drugie 
półrocze działania nie odbyły się. Jednak, inaczej niż zwykle, 
uczciliśmy pamięć patrona naszej szkoły.

– z życzeniami - uczniowie Szkoły Podstawowej w Ochotnicy 
Górnej  

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W OCHOTNICY DOLNEJ

różnymi kanałami trafiła w końcu do Mar-
ka Rusnaka, który zmontował film.

Zaplanowaliśmy także, we współpracy 
z Centrum Myśli Jana Pawła II, wysta-
wę o życiu i dokonaniach Patrona. Nasi 
uczniowie mieli się z nią zapoznać pod-
czas uroczystości w szkole, ale w związku 
z zaistniałą sytuacją postanowiliśmy 
udostępnić ją w niedzielę 17 maja przy 
kościele parafialnym w Ochotnicy Dolnej.

Natomiast Monika Gabryś, uczennica 
klasy VIb i Zbigniew Chryczyk, absol-
went Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II 
w Ochotnicy Dolnej, które mieściło się 
w budynku naszej szkoły, zaprezentowali 
piękną gwarą utwór „Wspomnienie”.

Autorką wiersza jest Stanisława Gołdyn, 
nasza ochotnicka poetka. Nawiązuje 
w nim do autentycznego zdarzenia. Dla 
upamiętnienia związków ks. Wojtyły 
z miejscami, które lubił i gdzie najlepiej 
wypoczywał, wyznaczono „Papieskie 
Szlaki”. Na Papieskim Szlaku leży także 
Ochotnica, gdzie Karol Wojtyła przeby-
wał wielokrotnie. Z przekazów ustnych 
i książki Urszuli J. Własiuk „Ja tam u was 
byłem – pilnujcie mi tych szlaków” 
dowiadujemy się, że w styczniu 1955 r. 
grupa młodych fizyków z Krakowa zorga-
nizowała w przerwie semestralnej bazę 
narciarską w przysiółku Skałka w Ochot-
nicy Górnej, w domu Józefa i Katarzyny 
Janczurów. Ze Skałki czyniono wypady. 
Podczas jednej z dłuższych wypraw 
narciarskich (nocleg na skraju Studzionek), 
przy pięknej zimowej pogodzie, ks. Karol 
Wojtyła odprawił na powietrzu mszę św. 
na szczycie Lubania. Ołtarz ustawiono 
z nart, a świątynią była niezwykła zimowa 
sceneria gór z panoramą ośnieżonych Tatr 
w oddali.

Informacje ze szkoły...

Informacje ze szkoły...

Dla Wszystkich Mam 
z okazji Ich święta 

Egzamin przebiegł bez zakłóceń. Ucznio-
wie i członkowie zespołów nadzorują-
cych, mimo rygoru sanitarnego, poradzili 
sobie doskonale. 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA W OCHOTNICY DOLNEJ

Organizator Konkursu - Kurator Oświa-
ty - Pani Barbara Nowak wydała zarzą-
dzenie nr 11/20 z dnia 31 marca 2020r. 
wprowadzające zmiany w organizacji 
konkursów stwierdzające, że „W konkur-
sach przeprowadzonych w roku szkolnym  
2019/2020 nie wyłania się laureatów, 
a uczestnicy zakwalifikowani do etapu 
wojewódzkiego otrzymują tytuł finalisty”. 
Tytuł ten uzyskał  Marek. Sukces Marka  
jest kolejnym już osiągnięciem  w tym 
konkursie uczniów naszej szkoły.

Serdeczne Gratulacje dla Marka i Jego 
Rodziców.
Składam życzenia dalszych sukcesów.

Egzamin na kartę rowerową
25.06.2020roku odbył się w naszej szkole 
egzamin na kartę rowerową. Pod czujnym 
okiem policjantów, uczniowie kl.V pre-
zentowali swoje umiejętności jazdy na ro-
werze. Wszystkim uczestnikom egzaminu 
gratulujemy i życzymy bezpiecznej jazdy!

Projekt: „Wnuczka, wnuczek 
edukuje — babcia, dziadek się 
stosuje!”.
Kl. VI wzięła udziału w projekcie organi-
zowanym przez Komendę Wojewódzką 

Policji w Krakowie wraz z Małopolskim 
Kuratorem Oświaty pt. „Wnuczka, 
wnuczek edukuje — babcia, dziadek się 
stosuje!”.

Celem projektu była integracja między-
pokoleniowa, w której dzieci i młodzież 
w ciekawy, atrakcyjny i komunikatywny 
sposób poinformowali seniorów, jak nie 
stać się ofiarą oszustwa.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W OCHOTNICY GÓRNEJ

 „Matka, która wszystko rozumie,
sercem ogarnia każdego z nas.
Matka zobaczyć dobro w nas umie,
ona jest z nami w każdy czas”

W tym szczególnym dniu dziękujemy 
Wam, Drogie Mamy, za wszystko:
za obecność, za serce , którym kochacie 
bezinteresownie,
za oczy, którymi dostrzegacie piękno 
świata i potrzeby ludzi,

za Wasze spracowane ręce, 
które spieszą z pomocą.
Życzymy
pogody ducha w chwilach zwyczajnych, 
przyziemnych
i wzniosłych przeżyć w chwilach 
niecodziennych,
życzymy dużo sił, odwagi, wytrwałości 
w pokonywaniu wszelkich życiowych 
przeszkód i miłości, wdzięczności, 
zrozumienia, docenienia, zwłaszcza od 

najbliższych.
Wszystkiego dobrego!
 

Społeczność Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Ochotnicy 

Górnej

Uczniowie wraz z opiekunami przygoto-
wali na tę okazję przepiękny wideoklip. 
Zapraszamy do jego odsłuchania na 
stronie szkoły lub www.ochotnica.pl
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Konkurs Piosenki Angielskiej
W 18. Ogólnopolskim Konkursie Piosenki 
Angielskiej zorganizowanym on-line przez 
MOK w Nowym Targu Martyna Kukuczka 
z klasy VII otrzymała cenne wyróżnienie 
i stopnia. Przesłuchania do 18. konkursu 
miały odbyć się w marcu. Niestety, pan-
demia sprawiła, iż został przeprowadzony 
i rozstrzygnięty zdalnie 15 maja. Do 
konkursu zgłosiło się 85 solistów z całego 
kraju. Poziom wykonań konkursowych był 
bardzo wysoki.

Dzień Matki
Z okazji Dnia Matki Kasia Bulanda 
i Martyna Kukuczka pod kierunkiem pana 
S. Urbaniaka przygotowały i nagrały dla 

W tym trudnym czasie nie mogliśmy 
spotkać się i świętować, ale nauczyciele 
dołożyli wszelkich starań, aby upamiętnić 
i godnie uczcić święto szkoły. Uczniowie 
natomiast podjęli wyzwanie i świetnie się 
spisali. Zorganizowano konkurs pla-
styczny, sondę na temat patronki 
szkoły, poświęcono lekcje jej twórczości. 
Wszystkie te działania zostały zebrane 
w całość i powstał padlet, którym chcemy 
się z Państwem podzielić. Zachęcamy do 
lektury. Padlet można obejrzeć na stronie 
szkoły. 

Informacje ze szkoły...

W tym roku szkoła im. Marii Konopnickiej w Ochotnicy Górnej 
obchodziła 35. rocznicę nadania imienia szkole 
i 3. rocznicę nadania sztandaru. 

Podsumowanie święta szkoły 
im. Marii Konopnickiej 
w Ochotnicy Górnej

mam piosenkę, której można posłuchać, 
klikając w link: https://www.youtube.
com/watch?v=vhjqdJ6fotY.

Akcja krwiodawstwa
31 maja z inicjatywy dyrektora Szkoły 
Podstawowej im. Marii Konopnickiej 
już po raz trzeci odbyła się w Ochotnicy 
Górnej akcja zbiórki krwi. W tym szcze-
gólnym czasie pandemii COVID-19 udało 
się zebrać ponad 10 litrów krwi. To piękny 
dar serca. Nas niewiele kosztuje, a komuś 
ratuje życie. 

Konkursy czytelnicze
Uczniowie, mimo nieobecności w szkole, 
nie tracili kontaktu z książką. W „onlino-
wej” bibliotece odbywały się konkursy 
czytelnicze ze znajomości treści książek: 
klasa II czytała „Dziewczynkę z par-
ku”, klasa III - „Detektywa Pozytywkę”, 
klasa IV – „Nazywam się… Jan Paweł II”, 
klasa Va – „Nazywam się … Maria Curie 
Skłodowska”, klasa Vb – „Nazywam się… 
Mikołaj Kopernik”.

Wśród czytelników wyróżnili się: klasa II 
- Magdalena Kowalczyk, Hubert Chrobak 
– I miejsce, Magdalena Szlaga – II miejsce, 
Aneta Wygrecka – III miejsce; klasa III - 
Filip Kiełbasa – I miejsce, Kinga Buczek, 
Małgorzata Puchomirska – II miejsce, 
Maja Chrobak – III miejsce. W klasach 
IV-VI wyróżnili się: klasa IV - Maria 
Hubiak, Zuzanna Foks, Agata Królczyk, 
Jan Wąchała; klasa Va - Patrycja Polaczyk, 
Aleksandra Wójciak, Kacper Niewiadomy, 
Gabriela Groń, Alicja Wygrecka, Natalia 

Szlaga; klasa Vb - Piotr Kiełbasa, Anna 
Gierczyk, Oliwia Chrobak.

„Kangur”
W konkursie „Kangur Matematyczny”, 
który odbywał się dla poszczególnych 
klas w dniach 2 – 4 czerwca dwie osoby 
ze szkoły zdobyły wyróżnienie. Są to: Jan 
Ludwin z klasy czwartej i Antoni Wąchała 
z klasy siódmej.

Karta rowerowa
Uczniowie, którzy ukończyli 10 lat przy-
stąpili do egzaminu na kartę rowerową. 
Egzamin składał się z dwóch części - teo-
retycznej i praktycznej. Teorię uczniowie 
zaliczali 15.06.2020 r., rozwiązując quiz. 
Natomiast egzamin praktyczny odbył się 
17.06.2020 r. pod nadzorem przedstawi-
cieli policji oraz nauczycieli - p. Gierczyk 
i p. Komorka. Przygotowanie odbywało 
się w ramach realizowanej w szkole 
innowacji „Karta rowerowa z kahootem” 
z wykorzystaniem aplikacji kahoot. W tym 
roku do egzaminu przystąpiło 17 uczniów 

i wszyscy pozytywnie zaliczyli egzamin. 
Poszczególne etapy egzaminu odbywały 
się z zachowaniem najwyższych norm 
i restrykcji sanitarnych. 

Egzamin ósmoklasisty
Nasi ósmoklasiści napisali egzamin. 
W tym roku w szczególnym czerwco-
wym terminie i niezwykłych warunkach 
obostrzeń sanitarnych. Do egzaminu 
wszyscy przystąpili w pierwszym terminie 
w dniach 16-18 czerwca i stres mają 
za sobą. Teraz czekamy na wyniki do 
31 lipca.

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

W naszej szkole pomimo pandemii 
przypomnieliśmy o tematyce ekologicz-
nej w związku z Dniem Ziemi, w ramach 
którego opiekunowie świetlicy zorga-
nizowali konkursy: „ZIEMIA – MOJE 
MIEJSCE” oraz „EKOSKARBONKA”. Prace 
nadesłane przez uczniów świadczyły 
o zdolnościach i niezwykłej kreatywności 
uczestników. Można je zobaczyć na Face-
booku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
im. mjra H. Sucharskiego w Tylmanowej.  

W międzygminnym konkursie fotogra-
ficznym „ Zasmakuj się w książkach”, 
zorganizowanym przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Krościenku nad Dunajcem 
wyróżnienie zdobył uczeń klasy III Bartło-
miej Michałczak, przygotowywany przez 
panią Annę Piszczek. 

Z okazji 100. rocznicy urodzin Karola 
Wojtyły - Jana Pawła II w naszej szkole 
zrealizowaliśmy szereg działań, które 
zaprezentowaliśmy online w dniach 18-30 
maja 2020r. Ich efekty można zobaczyć 
na Facebooku naszej szkoły. 
W tym czasie dzięki wzajemnej współpra-
cy przygotowaliśmy jedenaście odcinków 

Informacje ze szkoły...
filmowego projektu „Nasza młodzież 
czyta dzieciom”. W ten sposób popula-
ryzowaliśmy książkę księdza Wacława 
Oszajcy pt. „Nasz przyjaciel papież Jan 
Paweł II”, której fragmenty dla młodszych 
koleżanek i kolegów przeczytali uczniowie 
klas VI, VII i VIII oraz absolwenci szkoły.

W związku z tą uroczystością przygoto-
waliśmy również nagranie pt. „W drodze 

do świętości – świadectwo życia i dar 
powołania”, w którym przedstawiliśmy 
historię życia Jana Pawła II, opowiedzianą 
przez najbliższych i świadków wydarzeń. 
Ich wspomnienia zaprezentowali ucznio-
wie z klas III, VI, VII, VIII oraz absolwenci 
szkoły. 

Dużym zainteresowaniem wśród uczniów 
cieszyły się zorganizowane przez nas kon-
kursy: plastyczne („Jan Paweł II i dzieci”, 
„Jan Paweł II i przyroda”, „Graficzna inter-
pretacja słów Jana Pawła II”) oraz literacki 
(„List do Jana Pawła II”).

Uczniowie klasy trzeciej przygotowy-
wali lapbooki poświęcone osobie Jana 
Pawła II. 
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Natomiast czwartoklasiści opracowali 
komiks multimedialny związany z życiem 
Papieża Polaka. Na Facebooku naszej 
szkoły pojawiły się również retrospekcje 
ze zdjęciami Ojca Świętego w Tylmanowej 
oraz tekstem kazania, które wygłosił na 
Błyszczu.

Opublikowaliśmy gazetkę internetową 
w dwóch częściach, w której znalazły się, 
m.in., unikatowe wspomnienia miesz-
kańców Tylmanowej związane z Janem 
Pawłem II, których fragmenty zamiesz-
czamy poniżej.

Babcia ucznia klasy 8 wspomina:
tego dnia w nasze góry wędrowało bardzo 
dużo oaz. Jednak nikt do tego zbytnio nie 
przywiązywał wagi, kto szedł i dokąd. Szli 
księża, siostry zakonne, klerycy i oczywi-
ście bardzo dużo młodzieży. Po wyjściu 
na Jaworze, czyli teraz nazywany Błyszcz, 
odprawiali tam Mszę Świętą, różaniec, 
a wędrując w górę drogę krzyżową. 
Ten dzień dla oazy okazał się niezbyt 
przyjemny. Kiedy przybyli na miejsce 
okazało się, że w górach pogoda zmieniła 
się bardzo szybko i gwałtownie. Młodzież 
została zmuszona do szybszego powrotu 
na dół. Zaczął padać deszcz, słychać było 
silne grzmoty i obfity grad. Powrót z gór 
nie był taki prosty, ponieważ po deszczu 
na drogach powstało okropne błoto 
i zrobiło się ślisko. Zejście z gór stało się 
trudne i uciążliwe, szczególnie dla księży 
w sutannach.

Opowiada babcia dalej, że pewien ksiądz 
– oczywiście był to Karol Wojtyła - jesz-
cze miał z młodzieżą odprawiać Mszę Św. 
w starym kościółku i bardzo się spieszyli. 
Pech chciał, że Wojtyła nieszczęśliwie 
poślizgnął się i upadł w błoto. Wybru-
dził sutannę, więc coś z tym trzeba było 
zrobić. Kiedy byli już na dole, w naszym 
osiedlu Kozuby, siostry zakonne przyszły 
do babci i prosiły o czystą wodę. Babcia 
nalała wody do wiader i wyniosła na pole. 
Jak się okazało, trzeba było oczyścić za-
brudzoną błotem sutannę. W pośpiechu 
babcia i siostry wyczyściły sutannę jak 
tylko mogły najlepiej. Wspomina babcia, 
że było to coś niezwykłego. Pomimo 
tak niefortunnej sytuacji od ks. Karola 

biło takie ciepło i uśmiech na twarzy. 
Miły głos i ciepłe słowa obrócone w żart 
słyszy babcia do dziś. Kiedy to opowia-
da i wspomina ten dzień, widać radość 
i uśmiech z tego powodu, że miała okazję 
spotkać św. Jana Pawła II z tak bliska, 
pomimo że w tak nietypowej sytuacji. 
Dodaje również, że było to jedyne takie 
bliskie spotkanie z Papieżem, wtedy jesz-
cze jako księdzem Karolem Wojtyłą.

Dziadek uczennicy z klasy 6 wspominał:
były to lata 70-te. W Tylmanowej trwały 
oazy, na które Karol Wojtyła przyjechał. 
Wtedy był jeszcze kardynałem. Młodzie-
ży na oazach było sporo, bo zjeżdżali się 
z różnych stron kraju, a trwały wakacje. 
Byli oni wszyscy niezwykle mili i we-
seli. Na oazy przyjeżdżali opiekunowie 
poszczególnych grup, między innymi 
kardynał Karol Wojtyła. 
Mój dziadek prowadził 
wtedy kiosk. Pewnego dnia 
przyszedł do niego - jako 
klient - Karol Wojtyła. Było 
to około 9: 00 rano. Miał na 
sobie cywilne ubrania, czyli 
krótkie spodenki i białą 
koszulę.

- Szczęść Boże. Ma pan 
może kartki widokówki? – 
zapytał kardynał.
- Tak, mam. – odpowiedział 
dziadek, nie zdając sobie 
sprawy z kim ma do 
czynienia. Traktował go jak 
najzwyklejszego klienta.
- Co by był ze mnie za 
sprzedawca i co za kiosk 
bez kartek? - zażartował 
dziadek.
Miał akurat nowy towar 
w kiosku.
- Poproszę pięćdziesiąt. – 
odparł kardynał.
Dziadek bardzo się zdziwił, 
słysząc, jakiej ilości 
potrzebuje kardynał Karol 
Wojtyła i żartobliwie spytał:
- Po co panu tego aż tyle?
Lecz kardynał odpowiedział:
- Oj, gdybym chciał 
kupić wszystkim to by 
panu w kiosku brakło. – 
odpowiedział.
Dziadka zdziwiła ta odpowiedź. Od 
tamtego momentu wiedział, że ma do 
czynienia z kimś wyjątkowym. Podał mu 
całą paczkę.
- Nie widział pan przypadkiem grup 
młodzieży z opiekunami?- zapytał Karol 
Wojtyła.
- Owszem, widziałem, szli w stronę 
Krościenka. – odpowiedział dziadek.

- Bardzo dziękuje i do widzenia! – 
powiedział i wyszedł.
-Do zobaczenia!

Te wyjątkowe wspomnienia rodziców 
i dziadków związane z Janem Pawłem II 
zgromadzili uczniowie klas IV-VIII. Nad 
działaniami w ramach 100. rocznicy 
urodzin Karola Wojtyły - Jana Pawła II 
w naszej szkole czuwali: p. Anna Kozielec, 
Bożena Tworek, Maria Konopka, Anna 
Piszczek, Ewa Kaput, Katarzyna Ligas, 
ks. Piotr Madej.

Podziękowaliśmy naszym rodzicom, 
a w szczególności mamom z okazji ich 
święta za: opiekę, wychowanie, miłość, 
troskę, wsparcie w trudnych chwilach, 
spełnione marzenia, poświęcony czas 
i cierpliwość. 

Nasi uczniowie mogli sprawdzić swoje 
umiejętności matematyczne, biorąc udział 
od 2 do 5 czerwca 2020r. w Międzynaro-
dowym Konkursie „Kangur Matematycz-
ny”, przeprowadzanym online. Wyróż-
nienia zdobyli: Dawid Monterian (kl. IIb), 
Adrian Jurek (kl. III), Maksymilian Ligas 
(kl. III), Urszula Mikołajczyk (kl. VII). 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W TYLMANOWEJ

Informacje ze szkoły...
Na czas zagrożenia pandemią koronawi-
rusa nasza szkoła, podobnie jak wszystkie 
szkoły i przedszkola zawiesiła działalność 
na dotychczasowych warunkach. Edu-
kacja przeniosła się na ten czas do sieci. 
Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie 
uczestniczyli w zajęciach za pośrednic-
twem dostępnego sprzętu. Dla uczniów 
starszych klas nie jest to wyzwanie, 
jednak młodsze dzieci musiały odnaleźć 
się w nowym systemie.

Nauczyciele starali się być jak najbliżej 
swoich uczniów i wychowanków, by 
pomóc im przetrwać ten trudny dla nas 
wszystkich czas. Każdego dnia pokony-
wali wszelkie ograniczenia techniczne 
i trudności związane z telekomunikacją, 
by realizować podstawę programową, 
prowadzić konsultacje oraz komunikować 
się z naszymi uczniami. Wszystkim nam 
brakowało  wspólnych spotkań w szkole 
i normalnego, szkolnego życia. Mimo za-
istniałej sytuacji nasi uczniowie świetnie 
radzili sobie w każdej sytuacji.

30.03.2020 roku uczniowie klasy VIII 
pisali próbny egzamin online z języka 
polskiego, matematyki i języka angielskie-
go. Wszyscy wzięli udział w egzaminie, 
wykazując się wiedzą nie tylko z zakresu 
danego przedmiotu, ale również umiejęt-
nościami TIK podczas zdalnej pracy.

Biblioteka szkolna wychodząc uczniom 
naprzeciw przygotowała dla całej spo-
łeczności listę portali i stron interneto-
wych gdzie dostępne są lektury szkolne 
znajdujące się w domenie publicznej. 
Uczniowie w łatwy i przyjazny sposób 
mogli zapoznać się z szerokim wyborem 
lektur. Największą zaletą serwisu jest 
to, że wszystkie pozycje są dostępne 

bezpłatnie, bez konieczności zakładania 
konta i logowania. Korzystając z ebo-
oków, bądź audiobooków uczniowie mo-
gli bez wychodzenia z domu zanurzyć się 
w ulubionej książce. Każdy czytelnik mógł 
skorzystać z następujących portali:

WolneLektury.pl
Znana i lubiana, całkowicie darmowa bi-
blioteka cyfrowa zawierająca ponad 5500 
tytułów, w tym wiele szkolnych lektur. 
Ebooki są dostępne w wielu formatach, 
w tym na czytniki. Serwis zawiera także 
audiobooki. Wszystko dostępne jest za 
pomocą wygodnej, darmowej aplikacji 
(smartfony Android i iPhone). Projekt 
fundacji Nowoczesna Polska.

Lektury.gov.pl
Serwis zawiera wiele szkolnych lektur 
wraz z ich wykazem oraz opisami. Książki 
są dostępne online oraz do pobrania 
w wielu formatach, także na czytniki. Pro-
jekt realizowany w ramach Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej.

ChmuraCzytania.pl
Chmura Czytania zawiera ciekawe książki 
polskich i zagranicznych autorów m.in. 
Conrada, Kafki czy Czechowa. Nie wyma-
ga logowania.

Polona.pl
Największa w Polsce biblioteka cyfrowa. 
Zawiera stare książki oraz inne zdigitalizo-
wane zbiory. 

Niebywałą okazją do pokazania swoich 
talentów pisarskich, artystycznych i infor-
matycznych był konkurs ogłoszony przez 
bibliotekę szkolną w związku z obchodami 
Święta Patrona Szkoły - ks. Jana Twar-
dowskiego. Konkurs przeprowadzono 

w trzech kategoriach:
Kategoria I – dedykowana była dla 
uczniów klas młodszych 0 - III, a polegała 
na wykonaniu ilustracji do wybranego 
wiersza lub utworu prozatorskiego. 
Tematem przewodnim tej kategorii była: 
,,Przyroda w utworach ks. Jana Twardow-
skiego”.

W dniach 16 – 18 czerwca 2020r. odbył 
się w naszej szkole egzamin ósmoklasisty, 
w czasie którego uczniowie byli egza-
minowani w zakresie języka polskiego, 
matematyki i języka angielskiego, a teraz 
z niecierpliwością oczekują na wyniki. 

O znaczeniu właściwego odżywiania przy-
pomniano wszystkim w ramach konkursu 
„Wiem co jem – mam przepis”, zorgani-
zowanego przez panie: Bożenę Tworek 
i Urszulę Jasiurkowską – Radłowską. 
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Kategoria II – skierowana do wszystkich 
uczniów, której celem było napisanie 
wiersza o patronie ks. Janie Twardowskim  
inspirowanym jego twórczością .

Kategoria III – kierowana do uczniów klas 
VII i VIII, której celem było wykonanie 
prezentacji multimedialnej o patronie 
ks. Janie Twardowskim, a tematem była: 
,,Nadzieja i wiara w wierszach ks. Jana 
Twardowskiego’’.

Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy 
wzięli udział w konkursie za pomysło-
wość, celowość zastosowania środków 
artystycznego wyrazu, zastosowa-
nie różnorodnej techniki plastycznej, 
umiejętność posługiwania się językiem 
jako tworzywem literackim, umiejętność 
formowania myśli i odpowiedzialność za 
słowo, twórcze myślenie i kreatywność. 

Młodsi i najmłodsi uczniowie poprzez ak-
tywny udział w zajęciach online zdobywali 
nową wiedzę oraz doskonalili swoje umie-
jętności. Ich ogromne zaangażowanie 
we własny rozwój ma odzwierciedlenie 
w pracach przez nich wykonanych. 

Natomiast uczniowie kl. III po lekcji 
„Piękno w poezji”, zamarzyli… by choć 
na chwilę zostać poetą. Tworzyli własne 
utwory poetyckie. 

Zachowując warunki bezpieczeństwa sa-
nitarnego 9 czerwca 2020 roku uczniowie 
klasy IV wraz z rodzicami w 10 minuto-
wych odstępach czasowych stawili się 
przed budynkiem szkoły w celu przystą-
pienia do części praktycznej egzaminu na 
kartę rowerową zorganizowanego przez 

Panią Marię Konopkę. Zdającym towa-
rzyszyło bardzo dużo emocji i wrażeń. 
Część praktyczna stanowiła szczególne 
wyzwanie, gdyż wymagała dużej kon-
centracji uwagi i sprawności fizycznej 
oraz zachowania równowagi. Ostatecznie 
wszyscy uczniowie pokonali wyznaczoną 
trasę przejazdu i tym samym uzyskali 
oczekiwane uprawnienia.

Klasa VII i VIII wzięła udział w zajęciach 
online z zakresu edukacji prawnej w ra-
mach akcji „Lekcje z Temidą”. Program 
ten miał na celu podniesienie poziomu 
wiedzy oraz świadomości prawnej wśród 
dzieci i młodzieży. Uczniowie dowiedzieli 
się, dlaczego ludzie stworzyli prawo, 
jak należy reagować na prześladowanie 
w szkole i Internecie, gdzie szukać pomo-
cy, gdy padnie się ofiarą przestępstwa, 
jakie prawa ma konsument, jak dostać się 
na studia prawnicze i co można po nich 
robić.

„Lekcje z Temidą” organizuje Fundacja 
Altum. Program finansowany jest ze środ-
ków Funduszu Sprawiedliwości, którego 
dysponentem jest Minister Sprawiedli-
wości.

26 czerwca 2020 r. zakończyliśmy, ten 
tak trudny dla nas wszystkich, rok szkolny 
2019/2020.

Otwarcie orlików 

Światowy Dzień Roweru 

• Na jednym boisku może jednocześnie 
przebywać 14 osób i 2 trenerów
• Uczestnicy dokonują rezerwacji oraz 
zgłaszają swoją obecność u animatora
(Ochotnica Górna: nr telefonu: 
882 339 628, Ochotnica Dolna: 
nr telefonu: 517 431 377)
• Obowiązuje zachowanie dystansu 
społecznego
• Obowiązku zakrywania ust i nosa nie 
mają wyłącznie osoby przebywające na 
boisku, w momencie dotarcia na dany 
obiekt sportowy zgodnie z zasadami 
ogólnymi,
• Nie ma możliwości korzystania z szatni 
oraz węzła sanitarnego z wyjątkiem WC

Gmina Ochotnica Dolna promuje podob-
ne wartości, dlatego dla rowerzystów 
przygotowała niemal 140 km oznako-
wanych szlaków w otoczeniu przyrody. 
Zainteresowanym na początek proponu-
jemy poniższe trasy:

Trasa 1. Ochotnica Dolna – Przełęcz 
Wierch Młynne – Wierch Lelonek – Gorc 
– Hale Podgorcowe – dolina potoku 
Gorcowy – Ochotnica Dolna. Dystans: 
ok. 19 km. Stopień trudności: łatwa.

• Obowiązuje dezynfekcja rąk dla wcho-
dzących i wychodzących z obiektu
• Obowiązuje dezynfekcja urządzeń 
obiektu: sprzęt sportowy, klamki, wejścia, 
WC, itp.
• Uczestnicy korzystają z osobistego 
sprzętu treningowego
• Sprzęt udostępniany przez animatora 
jest dezynfekowany po każdym użyciu.
 
ORLIKI BĘDĄ OTWARTE 
W GODZINACH:

OCHOTNICA DOLNA:
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK: 16:00 - 20:00
SOBOTA: 10:00 - 14:00

Ogólne zasady korzystania z infrastruktury wielofunkcyjnej boiska 
Orlik, obowiązujące od 18 maja 2020 r. do odwołania

3 czerwca, świętujemy Światowy Dzień Roweru. Celem tego święta 
jest promowanie roweru jako niedrogiego i ekologicznego środka 
transportu, który jednocześnie pozytywnie wpływa na zdrowie ludzi 
i Ziemi. 

OCHOTNICA GÓRNA:
MAJ, PAŹDZIERNIK: PIĄTEK, SOBOTA, 
NIEDZIELA: 08.00 - 20.00
CZERWIEC, WRZESIEŃ: 
CODZIENNIE - 08.00 - 20.00
LIPIEC, SIERPIEŃ: CODZIENNIE 
- 08.00 - 21.00

Trasa 2. Ochotnica Górna – dolina potoku 
Jaszcze – dolina potoku Małe Jaszcze 
–Przehyba – Jamne – Ochotnica Górna. 
Dystans: ok. 14km. Stopień trudności: 
bardzo trudna, tylko dla doświadczonych 
rowerzystów.

Trasa 3. Tylmanowa Rzeka – dolina 
Ochotnicy – os. Janczury – os. Osobie – 
os. Buciory – Tylmanowa Rzeka. Dystans 
ok. 10 km. Stopień trudności: łatwa.

Trasa 4. Ochotnica Dolna – Ochotnica 
Górna – Jamne – dol. Pierdułowskiego 
Potoku – Hale Podgorcowe – Gorc – 
Wierch Lelonek – Przełęcz Wierch Młyn-
ne – Ochotnica Dolna. Dystansok. 24 km. 
Stopień trudności: średnio trudna

Przy okazji tego święta chcieliśmy poin-
formować o nowym terminie etapowego 
wyścigu rowerowego Ochotnica MTB 
4Towers, który w tym roku odbędzie się 
w dniach 6-9 sierpnia. Podczas wydarze-
nia miłośnicy górskich wyścigów rowero-
wych będą zdobywali 4 wieże położone 
na najwyższych szczytach na krańcach 
pięknej Doliny Ochotnicy. Szczegółowe 
informacje dostępne są na stronie: 
www.ochotnicamtb4towers.pl

Poniżej zamieszczamy kilka archiwalnych 
zdjęć z ubiegłorocznych wydarzeń rowe-
rowych tj. Nowy Targ Road Challenge, 
Ochotnica MTB 4 Towers oraz III Gminny 
Wyścig Rowerowy o Puchar Wójta, które 
odbyły się w Gminie Ochotnica Dolna.  
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najmłodszych mieszkańców 
Gminy Ochotnica Dolna 

Trybuny na stadionie klubu 
piłkarskiego Gorc Ochotnica 
naprawione 

W przypadku dużej liczby osób prze-
bywających na terenie placu, prosimy 
o wybranie innej lokalizacji na wypoczy-
nek i zabawę.

Dodatkowo w trosce o naszych najmłod-
szych mieszkańców Gminy przypominamy 
o obowiązku zasłaniania twarzy w sytuacji 
kiedy nie ma możliwości zachowania 
dwumetrowego dystansu pomiędzy użyt-
kownikami (przepis ten nie dotyczy dzieci 
poniżej 4 roku życia).

Prosimy o zapoznanie się z zasadami 
korzystania z placów zabaw zamieszczo-
nymi poniżej: 

Członkowie Klubu Gorc Ochotnica we 
współpracy z pracownikami Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy 
Dolnej dokonali prac naprawczych na 
stadionie: zostały zespawane wyłamane 
ramy i odbudowane kraty podestowe. 
Cały teren uprzątnięto i oczyszczono ze 
śmieci. 

Informujemy, że na terenie boiska znajdu-
ją się kosze oznakowane herbem Gminy 
Ochotnica Dolna i Klubu. Prosimy, aby 
korzystający ze stadionu umieszczali tam 
śmieci i dbali o porządek. 

Dbajmy wszyscy o nasze wspólne dobro! 

Od 12 czerwca 2020 r. zostały otwarte place zabaw przy szkołach 
podstawowych na terenie Gminy Ochotnica Dolna. Jednakże 
wobec panującego w Polsce stanu epidemii zwracamy się z prośbą, 
aby z placów zabaw korzystać z zachowaniem odpowiedniego 
reżimu sanitarnego.

W ostatnim czasie na stadionie LZS KS Gorc Ochotnica zostały 
częściowo zniszczone trybuny. 

ZASADY KORZYSTANIA Z PLACU 
ZABAW
 
1. Na plac zabaw przychodzimy 
z osobami, z którymi przebywamy 
na co dzień.
2. Najlepszy czas na zabawę to 
godziny poranne lub wczesno popołu-
dniowe, kiedy odwiedzających jest mniej.
3. W przypadku dużej liczby osób 
przebywających na terenie placu, prosimy 
o wybranie innej lokalizacji na wypoczy-
nek i zabawę.
4. Należy pamiętać o bezpiecznej 
odległości od innych przebywających na 
placu zabaw.

5. W sytuacji kiedy nie ma możli-
wości zachowania 2 metrowego dystansu 
pomiędzy użytkownikami (nie dotyczy 
dzieci poniżej 4 roku życia), należy zasła-
niać nos i usta.
6. Po zabawie, należy zdezynfeko-
wać ręce.
7. Stosujmy się do bieżących 
komunikatów służb sanitarnych

Pamiętajmy, że jako rodzice jesteśmy 
odpowiedzialni nie tylko za siebie ale 
i za innych. Mając na uwadze troskę 
o naszych najbliższych, z którymi nasze 
dzieci mają kontakt, zmniejszajmy ryzyko 
rozprzestrzeniania się wirusa.

Brak skrzynki będzie skutkował awizowa-
niem przesyłek w placówce pocztowej.

Skrzynkę można zakupić również w pla-
cówkach Poczty Polskiej.

W związku z wprowadzonymi na terenie 
naszego kraju ograniczeniami, związa-
nymi z rozwijającą się ciągle pandemią 
wirusa COVID-19, a także w trosce 
o zdrowie i bezpieczeństwo klientów oraz 
pracowników ZGK w Ochotnicy Dolnej 
informujemy, że wstrzymane zostaje do 
odwołania wykonywanie przez pracow-
ników Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Ochotnicy Dolnej odczytów wodomie-
rzy w nieruchomościach klientów, dla 
których usługi są rozliczane na podstawie 
wskazań wodomierzy. 

Piękna pogoda sprawiła, że panoramy 
roztaczające się ze szczytu były przej-
rzyste i urokliwe. Grupa otrzymała od 
pracowników Urzędu Gminy w Ochotnicy 
Dolnej, sprawdzających właśnie tego dnia 

Informacja Poczty Polskiej 
dotycząca skrzynek 
pocztowych

Wstrzymanie odczytów 
wodomierzy

Seniorzy z Limanowej 
odwiedzili Gorc 

W sytuacji ogłoszonego stanu epidemii zwracamy się z uprzejmą 
prośbą o zamontowanie przed Państwa posesją skrzynki pocztowej, 
do której listonosz będzie mógł doręczać korespondencję 
nierejestrowaną. Prośba ta podyktowana jest zarówno troską 
o zdrowie jak i obowiązkiem posiadania skrzynki nałożonym ustawą 
z dn. 23.11.2012 r. art. 40.1.

Informacja dotycząca wstrzymania przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Ochotnicy Dolnej odczytów wodomierzy

18 maja grupa seniorów z Limanowej należących do Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku zdobyła wieżę na Gorcu. 

Zachęcamy także do skorzystania z usłu-
gi: POLECONY DO SKRZYNKI.

USŁUGA JEST BEZPŁATNA. Polega 
na dostarczaniu przesyłek poleconych 

bezpośrednio do Państwa oddawczej 
skrzynki pocztowej. O pozostawieniu 
przesyłki w skrzynce zostaniecie Państwo 
poinformowani poprzez sms albo e-mail. 
Wystarczy wypełnić i złożyć w placówce 
lub przekazać listonoszowi formularz 
(do pobrania stronie www.ochotnica.pl)  

Dziękujemy!
Pracownicy Poczty Polskiej 

W związku z powyższym ilość odprowa-
dzanych ścieków dla tych nieruchomości 
będzie ustalana na podstawie średniej 
ilości odprowadzonych ścieków we wcze-
śniejszych okresach rozliczeniowych.

Zachęcamy również wszystkich naszych 
klientów do korzystania z możliwości 
otrzymywania faktur za nasze usługi 
w wersji elektronicznej - na podany adres 
mailowy. W celu skorzystania z takiego 
rozwiązania należy wypełnić i podpisać 
oraz dostarczyć do siedziby naszego 

zakładu (ZGK w Ochotnicy Dolnej; os. 
Hologówka 191C, 34-452 Ochotnica 
Dolna) stosowne oświadczenie.

W razie jakichkolwiek pytań lub nieja-
sności prosimy o kontakt telefoniczny (nr 
tel.18 262 60 28) lub mailowy na adres 
e-mail:  biurozgk@ochotnica.pl

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy 
o wyrozumiałość,  ponieważ wprowadzo-
ne przez nas środki ostrożności są powo-
dowane wyłącznie troską o bezpieczeń-
stwo Państwa oraz naszych pracowników.

Kierownik Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Ochotnicy Dolnej

Zbigniew Chlebek

stan czystości wokół wieży, informatory 
turystyczne promujące Ochotnicę i Tyl-
manową. 
Grupa seniorów ma w planach odwiedze-
nie wszystkich wież widokowych w naszej 

Gminie. Trzymamy zatem kciuki. Do 
zobaczenia na szlaku!  
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O wsparcie finansowe w ramach progra-
mu „Pomoc osobom niepełnosprawnym 
poszkodowanym w wyniku żywiołu 
lub sytuacji kryzysowych wywołanych 
chorobami zakaźnymi” mogą ubiegać się 
osoby posiadające aktualne orzeczenie 
o stopniu niepełnosprawności (a w przy-
padku osób do 16. roku życia – aktual-
ne orzeczenie o niepełnosprawności), 
których placówki nie działały z powodu 
pandemii  przez co najmniej 5 kolejnych 
dni roboczych. W imieniu osób niepełno-
letnich oraz ubezwłasnowolnionych czę-
ściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą 
wystąpić opiekunowie prawni tych osób. 
Wsparcie mogą również uzyskać osoby, 
których niepełnosprawność potwierdzo-
na została orzeczeniem wydanym przez 
lekarza orzecznika ZUS. 

Wnioski można składać od 10 kwiet-
nia do 4 września 2020 r. przez System 
Obsługi Wsparcia - sow.pfron.org.pl lub 
pocztą tradycyjną - wysyłając wniosek do 
powiatowego centrum pomocy rodzinie 
lub innej wskazanej przez powiat jednost-
ki organizacyjnej. Ewentualne pytania 
można zadać konsultantom infolinii 
PFRON: 
tel. 517 373 975 (godz. 9.00–20.00) 
lub tel. 22 581 84 10 wew. 3 
(godz. 9.00-15.00) oraz infolinii SOW – 
tel. 800 889 777 (godz. 9.00-17.00).

Dla kogo jest ten program?
Adresatami pomocy są:
• osoby niepełnosprawne po-
siadające aktualne orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności;
• dzieci i młodzież niepełno-
sprawna posiadająca aktualne orzeczenie 
o niepełnosprawności wydane przed 
ukończeniem 16. roku życia.

Kto może otrzymać wsparcie?
Wsparcie skierowane jest do osób 
niepełnosprawnych, które są:
• uczestnikami warsztatów terapii 
zajęciowej;
• uczestnikami środowiskowych 
domów samopomocy, funkcjonujących na 

podstawie przepisów ustawy o pomocy 
społecznej;
• podopiecznymi dziennych 
domów pomocy społecznej, funkcjonu-
jących na podstawie przepisów ustawy 
o pomocy społecznej;
• podopiecznymi placówek 
rehabilitacyjnych, których działalność 
finansowana jest ze środków PFRON na 
podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych;
• uczestnikami programów 
zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza 
PFRON i w ramach tych programów 
korzystają ze wsparcia udzielanego przez 
placówki rehabilitacyjne;
• pełnoletnimi (od 18. do 25. 
roku życia) uczestnikami zajęć rewalida-
cyjno-wychowawczych organizowanych 
zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 
warunków i sposobu organizowania zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci 
i młodzieży z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu głębokim;
• pełnoletnimi (od 18. do 24. 
roku życia) wychowankami specjalnych 
ośrodków szkolno-wychowawczych oraz 
specjalnych ośrodków wychowawczych, 
funkcjonujących na podstawie ustawy 
Prawo oświatowe.

Ważne! Świadczenie nie przysługuje 
za miesiąc, w którym nastąpiła wypła-
ta dodatkowego zasiłku opiekuńcze-
go, przyznanego w związku z ustawą 
o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych. Program „Pomoc osobom 
niepełnosprawnym poszkodowanym 
w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzyso-
wych wywołanych chorobami zakaźnymi” 
uchwalony został przez Radę Nadzorczą 
PFRON 11 marca br.

Wysokość pomocy – 500 zł miesięcznie
Wysokość pomocy wynosi 500 zł mie-
sięcznie na jedną osobę niepełnosprawną. 

Okres, na jaki może zostać przyznane 
świadczenie, nie może być dłuższy niż 
3 miesiące. W każdym z miesięcy musi 
wystąpić brak możliwości korzystania 
z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez 
okres co najmniej 5 kolejnych następują-
cych po sobie dni roboczych.

Składanie wniosków – od 10 kwietnia do 
4 września
Wnioski o przyznanie świadczenia należy 
składać do realizatora programu zgodnie 
z miejscem zamieszkania Wnioskodawcy, 
w trybie ciągłym, jednakże nie później niż 
do dnia 4 września 2020 roku.

Wnioski poprzez System Obsługi Wspar-
cia– bez wychodzenia z domu
Wnioski należy składać poprzez System 
Obsługi Wsparcia finansowanego ze środ-
ków PFRON (system SOW). W przypadku 
braku możliwości skorzystania z Systemu 
SOW dopuszczalny jest inny sposób 
złożenia wniosku (np. osobiście, drogą 
pocztową lub elektronicznie). W takim 
przypadku wzór wniosku należy pobrać 
ze strony Funduszu. Rekomendujemy 
składanie wniosków przez system SOW – 
w obecnej sytuacji to najbezpieczniejsze 
rozwiązanie: bez wychodzenia z domu, 
bez kolejek i bez barier.

Masz pytania dotyczące szczegółów? 
Wejdź na stronę Portal SOW.

Ważne – nie musisz posiadać profilu 
zaufanego!
Możliwość złożenia wniosku w systemie 
SOW mają również osoby, które nie 
posiadają profilu zaufanego lub podpisu 
elektronicznego, wystarczy założyć konto 
w systemie.
Dzięki SOW możliwe jest załatwienie 
sprawy bez wychodzenia z domu na 
każdym jej etapie:
• wypełnienie i złożenie wniosku,
• dokonanie ewentualnych uzu-
pełnień,
• uzyskanie informacji o przyzna-
niu dofinansowania.

Korzystając z bezpłatnego systemu SOW, 
można złożyć elektroniczny wniosek 
przez Internet również w dzień wolny od 
pracy, przez 24 godziny na dobę i 365 dni 
w roku, nawet jeśli urząd pracuje tylko 
zdalnie.

Więcej informacji o działaniach PFRON 
w okresie epidemii na stronie programu.

Wchodząc na stronę i klikając w pinezkę 
umieszczoną na mapie można sprawdzić 
jakie produkty są oferowane w pobliżu 
naszego miejsca zamieszkania, skontakto-
wać się ze sprzedawcą i nabyć bezpośred-
nio od rolników, hodowców i wytwórców 
świeże i swojskie towary. Na mapie jest  
już około 50 hodowców z całej Polski. 

Aby znaleźć się na globalnej mapie agro 
żywności, rolnik musi wejść na stronę 
rolnikcienakarmi.pl i wypełnić formularz. 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego Placówka Terenowa w Nowym 
Targu, mając ograniczone możliwości  
prowadzenia w dotychczasowej formie 
działań prewencyjnych, takich jak szko-
lenia rolników, pokazy odzieży, obuwia  
i środków ochrony indywidualnej, konkur-
sy wiedzy o BHP czy też udostępniania 
materiałów popularyzujących bezpie-
czeństwo, zaprasza na stronę internetową 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecz-
nego, www.krus.gov.pl, gdzie znajdziecie 
Państwo filmy i publikacje o bezpieczeń-
stwie pracy w rolnictwie pogrupowane na 
kampanie:
• ROLA ROLNIKA, BY UPADKU UNIKAŁ
• MĄDRZE POSTĘPUJESZ, WYPADKU 
NIE SPOWODUJESZ
• NIE RYZYKUJESZ, GDY ZNASZ 
I SZANUJESZ, czyli bezpieczna obsługa 
zwierząt

Rolnik Cię nakarmi – nowy 
portal ułatwiający dotarcie do 
rolnika produkującego żywność

Informacja dla rolników z KRUS

Powstał nowy portal rolnikcienakarmi.pl ułatwiający dotarcie 
bezpośrednio do rolnika produkującego żywność i pomagający 
w kontakcie klienta z wytwórcą. Składa się on z mapy, na której 
zaznaczone są oferty rolników dotyczące produkowanej przez nich 
żywności: serów, swojskiego chleba, jajek, owoców i in. 

Szanowni Rolnicy,
Rozprzestrzeniająca się pandemia koronawirusa COVID-19 
zatrzymała wiele działów gospodarki narodowej, ale nie 
zatrzymała wegetacji roślin i konieczności wykonywania przez Was 
niezbędnych prac polowych oraz prac gospodarskich związanych 
z obsługą zwierząt.   

Pomoc PFRON dla uczestników 
zawieszonych zajęć rehabilita-
cyjnych i aktywizacyjnych
Oddział Małopolski PFRON informuje, że w ramach nowego pro-
gramu PFRON, dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii, 
osoby z niepełnosprawnościami, które w związku z zamknięciem 
placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie 
realizowanych, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe.

Po wykonaniu tych działań jego oferta 
pojawia się na mapie znajdujące się na 
portalu. Szczegóły rejestracji znajdują się 
na stronie.

Pomysłodawczynią platformy jest go-
spodyni z Gronia wraz z grupą rolników. 
Pomysł narodził się w czasie pandemii. 

- Na stronie jest też druga mapa, dzięki 
której rolnicy w jednym miejscu znajdą in-
formacje o bankach nasienia, hodowlach 

zarodowych, jajach lęgowych, usługach 
w rolnictwie itp. - Ktoś np. ma balarkę, 
będzie tu mógł zamieścić o tym infor-
mację, żeby inni rolnicy w pobliżu mogli 
u niego wynająć maszynę – tłumaczy po-
mysłodawczyni - W przyszłości będzie tu 
można znaleźć informacje o warsztatach, 
ogłoszenia o pracy przy zbiorach z możli-
wością np. pracy za produkty rolne.

Zachęcamy rolników z Ochotnicy 
i Tylmanowej do zapoznania się 
z założeniami portalu i do rejestracji.

Patronat nad projektem objęła Gmina 
Ochotnica Dolna. 

• POZYSKIWANIE DREWNA NA PO-
TRZEBY GOSPODARSTWA ROLNEGO
• BEZPIECZNA PRACA NA WYSOKOŚCI, 
W WYKOPACH I ZBIORNIKACH
• PORZĄDEK W OBEJŚCIU.

Szczególnie prosimy o wzmożoną uwagę 
podczas obsługi zwierząt gospodarskich 
dużych i silnych, które powinny dokony-
wać osoby dorosłe i zdrowe. Należy rów-
nież pamiętać o stosowaniu odpowied-
niego obuwia roboczego oraz odzieży 
i środków ochrony osobistej.

Na uwagę zasługuje także praca z uży-
ciem maszyn i urządzeń rolniczych, pod-
czas której rolnik musi być skoncentrowa-
ny, a maszyny winne być wykorzystywane 
zgodnie z ich przeznaczeniem.

W wolnym czasie prosimy zapoznać 
się z materiałami dotyczącymi chorób 
zawodowych rolników wywołanych przez 
kleszcze i sposobów na ich unikania. 
Linki do publikacji o chorobach odklesz-
czowych znajdziecie Państwo na stronie 
internetowej KRUS.

Dobrą praktyką w celu poprawy bez-
pieczeństwa pracy będzie zapoznanie 
się z tzw. Listami Kontrolnymi, które 
dostępne są na stronie internetowej Kasy. 
Przy pomocy list kontrolnych można 
zidentyfikować źródła zagrożeń wystę-
pujących w gospodarstwie podczas pracy 
z maszynami, na wysokości oraz w budyn-
kach inwentarskich.

Życzymy Państwu dużo zdrowia oraz  
bezwypadkowej pracy.
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PSZOK jest czynny w dni robocze od 
poniedziałku do piątku od godz. 8.00 - 
16.00.

Przy tej okazji pragnę zachęcić Państwa 
do korzystania z możliwości oddania 
odpadów w PSZOK, oraz przypomnieć 
o zasadach korzystania.

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w ramach złożonej dekla-
racji każdy mieszkaniec Gminy Ochotnica 
Dolna ma obowiązek nieodpłatnie oddać 
następujące rodzaje odpadów:

• Odpady wielkogabarytowe: wszelkie-
go rodzaju odpady, które ze względu na 
duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą 
się do pojemnika na odpady zmieszane 
(stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki 
dziecięce, materace, pierzyny, rowery, 
zabawki dużych rozmiarów, etc.)
• Odpadowe szkło inne niż opakowanio-
we (szkło okienne, samochodowe, lustra)
• Odpady zielone – w przypadku niezde-
klarowania posiadania kompostownika
• Przeterminowane leki
• Lampy fluorescencyjne, żarówki
• Chemikalia (detergenty, rozpuszczalniki, 
środki ochrony roślin, farby, tusze, kleje)
• Zużyte baterie i akumulatory
• Zużyty sprzęt elektryczny i elektryczny 
i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizo-
ry, komputery, kalkulatory itp.)
• Zużyte opony pochodzące z pojazdów 
użytkowanych w gospodarstwach domo-
wych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
sektora MŚP i osób rozpoczynających 
działalność gospodarczą, proponujemy: 
• usługi doradztwa w zakresie sporządze-
nia biznesplanów,
• asystę i doradztwo przy zakładaniu 
firmy.
• pomoc w przygotowaniu wniosków dla 
przedsięwzięć gospodarczych
• pomoc w zakresie wniosków o dotacje 
krajowe i regionalne.

W tym trudnym okresie zachęcamy do 
dalszego rozwoju i podnoszenia kwalifi-
kacji w warunkach online. Nowa edycja 
projektu Małopolskie Bony Rozwojowe 

Zasady korzystania z Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK)

Nowe usługi MARR 
– razem w trudnym czasie

Szanowni Mieszkańcy Gminy Ochotnica Dolna 
Uprzejmie informuję, iż od dnia 11.05.2020 r. wznowione zostało 
działanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) zlokalizowanego na terenie Gminy Ochotnica Dolna 
w miejscowości Tylmanowa os. Rzeka 419.

Dziś epidemia koronawirusa decyduje o przyszłej kondycji i 
funkcjonowaniu firmy. Oferta Małopolskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego to adekwatna pomoc do nowych warunków 
prowadzenia biznesu. Mamy dla nich konkretne wsparcie. 

• Złom, odpady poremontowe powstałe 
w gospodarstwach domowych w wyniku 
prowadzenia drobnych prac remonto-
wych (nie wymagających pozwolenia na 
budowę ani zgłoszenia zamiaru prowa-
dzenia robót do starosty)
• Odpady niebezpieczne z gospodarstw 
domowych (pozostałości farb, lakierów, 
rozpuszczalników, kwasów, olejów, pły-
nów do chłodnic, zużyte tonery drukar-
skie, opakowania po środkach ochrony 
roślin, opakowania po detergentach 
zawierających niebezpieczne substancje.

Pragnę również przypomnieć że powyż-
sze odpady nie mogą trafiać do odpadów 
zmieszanych, czy też segregowanych 
a mieszkańcy mają obowiązek ich dostar-
czenia do PSZOK.

Dodatkowo w przypadku braku możliwo-
ści zmagazynowania odpadów podle-
gających segregacji w gospodarstwach 
domowych do PSZOK można również 
dostarczyć:

• Papier i opakowania z papieru i tektury, 
gazety, katalogi, zeszyty bez zszywek me-
talowych, książki, reklamówki papierowe
• Tworzywa sztuczne i metale (odpady 
z tworzyw sztucznych i metali, tj. Puste 
butelki i opakowania plastikowe po 
napojach, środkach czystości, plastikowe 
nakrętki, folie i torebki z tworzyw sztucz-
nych, opakowania stalowe i aluminiowe, 
opakowania typu tetrapak, miski, wanien-
ki, meble ogrodowe, duże zabawki

• Szkło (butelki szklane, słoiki, szklane 
opakowania po kosmetykach).

Pamiętajmy, iż PSZOK ma prawo odmó-
wić odbioru odpadów:
• Których ilość wskazuje na pochodze-
nie z innego źródła niż gospodarstwo 
domowe
• Odbiegających właściwościami od 
odpadów
• Zanieczyszczonymi innymi frakcjami 
odpadów w sposób uniemożliwiający 
klasyfikację odpadów
• Których przyjęcie byłoby sprzeczne 
z przepisami prawa lub mogłoby zagrażać 
zdrowiu lub życiu ludzi

JESZCZE RAZ GORACO ZACHĘCAM 
DO DOSTARCZANIA ODPADÓW DO 
PSZOK, GDYŻ WPŁYWA TO BEZPO-
ŚREDNIO NA STAWKI JAKIE PŁACĄ 
MIESZKAŃCY ZA ODBIÓR ODPADÓW 
KOMUNALNYCH.

IM WIĘCEJ ODPADÓW ODDAJEMY NA 
PSZOK, TYM KORZYSTNIEJ DLA NAS!

W związku z panującą sytuacją epidemii 
koronawirusa, podczas oddawania odpa-
dów, należy zachować wszelkie zasady 
bezpieczeństwa, przede wszystkim być 
wyposażonym w maseczkę osłaniającą 
nos i usta oraz rękawiczki ochronne.

Wójt Gminy 
Tadeusz Królczyk 

plus – daje możliwość uzyskania dofi-
nansowanie na szkolenia, doradztwo dla 
przedsiębiorców nie wychodząc z domu.

Od samego początku epidemii jesteśmy 
dla małopolskich przedsiębiorców. Opra-
cowaliśmy dla nich „Poradniki przedsię-
biorcy w czacie epidemii koronawirusa”. 
To zbiór praktycznych informacji o rządo-
wym wsparciu m.in.: Tarcza Antykryzy-
sowa, Tarcza Antykryzysowa 2.0, Tarcza 
Finansowa, Małopolska Tarcza Antykry-
zysowa, ograniczenia i działania ochron-
ne. Kompendium wiedzy jest dostępne 
bezpłatnie na naszej stronie internetowej.

„Kupuj lokalnie. Wspieraj polskich 
przedsiębiorców”, to nasza akcja, którą 
zachęcamy Małopolan do zaopatrywania 
się w produkty od regionalnych produ-
centów. Wielu z nich swoją działalność 
przeniosło do Internetu. Dziś pozornie 
zwykłe zakupy mogą dać szansę na prze-
trwanie na rynku.

W obszarze zarządzania zasobami 
ludzkimi teraz szczególnie uwzględniamy 
sytuację kryzysową. Uruchomiliśmy akcję 
HR-online, czyli możliwość uzyskania 
zdalnych porad.

#ToTwójBiznesJestDlaNasNajważniejszy!

Spis rolny jest jedynym badaniem sta-
tystycznym dostarczającym szerokiego 
zakresu informacji o gospodarstwach rol-
nych na wszystkich szczeblach podziału 
terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wy-
korzystywane do oceny zastosowanych 
i kreowania nowych narzędzi Wspólnej 
Polityki Rolnej.

Podstawowe cele Powszechnego Spisu 
Rolnego:
-  zapewnienie bazy informacyjnej o go-
spodarstwach rolnych i związanych z nimi 
gospodarstw domowych, koniecznej dla 
realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej 
polityki rolnej i społecznej na wsi;
-  dostarczenie informacji niezbędnych 
do planowania polityki żywnościowej, 
trendów hodowli zwierząt gospodarskich, 
struktury zasiewów upraw rolnych;
-  analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie 
na przestrzeni ostatnich 10 lat;
-  wykonanie zobowiązań Polski w zakre-
sie dostarczenia informacji na potrzeby 
organizacji międzynarodowych – EURO-
STAT, FAO, OECD;
-  aktualizacja statystycznego rejestru 
gospodarstw rolnych i przygotowa-
nie operatów do pogłębionych badań 
reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa 
w kolejnych latach.

Powszechny Spis Rolny 
PSR 2020
W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu 
na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się 
Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest 
obowiązkowy.

Jakie pytania usłyszą rolnicy w trakcie 
spisu?
Dokładny zakres informacji zbieranych 
w PSR 2020 dostępny jest w załączniku 
nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. 
o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. 
(Dz.U. poz. 1728).

W spisie rolnym będą zbierane dane, 
dotyczące m.in.:
-  osoby kierującej gospodarstwem 
rolnym;
-  położenia gospodarstwa na obszarach 
o ograniczeniach naturalnych;
-  osobowości prawnej;
-  typu własności użytków rolnych;
-  produkcji ekologicznej;
-  rodzaju użytkowanych gruntów;
-  powierzchni zasiewów według upraw;
-  powierzchni nawadnianej;
-  zużycia nawozów mineralnych i orga-
nicznych;
-  pogłowia zwierząt gospodarskich we-
dług grup wiekowo-użytkowych;
-  rodzaju budynków gospodarskich;
-  liczby maszyn i urządzeń w gospodar-
stwie rolnym;
-  wkładu pracy w gospodarstwo rolne 
użytkownika i członków jego gospo-
darstwa domowego oraz pracowników 
najemnych.

Kto podlega spisowi rolnemu?
Spis będzie prowadzony w gospodar-
stwach indywidualnych oraz w gospo-
darstwach rolnych osób prawnych 
i jednostek organizacyjnych niemających 
osobowości prawnej. W przypadku go-
spodarstw rolnych osób fizycznych 
(gospodarstwa indywidualne) spisem rol-
nym zostaną objęte wszystkie gospodar-
stwa rolne o powierzchni 1 ha użytków 
rolnych i więcej, a także gospodarstwa 
o powierzchni poniżej 1 ha użytków 
rolnych prowadzące działy specjalne 
produkcji rolnej lub produkcję rolną o na-
stępującej skali:
- 0,5 ha – dla plantacji drzew owocowych;
- 0,5 ha – dla krzewów owocowych;
- 0,5 ha – dla warzyw gruntowych;
- 0,5 ha – dla truskawek gruntowych;
- 0,5 ha – dla chmielu;
- 0,3 ha – dla szkółek sadowniczych;
- 0,3 ha – dla szkółek ozdobnych;
- 0,1 ha – dla tytoniu;
- 5 sztuk – dla bydła ogółem;
- 20 sztuk– dla świń ogółem;
- 5 sztuk – dla loch;
- 20 sztuk – dla owiec ogółem;
- 20 sztuk – dla kóz ogółem;
- 100 sztuk – dla drobiu ogółem;
- 10 sztuk – dla zwierząt dzikich utrzymy-
wanych w warunkach fermowych.
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Ogrody działkowe nie spełniają powyż-
szych kryteriów, więc nie będą objęte 
spisem rolnym.

W jakiej formie zostanie przeprowadzony 
spis rolny?
Podstawową metodą realizacji spisu 
powszechnego będzie samospis interne-
towy – każdy rolnik będzie mógł dokonać 
spisu we własnym domu, na własnym 
urządzeniu mającym połączenie z Inter-
netem, za pośrednictwem interaktywnej 
aplikacji dostępnej na stronie interneto-
wej Głównego Urzędu Statystycznego. 
Uzupełniającą metodą udziału w spisie 
będzie wywiad telefoniczny (przeprowa-
dzany przez rachmistrza telefonicznego) 
oraz wywiad bezpośredni (przeprowa-
dzany przez rachmistrza terenowego, 
który odwiedzi gospodarstwo rolne pod 
warunkiem, że pozwoli na to sytuacja 
epidemiologiczna w kraju). Rolnicy nie 
posiadający w domu dostępu do Inter-
netu będą mieli zapewniony dostęp do 
pomieszczeń wyposażonych w sprzęt 
komputerowy z dostępem do Internetu 
w lokalu gminnego biura spisowego.

Bezpieczeństwo danych:
Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez 
GUS badania statystyczne, realizowane 
są z zachowaniem wysokich standardów 
bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne 
techniki teleinformatyczne. Narzędzia 
oraz procedury w zakresie bezpie-
czeństwa stosowane przez statystykę 
publiczną spełniają najwyższe standardy 
i zapewniają pełną ochronę gromadzo-
nych informacji.

Osoby wykonujące prace spisowe są 
obowiązane do przestrzegania tajemnicy 

statystycznej. Przed przystąpieniem do 
pracy rachmistrzowie są pouczani o isto-
cie tajemnicy statystycznej i sankcjach 
za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce 
właściwego komisarza spisowego skła-
dają pisemne przyrzeczenie następującej 
treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać 
swoje prace na rzecz statystyki publicznej 
z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawo-
dową statystyka, a poznane w czasie ich 
wykonywania dane jednostkowe zacho-
wam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Dane pozyskane podczas spisów mogą 
być wykorzystywane wyłącznie do opra-
cowań, zestawień i analiz statystycznych 
oraz do aktualizacji operatów do badań 
statystycznych prowadzonych przez służ-
by statystyki publicznej.

Udostępnianie lub wykorzystywanie 
danych uzyskanych w spisach dla innych 
niż podane celów jest zabronione, pod 
rygorem odpowiedzialności karnej.

Organizacja prac spisowych w gminach:
W gminie (mieście) pracami spisowymi 
kieruje wójt, burmistrz, prezydent miasta 
– jako gminny komisarz spisowy. Zastępcą 
gminnego komisarza spisowego jest oso-
ba wyznaczona przez gminnego komisa-
rza spisowego. Gmina (miasto) organizuje 
m.in. nabór kandydatów na rachmistrzów 
terenowych.

Naboru kandydatów dokonuje się spo-
śród osób:
- pełnoletnich;
- zamieszkałych w danej gminy;
- posiadających co najmniej średnie 
wykształcenie;
- posługujących się językiem polskim 

w mowie i w piśmie;
- które nie były skazane za umyślne 
przestępstwo lub umyślne przestępstwo 
skarbowe.

Kandydaci na rachmistrzów przejdą  
szkolenie, które zakończy się egzaminem. 
Osoby, które odpowiedzą dobrze na co 
najmniej 60 proc. pytań, zostaną wpisane 
na listę kandydatów na rachmistrzów 
terenowych prowadzoną przez gminnego 
komisarza spisowego. Miejsce na liście 
zależy od liczby punktów z egzaminu - im 
więcej, tym lepiej. Rachmistrza tere-
nowego powoła zastępca właściwego 
wojewódzkiego komisarza spisowego, 
czyli Dyrektor Urzędu Statystycznego 
spośród osób z najwyższą liczbą punktów 
z egzaminu.

Wynagrodzenie rachmistrza terenowego 
będzie iloczynem stawki 37 zł brutto 
i liczby przeprowadzonych bezpośrednich 
wywiadów z użytkownikiem gospodar-
stwa rolnego.

Kontakt:
Bieżące informacje o spisie rolnym do-
stępne są na stronie internetowej:
https://spisrolny.gov.pl/.
Wojewódzkie Biuro Spisowe w Urzędzie 
Statystycznym w Krakowie
ul. Kazimierza Wyki 3
31-223 Kraków
Tel.:  +48 12 42 02 050
e-mail: sekretariatuskrk@stat.gov.pl

Prosimy wszystkich rolników o przekazy-
wanie informacji o spisie rolnym.

Nie znaczy to, że Ośrodek pozostawał bez 
pracy, bo przybyły nowe zadania związa-
ne z koniecznością udzielania informacji 
dotyczących postępowania w okresie 

Marzec – czerwiec 2020 r. 
w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej
Po raz pierwszy w historii naszego Ośrodka w okresie wiosny 
podobnie jak wszystkie instytucje gminne musieliśmy się zmierzyć 
z pandemią, która znaczne ograniczyła nasze działania w terenie, 
na skutek wprowadzonych przepisów.

pandemii osób na kwarantannach czy 
potrzebujących bezpośredniego wsparcia. 
Zgodnie z decyzją Wojewody Małopol-
skiego od dnia 19.03.2020 r. uruchomio-

ne zostały dyżury telefoniczne pod nr 
tel. 18 262 46 01. Każdego dnia również 
w soboty i niedziele w godz. od 7.30. do 
19.00. pracownicy GOPS  są telefonicz-
nie dostępni do dyspozycji mieszkańców 
gminy, aby  udzielić stosownych informa-
cji. Należy tu zaznaczyć, że wśród osób 
starszych, samotnych usługi opiekuńcze 
zwykle były realizowane prawie przez 
cały czas. Nasza Pani Opiekun w Ośrodku 
Pomocy Społecznej starała się na bieżąco 
zapewniać wsparcie swoim świadczenio-
biorcom. Natomiast zgodnie z obowią-
zującymi przepisami specjalistyczne 
usługi opiekuńcze w postaci rehabilitacji 
okresowo były wstrzymane.

Pozostała obsługa stron odbywała się po-
czątkowo drogą elektroniczną, a następ-
nie przy zachowaniu zasad epidemiolo-
giczno-sanitarnych bezpośrednio zgodnie 
z wprowadzanymi TARCZAMI.  

W związku z licznymi wnioskami miesz-
kańców Gminy o objęcie wsparciem 
z realizowanego juz od kilku lat Programu 
Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 
2014-2020, współfinansowanym ze 
środków Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym, gdzie orga-
nizacja pośredniczącą jest CARITAS MA-
ŁOPOLSKA udało się w dniach od 20–22 
maja 2020 r. wydawać II turę paczek 
żywnościowych  z podprogramu na rok 
2019, tym samym kończąc rok 2019.  

Jak corocznie w okresie wiosny Ośrodek 
też przystąpił do realizacji drugiej tury 
stypendium szkolnego, należało uzyskać 
informacje na temat bieżącej sytuacji 
rodzin, które złożyły wnioski do 15 wrze-
śnia 2019 r., wydać stosowne decyzje 
i wypłacić świadczenia.
 
Dokładną realizację zadań ww. okresie 
odzwierciedlają poniższe zestawienia 
tabelaryczne:

1. Pomoc społeczna

5. Realizacja dodatków mieszkaniowych 
ze świadczenia skorzystały 3 rodziny, 
wydatkowana kwota 2 437,83 zł
6. Realizacja dodatków energetycznych 
–wydatkowana kwota 173,55 zł (dodatek 
energetyczny zawsze przy dodatku 
mieszkaniowym)
7. Realizacja świadczeń za prace społecz-
nie użyteczne - Umowa z bezrobociem 
zawarta na okres od maja  2020 r. do  30 
listopada 2020 r.  W pracach uczestniczą 
3 osoby do tej pory wypłacono im świad-
czenia na łączną kwotę  1 803,00 zł.
8. Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy 
zastępczej 
1) Wsparcie rodzin  asystentem rodziny: 
wsparciem objętych jest 7  rodzin.
2) Opłaty za  2 dzieci umieszczone w pie-
czy 5 661,23 zł.

9. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Zorganizowanie kwartalnego posiedzenia 
Zespołu Interdyscyplinarnego oraz zwo-
ływanie grup roboczych w miarę potrzeb. 
Prowadzi się procedurę 7 Niebieskich 
Kart. W związku z podjęciem nowej 
Uchwały Nr XXIV/217/20 Rady Gminy 
Ochotnica Dolna z dnia 25 maja 2020 r. 
w sprawie trybu i sposobu powoływania 
i odwoływania członków Gminnego Ze-
społu Interdyscyplinarnego oraz szczegó-
łowych warunków jego funkcjonowania 
wysłano do stosownych podmiotów 
do podpisania porozumienia dotyczące 
współpracy w rozwiązywaniu problemów 
przemocy w rodzinie na terenie Gminy 
Ochotnica Dolna. Po wytypowaniu człon-
ków Zespołu przez wszystkie stosowne 
instytucje zgodnie z obowiązującymi 
przepisami zostanie zwołane w najbliż-
szym czasie jego posiedzenie. Obcnie 
trwają przygotowania do prowadzenia 
Zespołu.

Przedłużający się stan epidemiczny 
w Polsce i związany z tym strach o zdro-
wie swoje i najbliższych oraz niepewność 
sytuacji zawodowej i finansowej może 
wpływać negatywnie na życie wielu 
rodzin i powodować  zwiększenie zacho-
wań  o charakterze przemocy domowej 

ZADANIA 

Zasiłki stałe

Składki zdrowotne

Zasiłki celowe

Posiłek w domu i w szkole

Zasiłki celowy posiłek w domu  
i w szkole

Zasiłki okresowe

DPS ( decyzje kierujące  
iopłaty miesięczne)

Usługi opiekuńcze zwykłe

Usługi specjalistyczne w formie 
rehabilitacji

Umieszczenie w noclegowni

Wydatkowana 
kwota

28 771,06

2 364,21

17 350,00

4 638,40

91 949,00 

27 802,79

51 399,63 

6 000,00

3 600,00 

2 760,00 

2.  Realizacji świadczeń rodzinnych 
i alimentacyjnych 

3. Pomoc materialna uczniom z terenu 
naszej gminy  

4. Pomoc państwa w wychowywaniu 
dzieci – 500+

Rodzaj świadczenia 

Zasiłki rodzinne wraz  
z dodatkami

Świadczenia rodzicielskie

Jednorazowa zapomoga z tytułu 
urodzenia się dziecka

Świadczenia opiekuńcze 

Składki na ubezpieczenie eme-
rytalno-rentowe od zasiłków dla 
opiekuna

Świadczenia alimentacyjne

Wydatkowana 
kwota

789 538,82 

63 650,49

26 000,00 

526 408,50

75 770,34 
 

21 150,00

Rodzaj świadczenia 

Stypendia szkolne 

Wydatkowana 
kwota

60 884,00

Rodzaj świadczenia

Świadczenie wychowawcze 500+

Wydatkowana 
kwota

3 745 551,22

wśród mieszkańców Gminy Ochotnica 
Dolna. W ramach prowadzonej gminnej 
kampanii „Nie bądź obojętny na przemoc 
w rodzinie” celowym będzie  przypo-
mnieć poniżej co to należy rozumieć pod 
pojęciem zjawiska przemocy w rodzinie 
oraz przedstawić aktualny wykaz lokal-
nych i krajowych instytucji wspierających 
walkę z nim.

Przemoc domowa (przemoc w rodzinie) 
to zjawisko społeczne zachodzące, gdy 
członek rodziny, mąż, żona lub inna osoba 
wspólnie zamieszkująca lub gospoda-
rująca próbuje zdominować fizycznie, 
gróźb, szantażu, w celu zranienia fizyczne 
lub moralnie. Przemoc w rodzinie to 
zamierzone i wykorzystujące przewagę 
sił działanie przeciw członkowi rodziny, 
naruszające prawa i dobra osobiste, po-
wodujące cierpienia i szkody. 

FORMY PRZEMOCY
Przemoc fizyczna – wszelkiego rodzaju 
działania bezpośrednie z użyciem siły, 
których rezultatem jest nieprzypadkowe 
zranienie, np. popychanie, obezwładnia-
nie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, 
duszenie, bicie. 

Przemoc psychiczna – prowadzi do 
zniszczenia pozytywnego obrazu własnej 
osoby, wykorzystuje mechanizmy psy-
chologiczne np. wyśmiewanie, poniżanie, 
upokarzanie, zawstydzanie, narzucanie 
własnych poglądów, stosowanie gróźb.

Przemoc seksualna – wymuszanie 
różnego rodzaju niechcianych zachowań 
w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych 
sprawcy, np. nieakceptowanych pieszczot 
i praktyk seksualnych, seksu z osobami 
trzecimi, sadystycznych form współżycia, 
a także krytykowanie zachowań seksual-
nych.
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Kody należy nakleić w widocznym miejscu w górnej części po-
jemnika/worka (patrz: rysunek poniżej), które umożliwi łatwe 
odczytanie kodu kreskowego. 

• Na worek o kolorze żółtym oznaczonym napisem 
„tworzywa sztuczne – metale” naklejamy kod o nazwie: 
TWORZYWA/ METALE.

• Na worek o kolorze niebieskim oznaczonym napisem ,
,papier i tektura” naklejamy kod o nazwie: PAPIER. 

• Na worek o kolorze zielonym oznaczonym napisem ,
,szkło” naklejamy kod o nazwie: SZKŁO .

• Na worek o kolorze brązowym oznaczonym napisem 
,,bioodpady” naklejamy kod o nazwie: BIOODPADY .

• Kod z napisem ZMIESZANE należy jednorazowo 
mieścić na pojemniku przeznaczonym do gromadzenia 
odpadów zmieszanych. 

W przypadku dodatkowych pytań i wątpliwości informacji 
można zasięgnąć pod numerem tel. +48 18 262 09 19.

UWAGA!
Prosimy o stosowanie powyżej omówionych kodów, ponie-
waż pojemniki i worki z odpadami nie oznakowanymi etykiet-
kami z kodem kreskowym, a także w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowej segregacji NIE BĘDĄ ODBIERANE. 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji naliczo-
ne będą podwyższone stawki za odbiór odpadów. 

Nie będą również odbierane odpady, które powinny zostać 
dostarczone osobiście przez mieszkańców do Punktu Selek-
tywnego Zbiórki Odpadów (PSZOK) a w szczególności odpady 
poremontowe i gabarytowe.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ochot-
nicy Dolnej informuje, że od dnia 1 lipca 
b.r. zmieniają się stawki za usługi świad-
czone przez Zakład w zakresie odprowa-
dzania i oczyszczania ścieków sanitarnych 
na terenie Gminy Ochotnica Dolna
 - zgodnie z przyjętą taryfą zatwierdzoną 
przez Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie decyzją Dyrektora Regio-
nalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Krakowie znak: KR.RET.070.96.22018 
z dnia 26 kwietnia 2018 roku. Poniżej 
przedstawiamy wyciąg z taryfy z wy-
szczególnionymi stawkami, które będą 
obowiązywać od dnia 1 lipca 2020 roku 
przez okres 1 roku.

Wysokość cen i stawek opłat za zbioro-
we odprowadzanie ścieków na terenie 
Gminy Ochotnica Dolna - obowiązujących 
w okresie od 1 lipca 2020r do 30 czerwca 
2021roku.

Zbigniew Chlebek - Kierownik Zakładu
tel. 18 262 60 28, 
email: biurozgk@ochotnica.pl

Od 1 lipca obowiązują 
kody kreskowe 
na odpady komunalne

Zmiana stawek za usługi 
zbiorowego odprowadzania 
i oczyszczania ścieków 
sanitarnych na terenie gminy 
Ochotnica Dolna

Szanowni Mieszkańcy!
Wójt Gminy Ochotnica Dolna uprzejmie informuje 
iż od 01.07.2020 r. na terenie całej Gminy 
będzie obowiązywał system kodów kreskowych 
dla osób fizycznych, celem znakowania 
pojemników i worków przeznaczonych na odpady 
komunalne. Działanie to zdecydowanie ułatwi 
system monitorowania odbioru, oraz usprawni 
funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami. 

Przemoc ekonomiczna – prowadzi do 
całkowitego uzależnienia finansowego od 
sprawcy, np. poprzez odbieranie zarobio-
nych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia 
pracy, niezaspokajanie podstawowych 
potrzeb rodziny, okradanie, zaciąganie 
kredytów i zmuszanie do zaciągania poży-
czek wbrew woli współmałżonka.
Zaniedbanie – ciągłe niezaspokajanie 
podstawowych potrzeb fizycznych i emo-
cjonalnych np. brak opieki i uniemożliwia-
nie zaspokajania podstawowych potrzeb 
fizjologicznych (związanych ze snem, 
jedzeniem, higieną).

Co zrobić, gdy doświadczasz przemocy 
lub jesteś świadkiem przemocy domowej
• Porozmawiaj z kimś komu ufasz, 
przełam milczenie, zwróć się o przemoc.
• Nie usprawiedliwiaj przemocy, 
nikt nie ma prawa Cię bić, ani krzywdzić 
w jakikolwiek sposób.
• Zdobywaj wiedzę prawną. 
Pamiętaj, że przemoc w rodzinie jest prze-
stępstwem ściganym z urzędu. Często 
złożonych sytuacji rodzinnych nie da się 

rozwiązać bez uruchomienia procedur 
prawnych takich jak: alimenty czy ograni-
czenie władzy rodzicielskiej.

Jeżeli jesteś świadkiem przestępstwa 
powinnaś/powinieneś zareagować 
– to Twój moralny i prawny obowiązek.
Nie zastanawiaj się, czy powinno się 
mieszać w sprawy innych osób – przemoc 
domowa to całego społeczeństwa i od 
Twojej reakcji zależeć może czyjeś życie 
lub zdrowie.

Jeżeli jesteś osobą doznającą przemocy 
lub świadkiem przemocy w Twoim oto-
czeniu, często słyszysz awantury rodzin-
ne. Widzisz, że jakieś osoby  noszą ślady 
pobicia, obserwujesz niedostateczną 
troskę o osoby starsze, niepełnosprawne 
dzieci – zareaguj, powiadom służby zaj-
mujące się przeciwdziałaniem przemocy 
w rodzinie.

Instytucje świadczące pomoc osobom 
uwikłanym w przemoc w rodzinie:
• Gminny Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Ochotnicy Dolnej 
tel. 18 26 246 01
• Gminny Punkt Konsultacyjny 
w Ochotnicy Dolnej tel. 501 593 653
• Pełnomocnik Wójta Gminy ds. 
Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie tel. 509 872 597 
• Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Nowym Targu – całodobowa 
linia interwencji kryzysowej 
tel. 502 857 358
• Tel. Zaufania dla dzieci i mło-
dzieży 116 111
• Komisariat Policji w Krościenku 
n/D tel. 18 26 230 07
• Niebieska linia tel. 800 120 002

Adres strony internetowej naszego 
Ośrodka: www.gops.ochotnica.pl
Tel. 18 262 46 01

Opracował GOPS w Ochotnicy Dolnej

L.p.
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Taryfowa grupa odbiorców

Grupa I 
(gospodarstwa domowe - 
rozliczenie na podstawie 
wskazań wodomierza) 

Grupa II 
(gospodarstwa domowe - 
rozliczenie na podstawie 
norm zużycia wody) 

Grupa III 
(podmioty inne niż gospo-
darstwa domowe - rozlicze-
nie na podstawie wskazań 
wodomierza)

Grupa IV 
(podmioty inne niż gospo-
darstwa domowe - rozli-
czenie na podstawie norm 
zużycia wody)
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